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Light personality traits are a new formulation of social orientation and behaviors that 

include empathy, compassion, and altruism. This study aimed to introduce and study 

the psychometric properties of the Persian version of the Light Triad Scale in an Iranian 

sample. For this purpose, 400 undergraduate students were selected by cluster sampling 

and evaluated by Light Triad Scale and Dirty Dozen Scale. The sample was split into 

two groups for exploratory and confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis 

showed that the three factors of empathy, compassion, and altruism can be extracted 

and explain a total of 58% of the variance of scores. Confirmatory factor analysis 

revealed that the factor of light personality traits in the higher-order is composed of 

three lower-order factors of empathy, compassion, and altruism and the model has good 

fitness. The homogeneity coefficient of items was obtained by calculating Cronbach's 

alpha for the whole scale of 0.92 and the components of empathy, compassion, and 

altruism were 0.88, 0.88, and 0.87, respectively. Examining the relationship between 

light personality traits and the three traits of Machiavellianism, psychopathy and 

narcissism showed a significant negative relationship between them. There were also 

differences between men and women in the traits of empathy, compassion, and altruism. 

The light triad personality model consists of three low-order factors: empathy, 

compassion, and altruism, and can be used as an appropriate tool to assess clear 

personality traits. 
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 دریافت شده:  

 پذیرفته شده: 

   منتشر شده:

 

فرمول  از جهت صفات روشن شخصیت  است که شامل همدلی،  بندی جدیدی  پسند  اجتماع  رفتارهای  و  گیری 

سنجی نسخه فارسی مقیاس  های روانبررسی ویژگیدوستی است. پژوهش حاضر با هدف معرفی و  شفقت و نوع

گیری نفر دانشجوی کارشناسی به روش نمونه   400گانه روشن شخصیت انجام شد. برای این منظور تعداد  صفات سه 

وسیله ابزارهای مقیاس صفات روشن شخصیت و مقیاس دوجین کثیف مورد ارزیابی قرار  ای انتخاب و بهخوشه 

هت تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی به دو گروه تقسیم شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان  گرفتند. نمونه پژوهش ج

درصد از واریانس نمرات را    58دوستی قابل استخراج است و درمجموع  داد که سه عامل همدلی، شفقت و نوع

ه عامل مرتبه کند. تحلیل عاملی تائیدی آشکار کرد عامل صفات روشن شخصیت در مرتبه باالتر از ستبیین می

از برازش مطلوبی برخوردار است. بررسی ضریب پایین همدلی، شفقت و نوع دوستی تشکیل شده است و مدل 

برای کل مقیاس  همسانی گویه آلفای کرونباخ  از طریق محاسبه  مؤلفه  92/0ها  برای  و  و  های همدلی، شفقت 

گانه  طه بین صفات روشن شخصیت با صفات سه به دست آمد. بررسی راب  87/0و    88/0،  88/0دوستی به ترتیب  نوع

ستیزی و خودشیفتگی نشانگر رابطه منفی معنادار بین آنها بود. همچنین بین زنان و مردان از  ماکیاولیسم، جامعه

دوستی تفاوت وجود داشت. مدل صفات روشن شخصیت از سه عامل مرتبه لحاظ صفات همدلی، شفقت و نوع

عنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی صفات روشن  تواند بهستی تشکیل شده است و میدوپایین همدلی، شفقت و نوع

 شخصیت استفاده شود.
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 مقدمه 
روان  بهحوزه  شخصیت  آسیبشناسی  از  ویژه  انباشته  شخصیت  شناسی 

بندی الگوهای شخصیتی مرضی های مختلفی است که سعی در فرمولمدل 

عنوان یک  اند. به ویژه رفتارها و صفات ضداجتماعی داشته و ناسازگارانه و به

سه صفات  مدل  شخصیت نمونه،  تاریک  ماکیاولیسم   1گانه  شامل  ،  2که 

خودشیفتگی   3ستیزی جامعه  ویلیامز،    4و  و  پاالس،  2002)پاالس  و  جونز  ؛ 

های بسط یافته آن مانند مدل  ( است و مدل1395؛ یوسفی و پیری،  2014

-ون  شابرول،  ؛2013  پاالس،  جونز،  شخصیت )بوکلز،  5تاریک صفات چهارگانه  

ایمان2009  سیجرن،  راجرز،  ین،ل و  یوسفی  صفات  1397زاد،  ؛  مدل  و   )

؛ یوسفی، احمدی و  2016  مارکوس،  و  هیل -گانه تاریک شخصیت )زیگلرپنج

اند. اما آنچه در  ( درصدد توصیف صفات ضداجتماعی بوده 1400زاده،  میرزا

های مثبت شخصیت و  مورد غفلت قرار گرفته است توجه به جنبهاین حوزه 

اجتماععبارت به صفات  و  رفتارها  در  6پسند   دیگر  است.  بوده    شخصیت 

  شاهد افزایش   زمان با گسترش مدل صفات تاریک شخصیت،هم  های اخیردهه

شخصیت    هایجنبه  درک  به  که   بودیم  تحقیقات تجربی  از  دسته  آن  چشمگیر

پیدااجتماع پسند   (. در  2020بالیت،    و  اسپادارو  کردند )تیلمن،  اختصاص 

  یک   معموالً  های مثبت و اجتماع پسند شخصیت،های مبتنی بر جنبهمدل

  گونه رفتار آن   دیگران  با:  دارد  وجود  اجتماع پسند  درباره رفتار  طالیی  قانون

اجتماع  گرایش  .شود  رفتار  چگونه  شما  با  مایلید  که   کنید پسندانه  های 

ها و رفتارهای مثبتی که  ها، نگرشاصطالحی کلی است برای اشاره به هیجان

معطوف به دیگران هستند و ممکن است از طریق اعمالی مانند مشارکت،  

)کنافو  کمک کنند  جلوه  همکاری  و  همکاران،  -بخشی  و  (.  2015نوام 

  دارد   اشاره  داوطلبانه  رفتارهای  از  ایگسترده  طیف  به  اجتماع پسند  رفتارهای

 (.2018است )جانسون،    جامعه  یا  دیگران  نفع  به  شان،انگیزه   از  نظرصرف  که

عوامل  پژوهش بر  متمرکز  عمدتاً  پسند  اجتماع  رفتارهای  درزمینه  ها 

هایی در دسترس است  اند ولی در حال حاضر پژوهشمحیطی و موقعیتی بوده

و صفاتویژگی  موقعیتی،  عوامل   بر   که عالوه   رفتارهای   به  را  شخصیتی  ها 

  به   کارهای داوطلبانه برای کمک  یا  مشارکت، همکاری  مانند  اجتماع پسند،

با    (. افراد2016هوور،    گراتسیانو،  است )هاباشی،  کرده  مرتبط  نیازمند،  افراد

  که   شخصیت   دارای صفات تاریک  افراد برخالف  رفتارهای اجتماع پسند باال،

 (. 2003هستند )استاب،    دیگر محور  خاص  طور  هستند، به  خود محور

پسند در    بندی تمایالت و رفتارهای جامعهاخیراً در تالش برای فرمول

  یادن، شخصیت )کافمن، 7گانه روشن قالب صفات شخصیت، مدل صفات سه

 10دوستی و نوع  9، شفقت8( متشکل از سه مؤلفه همدلی 2019تسویاما،    هاید،

های  ای است که در حوزهدلی سازه(. هم2018مطرح شده است )جانسون،  

 
1.Dark Triad Personality 

2.Machiavellianism 

3. Psychopathy 

4. Narcissism 

5. Dark Tetrad 

6. Prosocial behaviors 

روان روانمختلف  مانند  شخصیت  شناسی  و  تحولی  اجتماعی،  شناسی 

که همدلی از چه چیزی تشکیل شده  موردمطالعه قرار گرفته است، ولی این

به    را  همدلی  پژوهشگران  برخی  است هنوز به عنوان یک چالش مطرح است.

فرایندی فرد  آن  در  که  کنندمی  توصیف  عنوان   هیجانی  هایمحرک  یک 

دهد )بیرد و ویدینگ،  می  نشان  واکنش  آنها  به  نسبت  و  کرده  درک  را  دیگران

شناسند. به  سرشتی می  و  ذاتی  توانایی  یک  عنوان  ( و برخی آن را به 2014

شناسی شخصیت توجه  عنوان یک صفت اجتماع پسند، همدلی در حوزه روان

-گیری چندین مقیاس خودبه شکلای را دریافت کرده و منجر  قابل مالحظه

  های تفاوت به شخصیتی، ویژگی یک  عنوان به شده است. همدلی 11گزارشی 

  به   متنوع،  تعاریف  وجود  با  .دارد  اشاره  همدالنه  در تمایل به پاسخگویی  فردی

  دو  شامل  همدلی  که  بر سر این موضوع توافق دارند  پژوهشگران  رسدمی  نظر

  کرامر   ؛ رانکین،2004کوهن و ویلرایت،  -)بارناست    عاطفی  و  شناختی  مؤلفه

جولیف2005میلر،    و همدلی2006فارینگتون،    و  ؛  واگیری    به  عاطفی،  (. 

  شناختی،  و همدلی(  دیگر  فردی  احساسات  برابر  در   واکنش  یا  تجربه)  هیجانی

  فارینگتون،   و  دارد )جولیف  اشاره  دیگران  احساسات  درک  و  شناخت  توانایی  به

2006 .) 

 و  صمیمیت  احساس  توانایی  شخصیتی،  ویژگی  یک  عنوان  به  شفقت

است    ناراحتی  آن  کاهش  برای  انگیزه  ایجاد  و  ناراحتی  دچار  افراد  برای  نگرانی

کلیمسکی،   و    فراست،   داتون،  ورلین،  مایتلیس،  کانوف،  (.2014)سینگر 

  توجه،  شامل  که  اندکرده   مطرح  را  شفقت  از   جنبه  سه(  2004)  لیلیوس

 را شفقت  مؤلفه سه (2010یر )پامی این، بر عالوه. باشدمی پاسخ و احساس

  در   دیگران  رنج  برای  نگرانی)  مهربانی  گیرنده  بر  در  که  است  کرده  شناسایی

  برابر   در  درماندگی  بدون  رنج   تشخیص)  ذهن آگاهی  ،(تفاوتیبی  و  انتقاد  برابر

  اخیراً، .  است(  افتدمی  اتفاق  همه  برای  رنج)  12انسانی   مشترک  حس  و(  آن

شفقت  عنصر  پنج(  2016)  همکاران  و  استراس برای  :  اند کرده  مطرح  را 

  طنین )   برندمی  رنج  که  دیگران  برای  نگرانی   پریشانی،  تحمل  رنج،  شناخت

  این   با.  انسان  رنج  بودن  جهانی  درک   و  دیگران  رنج   کاهش  به  تمایل  ،(عاطفی

  مهم   نکته  ولی  کنندمی  بحث  شفقت  هایمؤلفه   تعداد  سر  بر  پژوهشگران  که

  سازه   این  از  بندی  مفهوم  هر  و  دارند  پوشانیهم  یکدیگر  با  هامؤلفه   این  کهاین

 . است  رفتاری  و  عاطفی  شناختی،  هایمؤلفه   دربرگیرنده

داردتاریخچه  دوستینوع  مفهوم طوالنی   رغمعلی   وجود،  این  با.  ای 

این    اجتماع پسند،  رفتارهای  مورد  در  توجه  های قابلپژوهش هنوز بر سر 

 دوستیدوستی چیست، توافق وجود ندارد. با این وجود، نوع مسئله که نوع

یک فرد بدون انتظار پاداش مادی    آن  در  که  است  اجتماع پسند  رفتار  نوعی

های زیاد برای  است با وجود هزینه  نیازمند  که  دیگری  شخص  به  یا اجتماعی،

  گیری جهت   یک  به  صفت،  یک  عنوان  به  دوستیوع ن   .کندمی  کمک  خودش،

7.Light Triad Traits 

8.Empathy 

9.Compassion 

10.Altruism  

11.Self-report  

12.Common humanity 
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است.    دیگران  نفع  به  نهایت  در   که  دارد  اشاره  رفتارهایی  انجام  برای  کلی

  خودخواهانه هایانگیزه ولی کمک به دیگران است به که معطوف رفتارهایی

 ولی   هست  اجتماع پسند  دارد،  مانند کسب موقعیت اجتماعی در آن وجود

)بتسون،    دوستانهنوع بندی  بر  (. عالوه2011نیست  از    مفهوم  رایج  و  کلی 

شناختی مورد توجه  روان  دوستیدوستی، شکل خاصی از آن با عنوان نوعنوع

  رفاه بهبود نهایی هدف بر 1شناختی روان دوستینوع شناسان بوده است.روان

این 2011دارد )بتسون،    دیگری و نه صرفاً رفتارهای یاورانه کلی تأکید   (؛ 

  رفتارهای   پشت پرده  نیت  بر  پیامد آن،  جای  به  دوستینوع  از  مفهوم بندی

 دوستینوع  نوع فرعی از   در دیدگاهی دیگر، دو  .است  متمرکز  اجتماع پسند

حوزهروان این  پژوهشگران  توسط  شامل    شده  مطرح  شناختی  که  است 

-س نوع (. بر اسا1996ضعیف هست )دیویس،    دوستینوع  و  قوی  دوستینوع 

  گناه   از  جلوگیری  یا  غرور  احساس  منظور  ای که بهاعمال یاورانه   وستی قوی،د

-مستثنا از نوع  شوند،شوند و به عبارت دیگر خودخواهانه قلمداد میمی  انجام

های  پاداش به دستیابی امکان ضعیف، دوستی نوع مقابل، دوستی هستند. در

  مثال   عنوان  به)  های درونیتنبیه  از  جلوگیری  یا(  غرور  نمونه  عنوان  به)  درونی

 . کندمی  فراهم  را(  شرم/گناه

ازسنجش اخیر  همدلی،  های  مانند  پسند  اجتماع    و   شفقت  صفات 

که سنجش و ارزیابی هر یک از این  اول این.  دارد  هاییمحدودیت  دوستینوع 

از  وابسته به مفهوم بندی نویسندگان    و محتوا،   عاملی  ساختار  نظر  صفات از

این  ازلحاظ  که هر کدام بهسازه هستند و دوم  ابزارهای مختلفی که  وسیله 

گویه زیرمقیاستعداد  و  هم ها  قرار  ها  سنجش  مورد  نیستند،  موازی  و  تراز 

  شاخص   مقیاس، یعنی  ترینرایج  مثال،  عنوان   (. به2018اند )جانسون،  گرفته

استزیرمقیاس  حاوی  ،(1983  دیویس،)  فردی  بین  واکنش   با   که  هایی 

همدلینظریه جدید  نگرانی   انطباق  های  بیشتر  همدلی،  جای  به  و   ندارد 

( مقیاس جدیدی  2010یر،  شفقت )پامی  کند. مقیاسمی  همدالنه را منعکس

هایی مانند  مؤلفه  شامل  ساخته شده است که  بودائیسم  از  است که با الهام

های این  مؤلفه   از  برخی  است؛  ذهن آگاهی  و  حس مشترک انسانی  مهربانی،

ارزش  هانگرش  با  است  ممکن  مقیاس مشترک  )  دوستانهنوع  هایو  حس 

در نهایت، مقیاس    .باشند  داشته  همپوشانی(  ذهن آگاهی)  همدلی  انسانی( یا

  جای   به  (1981فکن،    سینتیا  کریسجون،  دوستی )راشتون،نوع  گزارشی-خود

یاورانه    فراوانی رفتارهای  بر  بیشتر  عمومی،  دوستانهنوع  هاینگرش  و  تمایالت

  وابسته به فرهنگ  گویه آن چندین این، بر عالوه .گذشته متمرکز شده است

 . کندمی  محدود  را  آن  کاربرد  و  است

  در دوستینوع و شفقت همدلی، ادغام برای کمی هایتالش امروز، به تا

تنها آزمون موجود شامل    .است  گرفته  صورت  اجتماع پسند  شخصیت  چتر  زیر

پسند  اجتماع  آزمون شخصیت  )  2مجموعه  از  2002پینر  است که حاکی   )

  به ) اجتماع پسند سودمندی و احساسات /افکار ساختار دو عاملی متشکل از

 
1.Psychological altruism  

2. Prosocial Personality Battery (PSB) 

3. Basic Empathy Scale 

4. Toronto Empathy Questionnaire 

5. Affective and Cognitive Measure of Empathy 

اشکال این آزمون این است که    .است(  رفتارهای یاورانه درگذشته  مثال  عنوان

  مشخص  کند. همچنینفکیک نمیهای داوطلبانه و غیر داوطلبانه را تکمک

  شده  گنجانده چگونه مقیاس این  در دوستینوع و شفقت همدلی، که نیست

  و  در ادبیات پژوهشی در زمینه مطالعه  شود کهبنابراین مشاهده می  است؛

 . شکاف وجود دارد  اجتماع پسند  صفات  گیریاندازه 

موجود  در یک تالش پژوهشی منسجم و به منظور رفع مشکالت و شکاف  

  ( مقیاس2018در زمینه سنجش صفات شخصیت اجتماع پسند، جانسون )

  گانه روشن شخصیت را با عنوان مقیاس صفات سه  اجتماع پسند  گیریجهت

ارائه کرده است که  (دوستینوع شفقت، همدلی،) ترپایین مرتبه عامل سه با

دلی های موجود در حوزه همدلی، مانند مقیاس همهای آن از مقیاسگویه

  )اسپرینگ،   4(، پرسشنامه همدلی تورنتو 2006فارینگتون،    و  )جولیف  3اساسی 

همدلی 2009لوین،    مار،  کینون،مک شناختی  و  عاطفی  ابعاد  سنجش   ،)5  

عاطفی 2016لینام،    و  )واشون و  شناختی  همدلی  پرسشنامه  یر،  )رانی  6(، 

ولم،   مقیاس2011رینت، کوکران، دراک، شریان،  زمینه  های  (؛  موجود در 

واکنش شاخص  مانند  بینشفقت  مقیاس  1983)دیویس،    7فردی گری   ،)

نوع2010یر،  )پامی  8شفقت  حیطه  در  موجود  ابزارهای  و  مانند  (  دوستی 

نگرش کمک مقیاس  با  مرتبط  از  1998)نیکل،    9های  پس  و  اقتباس   )

ارائه شده است. مزی های روان بررسی  ت  سنجی در قالب یک مدل یکپارچه 

عمده این ابزار ارائه یک مدل سه عاملی از صفات روشن شخصیت است که  

که هر کدام دارای بعدی مستقل  اند و دوم این اوالً در قالب یک مدل ادغام شده 

واحد هستند؛ بتواند صفات شخصیتی   و  تا  است  نیاز  مورد  ابزاری  بنابراین 

باط متقابل با همدیگر  ای سریع و البته جامع و در ارتاجتماع پسند را به شیوه 

سنجی نسخه  های روان حاضر معرفی و بررسی شاخص  مطالعه  بسنجد. هدف

گانه روشن شخصیت به روش اعتباریابی متقاطع در  فارسی مقیاس صفات سه

می ایرانی  سؤال جمعیت  به  پاسخگویی  درصدد  و  میباشد  زیر        باشد:  های 

وسیله  مل مرتبه باال، بهآیا مدل صفات روشن شخصیت به عنوان یک عا  -1

آیا   -2دوستی قابل کشف است؛ سه عامل مرتبه پایین همدلی، شفقت و نوع

کشف  عاملی  مناسب  ساختار  برازش  از  شخصیت  روشن  صفات  برای  شده 

است؛   مؤلفه   -3برخوردار  و  روشن شخصیت  مقیاس صفات  با  آیا  آن  های 

سه جامعه صفات  ماکیاولیسم،  یعنی  شخصیت  تاریک  تیزی،  سگانه 

آیا بین زنان و مردان از لحاظ    -4خودشیفتگی همبستگی دارد؛ و در نهایت،

 صفات روشن شخصیت تفاوت وجود دارد. 

 روش  
توصیفی نوع  از  پژوهش  ابزار  -این  یک  اعتباریابی  به  و  است  پیمایشی 

پردازد. جامعه آماری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه  سنجی میروان 

مشغول    98-99شهید مدنی آذربایجان بود که در نیمسال اول سال تحصیلی  

6. Questionnaire of Cognitive and Affective Empathy 

7. Interpersonal Reactivity Index 

8. Compassion Scale 

9. Helping Attitudes Scale 
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نفر بود. از جامعه فوق همسو با    5200به تحصیل بودند و حجم آن برابر با  

-گیری خوشه نفر به روش نمونه  400جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد  

انتخا ها با توجه به نسبت  اب شدند؛ به این صورت که از میان دانشکدهی 

هایی به عنوان خوشه انتخاب  جنسیت و تعداد دانشجویان هر دانشکده کالس

داده  گردآوری  مرحله  همان  در  پرسشنامهشد.  لحاظ  ها،  از  اجرا شده  های 

تا  گیری  بودن مورد غربالگری قرار گرفت و فرایند نمونه  پاسخمخدوش و بی

ادامه یافت. تعداد دختران   تعیین شده  و    287رسیدن به حجم نمونه  نفر 

  113بود. تعداد پسران    76/20±89/2میانگین و انحراف استاندارد سن آنها  

بود. از لحاظ رعایت    21/ 14±92/2نفر و میانگین و انحراف استاندارد سن آنها  

امه را بدون نام  ها خواسته شد پرسشن اصول اخالقی در پژوهش، از آزمودنی 

 تکمیل نمایند و رضایت آگاهانه آنها جهت مشارکت در پژوهش اخذ شد. 

های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از ابزارهای زیر گردآوری  داده

 شدند: 

: این مقیاس توسط جانسون  1گانه روشن شخصیت مقیاس صفات سه -1

ن شخصیت که  ( به عنوان یک نسخه کوتاه برای سنجش صفات روش2018)

نوع و  شفقت  همدلی،  مؤلفه  سه  ابزارهای  شامل  از  اقتباس  با  بود،  دوستی 

خواهد تا  ها میگویه است که از آزمودنی  24موجود ساخته شده است. دارای  

( پاسخ بدهند.  5تا کامالً موافقم=  1ای )کامالً مخالفم=درجه  5در یک مقیاس  

گویه مورد ارزیابی قرار    8  وسیلهبه  گانهدر این مقیاس هرکدام از صفات سه 

دوستی:  ؛ نوع16تا    9های  ؛ شفقت: گویه8تا    1های  گیرد )همدلی: گویهمی

سؤاالت  24تا    16های  گویه و  صورت  به  1،4،7،8،12،15،18،20،21،22( 

شود. بررسی سازندگان اصلی نشان داد که ساختار  گذاری میمعکوس نمره

همچنین نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای    سه عاملی مقیاس قابل کشف بود،

مقدار  )  بررسی برازش مدل اکتشاف شده حاکی از تائید مدل سه عاملی بود

، شاخص ریشه میانگین  266و درجه آزادی برابر با    95/848خی دو برابر با  

  92/0ای برابر با  ، شاخص برازش مقایسه 07/0مربعات خطای برآورد برابر با  

های  بود(. ضریب همسانی درونی گویه  91/0برابر با    لوییس-و شاخص توکر

های همدلی، شفقت و  و برای مؤلفه   0/ 88مقیاس برای کل مقیاس برابر با  

 به دست آمده بود.   79/0و    80/0،  67/0دوستی به ترتیب برابر با  نوع

 

(  2010) : این پرسشنامه توسط جنسون و وبستر2مقیاس دوجین کثیف   -2

نسخه کوتاه برای سنجش صفات تاریک شخصیت ساخته  به منظور تهیه یک  

شود تا  کنندگان خواسته میباشد که از شرکتگویه می  12شده است. دارای  

گویه تناسب  مقیاس  میزان  یک  در  خود  وضعیت  با  )کامالً  درجه  7ها  ای 

بندی نماید. در این مقیاس هرکدام از  ( درجه7تا کامالً موافقم=  1مخالفم=

تاریک   توسط  سه صفت  می  4شخصیت  سنجیده  )ماکیاولیسم:  گویه  شود 

(. نتایج چهار  9،10،11،12؛ خودشیفتگی:  5،6،7،8ستیزی:  ؛ جامعه1،2،3،4

مطالعه انجام شده توسط سازندگان مقیاس جنیسون و وبستر نشان داد که  

این مقیاس از روایی و اعتبار باال و قابل قبولی برخوردار است. ضریب پایایی 

 
1.Light Triad Scale 

2.Dirty Dozen Scale 

3.Test re-test 

ها توسط سازندگان اصلی  برای کل مقیاس و همچنین زیرمقیاس  3بازآمائی 

سنجی این  های روان به دست آمده است. ویژگی  87/0تا    76/0ای از  در دامنه

(  1397زاد )(، یوسفی و ایمان1395مقیاس در ایران توسط یوسفی و پیری )

ست  زاده )دارای پذیرش( مورد بررسی قرار گرفته ا  و یوسفی، احمدی و میرزا

خوب مقیاس در نمونه ایرانی است. در مطالعه یوسفی    4که نشانگر روایی سازه 

و برای    75/0( ضریب باز آزمائی پرسشنامه برای کل مقیاس  1395و پیری )

بود.   66/0ستیزی و جامعه 80/0، ماکیاولیسم 79/0خودشیفتگی  هایمؤلفه 

دوجین کثیف از روش  آزمون پرسشنامه  5به منظور سنجش همسانی درونی 

عامل  برای  که  بود  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  ضریب  های  محاسبه 

ماکیاولیسم  77/0خودشیفتگی   جامعه72/0،  کل    68/0ستیزی  ،  برای  و 

بود. برای ارزیابی روایی همگرای پرسشنامه دوجین کثیف، از    76/0مقیاس  

ستیزی  معه ای، مقیاس جاگویه  16های شخصیت خودشیفته نسخه  پرسشنامه

چنین پرسشنامه  و هم  سوتانسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه

استفاده شده بود که نشانگر روایی همگرای باال بود )یوسفی و    5-ماکیاولیسم

عامل1395پیری،   برای  کرونباخ  آلفای  مقادیر  حاضر  پژوهش  در  های  (. 

و    74/0،  76/0با    ستیزی و خودشیفتگی به ترتیب برابرماکیاولیسم، جامعه

 به دست آمد.   69/0

های آماری توصیفی و استنباطی مانند  وسیله روشهای پژوهش به داده

ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده  

 تحلیل شد.  LISRELو    SPSSافزارهای آماری  از نرم 

روشن شخصیت با  سازی مقیاس، در وهله اول مقیاس صفات برای آماده 

کسب اجازه سازندگان اصلی به فارسی برگردانده شد و سپس از یک متخصص  

زبان انگلیسی خواسته شد تا نسخه فارسی را مجدد به انگلیسی ترجمه کند  

شناسی و به این ترتیب نسخه فارسی اصالح شد. از دو نفر متخصص روان 

د کنند. پرسشنامه  خواسته شد تا روایی ظاهری پرسشنامه را بررسی و تائی

نفری از    25صورت محدود روی یک گروه  قبل از اجرای روی نمونه اصلی، به 

شناسی اجرا و در نهایت از لحاظ روان  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد روان

  داوطلبانه   اعالم  ضمن  اخالقی  اصول  رعایت  و گویا بودن اصالح شد. جهت

  جلب  پژوهش  در  شرکت  برای  نمونه  گروه  رضایت  پژوهش،  در  شرکت  بودن

 نیست.   خانوادگی  نام  و  نام  ذکر  به  نیازی  که  اعالم شد  و  شد

 نتایج
برای بررسی ساختار عاملی مقیاس صفات روشن شخصیت از روش اعتباریابی 

نفری    200استفاده شد، به این صورت که نمونه پژوهش به دو گروه    6متقاطع 

های تحلیل عاملی ز یکی از روشها با استفاده اتقسیم شد و هر یک از گروه

 اکتشافی و تأییدی مورد تحلیل قرار گرفت.

  اصلی   هایمؤلفه  تحلیل  شیوه  به  اکتشافی  عاملی  تحلیل  از  اول،  مرحله  در

  برای   هاداده   بودن  مناسب  اولیه،  عاملی  تحلیل   یک  اجرای  با.  شد  استفاده

4.Construct validity 

5.Internal consistency 

6.Cross-validation 



 1401  تابستان، 66، شماره 17دوره                          های نوین روانشناختی                                                                               فصلنامه پژوهش 

 

306 

ش
صلنامه پژوه

ف
ی نوین روانشناختی، دوره 

ها
17

، شماره 
66

 ،
تابستان
 

1401
 

 

 1گیری نمونهمقدار شاخص کفایت  .  گرفت  قرار  بررسی  مورد  عاملی  تحلیل 

 بسندگی  و  کفایت   از  حاضر  نمونه  که  داد  نشان  مقدار  این  که   بود  88/0  با  برابر

  نیز   2بارتلت   کرویت  آزمون  چنین،هم.  است   برخوردار  تحلیل  برای  مطلوبی

قابلیت    از  مقدار  این  که(  p=001/0  ،86/4127)  بود  دارمعنی  آماری  ازلحاظ

 عاملی  تحلیل  ریان ج در. کرد پشتیبانی هاداده عاملی بر روی  تحلیلاجرای 

هایی زیر  شد و گویه  استفاده  واریماکس  متعامد  چرخش  روش  از  پرسشنامه

 درمجموع .  بود  باالتر  5/0  آنها از  عاملی وزن  عنوان یک عامل حفظ شدند که

که  یک  از  باالتر  ویژه  ارزش  مؤلفه  سه   از   درصد  44/57درمجموع    داشت 

 .کردمی  تبیین  را  کل  واریانس

های مربوط به هر  گویه  نیچنهماستخراج شده و    هایمؤلفه یک  جدول  

  8تا    1  هایبود که از طریق گویه  همدلیدهد. اولین مؤلفه  نشان میمؤلفه را  

به دست    16تا    9  هایگویهوسیله  بهبود که  شفقت  دومین مؤلفه    نمایان شد.

تا    17  هایه از طریق گویهبود کدوستی  نوعسومین مؤلفه  و در نهایت  آمد  

های استخراج  همچنین ضریب همسانی درونی برای مؤلفه   حاصل شد.  24

دوستی از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب  شده همدلی، شفقت و نوع

 (. 1به دست آمد )جدول    92/0و برای کل مقیاس    87/0و    88/0،  88/0

 
 ها و ضرایب همسانی درونی آنها بارهای عاملی مؤلفه ها، های توصیفی گویه: شاخص1جدول 

 

به منظور بررسی برازش مدل سه عاملی استخراج شده، تحلیل عاملی 

  ادامه   در  آن  نتایج  که  های گروه دوم انجام شدتأییدی مرتبه دوم بر روی داده

 . شودمی   گزارش

 
1.Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy 

2.Bartlett’s Test of Sphericity 

3.Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

4.Comparative Fit Index (CFI) 

 
 یافته صفات روشن شخصیت برازش مدل سه عاملی. 1شکل

سه عاملی صفات   مدل در را آنها t مقادیر استانداردشده و ضرایب دو جدول

   ضرایب   همه  گزارش شده است  که  طوردهد. همان می  نشان  روشن شخصیت

  دارمعنی  001/0  سطح  در  و  است  باال  آنها  به  مربوط  t  مقادیر  و  هستند  مطلوب

 . (2هستند )جدول  

  با   شخصیت  روشنگانه  سه  صفات  مدل  برازش  نیکویی  بررسی  منظورهب

  محاسبه شده است.   ارائه  مدل  برازش  به  مربوط  هایشاخص  پژوهش،  هایداده 

  را   شخصیت  گانه روشنسه  مدل صفات  برازش  هایشاخص  سه  شماره  جدول

طور که در جدول شماره سه نشان داده شده است اگرچه  همان   .دهدمی  نشان

این به  توجه  با  ولی  بود،  معنادار  کای  مجذور  در  شاخص  شاخص  این  که 

اغماض هست. در عوض  شود، قابل مواردی که حجم نمونه باالست معنادار می

جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور  به

پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه  ادی میکای بر درجه آز 

است. شاخص ریشه    3تر از مقدار بحرانی  است که پایین  81/2آزادی برابر با  

های  است. شاخص   05/0در این مدل برابر با    3میانگین مربعات خطای برآورد 

مقایسه  شده 4ای برازش  هنجار  برازش  شاخص  هنجار  5،  برازش  شاخص   ،

فزاینده ، ش6نشده  برازش  نیکویی نسبی7اخص  با    8، شاخص  برابر  ترتیب  به 

که مقادیر  به دست آمد و با توجه به این  92/0و    93/0،  91/0،  91/0،  92/0

است درنتیجه نشانگر برازش مطلوب مدل هستند    9/0ها باالی  این شاخص 

 (. 3)جدول  

5.Normed Fit Index (NFI) 

6.Non-Normed Fit Index (NNFI) 

7.Incremental Fit Index (IFI) 

8.Relative Fit Index (RFI) 
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 گانه روشن شخصیتمدل صفات سه های برازش. شاخص3جدول 

 

پاسخ سؤال  برای  به  تاریک  گویی  صفات  با  روشن  صفات  رابطه  به  مربوط 

های مقیاس صفات روشن شخصیت  شخصیت، ضریب همبستگی بین مؤلفه

های پرسشنامه دوجین کثیف محاسبه شد. ضرایب گزارش شده در  با مؤلفه 

ماتریس همبستگی نشانگر آن است که همبستگی بین صفات روشن همدلی،  

نوع و  تاریک خودشیفشفقت  با صفات  جامعهدوستی  و  ماکیاولیسم  -تگی، 

صورت منفی استثنای رابطه بین دو صفت خودشیفتگی و شفقت، بهستیزی به

 (. 4معنادار است )جدول  

 

 

 

 

صفات روشن شخصیت و صفات تاریک همبستگی بین : ضرایب 4 جدول

 شخصیت 
-نوع شفقت  همدلی  

 دوستی 

خودشی 

 فتگی 

ماکیاول 

 یسم 

-جامعه

 ستیزی 

       همدلی 

     1 54/0** شفقت 

    1 57/0** 49/0** دوستی نوع

   1 - 17/0* -09/0 - 13/0* خودشیفتگی 

  1 25/0** - 39/0** - 33/0** - 36/0** ماکیاولیسم 

 1 42/0** 23/0** - 51/0** - 45/0** - 41/0** ستیزی جامعه

 معنادار است. 0/ 01ها در سطح **همبستگی 

 معنادار است. 0/ 05ها در سطح *همبستگی 

 

تفاوت مقایسه  سهبرای  صفات  در  جنسیتی  شخصیت،  های  روشن  گانه 

شد.  نمره  مقایسه  واریانس  تحلیل  از  استفاده  با  مردان  و  زنان  سطوح  های 

نشان داد که بین  (  p=001/0؛  F =56/7)  ویلکز  اری آزمون المبدایدمعنی

های صفات تاریک شخصیت بین زنان و مردان تفاوت  حداقل یکی از مؤلفه 

گانه روشن  های زنان و مردان در هر یک از صفات سهنمرهوجود دارد. مقایسه  

گانه روشن  های مردان و زنان در صفات سهشخصیت نشان داد که بین نمره

بهشخصیت   دارد.  وجود  معنادار  سه  یطورکلتفاوت  صفات  در  گانه  زنان 

 گیری صفات روشن شخصیتدر مدل اندازه tضرایب استانداردشده و مقادیر  :2جدول 

ضرایب  ها گویه 

 استاندارد 

 tمقدار 

 11/6 47/0 . کندمی ناراحت را تا این اندازه مردم چیزها بعضی چرا ببینم که است دشوار برایم 1

 56/6 50/0 دارد.  احساسی چه که کنم درک توانممی معموالً کند،می ناراحتی احساس کسی وقتی 2

 02/7 56/0 به جای دیگران بگذارم.  را خودم توانممی یراحت به 3

 80/6 53/0 های دیگران کار سختی است. برای من درک هیجان 4

 22/8 77/0 نگویند.  که آنها چیزیی وقت   حتی هستند، ناراحت دیگران تشخیص دهم چه زمانی توانممن می 5

 66/8 89/0 . دارند من خُلق بر شدیدی تأثیر هستم آنها با که افرادی 6

 55/8 86/0 دهد. نمی  آزار مرا  وجه هیچ به دیگران احساسات 7

 74/8 92/0 گیرم. یر قرار نمیتأثاست، من تحت  خوشحال که یکی از نزدیکانمی وقت  8

 94/7 54/0 کنم. دلسوزی میمن نسبت به کسانی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس مهربانی و  9

 01/7 48/0 کشد. ناراحت هستند، پر می که افرادی یسوبه قلب من 10

 29/7 51/0 . کنممی توصیف رحمتقریباً دل فرد یک عنوان به را خودم من 11

 66/8 65/0 اهمیتی برایم ندارد.  کنممی احساس ،کنندمی صحبت مشکالتشان  مورد در مردم وقتی  اوقات گاهی 12

 32/9 74/0 باشم.  دلسوز  او به نسبت کنممی  سعی گذراند،روزهای سختی را می کسی ببینم اگر 13

 37/10 91/0 . کنم آرام را آنها کنممی سعی من کنند،می  اندوه و غم احساس دیگران وقتی 14

 21/10 88/0 آن رسیدگی و کمک کنند. دیگران به   مانم تامنتظر می معموالً شوند،می  مشکل دچار دیگران وقتی 15

 25/10 88/0 . باشم در کنار دیگران  هنگام مشکل دارم دوست 16

 19/7 53/0 است.  دهندهپاداش  بسیار داوطلب شدن برای کمک به کسی، 17

 73/7 59/0 آید. نمی اند، خوشمشده  گم که هاییغریبه راهنمایی از من 18

 67/7 58/0 کنم.  خوشبختی احساس شودمی باعث داوطلبانه کار انجام 19

 02/8 62/0 است. وقت  تلف کردن معموالً دیگران به کمک کردن 20

 57/9 86/0 کنند. آنها به جای خودشان، به دیگران تکیه می  شود، چونضرر آنها می سود، باعث از بیشتر مردم کردن به کمک 21

 71/8 72/0 باشند.  من خانواده از عضوی کهینا مگر نیست،افراد سالخورده بر عهده من  به کمک 22

 21/9 80/0 . است درستی کار فقرا به کمک 23

 46/9 85/0 آموزش دریافت کنند.  دیگران به کمک کودکان باید درباره اهمیت 24
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های باالتری را در مقایسه با مردان کسب  دوستی نمرههمدلی، شفقت و نوع

 (. 5اند )جدول  کرده
 

های زنان  هبرای مقایسه نمر : نتایج تحلیل واریانس چند متغیری5 جدول

 و مردان در صفات روشن شخصیت
میانگین و  جنس متغیر 

 انحراف

 استاندارد

 مجموع

 مجذورات 

ی درجه

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات 

 معناداری

 همدلی 
 زنان 

(11/3 )

07/32 
14/485 1 14/485 87/5 001/0 

 مردان 
(09/4 )

11/28 

 شفقت 
 زنان 

(05/3 )

23/33 
59/436 1 59/436 13/4 001/0 

 مردان 
(82/3 )

66/29 

-نوع

 دوستی 

 27/33(19/3) زنان 

85/379 1 85/379 49/3 001/0 
 مردان 

(52/3 )

21/31 

 

 گیری بحث و نتیجه
و   صفات  ترتیب  همین  به  و  پسند  جامعه  رفتارهای  ارزیابی  و  سنجش 

از حوزه  ویژگی عنوان بخشی  به  رفتارها  این  و سازگارانه پشت  مثبت  های 

شناسی مرضی رشد کرده است. پژوهش  پای روان شناسی مثبت نگر پا به روان 

گانه روشن شخصیت و در  اول با هدف معرفی مدل صفات سهحاضر در وهله  

های روشن شخصیت  گانهوهله دوم معرفی ابزاری روا و پایا برای سنجش سه

های  که آیا عامل انجام شد. در این راستا، چندین سؤال مطرح شد مبنی بر این 

های نمونه قابل استخراج  دوستی بر اساس داده گانه همدلی، شفقت و نوعسه

ست؛ آیا ساختار عاملی استخراج شده بر اساس مدل معادالت ساختاری از  ا

دوستی های همدلی، شفقت و نوع گانهبرازش مطلوب برخوردار است؛ آیا سه

های تاریک شامل  گانههای مدل صفات روشن شخصیت با سهبه عنوان مؤلفه 

جامعه  و  خودشیفتگی  نهایت ماکیاولیسم،  در  و  دارند؛  همبستگی    ستیزی 

از لحاظ همدلی، شفقت و نوع این آیا بین مردان و زنان  دوستی تفاوت  که 

 وجود دارد. 

نفری تقسیم و    200برای این منظور از ابتدا نمونه پژوهش به دو گروه  

طور جداگانه با توجه به روش اعتباریابی متقاطع مورد بررسی قرار  هر گروه به 

پژوهش  اگرچه  اعتباریابی گرفت.  انجام  برای  که  است  دسترس  در  هایی 

یل عاملی متقاطع، فقط یک نمونه واحد را انتخاب کرده و ابتدا به روش تحل 

اکتشافی و سپس ساختار عاملی کشف شده را در همان نمونه از لحاظ برازش  

سنجی اند؛ ولی متخصصان حوزه روان مدل ساختاری مورد آزمون قرار داده 

انتخاب یک نمونه بسنده و تقسیم مساوی آن به دو  پیشنهاد می  کنند که 

و تأییدی بر روی  های تحلیل عاملی اکتشافی  گروه و اجرای هر کدام از روش 

ترین روش است. در بخش اول تحلیل با اجرای تحلیل ها بهترین و دقیق گروه 

های اصلی آشکار شد که صفات روشن  عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه 

شخصیت دارای ساختار سه عاملی است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان  

توجهی از واریانس  ابلدوستی بخش قداد که سه عامل همدلی، شفقت و نوع

درصد واریانس بود. همچنین بررسی   58مقیاس را تبیین کردند که در حدود  

های اختصاصی گویه بر روی عامل   24ها نشان داد که همه  بارهای عاملی گویه

گویه خودشان   شامل  همدلی  شامل  1،2،3،4،5،6،7،8های  )مؤلفه  شفقت  ؛ 

مؤلفه  9،10،11،12،13،14،15،16های  گویه دربرگیرنده  نوع  و  دوستی 

بارگذاری شدند. بارهای عاملی   بود(  17،18،19،20،21،22،23،24های  گویه

قرار داشتند که نشانگر همبستگی   84/0تا    62/0گانه در دامنه  های سه مؤلفه 

های مرتبط بود. در مطالعات تحلیل  ها با عاملبسیار باالی هر یک از گویه

به عنوان مقدار بحرانی در نظر   3/0بار عاملی  عاملی اکتشافی ابزارها معموالً

ها  از مجموعه گویه  3/0های دارای بار عاملی کمتر از  شود و گویهگرفته می

  62/0شوند، چنانچه نشان داده شد کمترین بار عاملی در تحلیل  حذف می 

بود که نشانگر یک بار عاملی بسیار مطلوب است. از آنجا که هیچ پژوهشی بر  

از    روی مقیاس صفات روشن شخصیت انجام نشده است، لذا نتایج حاصل 

( قابل مقایسه  2018تحلیل عاملی اکتشافی صرفاً با نتایج پژوهش جانسون )

های آنها را مبنی بر ساختار سه عاملی مدل صفات روشن  و همسو بود و یافته

 دهد.شخصیت را مورد تائید قرار می 

خراج شده در گروه دوم از  در بخش دوم تحلیل ساختار سه عاملی است

ها و با استفاده از روش تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد  لحاظ برازش با داده 

بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل نیز نشان داد عامل صفات روشن  

شخصیت در مرتبه باالتر از سه عامل مرتبه پایین شامل همدلی، شفقت و  

ای  گونه گانه بههای سه ک از این عامل دوستی تشکیل شده است و هر ینوع 

گویه  توسط  خطا  از  عاری  و  اندازه دقیق  شده ها  ضرایب  گیری  بررسی  اند. 

قرار دارند و از    92/0تا    47/0استاندارد نشان داد که بارهای عاملی در دامنه  

این ضرایب در پژوهش سازنده اصلی وضعیت مطلوبی برخوردار می  باشند. 

قرار داشت. آزمون برازش مدل    81/0تا    37/0( بین  2018مقیاس )جانسون،  

شاخص اندازه  محاسبه  طریق  از  شخصیت  روشن  صفات  برازش  گیری  های 

انجام گرفت. به علت حجم باالی نمونه مقدار شاخص مجذور کا معنادار بود  

و به جای شاخص مجذور کا بر درجه آزادی نشانگر برازش مطلوب مدل بود.  

میزان بد بودن  ( که  RMSEA)ربعات خطای برآورد  شاخص ریشه میانگین م 

اشباع  با مدل  مقایسه  را در  برازش شده  برآورد می مدل  با  شده  برابر  نماید 

با برازش    05/0گیرانه مقادیر برابر و کمتر از  بود. در یک حالت سخت  05/0

ای  های برازش مقایسهشاخص خوب مدل است. مقادیر به دست آمده برای  

(CFI ب شاخص   ،)( شده  هنجار  نشده  NFIرازش  هنجار  برازش  شاخص   ،)

(NNFI( شاخص برازش فزاینده ،)IFI( شاخص نیکویی نسبی ،)RFI  باالی )

های حاصل از اجرای  یافته بود که حکایت از برازش مطلوب مدل دارند. 9/0

(  2018کننده اصلی مقیاس )جانسون،  های تهیهتحلیل عاملی تأییدی با یافته

مسویی داشت است و تأییدی بر برازش مدل سه عاملی صفات  طور کامل هبه

 های حاصل از نمونه بود. گانه روشن شخصیت در داده سه

گویه درونی  همسانی  ضرایب  روشن  همچنین  صفات  مقیاس  های 

برای کل مقیاس   آلفای کرونباخ  از طریق محاسبه  برای    92/0شخصیت  و 

به    87/0و    88/0،  88/0دوستی به ترتیب  های همدلی، شفقت و نوع مؤلفه 

در شاخص آلفای کرونباخ مقادیر   7/0طورمعمول مقادیر باالی دست آمد. به

 قابل قبولی هستند.
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گویی به آن بود هایی که پژوهش حاضر درصدد پاسخ یکی دیگر از سؤال 

گانه روشن شخصیت با صفات شخصیتی ضداجتماعی بود.  ارتباط صفات سه 

پیش زمینه  این  بدر  شده  سهبینی  صفات  که  و  ود  شفقت  همدلی،  گانه 

ستیزی  طور منفی و معنادار با صفات تاریک ماکیاولیسم، جامعه دوستی بهنوع 

مؤلفه  بین  رابطه  بررسی  منظور  به  باشند.  همبسته  خودشیفتگی  های  و 

گانه روشن و تاریک شخصیت، ضرایب همبستگی بین صفات  های سه مدل 

صورت منفی معنادار  ها بههمبستگیمحاسبه شد. نتایج نشان داد که همه  

قوی  سههستند.  صفات  همبستگی  صفت  ترین  با  شخصیت  روشن  گانه 

نیرومندترین همبستگی صفات سهجامعه  مشاهده شد، سپس  گانه  ستیزی 

با   با صفت ماکیاولیسم بود؛ همبستگی بین صفات روشن شخصیت  روشن 

مقایسه با دو    صفت خودشیفتگی اگرچه معنادار بود ولی شدت همبستگی در 

اغلب   اگرچه  که  کرد  مطرح  باید  این خصوص  در  بود.  دیگر ضعیف  صفت 

اند  ها همبستگی منفی بین خودشیفتگی و همدلی را گزارش کردهپژوهش 

هایی نیز در  (، ولی پژوهش 2014)هیپر، هارت، میک، چیسک، سدیکیدز،  

و    دسترس است که نشان دهنده فقدان همبستگی معنادار بین خودشیفتگی

( و خودشیفتگی و  2017؛ لی و گیبونز،  2013همدلی )جانسون و کراوسر،  

ها قابل انتظار و طورکلی، این یافتهباشد. به( می2017شفقت )لی و گیبونز، 

هایی بود که رابطه صفات  ( و سایر پژوهش 2018همسو با پژوهش جانسون )

های  ا ویژگیهای شخصیتی ضداجتماعی بگانه تاریک را به عنوان ویژگیسه

مثبت و اجتماع پسند مانند عامل توافق جویی و باوجدان بودن بررسی کرده  

ویلیامز،   و  )پاالس  سه2002بودند  صفات  یعنی (.  شخصیت،  تاریک  گانه 

های مشترکی مانند  ستیزی و خودشیفتگی دارای ویژگیماکیاولیسم، جامعه 

فریب فقدان صداقناسازگاری، سنگدلی،  و  کاری، خودمحوری،  فروتنی  و  ت 

بهره  به  بینگرایش  احساس  کشی  فقدان  همدلی،  فقدان  هستند.  فردی 

های  دوستانه نسبت به دیگران از ویژگی های ضد نوع مهربانی و شفقت و نگرش 

به  شخصیت  تاریک  صفات  دارای  افراد  و  برجسته  ماکیاولیسم  ویژه 

؛  1397زاد،  ؛ یوسفی و ایمان 1395ستیزی هستند )یوسفی و پیری،  جامعه 

 (.1399یوسفی، احمدی و میرزا زاده،  

با توجه به جنسیت،   همچنین به عنوان یک یافته جانبی آشکار شد که

دوستی تفاوت وجود دارد. این یافته  گانه همدلی، شفقت و نوعبین صفات سه

( مبنی همبستگی مثبت  2019کافمن، یادن، هاید، تسویاما )با نتایج پژوهش  

پژوهش  شخصیت،  روشن  صفات  و  بودن  زن  کریستف بین  مور،  های 

( فراری  و  یاکوبونی  گریگایت،  کودای،  و2014سیمپسون،  روتر،  -شولته  ( 

( مبنی بر تفاوت معنادار بین نمرات زنان  2008مارکوویچ، شاه، فینک، پیکه )

بایز، فلیچتنری، پراتز، ماستاندنو، گارسیا و همکاران،   و مردان از لحاظ همدلی،

( مبنی بر کسب نمرات باالتر در شفقت توسط زنان در مقایسه با مردان  2017

دوستی ( مبنی بر نوع 2018ش سالگادو )در ابزارهای خود گزارشی، و پژوه 

باالتر زنان در مقایسه با مردان همسو است. تفاوت موجود بین زنان و مردان  

از لحاظ صفات روشن شخصیت به عوامل مختلفی اسناد شده است، یکی از  

های بیولوژیکی و تکاملی زنان در مقایسه  ها متمرکز بر تفاوتترین تبیینقوی 

لحاظ تکاملی، زنان ممکن است به علت بر عهده داشتن  با مردان است. به  

نقش مراقبت و حمایت از کودکان، توجه، مهربانی و همدردی بیشتری را  

باشند )کریستف  از آنجا که  2014مور و همکاران،  تجربه کرده  (. همچنین 

پسند بسیار اساسی است،  ها در پدیدآیی رفتارهای اجتماعبرانگیختگی هیجان 

های اجتماعی، توانایی نسبتاً بهتری  مقایسه با مردان در موقعیت لذا زنان در

شناسایی هیجان  می برای  نشان  اطرافیان  باعث  های  است  ممکن  دهند که 

 پسند شود.  آمادگی بیشتر آنها برای بروز رفتارهای اجتماع

فرضیه آزمون  فرآیند  در  پژوهشی  به  هر  دستیابی  و  شده  مطرح  های 

ممکن شده  ترسیم  محدودیت   اهداف  با  از  است  یکی  شود؛  مواجه  هایی 

ها به ارائه  های احتمالی پژوهش حاضر ممکن است گرایش آزمودنی محدودیت 

تواند ناشی از ماهیت مثبت  تصویر مثبت از خود باشد؛ علت این سوگیری می 

خود نیز  و  سنجش  مورد  دیگر  -سازه  محدودیت  باشد.  ابزار  بودن  گزارشی 

ک امکان  عدم  حاضر  روشن  پژوهش  صفات  در  تأثیرگذار  متغیرهای  نترل 

اقتصادی وضعیت  زندگی،  مهم  تجارب  مانند  سایر  -شخصیت،  و  اجتماعی 

های جمعیت شناختی بود که ممکن است تأثیرگذار باشند؛ در این  ویژگی

هایی که بتوانند رابطه صفات روشن شخصیت  زمینه طراحی و انجام پژوهش 

بود.  شناختی را  و متغیرهای متنوع جمعیت  بررسی نمایند، راهگشا خواهد 

بدون شک زندگی اجتماعی انسان در سایه رفتارهای اجتماع پسندی مانند  

تری به خود خواهد  دوستی رنگ و بوی بهتر و انسانی همدلی، شفقت و نوع 

گرفت، شاید مهمترین امتیاز پژوهش حاضر معرفی و انطباق ابزاری سودمند  

ت و صفات مثبت شخصیتی را در قالب یک  و کارا باشد که ارزیابی خصوصیا

تواند  سازد. معرفی مقیاس صفات روشن شخصیت می مدل منسجم مقدور می

شناسان به پایش  ویژه مشاوران و روان در عمل منجر به توجه متخصصان، به

ها با محوریت  صفات روشن شخصیت شود و زمینه را برای گسترش پژوهش 

های علوم  کابرد این ابزار در پژوهش   مدل صفات روشن شخصیت فراهم سازد.

پژوهش  ویژه  به  روان رفتاری  حوزه  رفتارهای  های  و  مثبت  شناسی 

شناسان  تواند سودمند واقع شود. همچنین مشاوران و روان پسند می اجتماع 

فعال در حوزه روابط انسانی به ویژه مشاوره ازدواج و زوجین و نیز متخصصان  

روان  و  شناسی سازفعال در حوزه  استخدام پرسنل  و  ویژه گزینش  به  مانی 

روشن   صفات  مقیاس  کاربرد  و  اجرا  کار،  محیط  در  انسانی  روابط  بهبود 

پردازد، از  دوستی میشخصیت را که به سنجش صفات همدلی، شفقت و نوع 

 لحاظ بالینی سودمند خواهند یافت. 

گونه تعارض منافعی در خصوص پژوهش  دارد که هیچمؤلف اذعان می 

وجود نداشته است و تمام مسئولیت از این بابت متوجه مؤلف است.    حاضر

گونه حمایت مالی از طرف سازمانی همچنین در انجام پژوهش حاضر هیچ

 دریافت نشده است.   

 قدردانی 

داند تا از دانشجویان شهید مدنی آذربایجان که در  نویسنده وظیفه خود می 

کر و قدردانی خود را ابراز  پژوهش حاضر شرکت و همکاری کردند، کمال تش

 نماید. 
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