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 The Objective of this study was to investigate the relationship between dark-triads 

personality and cold empathy mediated by cognitive-emotional theory in people with 

symptoms of borderline personality disorder. The present study is a basic study 

(descriptive-correlation). The statistical population of the present study consisted of all 

students with symptoms of borderline personality disorder in the Islamic Azad 

University of Tabriz in 2019-2020. Based on the available sampling method, 115 people 

were selected for the final analysis by obtaining a cut-off score in the Borderline 

Personality Disorder Questionnaire. In order to collect data, Borderline Personality 

Questionnaire, Quadruple Dark Personality Questionnaire, Bahr Empathy Scale, Slip 

Detection Test and Adult Form of Revised Eye Test were used. The results showed that 

there is no significant relationship between dark personality traits and cold empathy; 

however, there is a significant relationship between dark personality traits and 

emotional and cognitive mind theory and dark personality traits have an indirect effect 

on cold empathy through mediation of emotional and cognitive mind theory. Based on 

the findings, it is inferred that the ability of mind theory can be used to influence the 

empathy of people with dark personality traits. 
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 مقاله پژوهشی

 

یه نظر بررسی رابطه بین صفات تاریک شخصیت با همدلی سرد با میانجیگری

 های اختلال شخصیت مرزیدر افراد دارای نشانه عاطفی-ذهن شناختی
 

 3، سیمین بشردوست2، مینا مجتبایی*7زاده مقدمچیمینا زعفران

 .، ایرانتبریز، تبریزدانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد . 1

 .روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایراندانشیار . 2

 .استادیار روانشناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران. 3

 

 

DOR: 20.1001.1.27173852.1401.17.65.8.6 

URL: https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_14882.html 

 
  

 

 

 

 چکیده مشخصات مقاله

 :هادواژهیکل
 صفات تاریک شخصیت،

 سرد،همدلی 

 نظریه ذهن،

 های شخصیت مرزینشانه

 
 

 

 

 

 
 

 

 21/41/7044دریافت شده: 

 41/74/7044پذیرفته شده: 

 24/43/7047 منتشر شده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین صفات تاریک شخصیت با همدلی سرد با میانجیگری نظریه ذهن 

های اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع عاطفی در افراد دارای نشانه-شناختی

های جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دارای نشانههمبستگی( است. -مطالعات بنیادی )توصیفی

گیری داد. بر اساس روش نمونهتشکیل می 99-99اختلال شخصیت مرزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 

نفر با کسب نمره برش در پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی، برای تحلیل نهایی انتخاب شدند.  111دسترس، در 

، مقیاس همدلی شخصیتتاریک  ها، از پرسشنامه شخصیت مرزی، پرسشنامه چهارگانهدر جهت گردآوری داده

ه . نتایج پژوهش نشان داد کشده استفاده شدبازبینی هاو فرم بزرگسالان آزمون چشم آزمون تشخیص لغزشبهر، 

داری وجود ندارد؛ اما بین صفات تاریک شخصیت با نظریه بین صفات تاریک شخصیت با همدلی سرد رابطه معنی

داری وجود دارد و صفات تاریک شخصیت با میانجیگری نظریه ذهن عاطفی ذهن عاطفی و شناختی رابطه معنی

ز توانایی توان اشود که میدارد. بر اساس یافته ها چنین استنباط میو شناختی تاثیر غیرمستقیم بر همدلی سرد 

 نظریه ذهن برای تاثیر بر همدلی افراد دارای صفات تاریک شخصیت استفاده کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی واحد رودهنمقدم، زادهچیمینا زعفران  نویسنده مسئول: *  

 zaferanchi@iaut.ac.irرایانامه: 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1401.17.65.8.6
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.7.4.19


 و همکارانزاده مقدم چیمینا زعفران        رابطه بین صفات تاریک شخصیت و همدلی سرد با ...                                                               

 

131 

ش
وه

 پژ
مه

لنا
ص

ف
ره 

دو
ی، 

خت
شنا

وان
ن ر

وی
ی ن

ها
11

ره 
ما

 ش
،

56
ار 

 به
،

10
41

 

 

 مقدمه
اختلال روانی مقاوم و  1، اختلال شخصیت مرزیDSM-5بر اساس 

گیرد و شیوع آن در درصد جمعیت را در بر می 2الی  1شدیدی است که  

ر یک الگوی فراگی زنان دو برابر مردان است. افراد مبتلا به این اختلال دارای

فردی، تصویرِ خود و تمایلات فردی بیثباتی و ناپایداری در روابط بین

ای است که با بیماری روانی پیچیده اختلال شخصیت مرزیباشند. می

های شناختی، کنش ،های متعددی در روابط بین فردی، خودپندارهنارسایی

 مبتلایان به این؛ به طوری که متخصصان شودهیجانی و رفتاری مشخص می

دهند )انجمن روانپزشکی میپریشی قرار نژندی و روانمرز روان اختلال را در

گری بارزی همراه ی اغلب با تکانشاختلال شخصیت مرز (.2113آمریکا، 

بر اساس آمارهای منتشر شده، این  شود؛است و در اوائل بزرگسالی شروع می

شود )انجمن ی تشخیص داده میسالگ 21تا  19اختلال بیشتر در دوره سنی 

؛ 2111، 3؛ استنلی و سیور2111، 2؛ زانارینی2113روانپزشکی آمریکا، 

نرخ شیوع این اختلال در مراکز بهداشت و (. 1391محمودعلیلو و شریفی، 

برای افرادی است که به مرکز بهداشت روانی مراجعه  %6 درمان حدود

های روانی بستری ستانبرای افرادی است که در بیمار %21کنند ومی

 (.1391شوند )گنجی، می

افراد دچار اختلال شخصیت مرزی مشکلاتی در شناخت اجتماعی دارند 

گیرد های اجتماعی را از آنها میکه اجازه مشارکت اثربخش در موقعیت

(؛ زیرا شناخت اجتماعی 2111، 4)دیزیوبک، پریسلر، گروزدانویک، و هیوسر

فرایندهای شناختی است که برای فهم دیگران و حضور ای از شامل مجموعه

های اجتماعی لازم و ضروری است )بارنت، سباستین، اثربخش در موقعیت

هایی از قبیل همدلی و نظریه ( و مهارت2111، 1کوهن کادوش و بلک مور

توانائی تشخیص حالات هیجانی  عنوانبه  گیرد. همدلیذهن را در بر می

توانائی  وهای عاطفی دیگران با وضعیت ارتباطایجاد  تیظرف دیگران،

، 6ولائپایو د نیالسشود )یهای عاطفی مشابه در افراد تعریف میفراخوانی پاسخ

پائین  یکه همدلی کسان؛ و شودمی تردوستانه یمنجر به رفتارها ( که2119

بنیک، )برند می رنج یافسردگ یهااز نشانه یاحتمال بیشتر به ،دارند

های مختلفی در مورد همدلی مطرح شده (. نظریه2119 1ونیموک و رات،جر

د، شونهای ذهنی که به دیگران اسناد داده میپردازان معتقدند حالتو نظریه

های نظری غیر قابل مشاهده، درک شده و برای تبیین یا به صورت فرض

در واقع ما همانند یک نظریه  .شوندبینی رفتار دیگران به کار برده میپیش

معتقد ( 1991) 9(. گلدمن2111، 9دهیم. )نیدفیلدعلمی، فرضیه ارائه می

 سازی معتقدسازی است. رویکرد شبیهاست که همدلی نوع خاصی از شبیه

های ذهنی دیگران را به وسیله ، حالتگراست که فرد یا شخص مشاهده

                                                           
1. Borderline personality disorder (BPD) 

2. Zanarini      

3. Stanley & Siever 

4. Dziobek, Preissler, Grozdanovic & Heuser 

5. burnett, Sebastian, Kohen Kadosh & Blakemore  

6. Yalcin & DiPaola 

7. Bennik, Jeronimus & Rot 

8. Niedtfeld 

9. Goldman 

کند. به عبارت دیگر فرد تلاش ها تجسم میردیابی یا همتاسازی این حالت

و  11ای ناهشیار فعالیت ذهنی فرد هدف را تقلید کند )هراریکند به گونهمی

در علوم اعصاب شناختی، همدلی به دو بخش سرد و گرم  (.2111همکاران، 

ای هشود که فقدان آن به عنوان یکی از ویژگییا شناختی و عاطفی تقسیم می

یا سرد  یشناختی همدلمعرفی شده است.  Bهای کلاستر مهم شخصیت

به  ( و1391)نظام و رضایی، است  دیگران یذهن یهامربوط به درک حالت

)عارفی و دیگران اشاره دارد  یادراک وضعیت نیازمند یفرد برا یتوانای

ی هیجان یهایا گرم  به پاسخ یعاطف یهمدل(، در مقابل 1391لطیفیان، 

)نظام و رضایی،  شوداطلاق می دیگران یعاطف یهاشخص در برابر حالت

 .دیگران در شخص اشاره دارد یحالات عاطفی به انعکاس هیجان( و 1391

 ترین سطح، دو عاملدهد که در ابتداییبررسی ادبیات تحقیق نشان می

والدین ژنهایی را که اصلی ژنتیک و عوامل اجتماعی در همدلی نقش دارند، 

کنند، از جمله تمایل به همدلی، نتقل میدهند، مشخصیت کلی را شکل می

 جوامع همسالان،دلسوزی و شفقت. از طرف دیگر، مردم نیز توسط والدین، 

گیرند. چگونگی ارتباط افراد با همدلی را یاد می فرایند اجتماعی محیط و

کننده اعتقادات و ها اغلب منعکسدیگران و چگونگی ارتباط دیگران با آن

، 11)گامبین و شارپ اندآنها در سنین پایین آموختهارزشهایی است که 

(. همچنین تحقیقات نشان داده که بین همدلی و شخصیت رابطه 2119

؛ 2119؛ یو و کیرک، 2111داری وجود دارد )هراری و همکاران، معنی

و 12کلارهای جی بلاکسوم ، 1399؛ عبدالرحیمپور و احمدی، 1391شالچی، 

؛ 2119؛ پاژویک و همکاران، 2119همکاران،؛ نادیاهیم و 2121همکاران، 

(؛ اما وجود این رابطه در 2119؛ امیری و جمالی، 2119شیمنتی و همکاران، 

حوزه صفات تاریک شخصیت هنوز به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته 

ی بین همدلی و صفات تاریک شخصیت ااست، برخی از محققان نیز رابطه

(. صفات تاریک شخصیت به 2121، 13وس و بجورکمانکاجونیاند )پیدا نکرده

شود که معمولا با رفتارهای توام با آور شخصیت اطلاق میهای بیزاریجنبه

( و شامل 2112، 14دشمنی و خصومت همراه بوده )پاولهوس و ویلیامز

است. چنین به نظر  11، ماکیاولیسم و آزارگری16ستیزی، جامعه11خودشیفتگی

زند شخصیت پیرامون فقدان همدلی دور می رسد که صفات تاریکمی

( و این صفات با خشونت افزایش یافته و 2119، 19)نادیاهیم و همکاران

همدلی کلی ناقص همراه است. متخصصان بر این باورند که وجود نقص در 

همدلی گرم، خشونت را در افراد دارای صفات تاریک شخصیت خصوصا جامعه 

همدلی سرد نیز در این افراد دچار نقص  همچنین .دهدستیزها افزایش می

های شناختی آنها نیز مختل شود )نادیاهیم و شود تواناییسبب می شده و

های همراه افراد دچار اختلال شخصیت (، که یکی از ویژگی2119 همکاران

10. Harari 

11. Gambin & Sharp 

12. Claire.A.J. Bloxsom 

13. Kajonius & Bjorkman 

14. Paulhus & Williams 

15. Narcissism 

16. Psychopathy 

17. Machiavelist & Sadism 

18. Nadia Heym 
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 های خلقی و اختلالمرزی است و این در حالیست که نتایج تحقیقات اختلال

، 1والدیویا و ویلسا -افراد تایید کرده است )زیگاراهای شناختی را در این 

(، تاکنون رابطه صفات تاریک شخصیت با همدلی در افراد با اختلال 2119

شخصیت مرزی چندان مورد توجه پژوهشگران نبوده و خلاء بزرگ پژوهشی 

 و نظری در این زمینه وجود دارد. 

در بیماران مرزی، از طرفی، با توجه به نقش با اهمیت شناخت اجتماعی 

سازی یا نظریه ذهن چندی است که به نقطه اتکای متخصصان ذهنی

( 2119، 2ای تبدیل گشته است، زیرا این محققان )بتمن و فونوگیمداخله

معتقدند که بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در کنار مشکلات همدلی 

ازی یعنی توانایی س(  فقدان توانایی ذهنی2119،  3)گامبین و کارلاشارپ

اندیشیدن درباره وضعیت روانی افراد دیگر را هم دارند )چوئی ـ کین و 

نظریه ذهن، دانش درک افکار و احساسات دیگران بر  .(2119، 4گاندرسون

( 2111، 1های ذهنی است )دالگرن، سندبرگ و لارسوناساس استنباط حالت

دیدگاهی متفاوت از شخص و به درک اینکه دیگران باورها، تمایلات، قصد و 

شود. ( مربوط می1396؛ نقل از داداشی و همکاران، 2111، 6دارند )بورکلند

پژوهشگران دربررسی سیر های ذهن عاطفی و شناختی بر اساس نظریه

عددی های متتحولی نظریه ذهن کودکان نسبت به نظریه ذهن بزرگسالان گام

( 1999) 1اند. بارنج و ولمنکردهای را شناسایی موارد برجسته اند وبرداشته

 اند. اول اینکه در حدود دو سالگی،شواهدی از توالی سه گام تحولی ارائه نموده

در حدود سه  دوم، کنند.را کسب می 9کودکان روانشناسی میل

ند کنافکار و امیال را شروع می سالگی،کودکان صحبت کردن درباره باورها،

توانند های ذهنی هستند که میبازنمایی ،کنند که باورهاو ظاهرا درک می

 و بلاخره در چهار درست یا غلط و از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشند؛

هابه یعنی آن کنند،سالگی افکار دیگران را باور دارند و آرزوهایشان را درک می

در واقع،  (. اما2119و همکاران،  9دیاز)اورتگا کنندمیل وباور اگاهی پیدا می

کند که بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ع از این جهت اهمیت پیدا میموضو

مرزی خصوصا در زمینه ارتباط با افراد مهم زندگی خود، یک تصویر و برداشت 

های آنها ندارند، به بیان ها و احساسبینانه و معقولی از افکار، اندیشهواقع

د، نیاز دیگران ترسیم کنندیگر، این افراد برای اینکه بتوانند تصویری از ذهن 

سازی شده ای دارند که این مدل با مدل درونبه یک مدل درونسازی شده

 افراد رسد. در اصل،پذیر به نظر میافراد سالم فرق داشته و کمتر انعطاف

دارای اختلال شخصیت مرزی انتظار طرد توام با دشمنی را دارند و رفتارهای 

-اجتماعی را یک رفتار دوستانه ارزیابی نمیخیرخواهانه دیگران در تعاملات 

(. این می تواند ناشی از وجود آسیب در 2111، 11کنند )قیاسی و برونه

 .ها باشدشناخت اجتماعی آن

                                                           
1. Zegarra-Valdivia & Vilca 

2. Bateman & Fonogy 

3. Gambin & sharp 

4. Choi-Kain & Gunderson 

5. Dahlgren, Sandberg & Larsson 

6. Bjorklund 

7. Barenchh & Wellman 

8. Desire Psychology  

؛ 1996در کل، مرور ادبیات پژوهشی نشانگر نتایج متفاوتی است )هافمن، 

؛ 2111و همکاران،  12؛ کرامر2111و بتمن،  11؛ فونوگی، لویتن2111اینتیلی، 

دزیوبک ، 2119و همکاران، 14، ناندورنمت2121و همکاران، 13ایستراورتگادیاز

. برای (2111؛ وانک و همکاران، 2111؛ لیونز و همکاران، 2111و همکاران، 

 عاطفی و شناختی در پژوهش نظریه (2121و همکارانش )11مثال، کارنهیلمن

 اذعان داشتند کهذهن در الگوهای مونث با اختلالات شخصیت مرزی، چنین 

مطالعات تجربی، کمبودهایی را در نظریه شناختی و عاطفی ذهن بیماران 

مبتلا به اختلال شخصیت مرزی نشان داده اند که بنا به کمبود تحقیقات، 

نیازمند مطالعات بیشتری است. با عنایت به آنچه مطرح شد و با توجه به 

ذکر شده با همدلی در  ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم احتمالی متغیرهای

های اختلال شخصیت مرزی، پژوهش حاضر در تلاش برای رفع افراد با نشانه

ال این سوبه های نظری و شکاف تحقیقاتی احساس شده، در پی پاسخ ابهام

باشد که آیا نظریه ذهن در رابطه بین صفات تاریک شخصیت با همدلی می

 نقش میانجی دارد؟  های اختلال شخصیت مرزیسرد افراد با نشانه

 

 روش 
توصیفی( است.  -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی )همبستگی

های اختلال جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دارای نشانه

شخصیت مرزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود که در سال تحصیلی 

 شخصیت مرزیمشغول به تحصیل بودند. با استفاده از پرسشنامه  99-99

(16BPI ،)111  نفر، با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند  313نفر از بین

برای تحقیق حاضر انتخاب شدند. لازم به یادآوری است که آنوگبوزی و کالینز 

های یک (، حجم نمونه آماری برای تحقیقات همبستگی در فرضیه2111)

 برای بالا بردن پایایی،اند که در تحقیق حاضر نفر تعیین کرده 61طرفه را 

نفر در نظر گرفته شد. ملاکهای ورود به تحقیق، قرارگیری در  111تعداد 

و عدم ابتلا به بیماری صرع و  یسال؛ تمایل به همکار 11تا  19دامنه سنی 

استفاده از داروهای روانپزشکی بود. ملاک خروج نیز، عدم تمایل به ادامه 

. لازم به ذکر است که به دلیل شیوع همکاری در تحقیق در نظر گرفته شد

ها بشکل های تحقیق از مراحل گردآوری داده، برای گردآوری داده19-کووید

آنلاین انجام شد، به این صورت که پرسشنامه آنلاین به تلفن همراه دانشجویان 

ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پیش ارسال شد و پس از دریافت پاسخ

به منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، اطلاعات اولیه به افراد از شروع پژوهش و 

کننده در مورد موضوع و اهداف پژوهش داده شد و از آنان تقاضا گردید شرکت

9. Ortega-Díaz 

10. Ghiassi & Brune 

11. Luyten 

12. Kramer 

13. Esther Ortega-Díaz 

14. NándorNémet 

15. Karen Hillmann 

16. Borderline Personality Inventory 



 و همکارانزاده مقدم چیمینا زعفران        رابطه بین صفات تاریک شخصیت و همدلی سرد با ...                                                               
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تا صادقانه به سوالات جواب دهند و رضایت آنها جهت شرکت در پژوهش 

 کسب شد. ابزارهای گردآوری داده عبارتند بودند از:

ای توسط ماده 13این پرسشنامه  (:IBPپرسشنامه شخصیت مرزی )

شود. خیر جواب داده می -( طراحی شده و به صورت بلی1999) 1لیشنرنیگ

دو سوال آخر این پرسشنامه در هیچ یک از طبقات عاملی با سایر طبقات این 

گیرند، به همین دلیل در نسخه ایرانی حذف شده است. پرسشنامه قرار نمی

ر تعیین وضعیت شخصیتی فرد دارد که نمره سوال بیشترین ارزش را د 21

 11های اختلال شخصیت مرزی و کمتر از به معنای بودن نشانه 11بالاتر از 

های اختلال شخصیت مرزی در فرد است. به معنای عدم وجود نشانه

های این آزمون را ( در پژوهش خود آلفای کرونباخ مولفه1999لیشنرنیگ )

 13/1بین  راو مقدار همبستگی بازآزمایی آن  91/1تا  69/1در دامنه بین 

( 1391بدست آورده است. در ایران، پژوهش محمدزاده و رضایی ) 99/1تا 

ها با کل و همبستگی خرده مقیاس 11/1روایی همزمان آن را با ضریب 

و سه نوع اعتبار بازآزمایی،  91/1تا  11/1مقیاس و با یکدیگر با ضرایب 

به  91/1و  93/1،  91/1رونی به ترتیب با ضرایب سازی و همسانی ددونیمه

دست آورده است. همچنین پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ توسط 

  به دست آمده است. 91/1( 1391فرد و همکاران )بابایی

پرسشنامه توسط ن ای :2(SD4) شخصیتتاریک  پرسشنامه چهارگانه

گویه بوده و با استفاده  31( مطرح شده که شامل 2111) 3جانز و پاولهاوس

)کاملا مخالفم، مخالفم، نه موافقم و نه  1تا  1ای لیکرت از از روش پنج درجه

 4گذاری شده است. این پرسشنامه دارای مخالفم، موافقم، کاملا موافقم( نمره

(،  19تا  11 های(، نارسیسیم )گویه9تا  1های مولفه شامل ماکیاولیسم )گویه

( است. جانز و پاولهاوس 31-29( و آزارگری )21تا  19ستیزی )جامعه

( برای تعیین روایی این پرسشنامه گروهی از بزرگسالان را طی بازه 2111)

دو ماهه مورد سنجش قرار دادند و پایایی آن را با آلفای کرونباخ برای هر 

، 11/1، ، جامعه11/1یسم ، ماکیاول14/1ها به ترتیب نارسیسیسم یک از مولفه

اند. در ایران، عطادخت، زردی گیکلو و لاله به دست آورده 94/1دیگر آزاری 

( در پژوهش خود مقادیر آلفای کرونباخ صفات چهارگانه تاریک 1399)

، جامعه 96/1، خودشیفتگی 92/1شخصیت را به ترتیب برای ماکیاولیسم 

اند. در به دست آورده 94/1 و کل مقیاس را 11/1و آزارگری  19/1ستیزی 

پژوهش حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 91/1

 1این آزمون توسط بارون ـ کوهن و ویل رایت (:0EQمقیاس همدلی بهر )

ها در قالب طیف سوال طراحی شده است. پاسخدهی به سوال 41( با 2114)

 41( است. از بین 1( تا کاملا مخالفم )4ای از کاملا موافقم )درجه 4لیکرت 

سوال در پژوهشهای داخلی با جامعه کشورمان هنجاریابی شده  29سوال، 

                                                           
1. Leichsenring 

2. Dark Tetrad scale (SD4) 

3. Jones & Paulhus 

4. Empathy Questionnaire 

مربوط به  39و  36، 31، 34، 29، 26، 22، 11، 14، 11، 1های که سوال

اند. بارون ـ کوهن و ویل همدلی سرد هستند و در این پژوهش استفاده شده

 91/1( ضریب اعتبار درونی و اعتبار بازآزمایی آن را به ترتیب 2114) رایت

( 2114اند. لاورنس، شاو، بیکر، بارون ـ کوهن و دیوید )گزارش کرده 19/1و 

بخش اعلام کردند. و روایی آن را رضایت 93/1همسانی درونی این مقیاس را 

هوش هیجانی شاته  این پژوهشگران، روایی همزمان آن را با استفاده از آزمون

به دست  – 32/1و  21/1افسردگی و استرس به ترتیب و آزمون اضطراب، 

( پایایی آن را با ضریب 1391اند. در ایران نیز موسوی و همکاران )آورده

 اند. به دست آورده 92/1آلفای کرونباخ 

این آزمون توسط استون و بارون کوهن  (:FPT) آزمون تشخیص لغزش

منظور ارزیابی نظریه ذهن شناختی در بزرگسالان طراحی شده ( به 1999)

داستان کوتاه از ماجراهای معمولی زندگی است  21است. این آزمون شامل 

مورد از آنها رفتار نادرست اتفاق میافتد. در پایان هر داستان  11که فقط در 

شود. فقط در سوال کنترل پرسیده می 2سوال مربوط به نظریه ذهن و  6

« لغزش»داستان(  11) 19، 16، 11، 14، 13، 12، 11، 1، 4، 2های ستاندا

گذاری بدین صورت است که هر پاسخ درست در افتد. نحوه نمرهاتفاق می

مره گیرد و  نداستانهایی که رفتار نادرست در آنها اتفاق افتاده، یک نمره می

ا، چان، بیلبو، خواهد بود. زال 61بین صفر تا « لغزش»کننده در آزمون شرکت

و  91/1( پایایی بین ارزیابان را برای این آزمون 2119) 6پاتز، نلسون و پن

و با ضریب  116/1بازآزمون( برای نمره کل آزمون -ضریب همبستگی )آزمون

اند. در ایران این مقیاس از نظر ویژگیهای گزارش کرده91/1آلفای کرونباخ 

(. در تحقیق 1391ست )هداوندخانی، روانسنجی )روایی و اعتبار( تایید شده ا

به دست  19/1حاضر، میزان پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ 

 آمد.

ن این آزمو :(1R-ET)فرم بزرگسالان آزمون چشمهاـ بازبینی شده 

( 1991سنجش نظریه ذهن عاطفی توسط بارون ـ کوهن و همکاران ) برای

و مردان طراحی شده و تصاویر مربوط به  تصویر سیاه و سفید از زنان 36در 

ناحیه چشمها از قسمت میانی بینی تا بالای ابروها بوده و آزمودنی باید با 

دیدن تصویر بگوید، کدام یک از چهار واژهای که در زیر تصویر نوشته شده 

کند. هر انتخاب است، حالت هیجانی فرد درون تصویر را بهتر توصیف می

-و از جمع زدن نمره کلیه تصاویر، نمره کل شرکت درست یک نمره داشته

آید. مولفین روایی همزمان این آزمون را با آزمون بازبینی کننده به دست می

گزارش کردند؛ پایایی  391/1برابر با « ذهن خوانی با استفاده از صدا»شده 

و  631/1با روش آزمون ـ بازآزمون با فاصله سه هفته با ضریب همبستگی 

تایید شده است. در ایران نیز این ابزار از لحاظ ویژگیهای  11/1کرونباخ آلفای 

روانسنجی بررسی شده و روایی و پایایی آن تایید شده است )هداوندخانی، 

5. Kohen & Welright 

6. Zala, Chan, Bilbo, Potts, Nelson & Penn 

7. Eyes Test-Revised 



 7047، بهار  56، شماره 71دوره                                های نوین روانشناختی                                                                               فصلنامه پژوهش

 

130 

ش
صلنامه پژوه

ف
ی نوین روانشناختی، دوره 

ها
11

، شماره 
56

، بهار 
1041

 

 

(. قابل ذکر است که در این تحقیق، میزان پایایی این مقیاس با استفاده 1391

هایت، لازم به ذکر به دست آمد. در ن 92/1از آلفای کرونباخ محاسبه شده و 

ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری با کمترین مربعات است تحلیل داده

 انجام شد. Smart PLS-3افزار جزئی و با استفاده از نرم

 

 نتایج
کننده شرکت 313های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین در کل، یافته

 111شخصیت مرزی و های اختلال ( فاقد نشانه%62نفر ) 199در پژوهش، 

های اختلال شخصیت مرزی بودند که همین تعداد، ( دارای نشانه%39نفر )

نمونه تحقیق حاضر را تشکیل داد. یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای 

 تحقیق در جدول زیر ارائه شده است. 

 

 ویلک -آمار توصیفی و نتایج آزمون شاپیرو :7جدول 

 برای متغیرهای پژوهش

 صفات»میانگین متغیرهای با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که 

نظریه ذهن »و « نظریه ذهن عاطفی»، «همدلی سرد»، «تاریک شخصیت

و انحراف  11/32و  66/22، 31/31، 31/113به ترتیب برابر با « شناختی

است. همچنین،  63/1و  42/9، 66/6، 34/23استاندارد آنها به ترتیب برابر با  

و  -31/1و  -46/1، -41/1، -16/1 مقدار کجی این متغیرها به ترتیب برابر با

باشد می 11/1و  -11/1، -39/1، -11/1مقدار کشیدگی آنها به ترتیب برابر با  

دهند؛ زیرا مقادیر به که این شاخصها نرمال بودن توزیع دادهها را نشان می

 قرار دارند.  2و  -2دست آمده بین 

اختاری با های تحقیق با استفاده از روش مدلسازی معادلات سداده

برای این منظور، ابتدا  کمترین مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت.

اعتبار هر یک های این روش )شامل عدم وجود همخطی چندگانه، مفروضه

متوسط واریانس ها و اعتبار هر یک از سازه 1اعتبار ترکیبی ها،از گویه

وجود همخطی عدم بررسی برای ( مورد بررسی قرار گرفت. 2استخراج شده

د که شدت همخطی شاستفاده  (VIF) واریانس از آزمون عامل تورم چندگانه

که  ندکمعمولی ارزیابی می چندگانه را در تحلیل رگرسیون کمترین مربعات

ضمیمه آمده است. با توجه به نتایج این جدول، مقدار  2نتایج آن در جدول 

VIF ی برای آزمون مدل پژوهش، نیست؛ یعن 1ها بزرگتر از هیچ کدام از گویه

                                                           
1. Composite Reliability 

 ها،در مورد اعتبار هر یک از گویهمشکل همخطی چندگانه وجود نداشت. 

هر گویه در تحلیل عاملی تاییدی نشانگر و بیشتر  4/1 بار عاملی قدرمطلق

بارهای ضمیمه، قدرمطلق  2 جدول؛ خوب تعریف شده استنسبتا  یسازه

های استفاده شده در تحقیق ههای مربوط به پرسشنامگویه عاملی استاندارد

شود که قدرمطلق دهد. با توجه به نتایج این جدول مشاهده میرا نشان می

و  4/1ها بزرگتر از های تمامی پرسشنامهبار عاملی استاندارد برای گویه

های این است. در نتیجه، گویه 19/2آنها بزرگتر از  tی قدرمطلق آماره

ها از اعتبار کافی برخوردار هستند؛ شاید یکی از دلایل این امر پرسشنامه

ول باشد. جدمی استاندارد بودن پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق 

 و میانگین واریانس استخراج ، آلفای کرونباخترکیبی های پایایی، شاخص2

 دهد.( را نشان میAVE) شده

 

 نتایج بررسی اعتبار متغیرهای پژوهش :2جدول 

 متغیرها
پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 متوسط واریانس

 استخراج شده

 162/1 91/1 91/1 صفات تاریک شخصیت

 199/1 94/1 91/1 همدلی سرد

 614/1 19/1 94/1 نظریه ذهن شناختی

 114/1 92/1 93/1 نظریه ذهن عاطفی

رای ب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ با توجه به این جدول، چون مقدار

 و میانگین واریانس استخراج شده 1/1( بزرگتر از متغیرهاها )سازهتمامی 

های این پژوهش لذا سازه است؛ 1/1( بزرگتر از متغیرهاها )سازهتمامی برای 

ضرایب  3 جدولکافی برخوردار است. اعتبار  ازو همبستگی  ییهمگرااز لحاظ 

ر روی قطمقادیر دهد. ن و شاخص روایی منفک را نشان میهمبستگی پیرسو

را نشان ( AVE) ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده ،اصلی این ماتریس

بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین  ،تایید روایی منفک یمهلازمیدهد. 

تمامی ضرایب همبستگی متغیر  قدرمطلق از( AVE) واریانس تبیین شده

. همان طور که قابل مشاهده (1999)چن،  با باقی متغیرها است همربوط

که  بوده ستون است، مقادیر موجود بر روی قطر اصلی دارای بیشترین مقدار

 .باشدها میروایی مناسب سازه یاین امر نشان دهنده
 

 ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک :3جدول 

 0 3 2 7 متغیر

    11/1 صفات تاریک شخصیت -7

   19/1 -12/1 نظریه ذهن شناختی -2

  16/1 69/1 -69/1 نظریه ذهن عاطفی -3

 11/1 11/1 16/1 -13/1 همدلی سرد -0

 دهدرا نشان می( AVE) ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده ،قطر اصلی *

 

2. Average Variance Extracted 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 کشیدگی کجی

صفات تاریک 

 شخصیت

111 31/113 34/23 16/1- 11/1- 

 -39/1 -41/1 66/6 31/31 111 همدلی سرد

 -11/1 -46/1 42/9 66/22 111 ی ذهن عاطفینظریه

ی ذهن نظریه

 شناختی

111 11/32 63/1 31/1- 11/1 
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 ،های پژوهشبررسی اعتبار و روایی ابزارهای اندازهگیری و سازه س ازپ

 ،روابط متغیرهای مکنون مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور است تام لاز

های در شکل tی بر اساس ضرایب مسیر و آماره پژوهش یمدل آزمون شده

 .ارایه شده است 2و  1

 

 ی تحقیق بر اساس ضرایب مسیرشدهمدل آزمون :7شکل

مشخص شده است. این ( 2R) اعتبار مدل با استفاده از ضریب تعیین

-ضریب واریانس توضیحی یک متغیر درونزا را توسط متغیرهای برونزا اندازه

میزان ضریب تعیین  شود کهمشاهده می 1با توجه به شکل  .کندگیری می

ن ااین بد ؛باشدمی 619/1برابر با « همدلی سرد» یمتغیر وابسته برای

ی هوسیلبه « همدلی سرد»درصد تغییرات مربوط به متغیر  9/61معناست که 

و  «ی ذهن شناختینظریه»، «صفات تاریک شخصیت»تغییرات متغیرهای 

میزان ضریب تعیین  همچنین، .تبیین شده است« ی ذهن عاطفینظریه»

باشد. این می 611/1برابر با « ی ذهن شناختینظریه» میانجیمتغیر  برای

ی ذهن نظریه»درصد تغییرات مربوط به متغیر  1/61ن معناست که ابد

یین شده تب« صفات تاریک شخصیت»ی تغییرات متغیر به وسیله« شناختی

« فیی ذهن عاطنظریه»میانجی  متغیر برایمیزان ضریب تعیین نهایتا،  .است

درصد تغییرات  19ی آن است که است. این مقدار نشان دهنده 191/1برابر با 

یک تارصفات »ی تغییرات متغیر به وسیله« ی ذهن عاطفینظریه»متغیر 

 تبیین شده است.« شخصیت

 
 tمدل آزمون شدهی تحقیق بر اساس آمارهی : 2 شکل

دهد که مدلسازی معادلات ساختاری نشان میتحلیل  نتایج حاصل از

 یدلهم» بر« تیشخص کیتار صفات»مربوط به تاثیر  tی ضریب مسیر و آماره

کوچکتر  tی آمارهاست. چون مقدار  469/1و  111/1به ترتیب برابر با « سرد

 بر تیشخص کیتار صفات، 11/1داری است؛ لذا در سطح معنی 96/1از 

تاثیر مستقیم  یمرز تیشخص اختلال یها نشانه یدارا افراد سرد یهمدل

توان گفت که ضریب می 1و جدول  2و  1ندارد. همچنین با توجه به شکلهای 

ن نظریه ذه» بر «تیشخص کیتار صفات»مربوط به تاثیر  tمسیر و آمارهی 

 tاست. چون مقدار آمارهی  93/31و  -92/1به ترتیب برابر با « شناختی

 تیشخص کیتار صفات، 11/1داری است؛ لذا در سطح معنی 19/2بزرگتر از 

اثیر ت یمرز تیشخص اختلال یها نشانه یدارا افراد ی ذهن شناختینظریه بر

 کیتار صفات»مربوط به تاثیر  tی مستقیم دارد. ضریب مسیر و آماره

است.  13/62و  -99/1به ترتیب برابر با « نظریه ذهن عاطفی» بر« تیشخص

، 11/1داری است؛ لذا در سطح معنی 19/2بزرگتر از  tی چون مقدار آماره

 اختلال یهانشانه یدارا افراد ی ذهن عاطفینظریه بر تیشخص کیتار صفات

 تاثیر مستقیم دارد. یمرز تیشخص

 
  tضریب مسیر و آماره  :0جدول 

 tآماره  (β) ضریب مسیر 

 بر« تیشخص کیتار صفات»تاثیر 

 «سرد یهمدل»
111/1 469/1 

تاثیر صفات تاریک شخصیت بر 

 نظریه ذهن شناختی
92/1- 93/31 

 بر« تیشخص کیتار صفات»تاثیر 

 «نظریه ذهن عاطفی»
99/1- 13/62 

 

نقش میانجی نظریه ذهن شناختی از آزمون سوبل همچنین، برای آزمون 

 ی آزمون سوبل به صورت زیر است:استفاده شده است. آماره
 

 

 

متغیر  به« صفات تاریک شخصیت»برابر ضریب مسیر متغیر  aکه در آن 

ی ضریب مسیر متغیر نشان دهنده bو « یشناخت ذهن هیرنظ»میانجی 

 است. همچنین « همدلی سرد»به متغیر « یشناخت ذهن هیرنظ»میانجی 

است.  bو  aی خطای استاندارد ضرایب مسیر به ترتیب نشان دهنده و 

یک صفات تار»بزرگتر باشد، اثر غیر مستقیم متغیر  96/1از  Zاگر قدرمطلق 

 «یشناخت ذهن هیرنظ»از طریق متغیر میانجی « همدلی سرد»بر « شخصیت

بزرگتر  19/2از  Zر است. همچنین، اگر قدرمطلق درصد معنادا 91با اطمینان 

دلی هم»بر « صفات تاریک شخصیت»باشد آنگاه اثر غیر مستقیم متغیر 

درصد  99با اطمینان  «یشناخت ذهن هیرنظ»از طریق متغیر میانجی « سرد

آورده شده است. در این جدول،  6معنادار است. نتایج این آزمون در جدول 

c بر  «صفات تاریک شخصیت»مسیر متغیر مستقل ی ضریب نشان دهنده

ی نشاندهنده VAFاست. همچنین شاخص « همدلی سرد»ی متغیر وابسته

 این است که چه نسبتی از اثر کل مربوط به اثرات غیرمستقیم است.
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 تعیین نقش میانجی نظریه ذهن شناختینتیجه آزمون سوبل برای  :6جدول 

 «نظریه ذهن شناختی»از طریق « همدلی سرد»روی « صفات تاریک شخصیت»تاثیر 

 VAFشاخص  Zی آماره مقدار متغیر

a صفات »)ضریب مسیر

 هیرنظ»به « تاریک شخصیت

 «(یشناخت ذهن

923/1- 

**191/2- 914/1 

b  ذهن هیرنظ»)ضریب مسیر 

 «(همدلی سرد»به « یشناخت
292/1 

aS 126/1 

bS 112/1 

c  صفات »)ضریب مسیر

همدلی »به « تاریک شخصیت

 «(سرد

111/1 

 11/1معناداری در سطح  *               11/1معناداری در سطح  **

صفات تاریک »شود که تاثیر متغیر مشاهده می 1با توجه به نتایج جدول 

 ذهن هیرنظ»از طریق متغیر میانجی « همدلی سرد»روی « شخصیت

 Zی معنادار است؛ زیرا مقدار قدر مطلق آماره 11/1در سطح « یشناخت

 با تیشخص کیتار صفاتاست. در نتیجه  19/2( بزرگتر از 191/2)

 یها نشانه یدارا افراد سرد یهمدل رب یشناخت ذهن هیرمیانجیگری نظ

 4/91ی تاثیر غیر مستقیم دارد. لازم به توضیح است که مرز تیشخص اختلال

ق از طری« همدلی سرد»روی « ریک شخصیتصفات تا»درصد اثر کل متغیر 

 (.VAF=914/1شود )تبیین می« یشناخت ذهن هیرنظ»متغیر میانجی 

برای آزمون نقش میانجی نظریه ذهن عاطفی نیز از آزمون سوبل استفاده 

 آورده شده است.  6شده است. نتایج این آزمون در جدول 
 

 نتیجه آزمون سوبل برای تعیین نقش میانجی نظریه ذهن عاطفی :5جدول 

 11/1معناداری در سطح  *               11/1معناداری در سطح  **
 

 کیتار صفات»شود که تاثیر متغیر مشاهده می 6با توجه به نتایج جدول 

 ذهن هیرنظ»از طریق  متغیر میانجی « همدلی سرد»روی « تیشخص

 Zی معنادار است. زیرا مقدار قدر مطلق آماره 11/1در سطح « عاطفی

 با تیشخص کیتار صفاتاست. در نتیجه  19/2( بزرگتر از 619/4)

                                                           
1. Blindfolding 

 الاختل یهانشانه یدارا افراد سرد یهمدل رب عاطفی ذهن هیرمیانجیگری نظ

درصد  9/91مستقیم دارد. لازم به توضیح است که ی تاثیر غیر مرز تیشخص

ر از طریق متغی« همدلی سرد»روی « تیشخص کیتار صفات»اثر کل متغیر 

 (.VAF=919/1شود )تبیین می« عاطفی ذهن هیرنظ»میانجی 

گیسر برای -استون 2Q از ضریب، برای آزمون کلی مدلدر نهایت، 

تفاده روی متغیرهای مستقل اسوابسته از  بررسی توانایی پیشبینی متغیرهای

وینزی، ) بینی است شده است. مقادیر مثبت این ضریب نشانگر توانایی پیش

سومین خروجی نرم افزار برای مدل (. 92-41، 2111، هنسلر و وانگ

دهد. هدف این را نشان می( CV Redگی )شاخص افزون محاسبات ،پژوهش

کردن به روش چشم  بینیشاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیش

این  ترین معیار اندازه گیریباشد. معروفترین و شناخته شدهمی 1پوشی

گیسر است که بر اساس این ملاک باید -استون 2Qتوانایی، شاخص 

 2Qبینی کند. مقادیر انعکاسی را پیش نشانگرهای متغیرهای مکنون درونزا

 و اندسازی شدهدهند که مقادیر مشاهده شده خوب بازبالای صفر نشان می

به نقل از محسنین  ،2119و همکاران،  2)هنسلر بینی داردمدل توانایی پیش

 ینیبشیقدرت پ ،زاسازه درون کیدر مورد  2Q اریمع(. 1393و اسفیدانی، 

مشخص  1031و  1011، 1012 را به ترتیب با مقادیر یمتوسط و قو ف،یضع

نشان  متغیرهای تحقیق را برای 2Qمحاسبات شاخص  1جدول  .دنماییم

مدل از قدرت  شود کهبا توجه به نتایج این جدول مشاهده میدهد. می

  .برخوردار است مطلوبیبینی پیش
 

 ی مدلبرای متغیرهای وابسته 2Qمقدار  :1جدول 

 Q² (=1-SSE/SSO) متغیر 

 319/1 صفات تاریک شخصیت

 219/1 همدلی سرد

 221/1 نظریه ذهن شناختی

 221/1 ذهن عاطفینظریه 

 

برخلاف روش PLS در مدلسازی معادلات ساختاری به کمک روش 

؛ شاخصی برای سنجش کل مدل وجود ندارد (CB-SEMر )کواریانس محو

 همکاران توسط تننهاوس و (GOFش )ولی شاخصی به نام نیکویی براز

 پیشنهاد شد. این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مد( 2111)

عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار  دهد و بهقرار می نظر

مقادیر اشتراکی به  و متوسط 2Rرود. این شاخص به صورت میانگین می

 :شودصورت دستی محاسبه می

 
 ضرب دو مقدار متوسط اشتراکیحاصل جذراین شاخص، 

(Communality) تعیین و متوسط ضریب (R Square)  است. از آنجا که

2. Henseler 

 «نظریه ذهن عاطفی»از طریق « همدلی سرد»روی « صفات تاریک شخصیت»تاثیر 

 VAFشاخص  Zآمارهی  مقدار متغیر

a  کیتار صفات»)ضریب مسیر 

 ذهن هیرنظ»به « تیشخص

 «(عاطفی

999/1- 

**619/4- 919/1 

b  ذهن هیرنظ»)ضریب مسیر 

 «(همدلی سرد»به « عاطفی
611/1 

aS 114/1 

bS 131/1 

c  کیتار صفات»)ضریب مسیر 

 «(همدلی سرد»به « تیشخص
111/1 
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 بین صفر این مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است. حدود این دو شاخص

را به  36/1و  21/1، 11/1( سه مقدار 2119) و یک بوده و تزلس و همکاران

 اندمعرفی نمودهGOF مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  ترتیب به عنوان

مقادیر اشتراکی طبق  مقدار متوسط شاخص(. 1393)محسنین و اسفیدانی، 

 :شودفرمول زیر محاسبه می

 
محاسبه شده برای مدل پژوهش برابر است  Communalityمقدار که 

مقدار متوسط شاخص ضریب تعیین به تعداد متغیرهای درونزای . و 219/1 با

 :شودمدل طبق فرمول زیر محاسبه می

 
؛ در نتیجه 111/1با محاسبه شده برای مدل پژوهش برابر است  2Rمقدار 

میباشد. در نتیجه مدل از مطلوبیت قوی  431/1برابر است با  GOFمقدار 

 PLSافزار شاخص دیگری که برای برازش مدل توسط نرمبرخوردار است. 

( است. این شاخص Normed Fit Index)   NFI شاخصشود گزارش می

قابل  9/1برای مقادیر بالای  هم معروف است بونت-شاخص بنتلربه که 

برای مدل  NFIمقدار شاخص  .باشدمیمدل مناسب قبول و نشانه برازندگی 

ی برازش مناسب مدل است که نشان دهنده 912/1این پژوهش برابر با 

 باشد.می

 

 گیریبحث و نتیجه
رابطه بین صفات تاریک شخصیت با پژوهش حاضر با هدف بررسی 

عاطفی در افراد دارای -شناختیهمدلی سرد با میانجیگری نظریه ذهن 

 فاتصهای اختلال شخصیت مرزی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که نشانه

 یرزم تیشخص اختلال یهانشانه یدارا افراد سرد یهمدل بر تیشخص کیتار

تاثیر مستقیم ندارد؛ یافته ای که با برخی تحقیقات قبلی همسو می باشد. 

( در پژوهشی به این نتیجه 2121) 1بجورکمانکاجونیوس و برای مثال، 

داری با همدلی ندارند؛ همین رسیدند که صفات تاریک شخصیت رابطه معنی

(؛ که رابطه معکوس بین صفات 2119طور یافته های ترنر و همکارانش )

تاریک شخصیت را با همدلی سرد و گرم بررسی کردند به این نتیجه رسیدند 

صفات تاریک شخصیت فقط با همدلی گرم  که به جز خودشیفتگی سایر

رابطه معناداری دارند نه همدلی سرد. یافته های این پژوهش با نتایج برخی 

و 2از تحقیق های قبلی هم غیر همسو هستند )کلارهای جی بلاکسوم 

؛ 2119؛ پاژویک و همکاران، 2119؛ نادیاهیم و همکاران، 2121همکاران، 

(؛ با توجه به نتایج بالا 2119ی و جمالی، ؛ امیر2119شیمنتی و همکاران، 

دهند که صفات تاریک شخصیت با همدلی کلی ها نشان میاکثر پژوهش

دهد که صفات تاریک رابطه منفی دارند. اما نتایج پژوهش حاضر نشان می

 داری ندارد.شخصیت با همدلی سرد رابطه معنی

                                                           
1. Kajonius & Bjorkman 

2. Claire.A.J. Bloxsom 

-ها میژوهشدر توضیح نتیجه ناهمسوی یافته پژوهش حاضر با سایر پ

های موجود ارزیابی همدلی توان به این نکته اشاره کرد که در اکثر پژوهش

به شکل همدلی کلی یا ترکیب همدلی سرد و گرم صورت گرفته )مهرابیان 

(، ولی در پژوهش حاضر صرفا همدلی سرد مدنظر قرار 1912، 3و ایپشتاین

همدلی سرد را  گرفته است بنابراین عدم وجود رابطه بین صفات تاریک و

وان تتوان به عدم وجود رابطه با همدلی کلی نسبت داد و بدین طریق مینمی

توان ها را توجیه کرد. بعلاوه، میناهمسویی پژوهش حاضر با سایر پژوهش

دار بین صفات تاریک شخصیت و همدلی سرد در این تحقیق نبود رابطه معنی

ما مقیاس تحقیق نیز نسبت داد، اکنندگان در پاسخ به را به سوگیری شرکت

رسد که علت این ناهمسویی بیشتر به تفکیک همدلی سرد و گرم به نظر می

 های متعددی است. مربوط باشد؛ یافته ای که نیازمند انجام پژوهش

ن ی ذهنظریه بر تیشخص کیتار صفاتهمچنین نتایج نشان داد که 

تاثیر  یمرز تیشخص اختلال یهانشانه یدارا افراد شناختی و عاطفی

(، لیونز و همکاران 2111و همکاران ) دیزیوبکمستقیم دارد. یافته ها با نتایج 

( همسو است. نظریه ذهن به توانایی 2111(، وانک و همکاران )2111)

استدلال و پیش بینی حالتهای ذهنی گوناگون از جمله باورها، شناخت ها، 

ها همچون پژوهش نیات و اهداف دیگران تاکید می کند. در برخی پژوهش

یه ذهن با برخی از اختلال های روانی حاضر به وجود رابطه مثبت بین نظر

(، صفات تاریک شخصیت مانند ماکیاولیسم )اسپیرگر 2114)دولان و فولام، 

( و صفات 2113(، خودشیفتگی )استلواگن و کریگ، 2112و برسیزسکی، 

صفات تاریک ( تاکید شده است. 2112شخصیت مرزی )شیلینگ و همکاران، 

ی کشکه در خدمت بهرههستند صیتی شخ زیژگیهایای اشخصیت مجموعه

دستاوردهای شخصی و اجتماعی منفی  بات همواره صفا ند. ایندیگرانکنترل و

صفات تاریک ه می شوند. افراد دارای  و نامطلوب در نظر گرفتهمراه بوده 

بین فردی  پدیده  هایوسیعی  در طیف یهای فردی مهمشخصیت، تفاوت

و با ت انها اساس ژنتیک داشته  صفا.با افراد بهنجاردارندو درون فردی 

 پذیریریسکگی توام با تعداد شرکای جنسی و  زند متغیرها مهمی مانند

همدلی سرد قادر به تشخیص و افراد با . در طرف دیگر، همبستگی دارند

شناسایی غم، ناراحتی، خوشحالی و به طور کلی حالات عاطفی و هیجانی 

اما تضمینی برای کمک به دیگران و انجام رفتارهای جامعه  .دیگران است

تواند درک کند دیگران چه احساسی ممکن یعنی فرد صرفاً می .پسند نیست

دهد که رفتارهای نظریه ذهن به افراد این امکان را می؛ و است داشته باشند

 یبینی کنند و این توانایی بالادیگران را براساس حالتهای درونی خود پیش

وان نظریه ذهن به عنتواند به ضرر یا نفع دیگران باشد. زیرا، بینی میپیش

 منظور از آن،و بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران تعریف شده 

ظرفیت شناختی جهت بازنمایی حالات ذهنی خود و دیگران است؛ به عبارت 

مانند عقاید، دیگر، نظریه ی ذهن اشاره به توانایی اسناد حالت های ذهنی 

های اخیر نشان پژوهش. تمایلات، احساسات و نیات به خود و دیگران است

3. Mehrabian & Epstein 



 7047، بهار  56، شماره 71دوره                                های نوین روانشناختی                                                                               فصلنامه پژوهش

 

131 

ش
صلنامه پژوه

ف
ی نوین روانشناختی، دوره 

ها
11

، شماره 
56

، بهار 
1041

 

 

نند کاند که افرادی که نمره بالایی در صفات تاریک شخصیت کسب میداده

دیگران برخوردارند )وانک و همکاران،  1از توانایی بالایی برای دستکاری

بر وجود رابطه  ها یافته های پژوهش حاضر مبنی(، این پژوهش2111

ا عاطفی ر –مستقیم بین صفات تاریک شخصیت و نظریه ذهن شناختی 

  تایید می کند.

 با تیشخص کیتار صفاتهای پژوهش نشان داد که همچنین، یافته

انهنش یدارا افراد سرد یهمدل رب ی و عاطفیشناخت ذهن هیرگری نظمیانجی

ا های این پژوهش بیافتهی تاثیر غیرمستقیم دارد. مرز تیشخص اختلال یها

(، ترنر 2113و همکاران ) 3(، ریچارد2111) 2نتایج فلیزبرتی و کینگ

(، بارلو و همکاران 2111کوهن )-(، بارون2119و همکاران ) 4(، علی2111)

توان گفت که های پژوهش حاضر میدر تبیین یافته( همسو است. 2111)

دارند و در صورتی که افراد دارای صفات تاریک شخصیت نظریه ذهن قوی 

اده توانند از دیگران سوء استفقدرت همدلی پائینی داشته باشند به راحتی می

کرده و به آنها آسیب برسانند. مطالعات مربوط به ذهن خوانی نشان می دهند 

که الگوهای فعال سازی مغز انسان های نوع دوست و افراد دارای صفات 

 در میزان همدلی باهم تفاوت دارند. تاریک شخصیت کاملا مشابه است و فقط

ها نظریه ذهن و همدلی شناختی یا سرد دارای سازه بر اساس برخی یافته

های عصبی مشترک و تاحدودی همپوش اند. در حالی که برخی پژوهش ها 

و  1رکند )بلبه شدت بر تمایز بین نظریه ذهن و همدلی شناختی تاکید می

(، برای توجیه این موضوع به افراد جامعه ستیز اشاره می 1996همکاران، 

کند این افراد با اینکه در نظریه ذهن خود مشکل ندارند ولی توانائی همدلی 

با دیگران را ندارند، شاید بتوان نتایج پژوهش حاضر را به کمک این نظریه 

 پوشی و اشتراکعاطفی هم –که بین سازه های عصبی نظریه ذهن شناختی 

 هک شود می استنباط وجود دارد تبیین کرد. از نتایج پژوهش حاضر چنین

زی مر افراد سردهمدلی  بر تاثیرگذاری برای ذهن نظریه توانایی از توان می

کرد و می توان با استفاده از  استفاده شخصیت ویژگی های تاریک دارای

در آنها کمک کرده و سازی به افزایش همدلی سرد  ذهنی بر مبتنی درمان

 جنبه های بیزاری آور شخصیت آنها را کاهش داد.

در کل، تحقیق حاضر همانند تمامی تحقیقات علوم انسانی و بالینی، با 

توان به محدود بودن جامعه محدودیتهایی روبه رو بوده است که می

دانشجویی، تعداد نمونه، مکان تحقیق، استفاده از هر دو جنس، روش نمونه 

گیری و ابزارهای خودگزارش دهی و چگونگی تکمیل کردن آنها اشاره کرد. 

شود محققان آتی به محدودیتهای فوق بها دهند در این راستا، پیشنهاد می

های حاصل آمده بیش از پیش ها و ناهمسوییتا امکان تبیین همسویی

صفات تاریک شخصیتی در مشخص گردد. بعلاوه، با عنایت به این امر که 

                                                           
1. Manipolation 

2. Felisberti & King 

3. Richards 

محیطهای غیربالینی تفاوت زیادی دارند و تحقیق حاضر با نمونه غیربالینی 

های آینده به این امر شود در تحقیقدانشجویی انجام شد؛ لذا پیشنهاد می

بها داده شود. بر اساس یافته های کلی تحقیق، پیشنهاد می شود متخصصان 

ه بین صفات روانشناسی و بالینگران از اهمیت نظریه ذهن در ایجاد رابط

تاریک شخصیت و همدلی سرد استفاده کرده و این امر را در جریان مداخلات 

خود قرار دهند؛ چراکه بی توجهی به برخی متغیرهای روانشناختی قادر است 

 سرعت و کیفیت درمان را تغییر داده و مسیر بهبودی را متاثر سازد.
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 پیوست
 

 t ی. قدرمطلق بارهای عاملی استاندارد شده و آمارهپیوست لجدو

 های پژوهشهای مربوط به پرسشنامهبرای گویه 
 

 t VIFی آماره بار عاملی استاندارد شده گویه متغیر

ت
صی

ک شخ
ت تاری

صفا
 

E1 34/0 27/3 72/7 
E2 34/0 47/2 74/7 
E3 34/0 44/4 25/4 
E4 34/0 72/2 72/7 
E5 33/0 35/2 22/7 
E6 34/0 35/3 52/7 
E7 35/0 34/2 54/7 
E8 20/0 24/5 74/4 
E9 32/0 27/2 75/4 

E10 54/0 42/44 74/7 
E11 57/0 70/44 42/4 
E12 53/0 22/40 45/4 
E13 27/0 52/44 07/3 
E14 57/0 27/44 04/4 
E15 20/0 22/5 27/4 
E16 23/0 77/7 34/7 
E17 25/0 43/7 44/7 
E18 22/0 45/2 24/7 
E19 22/0 27/7 72/4 
E20 32/0 47/2 22/7 
E21 34/0 22/3 72/4 
E22 27/0 44/44 52/3 
E23 52/0 70/2 22/7 
E24 23/0 42/2 23/7 
E25 37/0 47/2 20/4 
E26 27/0 22/7 52/7 
E27 57/0 22/47 42/4 
E28 24/0 03/42 37/3 
E29 20/0 32/44 07/3 
E30 55/0 22/44 50/4 
E31 22/0 27/45 77/4 
E32 27/0 47/74 20/4 
E33 24/0 74/45 22/4 
E34 20/0 24/44 32/4 
E35 22/0 53/42 07/3 
E36 20/0 25/44 52/3 
E37 24/0 22/44 54/3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 t VIFی آماره بار عاملی استاندارد شده گویه متغیر

نظریه
ی ذهن عاطفی

 

F1 54/0 27/7 55/7 
F2 54/0 72/7 20/4 
F3 55/0 07/47 27/3 
F4 25/0 77/2 02/3 
F5 32/0 22/5 70/4 
F6 52/0 42/44 53/7 
F7 34/0 00/2 32/7 
F8 32/0 03/5 70/4 
F9 27/0 27/7 24/7 

F10 55/0 43/44 24/7 
F11 22/0 04/7 37/7 
F12 52/0 42/47 22/7 
F13 34/0 47/4 24/4 
F14 35/0 52/2 52/7 
F15 37/0 24/2 25/7 
F16 33/0 40/2 27/4 
F17 37/0 20/4 24/4 
F18 37/0 53/7 42/4 
F19 34/0 42/4 54/4 
F20 34/0 27/7 52/4 
F21 34/0 77/4 35/7 
F22 20/0 27/2 52/7 
F23 25/0 27/2 77/7 
F24 54/0 72/7 72/7 
F25 55/0 47/40 72/7 
F26 24/0 37/5 27/7 
F27 27/0 24/5 23/4 
F28 27/0 27/5 47/3 
F29 52/0 27/47 22/7 
F30 54/0 42/2 22/7 
F31 57/0 27/2 24/7 
F32 20/0 70/2 74/7 
F33 20/0 30/2 43/7 
F34 34/0 22/4 74/4 
F35 33/0 27/3 74/7 
F36 34/0 53/7 07/7 
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 t VIFی آماره بار عاملی استاندارد شده گویه متغیر

ی سرد
همدل

 

B1 24/0 24/44 74/4 
B2 57/0 03/47 20/4 
B3 37/0 57/4 34/4 
B4 24/0 72/2 47/4 
B5 24/0 75/43 22/7 
B6 22/0 24/45 02/4 
B7 52/0 74/47 04/7 
B8 22/0 25/47 22/7 
B9 34/0 47/4 75/4 

B10 54/0 47/2 24/4 
B11 35/0 73/2 47/4 

 t VIFی آماره بار عاملی استاندارد شده گویه متغیر

نظریه
ن شناختی

ی ذه
 

G1 57/0 40/2 24/4 
G2 57/0 72/2 33/4 
G3 54/0 74/2 22/4 
G4 34/0 74/7 47/4 
G5 37/0 37/7 75/4 
G6 24/0 22/3 72/4 
G7 52/0 24/2 55/4 
G8 22/0 72/44 04/7 
G9 25/0 20/47 42/7 

G10 57/0 02/2 32/4 

 

 


