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 مقدمه

، 1یفتهخودش یتیشخص یهابه سازه یکتار گانۀسه
اشاره دارد که هرکدام  3یو ضداجتماع 2یاولیانیسمماک

هستند  یکدیگراما مرتبط با  یگری،مستقل از د
 .(2016، 5اگان و ؛ کارتن2002 ،4یلیامزو و )پالهاوس

 یتیشخص ۀساز 2002در سال  یلیامزپالهاوس و و
به  ،از آن به بعد و کردند یفرا توص یکگانه تارسه
 و است )وسلکا شده اییندهتوجه فزا 6یکتار ۀگانسه

(. 2016و همکاران،  ی؛ صبور2014 ،7ورنون
رخت  یو عشق از دل یکه احساس مهربانیهنگام

 یندر ا شود،یفرد م یاتخصوص وو جز بنددیبرم
 هاییپاز ت یکی درشناسان او را که روانصورت است 

به  یدن)رس یاولیانیسمماک یفتگی،خودش یکتار ۀگانسه
. کنندیم یبندطبقه ضداجتماعی و( یلههدف به هر وس

از شدت و ضعف دارند و  یدرجات مختلف نمونه سه هر
 هاییشکل نابهنجار صورت مکتوم و خفته و بهالباً بهغ

 ی،نگاراخودمحور ی،بازیرنگن یی،دورو ی،اجتماع
و امکان  دهندیخود را نشان م یعاطف یپرخاش و سرد

طور ابعاد به ین(. ا2000 ،8)گلمن کنندیم یداتظاهر پ
اگان،  و دارند )کارتن یبستگهم یکدیگربا  یمعنادار
 یژگیاست که سه و ینا ینمب یهنظر ین(. ا2016
 یو ضداجتماع یاولیانیسمماک یفتگی،خودش یتیشخص

 یراخالقیابعاد ناپسند و غ یدارا یلحاظ اجتماعبه
را  یمخرب اجتماع یرفتارها توانندیو م هستند

 ینزمان اگرفتن همقرارکنند. کنارهم بینییشپ
 هاییجانو ه هایزهاز انگ یترکامل یدد هایژگیو

 ی و)عطار دهدیارائه مرا مخرب  یمرتبط با رفتارها
ها و عوارض با نشانه توانیم ی(. زمان2016 ی،ینچگ

 را شناختآن کنار آمد که  یمو بدخ یکتار ۀگانسه ینا

                                                           
1. Narcissism 

2. Machiavellianism 

3. Psychopathy 

4. Paulhus & Wiliams 

5. Carton & Egan 

 ،یگرچه متأسفانه جوامع کنونا ؛ردو بهتر آن را درک ک
 اند؛شدههنجارشکن  هاییپت ینخاستگاه و زادگاه چن

در بطن  ینیکیکلفرا یهاصورت انواع گونهکه به یافراد
، هاهجا در ادارهمهو آنان را  کنندیم یاجتماع زندگ

که به  یافت توانیمختلف م هایمدارس، اجتماع
(. 2006 )گلمن، دهندیخود ادامه م یعاد یزندگ

 ی،بحران تها در حاالرفتارها، آن ینا یتاهم باوجود
 ۀحدود دو ده یط ،حالینباا ،اندگرفته نشده یجد

ر انجمن د یگمنسل ینمارت یاستگذشته، با ر
جهت مطالعات  ییرتغ یشاهد نوع یکا،آمر یشناسروان

 یسوبه افراد نابهنجارروی از پژوهش  یپژوهش
جهت  ییرتغ ینوع یم؛اافراد بهنجار بودهروی پژوهش 

 .یدمثبت انجام یشناسروانجنبش  یریگکه به شکل
 کردنبرجسته دنبالبه عمدتاً تجه ییرتغ ینا

 و بهزیستی مانند انسانی سازگارانۀ هایویژگی
 لحاظبهکه  رسدمی نظربه اما است؛ شادکامی

 منفی هایویژگی پژوهش برای را راه شناسیروش
 قربانی و زارعی،) باشد کرده باز تاریک گانۀسه ازقبیل
 بینیپیش در شخصیتی تاریک گانۀسه(. 2016 غریبی،

 رفتار قبیلاز اجتماعی و فردی رفتارهای ازبسیاری 
گیامارکو  دیرین، باومن،) است بوده موفق پرخاشگرانه

 تاریک گانۀسه نظری، لحاظبه(. 2012 ،9ورنون و
 و است مهمی و تأملدرخور  موضوع بسیار شخصیتی

انجام  مختلف هایفرهنگ در پرشماری هایپژوهش
 را انسان مختلف رفتارهای ،آن کمک به اند کهشده

 سازۀ سه ویژگی سه این .اندکرده بینیپیش یا توصیف
 اما ندارند؛ اشتراکی که رسندمی نظربه متفاوت
 شخصیتی ویژگی سه اینکه  اندداده نشان هاپژوهش

 در ویلیامز و پالهاوس. هستند مشترکی وجوه دارای

6. Dark Triad 

7. Veslka & Vernon 

8. Goleman 

9. Baughman, Dearing, Giammarco & 

Vernon 
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 شخصیتی ویژگی دو بین که دادند نشان پژوهشی
 و خودشیفتگی و خودشیفتگی و ضداجتماعی

 ویلیام، و پالهاوسدارد ) وجود ارتباط ماکیاولیانیسم
 سازۀ سه این بین شده،انجام هایپژوهش در(. 2002

 ،یرنجورروان) شخصیت بزرگ عامل پنج و شخصیتی
 و دلپذیری ،به تجربه یگشودگ گرایی،برون

 است شده گزارش متوسطی همبستگی( شناسیوظیفه
 از یکهردربارۀ  ،ادامه در(. 2002 ویلیام، و پالهاوس)

توضیح  تفصیلبه شخصیتی تاریک گانۀسه اجزای
 یک ناسالم خود به عشق یا خودشیفتگی. دهیممی

 تبدیل افراطی هایشکل در که است شخصیتی ویژگی
 و قربانی) شودمی خودشیفته شخصیت اختالل به

 خوبیبه ادبیات خودشیفتگی،(. 2010 همکاران،
 جنتایل، میلر،) ددار یروان شناس در اییافتهتوسعه

 با خودشیفته یت(. شخص2013 ،1کمپل ویلسون و
 با ذهنی اشتغال بینی،خودبزرگ احساس هاینشانه

 احساس زیبایی، استعداد، قدرت، موفقیت، تخیالت
 یفقدان همدل و فردیبین روابط در استثمار توانی،همه

 تشخیصی و آماری راهنمای. شودمی مشخص
: کندمی تعریف گونهاین را اختالل این 2روانی اختالالت
 که همدلی حس فقدان تحسین، به نیاز بینی،خودبزرگ

 آغاز سالیبزرگ اوایل از فراگیر و نافذ الگویی صورتبه
 عالمتش و دارد وجود گوناگونی هایینهزم در و شودمی

 بینیبزرگ احساس: است موارد این از مورد پنج حداقل
 به ذهنی مشغولیت خود، پنداشتنمهم صورتبه

 عشق و زیبایی هوش، قدرت، موفقیت، ازقبیل خیاالتی
 تحسین به نیاز بودن،خاص و استثنایی به اعتقاد آرمانی،
 همدلی، حس فقدان بودن،محق احساس افراطی،
 هایپژوهش. تکبرآمیز رفتارهای و دیگران به حسادت

                                                           
1. Miller, Gentile, Wilson & Campbell 

2. Diagnostic & Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM) 

3. Carlson, Oltmanns & Vazire, 

4. Altman 

 به که اندانجام شده خودشیفتگی دربارۀ زیادی بسیار
 افراد. است افزوده چندبعدی سازۀ این از ما درک

 نسبت به خود یاشدهاغراق مثبت دیدگاه خودشیفته
 یشترخودشان را ب یفتهافراد خودش ین،همچندارند. 
 سالم ،روانی ازنظر و تقدیر شایستۀ ورز،جرئتجذاب، 

(. 2011 ،3وزیری و اولتامان کارلسون،) یرندگمی درنظر
آنکه دوستشان ازیشب خواهندیناسالم م یهایفتهخودش

و  خود مبتکر ۀکنند. غالباً در حرف ینشانبدارند، تحس
نه  ؛اندیشندیم نیزنوآور هستند و به فرجام کار 

بلکه  ،دارند یفرد یعال یارهایکه مععلتدینب
هستند که انجام  یکسب افتخار یپخاطر که درینابه

 ۀ(. ساز2017، 4. )آلتمنآوردیارمغان مبه یشانکار برا
 یشناسروانست که ورود آن به ا یاولیانیسمماک ،دوم
 انجام شد یسو گا یستیبا کتاب کر یرسمطور به

 یهایژگیو یسندگاننو ین(، ا1970 ،5یسو گ یستی)کر
و  یلسوف، ف6یاولیماک یکولون یموجود در آرا یتیشخص

 ی وکردند )عطار یاترا وارد ادب یاسیس یستاستراتژ
 یۀاز نظر یاولیماک یتیشخص یپ(. ت2016 ،ینیچگ
قرن پانزدهم  یتالیاییا یلسوفف «یاولیماک یکولون»
 ۀعمد یدگاهاساس دو دشده است و بر اقتباس یالدیم
کردن، صحبت»و  «کندیم یهرا توج یلهوس هدف»

فرد  یلتما ،یاولیست. ماکااستوار « مردم یلمطابق م
 یبه منافع شخص یدنرس برای یگراند یبفر یبرا

(. 2015 ،7، صمدی، تقی نژاد و شمسیقمرانیاست )
 رراستاید یگراناز د یکشبهره کنندۀیانب یسمانیاولیماک

ناسازگارانه و  یفردیناتخاذ سبک ب یقطرمنافع خود از
و  یمیتصمنبود طلبانه و یبرتر یرفتارها ،ینهمچن
(. فرد 2014 ،8ورنون وسلکا واست ) یسنگدل

جسور خود را  یگرانبا د یدر روابط اجتماع یاولیستماک

5. Christie & Geis 

6. Niccolo Machiavelli 

7. Ghomrani, Samadi, Taghinejad & 

Shamsi 

8. Veselka &Vernon 
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خود را  یدر ارتباطات عاطف اما دهد؛نشان می پروایو ب
 نیز هاماکیاولیست. دهدیو خونسرد نشان م عالقهیب

 ،باشد داشته منفعتی اگر را دیگری خودشیفتگان، همانند
هر  اب خواهندیم زیرا، گیرند؛ینظر مدر 1آن یک
ها مثل دو یاولیستبه هدف خود برسند. ماک اییلهوس
 ؛ناخوش و خودخواهانه دارند یطبع یکتار ۀگانسه ۀساز

نسبت به خود و  یدگاهشانبرخالف آن دو سازه، د یول
 یهاخواست یپنه در ؛است ترینانهبواقع یگراند

از خود  یاخاطره کنندیم یبلندپروازان هستند و نه سع
 یروشنرا به یزچهمه کوشندیبلکه م ؛بگذارند یگرانبر د

 کنند )گلمن، یبردارتا بهتر بتوانند از آن بهره ینندبب
که است  یسوم، ضداجتماع ۀساز ،یت(. درنها2006
فقدان ندامت  یجان،ه یوجوجست ،یگرتکانششامل 

 ،یلیامزاست )پاولهاوس و و یفقدان همدلو اضطراب و 
صفت  ترینیاهستهشده است که  (. گزارش2002

 یفرد ۀفقدان عاطف یت،شخص یکتار ۀگانمشترک سه
ممکن  (. فقدان عاطفه2013 ،2یگوئردواست )جونز و ف

 یککه چرا صفات تار باشد ینفهم ا یداست کل
 یازلحاظ اجتماع ،عنوان عوامل آزارندهبه یتیشخص

 ی(. عامل اصل2012 ،3)روسمن شوندیشناخته م
نقص در  ،یکتار یتیصفات شخص ینبمشترک در

، لیونز، بثل و شده است )جانسونیانب یجانه ۀتجرب
ها یستاولیها برخالف ماکی(. ضداجتماع2013 ،4راس

به خود  یو اضطراب یشتشو یچمعموالً ه یفتگانو خودش
 گانۀسه. هستند بیگانه ترس با ییگو ؛دهندیراه نم
انجام  زیادی هایپژوهش و است مهمی موضوع تاریک

 را انسان مختلف رفتارهای آن کمک به که اندشده
 نتایج(. 2016 چگینی، عطاری و) اندکرده توصیف

 دارای افراد که دهدمی نشان مطالعات از برخی
 تریبیش شناختی و هوشی نقایص تاریک، شخصیت

 و همتخلفان رفتار سابقۀ دارای افرادی ،مثال برایدارند؛ 

                                                           
1. It 

2. Jones & Figueredo 

3. Rauthmann 

 کسب پایینی نمرات هوشی هایآزمون در مجرمانه
 را خود ماکیاولی افراد. (2014 ورنون، وسلکا و) کردند
 نشان نتایج اما گیرند؛می درنظر حسابگر و زیرک

 عمومی باهوش آنکه جایبه ماکیاولیستی که دهدمی
 هایتوانایی از خاصی انواع با تربیش باشد، ارتباط در

 ارتباط در هیجانی هوش و خوانیذهن همچون ذهنی
قمرانی، صمدی، تقی  ؛2011 پالهاوس، و جان) است

 درجهت زیادی هایتالش(. 2015 ،نژاد و شمسی
 در. اندشده تاریک شخصیت سازۀ به پرداختن

 و پدیدآیی شرح برای ارچوبیهچ تکاملی، یناسشروان
 انسانی روابط ارچوبهچ در تاریک صفات تکامل
 در پژوهشی نتایج مثال، برای شده است؛ استفاده

 باالی سطوح که دهدمی نشان اخیر هایسال
 کار، محیط در کاریدست با افراد در تاریک شخصیت

 هایشوخی موادمخدر، از استفاده به بیشتر تمایل
 است همراه خواهیهیجان یگرتکانش ظلمانی و

 (.2015 ،قمرانی، صمدی، تقی نژاد و شمسی )
 منفی ساختارهای از استفاده با اغلب هاهیجاندربارۀ 

 مثبت هیجانات ساختار این،وجودبا شود؛پژوهش می
 طوربه شادکامی و یشناختروان زیستیبه ازقبیل

 زیستیبه. دشومی سنجیده شخص ارزیابی با مستقیم
 با بدنی و روان سالمت با شادکامی و یشناختروان
 مستقیم رابطۀ خصوصی زندگی و کار در بهتر رابطۀ
 هیجانات از یکی شادکامی(. 2014 شورتر، و اگان) دارد

 آن خود فراخور بهفرد  هر بنابراین، است؛ بشر اساسی
 آن تجربۀ سادگیبه شادی تعریف اما ؛کندمی تجربه را

 در عنصر سه به جمهوری کتاب در 5افالطون. نیست
 یا عقل قوۀ: از اندعبارت که کندمی اشاره انسان وجود

 حالتی را شادی افالطون. امیال و احساسات استدالل،
 و تعادل عنصر سه این بین که داندمی انسان از

 اینگلهارت(. 1999 دیکی،) باشد داشته وجود هماهنگی

4. Jonason, Lyons, Bethell & Ross  

5. Plato 
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 بسیار و ایریشه احساسات از یکی عنوانبه را شادکامی
 نقش فرد که دیگر حاالت و رفتار بر تأثیرگذار

 دارد، جامعه و فرد سالمت تأمین در ایکنندهینیتع
 لذت زندگی، از رضایت عنوانبه شادکامی. کرد تعریف

(. 2014 ،1جالو) است شده توصیف ذهنی خوشبختی و
 عاطفه درجۀ و فراوانی ازجمله دارد؛ بعد سه شادکامی

 فقدان و زمان درطول رضایت متوسط سطح مثبت،
 طراحی)و اضطراب  یافسردگ ازقبیل منفی هایهیجان

 یاصل یاز اجزا یکی یشادکام(. 2017 نصیریان، و
دوران است. نگرش مثبت به  مدر تما یزندگ یفیتک

 یدنرس یتالش برا یدواری،باال و ام ۀخودپندار ی،زندگ
در ارتباط  یتحس رضا ی،به اهداف، دوام روابط اجتماع

 یسالمت ،کلو در یمیت یهمکار ۀتوسع یگران،با د
 )سلحشور، هستند یشادکام یذهن یجهمه از نتا ،وانر

 یرتأثتحت یمنیا یستم(. سالمت بدن و س2014
 ینب یمثبت ۀبرآن، رابطعالوه .قرار گرفتند یشادکام
رد وجود دا یو شغل یلیتحص یو دستاوردها یشادکام
، ابوطالب، یاکوب و عبداللهی ؛2014 ی،)کرامت

را  یشادکام هاییپژوهش در، یراً(. اخ2014 ،اسماعیلی
را متفاوت  یهار گروهبآن  یرو عوامل تأث  اندیدهسنج
 هاییژگیو یشادکام یاند. عوامل اصلکرده یبررس

اند؛ یهستند که موروث یزیولوژیکو عناصر ف یشخص
 یرنجورو روان ییگرابرون یی،گرادرون مانند

، سالمت بدن و عوامل اینوجودبا ؛(2014 سلحشور،)
 یدهناد یدنبا یاجتماع -یو اقتصاد یتیجمع یطی،مح

 ،2قلتاش و یرمضان ؛2014 ی،گرفته شوند )کرامت
 یشادکام یبدن یتو فعال ین، سرگرمایبر(. عالوه2015
 ،3، محمدی، فتاحی و صفرییان)ملک دهدیم یشرا افزا
 یرا عبارت از زندگ یواقع ی(. ارسطو شادکام2015

                                                           
1. Jalo 

2. Ramezani & Gholtash 

3. Malekian, Mohammadi Biabri, 

Fattahi & Safari 

4. John Lock 

بنتهام معتقدند  یو جرم 4الک و جان داندیم یمعنو
بخش است لذت یعبر تعداد وقایمبتن یکه شادکام

امروز آن،  یمعنبه ی(. شادکام2015، 5یتانو چ یسا)سنگ
تر مانند گسترده یماست در درون مفاه یمفهوم

 یفیتکه ک ییجا در یژهوبه ی؛زندگ یفیتو ک یخوشبخت
دانشمندان  ۀشود، عالق یدهد ینندهاز نگاه ب یدبا یزندگ
 یسمت موضوع شادکامان را بهشناسروانو  یماعاجت

 هاییهاساس نظر(. بر2015 کرامتی،سوق داده است )
ا ب کهست احس  ششاز  یکی یشادکام یجانی،ه

در  یاز زندگ یتو رضا یاضطراب، استرس، افسردگ
 یلقبپرخطر از یعناصر به رفتارها ینارتباط است و ا

و مصرف الکل مربوط  یدنکشیگارمخدر، سمصرف مواد
درواقع، (. 2014 و همکاران، ی)عبداله دنشویم

 دارد؛ یتاهم یراندر ا ویژهبهنسل جوان  یبرا  یشادکام
اجتماع  یست. آسودگانسبتاً جوان آن  یتکه جمع ییجا

در نسل جوان  یتوسط شادکام یندهو رفاه نسل آ
 ، اسماعیلی و پورمهدییقرار دارد )نام یرتأثتحت
و  ینتراز مهم یکی یو سعادت فرد یشادکام (.2014
و  ینتربشر بوده است. جامع یآرزوها ینترپررنگ

 ینهونرا و یاز شادکام یفتعر ترینیاتیعمل حالیندرع
اطالق  یزانیم یابه درجه  شادمانی: دهدیم ارائه

کردن مطلوبۀ آن دربار یلۀوسکه شخص به شودیم
 یگر،دعبارتبه کند.یخود قضاوت م یزندگ یکل یفیتک

 یزندگ یزانست که فرد به چه می امعنیندب یشادمان
 7ینگمن(. سل1988 ،6ینهونخود را دوست دارد )و

، در 8یکاامر یشناسوانرسابق انجمن  یسرئ (2002)
مثبت  یهایجانه ،یلاص یشادمانکتاب خود با عنوان 

 و که با گذشته، حال ییهاآن یلقباز را در سه مقوله
مثبت  یهایجان. هکندیم یبنددارند، طبقه یوندپ یندهآ

5. Sangeeta & Chetan 

6. Veenhoven 

7. Martin Seligman 

8. American Psychology Association 
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و  یمان، اعتماد، ایدام ینی،بخوش ینده شاملمرتبط به آ
، تحقق غرور و ی، خشنودیتمندی. رضادنشویم اعتقاد

که با  هستند یامثبت عمده هاییجانآرامش خاطر ه
مراجعه با  ی،شاد ۀد. در طرح مسئلندار یوندگذشته پ

 یدیناام یۀاز روح یکه در جامعه بازنمود ییآمار رفتارها
 یاربس تواندیم هستند، هاانسان یانمدر ینیو بدب

و  یپرخاشگر ،هاخشونت ،. جرائمیردموردتوجه قرار گ
شکل  یشاد یابکه در غ دستینازا ییرفتارها

در  هاکه آمار آن هستند ییازجمله رفتارها د،نگیریم
خود به یدتریجد جنبۀروز و روزبه استباال  یرانا ۀجامع

را از آن  یفراوان یهانمونه نیزدر ورزش  ند.گیریم
 اییاز درصد اختالالت روان یمختلف یرمقاد بینیم.یم

بودن بر باال یهمگ شود،یکه در جامعه گزارش م
 یزانبودن مباال یژهواختالالت به ینتوجه اقابل

 که پس یمیدر جامعه اشاره دارد. خشونت و ب یافسردگ
)ازجمله فوتبال و مراسم  بخشیذاتاً شاد مراسم از

از نبود  نشانی شود،می ابراز( یسورچهارشنبه
 یاست که هرازگاه یامداوم و ارضاکننده هاییشاد

 یزانها مپژوهش یج. نتادندهیآثار خود را نشان م
گزارش  یینپا یاررا بس شانیافراد از زندگ یترضا

 اعتمادییو ب ینیآمارها سطح بدب ین،. همچندنکنیم
( 2005 یدفر،)مع اندباال گزارش کرده یاررا در جامعه بس

جزو مشخصات  تواندیم اعتمادییب و ینیبدب ینکه ا
 باشد. یکتار ۀگانسه
 و تاریک گانۀسه رابطۀ بررسی به که پژوهشی در

 یشناختروان زیستیبه و شادکامی مثبت هایویژگی
 پایداری با خودشیفتگیکه  داد نشان بود، پرداخته
 باالتر گراییبرون و ترپایین ناسازگاری و هیجانی

 که داد پیشنهاد پژوهش نتایج. است شده بینیپیش
 ارزیابی منابع توسط باید بیشتر سازمشکل خودشیفتگی

 شناسایی کلی شخصیتی صفات و مثبت خلقی حاالت

                                                           
1. Egan, Chan & Shorter 

2. Willie, Elman, Stuart & Mckelvie 

 که یپژوهش در(. 2014 ،1شورتر و، چان اگان) شود
 نتایج بود، شده انجام فوتبال رشتۀ ورزشکاران روی
 دربین یمعنادار طوربه خودشیفتگی متغیر که داد نشان

 ویلی،) دارد وجود غیرورزشکاران به نسبت ورزشکاران
 که پژوهشی در (.2003 ،2مکلوی و استوارت المان،

 بین ظاهر درمورد باورها و خودشیفتگی بررسی درزمینۀ
 ،انجام شد اندام پرورش غیربرخوردی رشتۀ ورزشکاران

 میزان در معنادار یتفاوت وجود از حاکی نتایج
 ورزشکاران هایگروه هایآزمودنی بین خودشیفتگی

 باورها میزان ولی بود؛ مبتدی و ایحرفه اندام پرورش
 معناداری تفاوت بررسیمورد هایگروه در ظاهر درمورد

 .(2014 یاوری،) نداد نشان را
 کهاست  یتیساختار شخص یک 3ذهنی یسرسخت
 ۀرابط کنندۀیلعنوان عامل تعدبهآن را  4(1979کوباسا )

سپر محافظ  یکعنوان به یا یماریاسترس و ب ینب
است. او با استفاده  کرده یمعرف یزندگ یبرابر فشارهادر

از  یبیرا ترک یذهن یسرسخت ی،وجود هاییهاز نظر
که از سه  کندیم یفمورد خود و جهان تعرباورها در

است و  شده یلتشک ییجوتعهد، کنترل و مبارزه ۀمؤلف
و  یکپارچهاست که از عمل  یساختار واحد حال،یندرع

 گیردیهم شکل م مرتبط با ۀسه مؤلف ینهماهنگ ا
 یق(. تعهد، احساس عم2009 یده،بشل یفی وشر کرمی،)

مانند خانواده،  یگوناگون زندگ یهابا جنبه یختگیدرآم
تعهد ارزش،  یست. فرد داراا یفردینروابط ب و شغل
است.  یافتهرا در یزندگ یو هدفمند یمعن یت،اهم

 کوباسا،است ) یگانگیمتقابل ب ۀاحساس تعهد نقط
باور مربوط است  ین(. مفهوم کنترل به ا1982؛ 1979
و  بینییشپآن قابل یامدهایو پ یزندگ یدادهایکه رو

 احساس کنترل، به تالش یکنترل هستند. فرد دارا
باور  ینو بر ا دهدیم یتاز شانس اهم یشعمل خود ب

در اطرافش رخ آنچه بر  تواندیاست که با تالش خود م

3. Mental Toughness 

4. Kobasa 
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مقابل  ۀاحساس کنترل نقط. بگذارد یرتأث دهد،یم
 یدادهایباور است که رو یناست. فرد ناتوان بر ا یناتوان
د نندار یااو رابطه یها و عملکردهابا تالش یزندگ

از  یمختلف یفبه تعار ،(. در ادامه1982 کوباسا،)
 یک یذهن یسرسخت پردازیم.یم یذهن یسرسخت
مثبت استرس  یریتمرتبط به مد یشناختروانساختار 
ست ا یپژوهش مطالعات یبرا ینینو یو بخش

 یانماز ی،ذهن ی( سرسخت2010 و گوردون، یاردی)گوچ
مؤثر در  یژگیو ینترمهم ی،روان شناختعوامل 

شده است  نظر گرفتهدر یورزش یتبه موفق یابیدست
 یر،اخ یانسال ی(. ط2009 ،1ورشو ون یگلب یرد،)ش

 یرگذارمهم و تأث یعنوان عامل روانبه یذهن یسرسخت
خود جلب کرده را به یادیورزشکاران توجه ز یتبر موفق

 ینا یبرا یکدستیجامع و  یف، تعراینوجودبا ؛است
عبارت  یذهن یارائه نشده است. سرسخت یذهن ۀساز

عبور از  ها،یمقابله با فشارها و سخت ییتوانا است از
ها، تمرکز بر هدف، حفظ و کسب موانع و شکست

 یباثبات در سطوح باال یآرامش پس از شکست، اجرا
است که  یمهارت یذهن ی. سرسختییجوو رقابت یرقابت

در  شودیو سبب م کندیورزشکاران را قدرتمند م
، رقابت و ینتمر دشوار و پرفشار ازجمله هاییتموقع

، شاهمیر، ادیب حاتمیپس از رقابت موفق عمل کنند )
 عبارت است از ی(. سرسخت2012 ،2پور و طهماسبی

ها و ها، شناختها، نگرشاز ارزش یامجموعه
مربوط به ورزش که  یو اختصاص یعموم هاییجانه

شدن، یکنزد یو بر چگونگ هستند یو اکتساب یذات
 ی،مثبت و منف یفرد از فشارها یابیو ارز یدهپاسخ

 یربه هدف تأث یدنرس یردر مس یماتها و نامالچالش
 3(. گلدبرگ2008 ،یاردی و همکاران)گوچ گذارندیم
 یک یۀسرما ینتررا مهم یذهن ی( سرسخت1998)

                                                           
1. Sheard, Golby & Van Wersch 

2. Hatami, Hatami Shahmir, Adibpur & 

Tahmasebi 

3. Goldberg 

 یف( تعر1971) 4یچاردکرد. تاتو و ر یفورزشکار تعر
 یداریورزشکار در پا یک ییارائه کردند: توانا را یگرید

پس از  یاز آشفتگ یریو جلوگ یقو هایمقابل انتقاد
 ی( سرسخت1998بام ) یتل. تیفعملکرد ضع یاشکست 
و  یزشیانگ یتفعال یحفظ سطوح باال ییرا توانا

سمت شما به یکه زندگ یزیمقابل هر چدر یناناطم
(. 2009 ،5هانتون و ماللیوکردند ) یفتعر کند،یروانه م

مؤثر  ۀرا غلب یذهن یاغلب، سرسخت شجونز و همکاران
اجرا  کهیطوربه ؛اندکرده یفبر فشار و شدت تعر

. برگشت به حالت یردپرفشار قرار نگ یتموقع یرتأثتحت
عزم  یشافزا یجۀها درنتو بازگشت از شکست یهاول
برابر شکستن، داشتن اعتماد مقاومت در یت،موفق یبرا
داشتن  یزو ن یشبه خود در کنترل سرنوشت خو یدارپا

افراد برای  یذهنعامل عنوان به یادز یذهن یهامهارت
(. 9200 ،6و پالهاوس )جونز اندشده یانسرسخت ب

 که ستا ادعا این یرندۀدربرگ همکاران و جونز یفتعر
ورزش  یطبه مح یعیطب یذهن یورزشکاران با سرسخت

در  یعیعنصر طب ین. شناخت اگذارندیم یپا
به رشد و شناخت  تواندیورزشکاران جوان و مستعد م

شناخت  یبرا یو ابتکار کندکمک  یورزش یاستعدادها
هستند که  یها مدعباشد. پژوهش یذهن یسرسخت

 و جونز) یروزیباعث پ یذهن یداشتن سرسخت
آن را مستقل از  توانیو م شودمی( 2007 همکاران،

، گوردون و گوچیاردیکرد ) یفتعر یورزش ۀرشت
در  یانبه مرب تواندیمسئله م ینا .(2005 ،7دیموک

 یهااز رشته یذهن یسرسخت یشناخت ورزشکاران دارا
 جونز یفدر تعربراین، افزونمختلف کمک کند.  یورزش

 ورشد کند  تواندیم یذهن یکه سرسخت شودیادعا م
در  یانو مرب یشناسان ورزشروان یبرا ینقش مهم

 داشته باشد. شانیامراحل مختلف حرفه

4. Tutko & Richards 

5. Mellalieu & Hanton 

6. Jones & Paulhus 

7. Gucciaardi, Gordon & Dimmock 
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، سرسختی ذهنی با دستۀ وسیعی با توجه به مطالعات
راهبردهای درست برای  ازجملهاز رفتارهای مثبت 

دستیابی به اهداف، موازی با باور قوی به شخص و 
 مرتبط است؛ اگرچهتوانایی او و فعالیت بدنی باال 

با موفقیت  ،مورد سرسختی ذهنیقبلی در هایپژوهش
ارتباط مستقیمی شناختی زیستی روانو بهدر ورزش 

( برخی از پژوهشگران نتایج 2011گاربرریا، ) اندداشته
 اندکردهشناسایی را تفاوتی نشان از ناکارآمدی آن م
)این  (2014، 1مکاران، کاالک، کالف، لموآ و هبرند)

 برده نامنتایج به نام بخش تاریک سرسختی ذهنی 
را گمراه مخاطب  «تاریک» (. در اینجا، کلمۀشوندمی
داشته  یمعایب تواندمیو ترجمۀ بهتر برای آن  کندمی

اران با شدت سرسختی ذهنی ویژه، ورزشک طوربهباشد. 
خطر بیشتر که درمعرض رسدمینظر باال به

از  نظرصرفپزشکی و  هایمشاورهگرفتن نادیده
 همکارانبرای مثال، کالتر و  هستند؛ بخشیتوان

( پیشنهاد دادند که توجه بیشتری به ورزشکارانی 2010)
ذهنی سرسخت هستند و ممکن است  ازنظرکه شود 
دنبال پیروزی باشند به تیم، متعهد باشند و به ازحدبیش

عمده رد  هایآسیب پزشکی را دربارۀ هایمشاورهو 
 .کنند

 ، ما استنباط کردیم هاپژوهشبا توجه به این 
کن مم ،ذهنی سرسخت هستند ازنظرورزشکارانی که 

به  کهیدرصورت است به اهداف خود متعهد باشند؛
این افراد  .کنندیم اعتنایییبجانبی  معایب و اثرهای

نند؛ کاالیی در ماکیاولیانیسم کسب ممکن است امتیاز ب
باط اساس، یک هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی ارتبراین

ای برتاریک بود.  ۀگانسه صفاتممکن بین ورزش و 
 یهارشتهورزشکاران سندگان نویرسیدن به این هدف، 

ا بررسی رغیرورزشکاران  و یبرخوردیرغ برخوردی و
 کردند.

                                                           
 

تاریک در  ۀگانسهصفات  در پژوهشی دیگر که درزمینۀ
ن ارتباط با سرسختی ذهنی و فعالیت بدنی در جوانا

ر تمام ارتباط معناداوجود انجام گرفت، نتایج حاکی از 
تیاز تاریک با سرسختی ذهنی بود. ام ۀگانسهصفات 

و  گانهسهباالی ماکیاولیانیسم، خودشیفتگی و 
رتباط ابا امتیاز باالی فعالیت بدنی شدید در  ،سرسختی

 یضداجتماعبا  مثبت و معنادار طوربه روییادهپ. ندبود
 (.2016صبوری و همکاران، بود )در ارتباط 

 ابعاد صیتیتاریک شخ گانۀسه شدۀمطرح هایمقیاس
 را اجتماعی مخرب رفتارهای که دارند ناپسندی

 برای ورزشی شناسانروان و مربیان. کنندمی بینیپیش
 حاضر شپژوه نتایج از ورزشکاران رفتارهای بینیپیش
 برای که رانیورزشکا مثال، برای ببرند؛ بهره توانندمی

 زنند،می دست غیراخالقی کار هر به پیروزی به رسیدن
 در را رفتار این توانیممی افراد این شناسایی درصورت

 نچو حوادثی وقوع به توجه با. کنیم اصالح هاآن
 کشور ورزش حوزۀ در غیرعمد هایقتل و وجرحضرب

 ایجاد و پهلوانی فرهنگ گسترش گذشته، سال چند در
 و نگفره به توجه با هارشته برخی در الزم تغییرات
 کاهش رب یسزایب تأثیر تواندمی کنونی جامعه نیازهای

 تاریک گانۀسه صفات. باشد داشته ورزش حوزۀ جرائم
 جودو افراد این در که هستند شخصیتی یصفات احتماالً 

 این توانیمب اگر ورزشی شناسروان عنوانبه ما و دندار
 فرهنگ گسترش درجهت کنیم، شناسایی را افراد

 در ئمجرا بیشترین. ایمبرداشته بزرگی گام پهلوانی
 ورزش است. فیزیکی جرائم به مربوط ورزش صنف
 رتدرصو که است نفساعتمادبه نوعی ساززمینه
 این ،اخالقی اصول و پهلوانی منش به نکردنتوجه

 مسیر تغییر وجبم غرور ایجاد با تواندمی نفساعتمادبه
 کل ادارۀ وجوانان،ورزش وزارت) شود ورزشکاران تعالی
 (.2017 وبختیاری،چهارمحال استان

1. Brand, Kalak, Gerber, Clough, 

Lemola, Puhse & Holsboer-Trachsler 
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در  یریچشمگ یشافزا یر،اخ یهاکه در سالییزآنجاا
صفات  ینا یکارآمد یکه به بررس یتعداد مطالعات

و  یچارد)فارنهام، ر وجود داشته استاند، پرداخته
جذاب،  یموضوع یکتار ۀگانسه ،(2013 ،1هاوسپاول
 درزمینۀ بسیارکمی مطالعات .ار و پرخواننده استذگیرتأث

 و ذهنی سرسختی بر تاریک گانۀسه رابطۀ بررسی
 مطالب به با توجه  .اندانجام شده ورزشکاران شادکامی
 ذکر باید پژوهش این ضرورت عنوانبه آنچه و ذکرشده

 ازهمه،اول .رسدمی نظربه مهم موضوع چند ذکر کرد،
 یشناسروان جامعۀ به شخصیتی تاریک گانۀسه معرفی
هرکدام مستقل  که یتیشخص یهاسازه عنوانبه ورزش

 بررسی ،دوم .هستند یکدیگراما مرتبط با  یگری،از د
 شادکامی و ذهنی سرسختی با تاریک ۀگانسه ارتباط

 یپژوهش بر خط پژوهش یناست که ا یدام .ستا
مثبت  یریتأث یشناسان ورزش و کارشناسان ورزشروان

 داشته باشد.
 از: اندعبارتپژوهش حاضر  هاییهفرض

تاریک شخصیتی با سرسختی ذهنی  ۀگانسه. 1
 ورزشکارانیرغو  یبرخوردیرغورزشکاران برخوردی و 

 ارتباط دارد.
ران تاریک شخصیتی با شادکامی ورزشکا ۀگانسه. 2

 رد.ارتباط دا ورزشکارانیرغو  یبرخوردیرغبرخوردی و 
 وسرسختی ذهنی با شادکامی ورزشکاران برخوردی . 3
 ارتباط دارد. ورزشکارانیرغو  یبرخوردیرغ

 

 پژوهش شناسیروش
 .شدنجام اهمبستگی  -روش توصیفی این پژوهش با

 کنندگانشرکت
 100( و برخوردیتکواندو ) ۀرشت ورزشکار 100تعداد 

 ی( با همکاریبرخوردیر)غ یمناستیکژ رشتۀورزشکار 
اساس سابقه پژوهش بر ینشرکت در ا یبرا یونفدراس

                                                           
 

1. Furnham, Richards & Paulhus 

 سابقهکه  یو تجربه حضور در مسابقات )افراد یورزش
، با داشتند یشهرستان، استان و مل گروهحضور در 

انتخاب شدند  شمار کل روش بهدوره حضور(  3حداقل 
 رشته( مرد 45 و زن 48ورزشکار ) 93در انتها  که

 یرغ رشته( مرد 49و  زن 47ورزشکار ) 96و  یبرخورد
 100 ینهمچن کردند، شرکت پژوهش این در برخوردی

 یدر دسترس برا یریگصورت نمونهورزشکار به یرغ
 یرو مرد غ زن 91در آخر  که شدندپژوهش انتخاب  ینا

 تکمیل را نامهپرسش (زن 46 و مرد 45ورزشکار )
کنندگان در شرکت یشناخت یت. اطالعات جمعکردند

 یالت،تحص یزانم یت،سن، جنس یلآزمون از قب
 یتأهل و سابقه حضور در رشته ورزش یتوضع
سال  36تا  18 ینموردنظر ب ی. رنج سنیدگرد یآورجمع

 (.2جدول بود )شده در نظر گرفته

 هاداده گردآوری یوۀش و ابزار
 یآگاه یبرا یازطالعات موردنا ابتدا کار، شروع در

ورزشکاران  یارپژوهش در اخت بارهکنندگان درشرکت
 یناناطم ینکنندگان اسپس به تمام شرکت ،قرار گرفت

 ،خواهد ماند محفوظها داده شد که اطالعات آن
 حضور برای خود، عالقه کامل، رضایت با ورزشکاران

بر  2آنالین پرسشنامه لینک. کردند اعالم را پژوهش در
 و شد طراحی پژوهش استاندارد پرسشنامه سهاساس 
 برای ژیمناستیک و تکواندو فدراسیون توسط

 ورزشکاران غیر برای نویسندگان توسط و ورزشکاران
توسط ورزشکاران و  ینشد، پرسشنامه آنال فرستاده

 یحساب کاربرشد و به یلتکم یرورشکارانغ
 ارسال شد. یسندگاننو

 از ایمجموعه پژوهش، در کنندگانشرکت
 :کردند تکمیل ذیل شرح به را استاندارد هایپرسشنامه

 

 

2. Online Questionnaire 
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 يکتار یتشخص ةنامپرسش -الف

وجود  یکتار ۀگانسه یابیارزش یدو ابزار محبوب برا
 یاسمق اند از:که عبارت (2014، 1)پالهاوس و جونز دندار
 3یکتار ۀگانسه ۀنامو پرسش 2کوتاه یکتار ۀگانسه

 ۀگانسه ۀنام( که پرسش2010 ،4)جانسون و وبستر
 .پژوهش انتخاب شد ینا یبرا جانسون و وبستر یکتار

صورت )اصالً مرا که به دارد یهگو 12نامه پرسش ینا
 = کندمی توصیف مرا)کامالً  تا( 1 = کندینم یفتوص

 یاسمق یکنامه پرسش این. شودیم گذارینمره( 3
 یاولیستیاست که شامل ماک یسه عامل یگزارشخود

 یضداجتماع یه( وگو)چهار  یفتگیخودش ،(یهگو )چهار
 صورتبه هفت گویۀ براین،افزون است.( یهگو چهار)

 نامهاین پرسش هدف. است شده گذارینمره معکوس
و  ماکیاولیانیسم خودشیفتگی، صفات ارزیابی

و همکاران  یدر پژوهش قمرانست. ا یضداجتماع
 یبضرا با نامهپرسش ینا یاییو پا ییروا، (2015)

 یاولیستی،ماک یاسمقخرده یکروباخ برا یآلفا
و  یضداجتماع یاسمقخرده یفتگی،خودش یاسمقخرده

دست به 81و  40، 68/0، 92/0 یبترتبه یاسکل مق
شده  مطلوب گزارش شدهرذک ۀنامپرسش ییآمد و روا

 است.
 ینا :5یذهن یسرسخت ةنامپرسش -ب

 یاساساس مقاست و بر یهگو 20 ینامه داراپرسش
، )سه( یحدودتا )چهار(،ندرت ، به)پنج()هرگز  یکرتیل

ست و هدف آن ا( )یکاغلب اوقات  )دو( واوقات  یگاه
( 6ییجو)تعهد، کنترل و مبارزه یسرسخت یزانم یابیارز
 یتیشخص یساختار  یشناختروان ی. سرسختباشدمی

عامل  عنوانبهآن را ( 1979کوباسا )است که 

                                                           
1. Paulhus & Jons 

2. Short Dark Triad (SD3) 

3. Dirty Dozen 

4. Johnson & Webster 

5. Mental Toughness Questionnaire 

6. Commitment, Control, Copmpetetive 

عنوان به یا یماریاسترس و ب ینب ۀرابط کنندۀیلتعد
است.  کرده یمعرف یزندگ یبرابر فشارهاسپر محافظ در

 یبیرا ترک یسرسخت ی،وجود هاییهاو با استفاده از نظر
که از سه  کندیم یفمورد خود و جهان تعراز باورها در

و  است شده یلتشک ییجوتعهد، کنترل و مبارزه ۀمؤلف
و  یکپارچهاست که از عمل  یساختار واحد حال،یندرع

 گیردیهم شکل م مرتبط با ۀسه مؤلف ینهماهنگ ا
 ینا یاییو پا یی(. روا2009، ، شریفی و بشلیدهی)کرم

 با (2009و همکاران ) ینامه در پژوهش کرمپرسش
 یانگرب یاسدو مق ینب ۀآمددستبه یهمبستگ یبضرا

 یسرسخت ۀسنجش ساز یبرا یسرسخت یاساعتبار مق
  .ستاآن  یهاو مؤلفه

 یل،آرج) 7آکسفورد یشادکام ةنامپرسش -ج

 29 ینامه داراپرسش ینا .(1989و کراسلند،  ینمارت
که عبارت اول  داردعبارت چهار  یههر گو .است یهگو
دو  ۀ، عبارت سوم نمریک ۀصفر، عبارت دوم نمر ۀنمر

فرد  ،یت. درنهاگیردیم سه ۀعبارت چهارم نمر و
باالتر  ۀکه نمر آوردیدست مبه 87تا  صفرن یب یانمره
( 1998) 8و لو یلاست. آرج یشترب یشادکام ۀنشان
 یمفارنها ی،آزمودن 347درصد را با  90 یآلفا یبضر

 101درصد را با  87 یآلفا یب( ضر1999) یکوبرون
با درصد را  84باخ کرون ی( آلفا2002) یو نور یآزمودن
 اند.دست آوردهبهی آزمودن 180

 هاداده پردازش روش
 معادالت سازیمدل فن از هاداده وتحلیلتجزیه برای

و با استفاده  10یحداقل مربعات جزئ یکردبا رو 9ساختاری
 یو آزمون ناپارامتر 11.اس.ال.پی اسمارت افزاراز نرم

 یبرآورد خطاها یتکرار برا 500با  12استراپبوت

7. Oxford Happiness Questionnaire 

8. Argyle, Martin & Crossland 

9. SEM 

10. Squares Partial Least 

11. Smart PLS 

12. Bootstrap 
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بهره  پژوهشمدل  یو بررس هایهاستاندارد، آزمون فرض
 تحلیل برای ابزار بهترین روش این. است شده گرفته

 اندک هانمونه حجم هاآن در که است هاییپژوهش
 .است غیرطبیعی هاداده توزیع و ستا

 

 هایافته

 ،26±4 برابر با برخوردیها در ورزش نمونه سن

برابر  ورزشکارانغیر در و 26±3 برابر با یبرخوردغیر

 هایورزشها در نمونه یورزش ۀبود. سابق 28±4 با

 7±2 برابر با غیربرخوردی و 6±2 برابر با برخوردی
درصد  2/17 برخوردی رشتۀ ورزشکاران تحصیالت. بود

 17) درصد 3/18 دیپلم،( مرد هفت زن و نُه نفر: 16)
 :نفر 42)درصد  2/45 ،کاردانی( مرد هشت زن و هنُ :نفر
 10 :نفر 14)درصد  1/15 کارشناسی،( مرد 20 زن و 22

 نفر:چهار )درصد  2/4 و ارشدکارشناسی( مرد 4 زن و
 ورزشکاران در. بود دکتری( مرد دو زن و دو

 10 زن و نوزده :نفر 29) درصد 2/30 ،غیربرخوردی
 درصد 9/47 ،کاردانیمرد(  دو) درصد 1/2 یپلم،( دمرد

 درصد 8/19 و کارشناسی( مرد 24 زن و 22 :نفر 46)
 داشتند. ارشدکارشناسی( مرد نه زن و 10 :نفر 19)

 درصد 1/23 صورتبه غیرورزشکاران تحصیالت
 2/13 دیپلم،( مردشش  زن و پانزده :نفر بیست و یک)

 درصد 1/45 ،کاردانی( مرد 6زن و  6: نفر 12)درصد 
 7/18 و کارشناسی( مرد بیست و سهزن و  18: نفر 41)

 .بود ارشدکارشناسی( مرد 10نه زن و : نفر هفده) درصد
 .اندشده ارائه تمام این موارد در جدول شمارۀ دو

اثر  بود.نتایج پژوهش در دو جنسیت مرد و زن یکسان 
نان و مردان ورزشکار ماکیاولیستی بر شادکامی در ز

(، در زنان و β، 54/0=t=-09/0ر )معنادابرخوردی، غیر
، معکوس و معنادار برخوردیمردان ورزشکار غیر

(24/0-=β، 93/2=t) غیرمعنادار ورزشکارانو در غیر ،
(17/-0=β، 08/1=t )است.  

و زن  زشکاران مردضداجتماعی بر شادکامی در ور
(، در ورزشکاران زن و β، 35/2=t=-29/0برخوردی )

و در  (β، 82/2=t=-32/0مرد غیربرخوردی )
( اثر β، 09/3=t=-31/0غیرورزشکاران زن و مرد )

اساس میزان ضریب مسیر و بر معکوس و معناداری دارد

و در  برخوردی بیشتر(، این اثر در ورزشکاران غیر
 .ورزشکاران برخوردی کمتر است

زشکاران زن و مرد خودشیفتگی بر شادکامی در ور

رزشکاران زن و ودر (، β، 07/0=t=-01/0برخوردی )
در  و (β، 12/0=t=-01/0مرد غیربرخوردی )

( اثر β، 41/0=t=-08/0غیرورزشکاران زن و مرد )
شادکامی بر تعهد در  معناداری دارد.معکوس و غیر

(، β، 80/15=t=71/0رزشکاران مرد و زن برخوردی )و
 ،β=70/0مرد )برخوردی زن و در ورزشکاران غیر

17/17=t)  77/0) زن و مرد ورزشکاراندر غیرو=β، 
12/19=tاساس میزان ضریب ( اثر معناداری دارد؛ اما بر

 در و بیشتر غیرورزشکاران در اثر این ،β مسیر
 کنترل بر شادکامی .است کمتر برخوردی ورزشکاران

در  ،(β، t=70/8=59/0) برخوردی ورزشکاران در
در  و( β، t=45/16=71/0) غیربرخوردی ورزشکاران

 دارد؛ معناداری اثر( β، t=0/71=52/0) غیرورزشکاران
 در اثر این ،β مسیر ضریب میزان براساس اما

غیرورزشکاران  در و بیشتر غیربرخوردی ورزشکاران
 است. کمتر

 برخوردی ورزشکاران در جوییمبارزه بر شادکامی 
(48/0=β، t=0/61)،  غیربرخوردی ورزشکاراندر 
(52/0=β، t=75/7 )48/0) غیرورزشکاراندر  و=β،  

t=10/5 )ضریب میزان براساس اما دارد؛ معناداری اثر 
 و بیشتر غیربرخوردی ورزشکاران در اثر این ،β مسیر

 به) غیرورزشکاران و برخوردی ورزشکاران در
  ت.اس کمتر( میزانیک
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 داریمعنا و استاندارد تخمین حالت در غیرورزشکاران برای پژوهش شدةآزمون مدل .3 شکل

 

 پژوهش مالک متغیرهای بر بینپیش متغیرهای اثر. 1 جدول

 غیرورزشکاران غیربرخوردی ورزشکاران برخوردی ورزشکاران 

 بتا تی آمارة بتا تی آمارة متغیر
 آمارة

 تی
 بتا

 -17/0 08/1 -24/0 93/2* -09/0 54/0 شادکامی بر ماکیاولیستی

 -31/0 09/3* -32/0 82/2* -29/0 35/2* شادکامی بر 1ضداجتماعی

 -08/0 41/0 -01/0 12/0 -01/0 07/0 شادکامی بر خودشیفتگی
 77/0 12/19* 70/0 17/17* 71/0 80/15* تعهد بر شادکامی

 52/0 01/7* 71/0 45/16* 59/0 70/8* کنترل بر شادکامی

 48/0 10/5* 52/0 75/7* 48/0 01/6* جوییمبارزه بر شادکامی

96/1- ≤ t value≤  96/1+ *  =ردامعنا 
 

 شناختیجمعیت اطالعات. 2 جدول

 سن جنسیت 
 سابقة

 رزشیو
 دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی کاردانی ديپلم

ورزشکاران 
 برخوردی

 و زن 48
 مرد 45

4±26 2±6 
16 
 نفر

 نفر 4 نفر 14 نفر 42 نفر 17

ورزشکاران 
 یبرخوردیرغ

و  زن 47
 مرد 49

3±26 2±7 
29 
 نفر

 0 نفر 19 نفر 46 نفر 2

 ورزشکارانیرغ
 و مرد 45

 زن 46
4±28 0 

21 
 نفر

 . نفر 17 نفر 41 نفر 12

                                                           
1. Psychopathy 
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 گیرینتیجهبحث و 
تاریک  ۀگانسهبررسی ارتباط  هدف باپژوهش حاضر 

شخصیتی با سرسختی ذهنی و شادکامی در ورزشکاران 
 ورزشکارانیرغو  یبرخوردیرغبرخوردی،  یهارشته

 ۀمؤلفمشاهده شد که  پژوهشدر این  انجام شد.
تاریک شخصیتی هیچ اثر  ۀگانسهخودشیفتگی از 

برخوردی،  یهارشتهمعناداری بر شادکامی ورزشکاران 
اما دیده شد که  ندارد؛ ورزشکارانیرغو  یبرخوردیرغ

 هایرشته ورزشکاران در ماکیاولیستی رفتار
؛ داشت شادکامی بر معکوسی و اثر معنادار یبرخوردیرغ

 و برخوردی هایرشته ورزشکارانر البته اثر معناداری ب
که در ادبیات آمده طورهمان. دیده نشد غیرورزشکاران

 و یجد ،بین و مادیواقعافراد ماکیاولیست  ،است
که اگر تکالیف دینی، اخالقی  هستندگیر سخت گونهآن

نظر صرف هاآناز  ،دنشو هاآنو احساسات سد راه 
)کریستی  درنو هدفی جز رسیدن به مقصود ندا کنندمی

که  دهدیماین نتیجه نشان  .(1970، و گیس
و  ورزشکارانیرغبرخوردی نسبت به ورزشکاران غیر

؛ مبرا هستند عدهقا حتی ورزشکاران برخوردی از این
 راه درکه معنی؛ بدیناثر معکوسی مشاهده شد زیرا،

 عنوانبهخود  ،یا شادکامی ورزشیرسیدن به پیروزی 
در  کهیطوربه ؛یازندینمدست  اییلهوسبه هر  هدف

سه اثر معنادار و مثبت شادکامی بر  ،تأیید این نتیجه
یعنی تعهد، کنترل و  ؛ذهنیاساسی سرسختی  ۀمؤلف

اشاره  تریشپکه طورهمان مشاهده شد. ییجومبارزه
دشوار و  هاییتمهارت ورزشکار را در موقع اینشد، 

برای رسیدن به ، رقابت و پس از رقابت ینپرفشار تمر
، شهمیر، ادیب پور و حاتمی) کندیقدرتمند م یتموفق

 یۀسرما ینترمهم یذهن یسرسخت .(2012 ،طهماسبی

                                                           
1. Goldberg 

2. Toering, Elferink Gemser, Jordet & 

Visscher 

3. Choked Under Pressure 

در  ،زیرا؛ (1998 ،1گلدبرگاست )ورزشکار  یک
ارزش و  یعنی ؛شودیمتقویت  تعهدورزشکاران 

فاصله  یگانگیب و از شودمی درک یزندگ یهدفمند
 ،طرفیاز (.1982؛ 1979 کوباسا،) شودیم گرفته

 بریهتکو نه با  عمل خود و تالشبا  داندیمورزشکار 
 دهد،یآنچه را که در اطرافش رخ م تواندیم شانس
 کوباسا،) داشته باشد کنترل و بر آن قرار دهد یرتأثتحت
 یطلبمبارزهورزش با تقویت حس براین، افزون (.1982
 باز آغوش با را تغییر جومبارزه تا فرد شودیمسبب 
به این توانایی  .کند تلقی چالش نوعی را آن و دبپذیر

تمایالت،  و برانگیختگی هیجان، تنظیم و تغییر کنترل،
، گمسر، جوردت و تورینگ) گویندیمگری خودتنظیم

که ورزشکاران  رسدیمنظر بنابراین، به ؛(2009 ،2وسچر
نیاز به رفتارهای ماکیاولیستی برای رسیدن به هدف 

 پژوهشاگرچه در بعضی موارد نیز برخالف  ؛دنندار
 اجرای حین ورزشکاراناست که  شده گزارشحاضر، 
 دچار رقابتی، جو در باال روانی فشارزیر ورزشی مهارت
 شکست یندفرا این که شوندمی 3فشارزیر انسداد

 قهرمانی و بشارت،) شودمی نامیده 4گریخودتنظیم
 (.2014 گیوی،

و  غیربرخوردی هایرشتهاینکه چرا میان ورزشکاران 
 موضوعتوسط  تواندمیبرخوردی تفاوت وجود دارد، 

 این ورزشکاران در 5دیگران بد حس از خوشحالی
 یا بدبختی از افراد که داد نشان پژوهشی. شود بررسی

 بعد شادی کنند.می شادکامی احساس دیگران بد حس
 است ممکن را دیگران آسیب یا دیگران بد حس از

 در(. 2016 ،6یونگ) داد نسبت شادکامی به بتوان
 شکست یا حریف آسیب از احتماالً  شادکامی این ورزش

 .گیردمی تنشئ نبرد میدان در حریف نداشتنحضور یا

4. Self-Regulation Failure 

5. Schadenfreude 

6. Young 
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 که دادند نشان (0320) 1همکاران و لیچوین ،طرفیاز
 تاریک گانۀسه صفات با دیگران بد حس از خوشحالی

 پژوهش هاییافته کهطوریبه است؛ مستقیم ارتباط در
 ضداجتماعی اثر رفتارکه  داد نشانحاضر 

 زشکارانور گروه سه هر شادکامی بر( ستیزیجامعه)
 ،غیرورزشکاران و غیربرخوردی برخوردی، هایرشته

و  است توجهیقابل نتیجۀ که بود معکوس و معنادار
 از غیربرخوردی ورزشکاران ربسازه  این اثرحتی 

قبلی  هایگفتهمؤید  هم بازکه  بیشتر بود برخوردی
 تکانشوری سطح که داد نشان نتایج پژوهشی دراست. 

 ورزشکاران از برخوردی هایرشته ورزشکاران در
 ،گیوی قهرمانی و بشارت،) است بیشتر غیربرخوردی

 ورزشکاران برخوردی، هایورزش در ،زیرا ؛(2014
 تنبهتن مبارزۀ به حریف بر غلبه و امتیاز گرفتن برای
 ذهنی گزارش شد که سرسختی پژوهشیدر  پردازند.می

 طوربه غیربرخوردی از برخوردی هایرشته ورزشکاران
 کاشانی، فرخی و متشرعی،) است بیشتر داریمعنا

2016.) 
 که ، گزارشی عنوان کردراستای نتایج این پژوهشدر

 توانایی شافزای با باال ذهنی سرسختی و پذیریانعطاف
 تاس همراه شغلی فرسودگی دربرابر شادکامی و افراد

 پژوهشی(. 2015 ،، مهدوی، هاشمی و عباسیحسینی)
 و روییسخت با نگریمثبت بین که داد نشان دیگر

 ادافر و دارد وجود معناداری و مثبت رابطۀ شادکامی
 برخوردارند بیشتری شادکامی میزان از روسخت

 (.2015 همکاران، و قمرانی)
است که  هاییهتاریک شخصیت یکی از نظری ۀگانسه

به آن  چشمگیریپژوهشگران علوم رفتاری توجه نسبتاً 
این  یننظریه مب ینا (.2015، 2بالچینوبابایی و)آقا دارند

است که سه ویژگی شخصیتی خودشیفتگی، 
ای لحاظ اجتماعی داربه ،و ضداجتماعی یاولیانیسمماک

توانند رفتارهای و می هستندابعاد ناپسند و غیراخالقی 

                                                           
1. Wayne Leach, Spears & Nyla 

گرفتن قرارکنند. کنارهمبینی مخرب اجتماعی را پیش
و ها تری از انگیزهها دید کاملزمان این ویژگیهم

دهد تارهای مخرب ارائه میهای مرتبط با رفهیجان
و  توان با عوارضمی ی(. زمان2016 چگینی، و )عطاری

شناخت و را  آنتاریک کنار آمد که  ۀگانهس یهانشانه
جوامع کنونی  ،گرچه متأسفانه؛ ابهتر آن را درک کرد

 اند؛نی شدههای هنجارشکه چنین تیپخاستگاه و زادگا
کلینیکی در بطن های فراصورت انواع گونهکه به یافراد

، هاهجا در ادارکنند و آنان را همهاجتماع زندگی می
توان یافت که به مختلف می هایاجتماع و مدارس

اما با ؛ (2006 دهند )گلمن،زندگی عادی خود ادامه می
صدر آن و در ورزش شرکت در حاضر، پژوهشتوجه به 

تواند با اثرگذاری و تقویت یم یبرخوردیرغ یهاورزش
بینی به پیشی جویمانند تعهد، کنترل و مبارزهعواملی 

 ک کند.مخرب کمرفتارهای و  ناپسند ابعاداین 
ها افتهیاین  حاضر، پژوهش موردتوجه هاییافتهباوجود 

های باره محدودیتازحد داد و دراینرا نباید تعمیم بیش
 هایداده و کارشناسان ارزیابی. بسیاری وجود دارند.

 تا. دهدمی افزایش را نتایج کنونی الگوی اعتبار هدف
 مطالعه حاضر نویسندگان ،پژوهش این انجام از قبل

 در تاریک گانۀسه سازۀ زمینۀدر ایگسترده مطالعات
 هایپژوهش دادند؛ اما انجام خارجی و داخلی منابع
 پژوهش. است انجام شده ورزش درزمینۀ کمی بسیار
 به یابیمدل روش با که است نوینی پژوهش حاضر

 و ذهنی سرسختی با تاریک انۀگسه صفات اثر بررسی
، برخوردی هایرشته ورزشکاران در شادکامی

 .است پرداخته غیرورزشکاران و غیربرخوردی

 تشکر و تقدير
 تمام همکاری از دانندمی الزم خود بر نویسندگان
 این در کنندهشرکت غیرورزشکاران و ورزشکاران

 عزیزان این است امید. کنند قدردانی و تشکر پژوهش
.باشند شادمان و پیروز جاهمه در و همواره

2. Aghababaei & Blachnio 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of the dark triad traits on 

happiness and mental toughness among athletes of contact and non-contact 

sports, and non-athletes. 200 Taekwondo and Gymnastic athletes were 

selected by federation and 100 non-athletes conveniently, and completed the 

online questionnaires. Data was analyzed using Structural Equation Model. 

The results showed that narcissism had no effects on happiness of contact and 

non-contact sports athletes, and non-athletes; but Machiavellianism trait had 

significant and negative effect on happiness of non-contact sports athletes, and 

had no effect in athletes of contact sports and non-athletes. Besides, the 

happiness of three groups had significant and positive effect on three 

dimensions of mental toughness (Commitment, Control and Competitive 

Behavior). It is suggested that the sport psychologist and coaches have to pay 

attention to these athlete’s traits. 
 

Keywords: Machiavellianism, Happiness, Commitment, Control, 

Competitive Behavior, Contact Sports, Non-Contact Sports. 
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