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The purpose of this study was to develop and evaluate the educational
program of parent-adolescent relationship based on the dark triangle of military
parent personality traits and the parent-child relationship on the dark triangle of
parent personality. The study sample consisted of 30 employees working in the
Army Ground Aviation Training Center in Isfahan in 2020 had problems related
to the dark personality triad who had a teenage son and by purposeful sampling
method 30 parents and their adolescent children were chosen. To identify the dark
triple parent of personality, the Machiavellian Personality Questionnaire (Christie
and Jace, 1970), the narcissistic personality (Ruskin and Terry, 1988) and the
psychopathic personality (Levinson et al., 1995) were distributed among 450
parents and 30 had scores. The above were selected, then 30 semi-structured
interviews were conducted with 30 of their teenage sons. Among the selected
parents, 15 were randomly assigned to the experimental group and 15 to the
control group. After extracting the three main components of emotions, mixing
and communication from the interviews and relying on the dark triple feature of
the parent personality, the educational package of the parent-adolescent
relationship was designed and performed on the experimental group in 16 sessions
of 90 minutes. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
The results showed that the designed educational package is effective on
Machiavellianism, anti-socialism and narcissism of the military parent (p <0.05.)
Keywords: Parent-Adolescent Relationship Training Program, Parent-Child
Relationship, Dark Personality Triangle, Adolescent, Military Parent.
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تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد -نوجوان مبتنی بر صفات
سهگانه تاریک شخصیت والد نظامی و رابطه والد -فرزندی بر سهگانه
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چکيده
هدف از پژوهش تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد-نوجوان مبتنی برر فرتاس رهگانره

مقاله پژوهشی

تاریک شخصیت والد نظامی و رابطه والد-فرزندی بر هگانه تاریک شخصیت والرد برو نمونره مرور
مطالعه شامل  30نتر از کارکنان شاغل ر مرکز آموزش هواپیمایی نیروی زمینی ارتش ر افتهان ر ال

تاریخ دریافت:

 1399ارای مشکالس مربوط به ه گانه تاریک شخصیت بو نرد کره پ رر نوجروان اشرتند و برهروش

1400/07/21

نمونهگیری هدفمند تعدا  30نتر والد و فرزند نوجوان آنها انتخاب شدند برای شنا ایی والد رهگانره

تاریخ پذیرش:

تاریک شخصیت پر شنامه های شخصیت ماکیاولی م (کری تی و جیس ،)1970 ،شخصریت وو شریتته

1400/12/16

(را کین و تری )1988 ،و شخصیت ایکوپاتی (لوین ون و همکاران )1995 ،ر میان  450والد توزیر

صص11-37 :

و  30نتر ارای نمراس باال انتخاب شدند ،پس برا  30نترر از فرزنردان نوجروان پ رر آنهرا مصراهبه
نیمه اوتاریافته بهعمل آمد از میان والدین گزینششرد تعردا  15نترر برهفرورس تصرا فی ر گررو
آزمایش و  15نتر ر گرو گوا گمار شدند پس از ا تخراج ه مؤلته افریی هیاانراس ،آمیخت ری و
ارتباطاس از مصاهبهها و با تکیه بر ویژگی هگانه تاریک شخصیت والرد ب رته آموزشری رابطره والرد-
نوجوان طراهی و بر روی گرو آزمایش ر  16جی ه  90قیقه ای اجررا شرد جهرت تازیره و ت ییرل
ا ها از آزمون ت ییل کوواریانس چند متغیر ا تتا شد نتایج نشران ا ا رت کره ب رته آموزشری
طراهیشد بر ماکیاولی م ،جامعه تیزی و وو شیتت ی والد نظامی اثربخش ا ت ()p<0/05
کليدواژهها :برنامه آموزشی رابطه والد -نوجوان؛ رابطه والد -فرزندی؛ هگانه تاریک شخصیت
نوجوان؛ والد نظامی

* مقاله هاضر برگرفته از ر اله کتری رشته مشاور انش ا هرمزگان ا ت.
DOR: 20.1001.1.25885162.1401.13.49.2.6

20.1001.1.22516972.1400.2
 1انشاوی کتری مشاور  ،انش ا هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
9.53.2.8
 2نوی ند م ئول :انشیار ،گرو روانشنا ی ،انش ا هرمزگان ،هرمزگان ،ایران
 3ا تا یار ،گرو روانشنا ی ،انش ا هرمزگان ،هرمزگان ،ایران

E.zarei@hormozgan.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
پرسنل نظامی با عوامل استرسزاي زیادي روبهرو هستند (سپهوند و همکاران .)1399 ،وجوود
ویژگیهاي خاص شخصویتی نظامیوان نقو

اابولتووجهی در سوک

زنودگی آنهوا ایفوا مویکنود

(میرزایی و همکاران .)1393 ،یکی از مفاهیم نسکتاً جدید در این حوزه سهگانه تاری

شخصیت

1

است که با عنوان روانشناسی جیمز باند 2شناخته میشود (جاناسوون ،وبسوتر و اسو یمت.)2012 ،3
این ویژگیهاي شخصیتی که توسط پاپوالس و ویلیامز ،)2002( 4معرفی و مفهومسازي شده است،
عکارتند از ماکیاولیسم ،5خودشیفتگی 6و جامعهستیزي 7که بهدلیل داشتن ابعاد مشترکی مانند ماهیت
اجتموواعی نووامولو  ،خودمروووري و فریو کوواري (رانکووان2012 ،8؛ جانسووون و وبسووتر،)2010 ،
دورویی ،سردي هیجانی و خوداغراای (برجسته کردن یوا اغورا در توانواییهواي خوود)( ،شوري،
هویت ،بسر ،فلت و کلین ،)2006 ،9در ی
شخصیت در افراد مجرم بی

خوشه مفهومی ارار گرفتند .صفات سوهگانوه تاریو

از سایر افراد نمایان است اما در افراد عادي نیز توا انودازهاي مشواهده

میشود (داگالس ،بور و مونرو .)2012 ،10سهگانه فو اگر چه از نظر اجتماعی ناپسند و نامولو
بهشمار میآیند ولی در حوزه عملکرد بههنجار ارار دارند .بوه عکوارتی اشوکا مختلو

آنهوا را

میتوان در جمعیت عادي مشاهده کورد (پاپوالوس و ویلیوامز .)2002 ،نتوایج نشوان داده اسوت کوه
شخصیت تاری

افراد ممکن است به شرایط مرویط خوانوادگی و اجتمواعی دوران کوودکی فورد

حساس باشد .رابوه والد-فرزندي استرسزا ،خشن و ناپایدار ممکن است رویکرد خاصی را نسکت
به زندگی بهوجوود آورد کوه شوخ

بوه شخصویت تاریو

دچوار شوود (مو

دونالود ،دانوالن و

ناواریت .)2012 ،11با توجه شرایط شغلی و ویژگی شخصیتی والدین میتوان گفت ،نق

خوانواده

در ترو اجتماعی فرد بسیار حائز اهمیت است (منساح و کلرمن .)2010 ،12رابوه والدین با فرزنود
1. dark triad of personality
2. james Bond psychology
3. Jonason, Webster & Schmitt
4. Paulhus & Williams
5. machiavellianism
6. narcissism
7. anti-socialism
8. Runcan
9. Sherry, Hewitt, Besser, Flett & Klein
10. Douglas, Bore & Munro
11. McDonald, Donnellan & Navarrete
12. Mensah & Kiernan
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از عواملی است کوه در بوروز یوا کواه

مشوکالت روانشوناختی فرزنودان موثرر اسوت (میرزایوی

کوتنایی و همکاران .)1394،خانواده در برگیرنده عمیقترین پیوندهاي روانی و اجتماعی (دوران،
لوسزاک ،بکمن ،کوتسنوک و برون ،)2012 ،1که به عنوان مهمترین واحد اجتماعی -عاطفی ،در
تمامی مراحل رشد نوجوانان نق

مهم و منرصر به فردي ایفا میکند؛ در وااو بنیوان چگوونگی

شخصیت فرد در خانواده پیریزي میشود (نارگیسو 2و همکاران.)2012 ،
نوجوانی 3دورهاي است که بسیاري از تصمیمگیريها همانند بوزر سواالن اسوت ،اموا بایود
متذکر شد که هنوز تصمیم نوجوانان ناپایدار است و در برخی موارد ممکن اسوت بوه رفتارهواي
ناکارآمد و حتوی خورنواک منتهوی شوود (لونوا ،پادمانابوان و هورن .)2010 ،4آسوی پوذیريهواي
غیراجتنابی در این دوره ترولی وجود دارد که ممکن است به مشکالت رفتواري یوا اخوتال هواي
روانی منتهی شود (اسونسی ،تاکار ،ماکمیالن ،لونا و مینشه  .)2004 ،5متخصصان علوم رفتاري ،در
یادگیري رفتارهاي اجتماعی مولو

و نامولو

بر نق

مناب اصلی نظیر خانواده تأکید دارند و

اکثر مرققان بر این مسئله که شروع رفتارهاي آسی زا فرزندان را باید در مریط خانوادگی جویا
شد ،توافق دارند (مل یر ،چاستنگ ،گلدبر

و فومکان.)2008 ،6

آشکار است که خانوادههاي نظامی بوه دلیول عوامول متوأرر از شوغل خوود ،بوا خوانوادههواي
غیرنظامی از جهات مختل

متفاوت هستند و جمعیتوی را تشوکیل مویدهنود کوه نسوکت بوه سوایر

خانوادهها بیشتر در معرض خور مسائل مربوط بوه سوالمت فوردي ،خوانوادگی و اجتمواعی اورار
دارند .مسئولیتها ،نق ها ،الگوهاي رفتاري و ارتکاطوات موراودهاي همگوی در ایون خوانوادههوا
متفاوت از سایر خانوادهها است و بههمین دالیل احتما کاه

نظارت والدین یا نظارت ناصریح

و بهدنکا آن آسی هاي ارتکاطی در این خانوادهها باال است (شرمن 7و همکاران .)2016 ،بنوابراین
وجود تون

و اطوورا در ایون افوراد مویتوانود منجور بوه ایجواد تعارطوات بیشوتري در زنودگی

خانوادگی شود (آلن ،رادیس ،استنلی و مارکمن .)2011 ،8با توجوه بوه آنچوه در تعریو

صوفات

1. Doran, Luczak, Bekman, Koutsenok & Brown
2. Nargiso
3. Youth
4. Luna, Padmanabhan & O’Hearn
5. Sweeney, Takarae, Macmillan, Luna & Minshew
6. Melchior, Chastang, Goldberg & Fombonne
7. Sherman
8. Allen, Rhoadis, Stanley & Markman
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سهگانه تاری

شخصیت مورح شد ،میتوان گفت ویژگویهواي شخصویتی والودین و روشهواي

تربیتی آنها از عوامل تعیوینکننوده اولیوه شخصویت و ویژگویهواي رفتواري فرزنودان و از عوامول
اررگذار بر نوع رابوه بین والدین و فرزندان اسوت (شوکرایی .)1390 ،ایون صوفات سوهگانوه حتوی
میتوانند روابط خانوادگی و رابوه با فرزند را مخدوش کنند ،با توجه به اینکه رابوه والد-فرزندي
نق

مهمی در عملکرد کودکان دارد ،ارتکاط دوجانکه اولیوه والودین بوا کوودک نقو

ایجاد مشکالت دارد ،اگر والدین نسکت به عالیم رفتواري فرزنود حسواس نکاشوند موجو

مهموی در
افوزای

احساس ناامنی در فرد میشوند و کودک مشکالت فراوانی در ارتکاط با دیگوران و حتوی خوانواده
خود خواهد داشت (مارشا  .)2011 ،1کیفیت تعامول والود-فرزنود در چگوونگی بررسوی و تفسویر
کودک از جهان اطوراف
میکند ،نق

اررگوذار اسوت (لیودي ،گوورا و توورو .)2010 ،2برخوی موالعوات بیوان

پدر و شیوه برخورد او با فرزند نق

ویژهاي در پی گیري از بروز مشکالت رفتاري

و اجتماعی فرزندان دارد (رانکان ،کان استنتینو ،لیلیس و پوپا .)2012 ،3تعامل پدر در کوودکی ارور
بیشتري بر سازشیافتگی فرزندان دارد (لوی .)2012 ،4توافوق چشومگیوري در بسویاري از موالعوات
وجود دارد که تعامل مولو خانواده با سازشیافتگی فرزندان هموراه اسوت (میرزایوی کوتنوایی و
همکاران.)1394 ،
بنابراین کیفیت روابط خانواده تأریر عمیقی روي کیفیت زندگی افوراد در بوزر سوالی دارد
(کونر و اسکرودت .)2014 ،5همین ارتکاط مثرر روابط اجتماعی و ی
است و هنگامیکه با ،تعامل والد-فرزند همراه میشود نق

طرورت براي همه روابط

حیواتی ایفوا مویکنود و آن ایجواد و

حفظ روابط بین والدین و فرزندان است که باعث تعامل اوي بوین والودین و فرزنود مویشوود و
بهطور اابلتوجهی بوه درک و پوذیرش متقابول بوین والودین و فرزنود کمو

مویکنود (پواپوو و

ایلسانمی .)2015 ،6جو عاطفی خانواده ،نروه روابط و تعامل اعضاء در درون خوانواده و بوه طوور
کلی عملکرد خانواده در ابعاد مختل

بر عملکرد اعضاي آن در حیووههواي مختلو

تأریرگوذار

1. Marshall
2. Leidy, Guerra & Toro
3. Constantineanu, Ielics & Popa
4. Li
5. Koerner & Schrodt
6. Popov & Ilesanmi
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است .هم نین ترقیقات متعددي ارتکواط مثکوت بوین کیفیوت تعامول والود -فرزنود بور متغیرهواي
روانشناختی را نشان دادهاند (کاظمیوان و کریموی ،)1397 ،بوهصوورتی کوه بیوان شوده اسوت بوین
پرخاشگري جسمی ،رابوهاي ،واکنشی و پرخاشگري کلی و تعامل با پودر و خوردهمقیواسهواي
عاطفه مثکت پدر ،آمیوزش پدرانوه ،گفوت و شونود بوا پودر و خشوم رابووه وجوود دارد (مووراي 1و
همکاران .)2014 ،در اکثر موالعات ،به ارتکاط بین بیماريها و اختالالت شخصیتی والدین با ابعاد
شخصیت فرزندان پرداخته شده است (ناظر ،مختاري ،صیادي و مشایخی .)1395 ،میتوان گفوت،
فرزندانی که والدین آنها داراي سوح باالیی از شخصیت تاریو

(ماکیاولیسوتی ،خودشویفتگی و

جامعهستیزي) هستند در معرض خور باالي اختالالت رفتاري ارار دارند .بهعکارت دیگر اختالالت
رفتاري و روانی فرزندان براساس صفات شخصیتی والدین ارتکاط دارد (صمدي ،امرانی ،تقینوژاد
و شمسی .)1393 ،بنوابراین ،بوا توجوه بوه اینکوه ،فشوار روانوی مشواغل نظوامی پیامودهاي عموده و
چشمگیري در مریط خانواده ایجاد میکند و از جمله این پیامدها در مریط خانواده میتووان بوه
استفاده از روشهاي تنکیهی ،اسوتفاده از روشهواي اهرآمیوز و طردکننوده و هم نوین اسوتفاده از
روشهاي استکدادي اشاره نمود و با در نظر گرفتن این نکته که ،استفاده از این روشهاي تربیتی،
اررات و پیامدهاي تربیتی -رفتاري را در فرزنودان ماننود نواتوانی در پوذیرش مسوئولیت و کواه
نفوس1395 ،؛ حکوی ،مقدسوی ،حواتمی،

اعتماد بوه نفوس ایجواد مویکنود (آزاد مرزآبوادي و نیو

آزادمرزآبادي و انیسی1390 ،؛ هاور ،آتن و دیوریس2010 ،2؛ نجومی و بهرامی ،)1392 ،بررسوی
میزان سالمت نیروهاي نظامی و پیگیري مشکالت روانشناختی آنها و ایجاد ی
در اال

روند مشخ

،

معاینات ادواري ،امري کامالً طروري به نظر مویرسود (مرسونی ،مرمودزاده و حسوینی،

 .)1398بنابراین با توجه به مکاحث مورحشده و بررسیهاي صورتگرفته پژوه گر دریافوت کوه
در زمینه ترقیقات انجامگرفته خالء هایی وجود دارد .از جمله ،در ترقیقات گذشته پوژوه هواي
کمی و کیفی به صورت جداگانه به بررسی متغیرهاي پژوه
نظر بررسی متغیرهاي پژوه

مورد سنج

حاطر پرداختند و جامعه موردنظر از

ارار نگرفته بود .هم نین پژوهشی بهصوورت کموی و

کیفی و تدوین بسته آموزشی براساس تجار زیست نوجوانان نپرداخته است .بنابراین با توجوه بوه
1. Murray
2. Huver, Otten & de Vries
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دغدغووه اصوولی

خالءهوواي موجووود و پووژوه هوواي انوودک در داخوول کشووور در ایوون پووژوه

پژوه گران طراحی برنامه آموزشی مکتنی بر تجار زیست نوجوانان در خصوص رابوه بوا والود
نظامی خواهد بود .چرا که این پدران با توجه به شرایط شغلی و صفات شخصیتی تاری

در رابوه

با فرزندان خود دچار مسوائل و مشوکالت ویوژهاي موی شووند و نیازهواي خواص را بوراي آمووزش
میطلکند .از سویی نکود ترقیقات گسترده و عدمآگاهی از مشکالت وااعی این پدران دغدغههواي
پژوه گر را چند برابر کرده است ،بنابراین در این پژوه
بررسی صفات سه گانه تاری

به روش آمیخته درهم تنیوده ،ابتودا بوا

شخصیت در کارکنان مرد شاغل در هووانیروز ارتو  ،افوراد داراي

نمره باال در صفات سهگانه تاری

شخصیت با استفاده از روش کمی انتخا و سپس با استفاده از

آسی شناسی به بررسی تجار زیست نوجوانان آنها در زمینه سنج
شده است ،و پس از کش

رابوه والد -فرزند پرداخته

مثلفههاي اصلی از طریق آسی شناسی تجار زیست نوجوانان داراي

والد نظامی براساس صفات سهگانه تاری

شخصیت بسته آموزشی مکتنی بر رابووه والود-نوجووان

طراحووی و بووراي درمووان و آموووزش پوودران اجوورا شووده اسووت .بنووابراین پووژوه

حاطوور بووه دنکووا

آسی شناسی رابوه والد-فرزندي نوجوانان داراي والد نظوامی براسواس صوفات سوهگانوه تاریو
شخصیت بهدنکا پاسخ به این پرس

است که ،آیا بسته آموزشی مکتنی بر صفات سهگانوه تاریو

شخصیت والد نظامی و رابوه والد-فرزندي بر سهگانه تاری

شخصیت والد ارربخ

است؟

روش پژوهش
روش پژوه

حاطر آمیخته درهمتنیده (کمی ،کیفوی ،کموی) بوود .جامعوه آمواري پوژوه

حاطر شامل کارکنان مرد شاغل در هوانیروز ارت
در این پژوه

در سا  1399داراي فرزند نوجوان پسر بودند.

تعداد  450نفر از کارکنان شاغل در مرکز آموزش هواپیمایی نیروي زمینوی ارتو

در اصفهان بهروش نمونهگیري در دسترس پرس نامههاي شخصیت ماکیاولیسم کریستی و جیس

1

( ،)1970شخصوویت خودشوویفته راسووکین و تووري )1988( 2و خودسوونجی سووایکوپاتی لوینسووون 3و
همکاران ( ،)1995را دریافت کردند .سپس تعداد  30نفور از نظامیوانی کوه داراي صوفات سوهگانوه
1. Christie Geis
2. Raskin & Terry
3. Levenson
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تاری

شخصیت (نمرات باالتر از  40براي ماکیاولیسم ،نمره باالتر از  15بوراي خودشویفته و نموره

باالتر از  50براي جامعهستیزي حداال در یکی از سهگانههاي مورح شوده) و فرزنود نوجووان پسور
هستند بهروش نمونهگیري هدفمند انتخا شدند ( 30نفر والد نظامی و  30نفر فرزند پسور نوجووان
که والد آنها براي شرکت در پژوه

انتخا شده بود) .در ابتداي مصواحکه از نوجوانوان ،جلو

رطایت آگاهانه شرکتکنندگان و دادن اطالعات الزم به آنها انجام گرفت و پس از جم آوري
اطالعات دموگرافی

 ،سواالت مصاحکه به شوکل نیموهسواختاریافته دربواره رابووه بوا والود ،موورح

گردید .در این شیوه هنگامیکه پاسخ ها به حالتی از تکثر و اشکاع برسد ،تعداد آزمودنیها بوه حود
نصا رسیده است که در این پژوه

این اشوکاع بوا  30آزموودنی نوجووان پسور صوورت گرفوت.

میانگین زمان مصاحکهها  30دایقه ،کمینه  ،20بیشینه  ،45انرراف استاندارد  7/24بود .مصاحکهها با
اطالع و اجازه مصاحکه شوندگان طکط شد ،سپس کلمه به کلمه پیوادهسوازي شوده و در نهایوت بوه
روش پدیدارشناسی تفسیري تأویلی مورد تجزیه و ترلیل اورار گرفوت .هم نوین الزم بوه توطویح
است که ،بهمنظور اعتکاریابی سثاالت مصاحکه و تکرار پذیري کدها از روش بازآزمایی و شاخ
 iccاستفاده شد .سثاالت مصاحکه بعد از  7روز براي 15نفر از شرکتکنندگان تکرار شد و مقودار
این شواخ

 (P<0/005) 0/976بوهدسوت آمود کوه نشواندهنوده تکرارپوذیري بواالي آن اسوت.

هم نین براي بررسی تعیین روایی مرتووایی سوثاالت مصواحکه ،سوثاالت در اختیوار گوروه پانول (
تعداد  10نفر از روانشناسان و اساتید دانشگاه) ارار دادیم .بهطوري که امکان اضاوت دایق اعضاء
براساس طرورت اجزاي ابزار فراهم باشد و از آنها خواسته شد که نظر خود را دربواره هور سوثا
در مقیاس اضاوتی (طروري ،مفید اما غیرطوروري و غیرطوروري) کوه تعیوین شوده اسوت لروا
نمایند .براي تعیین شاخ

روایی مرتوایی ( )CVIسثاالت مصاحکه ،که از میانگین شواخ

هواي

 CVRبهدست میآید و نشاندهنده جامعیت اضاوتهواي مربووط بوه روایوی یوا اابلیوت اجوراي
سواالت مصاحکه است ،این شاخ
میزان شاخ

مراسکه گردید و مقدار  0/78بهدست آمد .با توجه بوه اینکوه

روایی مرتوایی مقدار  0/78است بنابراین روایی مرتوایی سثاالت مصاحکه نیز مورد

تأئید است .هم نین مقدار  CVRبراي بسته آموزشی براي تمام هدفها بین  0/8تا  1به دست آمد
و  CVIبراي تمامی هدفها در بستهي آموزشی بوین  0/9توا  1بوه دسوت آمود .پوس از اسوتخرا
کردن مثلفه هاي اصلی و فرعی ،بسته آموزشی بر مکنواي ایون مفواهیم طراحویشوده و در االو

16
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جلسه هر جلسه  90دایقه بر روي والدهاي گروه آزمای

دو بوار در هفتوه اجورا شود .الزم بوهذکور

است که از میان والدهاي گزین شده تعداد  15نفر در گوروه گوواه و  15نفور در گوروه آزموای
بهصورت تصادفی گمارده شدند.

ابزار سنجش
پرس نامه شخصیت ماکیاولیسم :)MACH-IV( 1این پرس نامه داراي  20گویوه اسوت کوه
توسط کریستی و جیس ،)1970( 2طراحی شد .پرس ناموه شخصویتی ماکیواولی داراي  4مثلفوه و
نموره کول اسوت .مثلفوههواي ایون پرسو ناموه عکارتنود از تاکتیو

ی
تاکتی

هواي بوینفوردي منفوی،

هاي بینفردي مثکت ،دیدگاه بدبینانه درباره ذات بشر و دیدگاه خوشبینانوه دربواره ذات

بشر (کار و کالوات .)2000 ،3شیوه نامگوذاري ایون پرسو ناموه بوهصوورت طیو

لیکورت پونج

درجهاي (بهشدت مخال = 1تا کامالً موافقم = ،)5است .در ایران براي ارزیابی پایایی پرس نامه
شخصیت ماکیاولیسم ،افخم ابراهیمی و همکاران ( ،)1387این مقیواس را روي جمعیوت عموومی
اجرا کردند و میانگین پایایی آن با روش دو نیمهکردن  0/79به دسوت آمود .در موالعوه میکوائیلی
منی و همکاران ( ،)1396طری

پایایی این پرس نامه با استفاده آلفاي کرونکاخ سنجیده شود کوه

مقدار بهدستآمده در جمعیت مجرم  0/68و در جمعیت غیرمجرم  0/71بود .در این پوژوه
پایایی پرس نامه با استفاده از طری

نیوز

آلفاي کرونکاخ  0/75مراسکه شده است.

پرس نامه شخصیت خودشیفته :)NPI( 4این پرس نامه توسط راسکین و تري ( ،)1988براي
سنج

ویژگی هاي خودشیفتگی در گروه هاي غیربالینی طراحی شده است .شیوه نمرهگذاري این

پرس نامه بهصورت بله و خیر است .سیاهه ابتدا متشکل از  54ماده بوود اموا راسوکین و توري بوا
ترلیل مثلفههاي اصلی تعداد مادههاي سیاهه را به  40ماده کاه

دادند .این پرس ناموه داراي 7

زیرمقیوواس اسووت کووه عکارتنوود از :ااتوودار (گویووههوواي  ،)36-33-32-12-11-10-8-1خودنمووایی
(گویههاي  ،)38-30-28-20-7-3-2برتريطلکی ( ،)40-37-26-9-4مرق بودن (گویوههواي -5
 ،)37-25-24-18-14بهرهکشی (گویههواي  ،)35-23-16-13-6خودبسوندگی (گویوههواي -17
1. machiavcllianism scale
2. Christie & Geis
3. Corral & Calvete
4. narcissistic Personality Inventory

18

سال سیزدهم | شماره چهل و نهم | بهار 1401

نشریه علمی روانشناسی نظامی

 )39-34-31-22-21و غرور (گویههاي ( )29-19-15راسکین و تري .)1988 ،براي نمرهگوذاري
( نمره  )1و به گزینه

این پرس نامه به گزینه ال

(نمره صفر) تعلق میگیرد .در گویههواي (،4

 35 ،32 ،28 ،26 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،15 ،10 ،9 ،7 ،5و  )40نمرهگذاري بهصورت معکوس
خواهد بود .هم نین کس

نموره بواالتر از  20نشواندهنوده خودشویفتگی اسوت .راسوکین و توري

( ،)1988همکستگی نمره کل با زیرمقیاس ااتدار  ،0/58خودنمایی  ،0/51برتريطلکوی  ،0/48مروق
بودن  ،0/43بهرهکشی  ،0/41خودبسندگی  0/40و غرور  0/30گوزارش شود .هم نوین پایوایی دو
نیمهسازي از طریق طری

گاتمن مراسکه و براي نمره کل  ،0/83و براي زیرمقیاس ااتودار ،0/73

خودنمایی  ،0/63برتريطلکی  ،0/54مرق بودن  ،0/50بهرهکشی  ،0/52خودبسندگی  0/50و غرور
 0/64گزارش شد .در موالعه زینی حسنوند و همکاران ( )1394پایایی پرس نامه بهروش آلفواي
کرونکاخ بررسی و براي کل مقیاس  ،0/65ااتدار  ،0/52خودنمایی  ،0/43برتريطلکوی ،0/45مروق
بودن  ،0/23بهرهکشوی  ،0/30خودبسوندگی  0/34و غورور  0/11بوهدسوت آمود .هم نوین روایوی
همگرایی پرس نامه با پرس نامه چند مروري بوالینی میلوون  3ارزیوابی شود و بوراي ایونکوار از
ترلیل رگرسیون استفاده شد به این منظور پرس نامه شخصیت خودشیفته بهعنوان متغیر پی بین و
سیاهه خودشیفتگی  MCMI-IIIبهعنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسویون شودند کوه ارتکواط
آنها معنادار بود و با توجوه بوه طوری

تعیوین  0/701مویتووان گفوت کوه  70درصود از تغییورات

 MCMI-IIIرا میتوان ناشی از پرس نامه شخصیت خودشیفته دانست .هم نین ترلیول عواملی
تأییدي نیز وجود هفت زیرمقیاس این پرس نامه را تأیید کرد و بیشتر مادهها نیز داراي بوار عواملی
بیشتر از  0/4بودنود (زینکوی حسونوند ،جووانمرد و گوودرزي .)1394 ،در ایون پوژوه
پرس نامه با استفاده از طری

نیوز پایوایی

آلفاي کرونکاخ  0/75بهدست آمده است.

مقیاس خودسنجی سایکوپاتی لوینسون :)LSRP(1این مقیاس خودگزارشی توسط لوینسوون و
همکاران ( ،)1995براي ارزیابی نگرشها و باورهاي سایکوتی

در نمونههاي غیرمثسسهاي ساخته

شده است 26 .آیتم با لیکرت چهار گزینهاي از کامالً مخالفم (نمره  )1توا کوامالً مووافقم (نموره )4
نمرهگذاري می شود .داراي دو عامل اصلی سایکوپاتی اولیه (گویوههواي -9-8–-6-5-4-3-2-1
 )16-15-14-13-12-11-10و سایکوپاتی رانویوه (گویوههواي -24-23-22-21-20-19-18-17
1. Lewinson's Self-Report Psychopatny
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 )26-25میباشد .که همسان با دو عامل  PCL-Rاست .سوایکوپاتی اولیوه تمایول بوه دروغگوویی،
فقدان احساس پشیمانی ،بیعاطفگی و فریککاري را ارزیابی میکند .خردهمقیاس سایکوپاتی رانویه
تکان گري ،ترمل ناکامی ،از کوره رفتن سری و فقدان اهوداف بلندمودت را ارزیوابی مویکنود.
لوینسون و همکاران ( ،)1995همسانی درونی با آلفاي کرونکاخ  0/82را براي آن گزارش کردنود.
میلر 1و همکاران ( ،)2008طمن تأیید ساختار دو عاملی این مقیاس ،طری
 0/82و  0/61را به ترتی

آلفاي کرونکاخ ،0/83

براي کل مقیاس ،سایکوپاتی اولیه و سایکوپاتی رانویوه گوزارش کردنود.

لینام 2و همکاران ( )1999همسانی درونی ( )0/80را براي نمره کل مقیواس )0/81( ،را بوراي عامول
او و ( )0/52را براي عامول دوم گوزارش کردنود .در پوژوه

ارابواغی ( ،)1395طوری

آلفواي

کرونکاخ  0/73براي سایکوپاتی اولیه 0/67 ،براي سایکوپاتی رانویه و بوراي کول آزموون نیوز 0/80
گزارش شده است .در این پژوه

نیز طری

آلفاي کرونکاخ  0/76براي سوایکوپاتی اولیوه0/70 ،

براي سایکوپاتی رانویه و براي کل آزمون نیز  0/83گزارش شده است.

یافتهها
جدو  .1اطالعات دموگرافی
نوجوان

سن

نمرات سهگانه تاریک شخصيت والد

و توصیفی شرکتکنندگان
نوجوان

سن

نمرات سهگانه تاریک شخصيت والد

کد

-

ماکياوليسم

جامعهستيزی

خودشيفتگی

کد

-

ماکياوليسم

جامعهستيزی

خودشيفتگی

کد 1

16

42

89

27

کد 16

17

34

95

15

کد 2

14

41

94

27

کد 17

16

40

92

20

کد 3

15

41

91

25

کد 18

15

32

86

19

کد 4

15

39

85

25

کد 19

14

48

51

18

کد5

17

28

89

20

کد 20

14

40

72

18

کد6

14

29

72

19

کد 21

15

32

46

20

کد7

15

29

69

13

کد 22

14

20

80

24

کد8

15

36

55

18

کد 23

15

40

77

21

1. Miller , Gaughan & Pryor
2. Lynam, Whiteside & Jones
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نوجوان

سن

نمرات سهگانه تاریک شخصيت والد

نوجوان

سن

نمرات سهگانه تاریک شخصيت والد

کد

-

ماکياوليسم

جامعهستيزی

خودشيفتگی

کد

-

ماکياوليسم

جامعهستيزی

خودشيفتگی

کد9

16

36

42

21

کد 24

17

39

86

23

کد 10

14

27

55

18

کد 25

16

40

75

27

کد 11

14

28

47

25

کد 26

15

39

52

27

کد 12

15

27

57

28

کد 27

15

40

74

25

کد 13

16

30

93

32

کد 28

16

39

61

30

کد 14

17

42

91

19

کد 29

15

30

99

32

کد 15

16

28

95

19

کد 30

14

20

98

19

در جدو  ،1میانگین نمرات ماکیاولیسم ،جامعوهسوتیزي و خودشویفتگی در شورکتکننودگان
کدهاي  1تا  30والدهاي نظامی ارائه شده است .هم نین سن نوجوانان شرکتکننده نیز با توجه به
کدهاي ارائه شده بیان شده است.
در این پژوه

 8نفر داراي سن  14سوا (معواد  26/7درصود) 11 ،نفور داراي سون  15سوا

(معاد  36/7درصد) 7 ،نفر داراي سن  16سا (معاد  23/3درصود) و 4نفور داراي سون  17سوا
(معاد  13/3درصد) بودند.
در این موالعه  3مضمون اصلی در ارتکاط با رابوه والد-فرزندي نوجوانوان داراي والود نظوامی
داراي مشکالت سهگانههاي تاری

شخصیت شامل هیجانات ،آمیختگوی و ارتکاطوات اسوتخرا

شد.

 )1هیجانات:
این مثلفه اصلی شامل درونمایههاي فرعی خشم ،ترس و تنفر است .هم نین مفاهیم اولیوه در
ارتکاط با خشم شامل واکن هاي فیزیولوژیکی ،ترری
حق به جان

بودن و چین

پذیري (پرخاشگري) کالمی و فیزیکی،

اجکارهاي خانوادگی از سوي والود بوود کوه در مصواحکههوا نوجوانوان

کدهاي  8 ،4و  5در ارتکاط با والد خود بیان کردند .مفاهیم اولیه در ارتکاط با ترس شوامل اجتنوا
از رابوه نزدی

با والد ،پنهان کاري و عدم صداات با والد بود که در مصاحکهها نوجوانان کدهاي

 15 ،10و  20در ارتکاط با والد خود بیان کردند .هم نوین مفواهیم اولیوه تنفور نیوز انتقواد از والود و
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد-نوجوان مبتنی بر صفات سهگانه تاریک شخصیت والد ...

تمرکز بر رفتارهاي والد بود که در مصاحکهها نوجوانان کدهاي  18و 19در ارتکاط با والد خود بیان
کردند.
 )2آمیختگی:
این مثلفه اصلی شامل درونمایههاي فرعی والد انتقوادگر ،والود سورزن گور ،والود تنکیوهگور،
اوانین خشن و انعوافناپذیر در خانه و عدمصمیمت رابوه والد-فرزنودي اسوت .هم نوین مفواهیم
اولیه در ارتکاط با والد انتقادگر شامل وارسی تصمیمگیري نوجوان ،خودخوواهی و خوودمرکزبینی
والد بود که در مصاحکهها نوجوانان کدهاي  ،6 ،2و 7در ارتکاط با والد خود بیوان کردنود .مفواهیم
اولیه در ارتکاط با والد سرزن گر شامل تمرکز بر اشتکاهات نوجووان ،وارسوی و بررسوی اتفااوات،
ترقیر کردن بود که در مصواحکههوا نوجوانوان کودهاي  14 ،3و  23در ارتکواط بوا والود خوود بیوان
کردند .هم نین مفاهیم اولیه والد تنکیهگر نیز پذیرش مشروط نوجوان از سوي والد ،تنکیه کالمی و
فیزیکی بود نوجوان که در مصاحکهها نوجوانان کدهاي 12 ،30 ،28در ارتکواط بوا والود خوود بیوان
کردند .مفاهیم اولیه در ارتکاط بوا اووانین خشون و انعووافناپوذیر در خانوه شوامل اجکوار بوه انجوام
رفتارهاي خاص ،تمرکز بر زمان و اجتنا از اشتکاه بود که در مصواحکههوا نوجوانوان کودهاي ،24
 ،27 ،25در ارتکاط با والد خود بیان کردند .هم نین مفاهیم اولیه در ارتکاط با عدمصومیمت رابووه
والد-فرزندي شامل رابوه سرد و بدون مرکت و جدایی عاطفی بوود کوه در مصواحکههوا نوجوانوان
کدهاي  29و 13در ارتکاط با والد خود بیان کردند.
 )3ارتباطات:
این مثلفه اصلی شوامل درونمایوههواي فرعوی عودم درک متقابول ،مشوکل در گفتگوو ،رابووه
سوووری و عوودم هموودلی اسووت .هم نووین مفوواهیم اولیووه در ارتکوواط بووا عوودم درک متقابوول شووامل
خودمروري ،عدمانعوافپذیري شناختی و رفتاري بود که در مصاحکهها نوجوانان کدهاي  9و 11
در ارتکاط با والد خود بیان کردند .مفاهیم اولیه در ارتکاط با مشوکل در گفتگوو شوامل گفتگوهواي
جنجالی و تن

در برث ،اجکار به پذیرش نظرات ،عدم برخورداري از مهارت مذاکره بوود کوه در

مصاحکه ها نوجوانان کدهاي  21 ،17و  ، 22در ارتکاط با والود خوود بیوان کردنود .مفواهیم اولیوه در
ارتکاط با رابوه سوری شامل عدم صمیمیت ،رابوه خشو
22
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و پدرسواالرانه بوود کوه در مصواحکههوا

نشریه علمی روانشناسی نظامی

نوجوانان کدهاي  26و  28در ارتکاط با والد خود بیان کردند .هم نین مفواهیم اولیوه در ارتکواط بوا
عدم هم دلی شامل عدم درک احساسات و دنیاي شخصی دیگري ،احساس انزوا و تنهایی بوود کوه
در مصاحکهها نوجوانان کدهاي  1و 16در ارتکاط بوا والود خوود بیوان کردنود .بوا توجوه بوه مفواهیم
استخرا شده از مصاحکه ها ،پروتکل آموزشی جهت آمووزش بوه والودین داراي سوهگانوه تاریو
شخصیت طراحی شده است که در جدو 1به آن پرداخته شده است .میتوان بر ایون نکتوه تأکیود
کرد که با توجه به اینکه این پروتکل ی

پروتکل آموزشی است در ابتوداي جلسوات بوه اعضواي

شرکتکننده توطیح داده شد که کارآیی این پروتکول در گورو تکوالیفی اسوت کوه در هرجلسوه
مورح میشود بنابراین بخشی بزرگی از این پروتکل به خار از جلسات یعنی نظام خانواده منتقول
شد .مضاف بر آنکه والدین نظامی شرکتکننده در این پژوه
سهگانه تاری

در انتهواي طیو

و نقووه بررانوی

شخصیت نکودند .هم نین الزم به توطیح است که این بسته آموزشی در  16جلسه

و هر جلسه  90دایقه اجرا شده است.

اول

جلسات

جدو  .2پروتکل آموزشی طراحیشده بر مکناي مصاحکهها
شرح جلسه

هدف

معرفی اعضا ،آشنایی با قوانین و مقرراس و اهداف آموزشری ،توضریح و تتکیرک

برقراری ارتباط اولیه

رفتار فر ر م یط وانوا و م یط بیرون ،تأکید بر ال وهای رفتراری برر مبنرای

اعضا با یکدی ر ،بیان

تتاوس بینن یی و ال وهای تغییریافته جامعه نتی ،گرفتن پیش آزمون از اعضای

قوانین و مقرراس ر
گرو

گرو آزمایشی
توضیح و تر یم نقشه وانوا تو ط اعضا جهت برر ی جای ا والد ر وانوا ،
رتبهبندی اعضا ر وانوا بره ب اهمیت و جای ا آنها ،ا تتا از ا تعار هرا

وم

و مثال تو ط والد برای معرفی رتبه و جای ا ورو و فرزنرد و یرا رابطره والرد-
فرزندی ،بیان اهمیت روابط رون وانوا گی برا تکیره برر رابطره والرد-فرزنردی،

مشخص کر ن نقشه

معرفی وصیصههای بارز ر شخصیت وو شیتته و تأثیراس آن برر روابرط والرد-

وانوا  ،پی بر ن به

فرزندی ،تعدیل و یا تغییر ا تعار با ا تتا از آگراهیبخشری بره اعضرا و تبرا ل

نقاط آ یبزا

اطالعاس بینگروهی ،تغییر ال وی ر مشد از جای را فرر ر ورانوا  ،برر ری
اه ا اس فر و اعضا ر نتیاه تغییر یا تعردیل انارامشرد  ،جرای زینی ا رتعار
جدید با ا تعار قبیی ،جاگزینی یاگرام و نقشه جدید با نقشه قبیی  ،ا ن تکییف
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جلسات

تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد-نوجوان مبتنی بر صفات سهگانه تاریک شخصیت والد ...

هدف

شرح جلسه
پر اوتن به تکالیف جی ه قبل،توضریح و ارائره روابرط والرد-فرزنردی مبتنری برر
وصیصه های شخصیت وو شیتته با م وریت رآمیخت ی با والد ،ترغیب اعضراء

وم

به بیان رابطه والد -فرزندی با توجه به توضی اس ارائهشد  ،ب ر

و تبرا ل نظرر

پیرامون بیان رابطه والد-فرزندی تو ط اعضاء ،تغییر و تعدیل رابطه والد-فرزندی
به وا طه آگاهیبخشی از جانب پژوهشگر و بازوور اعضراء از همردی ر ،ارائره
تکنیکهای افالح رفتار به والد ،تمرینهرای آرامبخرش (ترنتس عمیرق و کنتررل
وشم از طریق مانترا) و کمک گرفتن از هم ر ،ا ن تکییف

ترغیب اعضا به
گتتمان رابطه والد -
فرزندی ،گرفتن
بازوور از یکدی ر و
اناام تکنیک افالح
رفتار

برر ی تکالیف جی ه پیشین ،توضیح و ارائره رابطره والرد-فرزنردی برا تکیره برر
وو شیتت ی والد و وشم منتج از آن ،برر ی و ارزیابی وشرم منرتج از رابطره ر
چهارم

هوز های فیزیولوژیکی ،شناوتی ،عاطتی و رفتراری ،واکراوی و برازبینی تارارب
وشم ر رابطه والد-فرزندی به وا طه رفتار وو شریتته والرد ،ا رتتا ازتکنیرک
رویارویی با والد نکوهشگر ،ب

و تبا ل نظرر پیرامرون رفترار وو شریتت ی از

جانب والد و وشم ر رابطه والد-فرزندی،ا تتا از تکنیکهای ،آرامبخش مانند
تنتس عمیق و کنترل وشم از طریق مرانترا ،جرای زینی رفترار مطیروب برهمنظرور

برر ی و واکاوی
وشم ر هوز های
فیزیولوژیکی،
شناوتی ،عاطتی و
رفتاری

کاهش میزان وشم ر رابطه ،ا ن تکییف
برر ی تکالیف و ابهاماس جی ه قبل ،توضیح و تبیین رفتارهای وو م ور و تأثیر
آن بر فمیمیت رابطه والد-فرزندی ،آگاهیبخشی ر وصوص تتاوس برینن ریی
پنام

و تأثیر آن بر رابطه والد -فرزندی ،ترغیرب اعضرا بره وو افشرایی ر وصروص،
رفتارهای مخرب مبتنی بر وو شیتت ی وو و تأثیر آن بر فمیمت ر ارتبراط برا
نوجوان ،ارزیابی وو افشایی والد ،ب ر

و تبرا ل نظرر ر وصروص جرای زینی

رفتار منا ب ،تمرین رفتار یا رفتارهای جای زین بهفورس بازی برا نقرش ،ثبرت،
ارزیابی و ب

ششم

وو افشایی و پی
بر ن به رفتارهای
مخرب وو

ر وصوص بازوور ریافتی از بازی با نقش ،ا ن تکییف

پر اوتن به تکالیف جی ه قبل ر این جی ه جمر بنردی مباهر

ارائرهشرد ر

جم بندی مباه

وصوص ویژگی شخصیتی وو شیتته ر والد و ارتباط آن با رابطه والد-نوجروان

مطرح شد ر

ر  3هیطه هیااناس (اه ا اس و وشم) ،رآمیخت ری (فرمیمیت) و ارتباطراس

جی اس قبل و

پر اوته می شو

ر این جی ه همچنین مرروری برر تکنیرکهرای آمروزش یرد

میشو
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اطمینان از رک آن
تو ط اعضا

جلسات

نشریه علمی روانشناسی نظامی

هدف

شرح جلسه
معرفی وصیصههای بارز ر شخصیت ایکوپاس و تأثیراس آن برر روابرط والرد-
فرزندی ،ترغیب اعضاء به وو افشایی ر وصوص رفتارهای نامطیوب مبتنری برر
شخصیت ایکوپاس ،ب

و ارزیابی رفتارهای مبتنی بر شخصیت رایکوپاس از

هتتم

جانب فر و اعضای گرو  ،ارائه رفتارهای مبتنی بر شخصیت ایکوپاس ر قالب
بازی با نقرش و ریافرت برازوور از رایر اعضراء ،ارائره رفتارهرای متضرا برا
شخصیت ایکوپاس ر قالب بازی با نقش و ریافت برازوور از رایر اعضراء،
ترغیب اعضا به ثبت اه ا اس و عواطف وو ر ارتباط با و نقش باال ،تمررین

معرفی شخصیت
ایکوپاس و آگاهی
بخشی از رفتارهای
هافل از آن

تکنیک کمک کر ن به افرا  ،تمرین تکنیک یرک روز ر هتتره روز اورال  ،ا ن
تکییف
پر اوتن به تکالیف جی ه قبل،توضریح و ارائره مطرالبی ر وصروص چ رون ی
تأثیرگذاری وصیصههای شخصیت رایکوپاس برا م رور رآمیخت ری ر رابطره
والد-فرزندی ،ب

و تبا ل نظر ر وصوص ن و بروز و همچنین کنتررلگرری

هشتم

بروی وصیصههای ایکوپاس با م وریت رآمیخت ری و هرم لری ر رابطره برا
فرزند ،به نمایش گذاشتن قطعاتی از فییمهایی با م وریت افرا

ایکوپاس ،ارائره

توضی اتی تو ط پژوهشگرر ر وصروص نقراط آ ریبپرذیر ر رابطره والرد-
فرزندی با تکیه بر نمایش ارائهشرد  ،تق ریمبنردی اعضرا بره و گررو موافرق و

تأکید بر رابطه
والد-نوجوان با
وصیصههای
ایکوپاس والد

مخالف ر وصوص آرا و اندیشههای موجرو ر فرییم برا رهبرری پرژوهشگرر،
گرفتن بازوور از هر و گرو جهت بهبو رابطه والد-فرزندی ،ا ن تکییف
پر اوتن به تکالیف جی ه قبل ،ارائه مطالبی ر وصوص رفتارهای تکرانشگرری
والد و بروز وشم ر نوجوان ترغیرب والرد (آزمرو نی) بره بیران بروری هراالس
فیزیولرروژیکی و روانرری وررو هن ررام بران یخت رری ،ثبررت نوشررتاری هرراالس

نهم

فیزیولوژیکی و روانی تو ط والد بهمنظرور برر ری قیرقترر رفتارهرای ورو ر
آیند  ،ثبت عکس العمل وشم و بروز آن ر نوجوان هن ام رابطره والرد-فرزنردی
نامطیوب تو ط والد ،تمرکز بر هاالس هیاانی و بدنی وو هن رام ایارا رابطره
نامطیوب با فرزند ،ارائه تمرینهای آرام ازی مانند :تنتس عمیرق ،رکوس چنرد
ثانیه ،توجهبرگر انی ،اجتناب از موقعیت نامطیوب و آرام ازی عضالنی ،تکررار و

تأکید بر رفتارهای
تکانشگری والد،
وو اگاهی والد
ن بت به رفتارهای
وو

تمرین تکنیکهای یا شد ر گرو بهمنظور اطمینان از فهم قیق و اجرای ف یح
آن ر موقعیتهای مشابه ،ا ن تکییف
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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هدف

شرح جلسه
پر اوتن به تکالیف جی ه قبل،توجیه و ارائه مطالبی ر وصوص نقاط آ ریبزای
رابطه بین فر ی وصوفاً رابطره والرد-فرزنردی برا تکیره برر ویژگری شخصریتی
ایکوپاس ،تأکید و تمرکز بر نتایج نرامطیوب منرتج از شخصریت رایکوپاس ر
روابط والد-فرزندی ،ارائه و تاویز نقرش ر گررو (یرک والرد ر نقرش فرزنرد

هم

نوجوان و والد ی ر مشارکتکنند ر گرو ر نقرش والرد رایکوپاس)،گررفتن
بازوور از والد با نقرش نوجروان و والرد رایکوپاس و ب ر

و تبرا ل نظرر ر

گرو ،گرفتن راهکار از والدین شرکتکنند ر نمرایش و رایر اعضراء برهمنظرور
تغییر رفتار والد ایکوپاس ،ارائره برازی برا نقرش برهفرورس مارد برا اعضرای
شرکتکنند ر نمایش (نقش متناقض) ،با تکیه بر راهکارهای مطیوب ارائرهشرد

ا ن نقش به اعضاء
جهت رک بهتر
نتایج رفتارهای
ایکوپاس ر رابطه
والد-فرزندی

ر مرهیه قبل و با مداویه پژوهشگرر برهمنظرور ارائره یرک رابطره رالم،گرفتن
بازوور ماد از اعضاء ر وصوص نقش ارائهشد متتاوس برا نقرش اول ،ا ن
تکییف
پر اوتن به ابهاماس اعضاء جم بنردی مباهر

ارائرهشرد ر وصروص ویژگری

شخصیتی ایکوپاس ر والد و ارتبراط آن برا رابطره والرد-نوجروان ر  4هیطره
اه ا اس ،رآمیخت ی (فمیمیت) ،وشم و ارتباطاس پر اوته مریشرو
یاز هم

ر ایرن

جم بندی مباه

جی ه تأکید و تمرکز افیی بر آن ا ت که والد نقش وو را بهعنروان فرر ی کره

مطرحشد ر

میتواند رابطه والد -فرزندی را مدیریت کند بپذیر و از این طریق مشکالتی کره

جی اس قبل و

ر هیطه ویژگی های شخصیتی وو ا ت را مور بازن ری و افالح قررار هرد

اطمینان از رک آن

ذکر این نکته و تأکید بر این واقعیت که تغییر ر رفتار بهراهتی هافل نمریشرو

تو ط اعضاء

م ر انکه به تغییراس کوچکی که اتتا میافتد پا اش مثبت هیم و زمینه تغییراس
بیشتر را فراهم کنیم ضروری ا ت
توضیح و ارائه روابط والد -فرزندی مبتنی بر وصیصههای شخصریت ماکیاولی رم

واز هم

با م وریت اه ا اس ،ب

و تبا ل نظر پیرامون بران یخت ری اه ا راس منتری

ر فرزند بهوا طه رفتار ماکیاولی م والرد ،تاربره بران یخت ری اه ا راس منتری

رک وصیصههای

بهو ییه بازی با نقش بهمنظور رک اه ا اس نوجوان (والرد ر نقرش فرزنرد و

شخصیت ماکیاولی م

پژوهشگر ر نقش والد ماکیاولی م) ،گررفتن برازوور از والرد برازی ر و رایر

ر بین اعضاء

اعضاء ،تکنیکهای کمک کر ن به افرا  ،تکنیرک یرک روز ر هتتره روز اورال ،
توجه آگاهی به وو  ،توجهآگاهی به ی ران ،ا ن تکییف
26

سال سیزدهم | شماره چهل و نهم | بهار 1401

جلسات

نشریه علمی روانشناسی نظامی

هدف

شرح جلسه

پر اوتن به تکالیف جی ه قبل ،توضیح ر وصروص اهرداف ورانوا

ر هیطره

ضرورس (مانند :تمایز قدرس ر نظام وانوا و نظرام ورارج از ورانوا  ،تتهریم
رابطه قدرس و م ئولیت ر وانوا و م یط ورارج از ورانوا  ،فرمیمیت برین
اعضاء ر م ریط ورانوا و ورارج از ورانوا ) ،توضریح ر وصروص اهرداف

یز هم

وانوا

ر هیطه مطیوبیت (مانند :گتتمران م برتم رور ،مشرورس ر ورانوا ،

اهترام به نظراس و یدگا ها ( رک تتاوسها) ،برج ته کر ن شخصیت ماکیراولی
با تکنیک مثال تو ط پژوهشگر جهت فهم و رک بیشتر شخصریت ماکیاولی رم،
ترغیب اعضاء به ثبت قوانین هاکم بر نظام وانوا وویش با تکیه برر ضرروریاس
و مطیوبیاس مطرحشد  ،پر اوتن به قوانین ثبتشد و ب

و تبا ل نظر پیرامرون

به چالش کشیدن آن قوانین ،ترغیب آزمو نیها به افالح و تغییر قوانین هاکم برر

تتکیک و تتهیم
رفتارهای فر ر
وانوا و وارج از
وانوا با تکیه بر
ویژگیهای شخصیت
ماکیاولی م

نظام وانوا  ،توضیح و تشریح مزایای گتتمران چندگانره ر ورانوا بره ن ربت
تصمیمگیری یک ویه و م تبدانه ،ا ن تکییف به اعضای گررو جهرت منعطرف
کر ن قوانین هاکم بر وانوا و ثبت بازوور اعضای وانوا ن بت به تغییر

پر اوتن به تکالیف جی ه قبل ،توضیح و تبیین ابعا شخصیت ماکیاولی م والرد و
ارتبرراط آن بررا وشررم ر رابطرره والررد بررا نوجوان،آگرراهی ن رربت برره تغییررراس

چهار هم

فیزیولوژیکی ،شناوتی ،عاطتی و رفتاری نوجوان هن ام ارتبراط برا والرد ،آگراهی
ن بت به مکانی م فعال ازی وشم ر رابطه والرد-فرزنرد و آگراهی ن ربت بره

تأکید بر وشم رون

مکانی م عدمکنترل هیااناس و اه ا اس باز اری ،پر اوتن به وو آگراهی والرد

وانوا بهوا طه

ن بت به رفتار نامطیوب وو  ،ترغیب والد به ثبت افعال تنشزا با نوجوان ،تتهریم

رفتارهای ماکیاولی م

والد به نقش وو م وری او هن ام تنش با نوجوان ،اجرا و تمررین تکنیرکهرایی

والد

مانند :تتویض اوتیار همرا با م ئولیت به نوجوان ،ت رک اشتن و تغییر موقعیت
ج می ر هن ام بروز واکنشهای هیاانی ،تنتس عمیق ،ید بان ورو  ،کنتررل و
تغییر ل ن و تن فدا تو ط والد ،ا ن تکییف

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جلسات
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هدف

شرح جلسه
پر اوتن به تکالیف جی ه قبل ،توضریح و تبیرین عوامرل زیربنرایی ر عردم رک

پانز هم

متقابل رابطه والد-فرزندی با تکیه برر ویژگریهرای برارز شخصریت ماکیاولی رم،
توضیح و تبیین بکهرای مختیرف ارتبراط (پروراشگرانره ،منتعالنره ،قاطعانره،

جم بندی مباه

م تقیم) با فرزند برای والد و برشمر ن مزایا و معایب هرر کردام از آنهرا ،برازی

مطرحشد ر

کر ن با نقش هرکدام از بکهای ارتباطی تو ط والد ،گرفتن بازوور از اعضراء

جی اس قبل و

وب

و تبا ل نظر پیرامون بازی نقش ر گرو  ،تهیه لی تی از مزایا و معایب هر

اطمینان از رک آن
تو ط اعضاء

کدام از بکهای ارتباطی و ن ه اری این لی ت تا پایران پرژوهش تو رط والرد،
ا تتا از تکنیک شووی کر ن ر رابطه والد و فرزند ،ا تتا از تکنیرک کنتررل

شانز هم

ل ن و تن فدا ر رابطه با فرزند ،ا ن تکییف

پر اوتن به تکالیف جی اس قبل ،رف ابهاماس اعضای گرو ر وصوص پروتکل
آموزشی اناامشد  ،جم بندی مباه

ارائهشد  ،یا آوری وفا ارماندن به پروتکرل

جم بندی کیی از
پروتکل آموزشی و

آموزشی ،اجرای پسازمون

گرفتن بازوور از
اعضاء

جدو  .3میانگین و انررافاستاندارد ماکیاولیسم ،جامعهستیزي و خودشیفتگی گروههاي آزمای

و کنتر در

پی آزمون و پسآزمون
گروه

-

پیشآزمون
آزمایش
پسآزمون

28

انحراف

متغير

ميانگين

ماکیاولی م

33/53

6/13

جامعه تیزی

76/73

17/53

42

وو شیتت ی

25/93

10/79

12

40

ماکیاولی م

13/80

1/89

11

18

جامعه تیزی

37/00

5/71

30

46

وو شیتت ی

7/93

4/41

2

16
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استاندارد

کمينه

بيشينه
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42
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گروه

-

پیشآزمون
کنترل
پسآزمون

انحراف

متغير

ميانگين

ماکیاولی م

33/52

6/12

جامعه تیزی

73/50

15/53

42

وو شیتت ی

25/53

9/04

12

40

ماکیاولی م

32/43

5/12

27

42

جامعه تیزی

70/65

14/53

42

95

وو شیتت ی

24/36

8/04

12

40

استاندارد

کمينه

بيشينه

27

42
95

نتوایج جوودو  3میووانگین و انرورافاسووتاندارد ماکیاولیسووم ،جامعوهسووتیزي و خودشوویفتگی در
و کنتر در پی آزمون و پسآزموون را نشوان مویدهود ،کوه میوانگین نمورات

گروههاي آزمای

ماکیاولیسم ،جامعهستیزي و خودشیفتگی در نمرات پسآزمون در گروه آزمای

کمتور از نمورات

آنها در پی آزمون است .اما بین نمورات ماکیاولیسوم ،جامعوهسوتیزي و خودشویفتگی در نمورات
پسآزمون و پی آزمون در گروه کنتر تفاوتی ایجاد نشده است.
براي بررسی ارربخشی پروتکل تدوینشده بر سهگانههاي تاری
کوواریانس استفاده شده است که پی
کلموگروف اسمیرن
پژوه

شخصویت از آزموون ترلیول

از انجام آزمون جهت بررسی نرما بودن دادهها از آزمون

استفاده شده است که نتایج نشان میدهد  pبزر تر از  0/05در متغیرهاي

است .هم نین جهت بررسی همگن بودن واریانسها از آزمون باکس استفاده شده اسوت

که نتایج نشان میدهد  pبزر تر از  0/05است و شرط همگن بودن واریانسها برارار است.
جدو  .4نتایج مربوط به بررسی همگن شی هاي رگرسیون اکل از انجام ترلیل کواریانس براي ماکیاولیسم،
جامعهستیزي و خودشیفتگی
منبع

گرو

متغير

مجموعه

f

p

پسآزمون ماکیاولی م

277/69

1

277/69

56/19

0/023

0/410

پسآزمون جامعه تیزی

408/64

1

408/64

6/85

0/015

0/230

پسآزمون وو شیتت ی

31/32

1

31/32

1/80

0/193

0/073

مجذورات

Df

ميانگين

اندازه

مجذورات

اثر

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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منبع
پیشآزمون
ماکیاولی م
پیشآزمون
جامعه تیزی
پیشآزمون
وو شیتت ی
گرو
پیش
آزمونهای
ماکیاولی م
جامعه تیزی

متغير

مجموعه

Df

ميانگين

اندازه

f

p

پسآزمون ماکیاولی م

41/41

1

41/41

8/38

0/081

0/267

پسآزمون جامعه تیزی

199/99

1

199/99

3/35

0/080

0/127

پسآزمون وو شیتت ی

11/52

1

11/52

0/66

0/427

0/028

پسآزمون ماکیاولی م

192/73

2

96/36

1/50

0/319

0/121

پسآزمون جامعه تیزی

1896/96

2

948/48

2/50

0/193

0/243

پسآزمون وو شیتت ی

598/24

2

299/12

0/37

0/298

0/056

مجذورات

مجذورات

اثر

وو شیتت ی

طکووق جوودو  4مفروطووه همگنووی شووی هوواي رگرسوویون بووهدلیوول اینکووه تعاموول بووین گووروه،
پوی آزموون ،بواالتر از سووح آلفوا  0/05درآمووده اسوت بنوابراین از مفروطوه همگنوی شوی هوواي
رگرسیون تخوی نشده است .و میتوان از آزمون ترلیل کوواریانس چند متغیره استفاده کرد.
جدو  .5نتایج ترلیل کواریانس براي بررسی تأریر پروتکل آموزشی بر ماکیاولیسم ،جامعهستیزي و خودشیفتگی در
گروه کنتر و آزمای
منبع

متغير
پسآزمون
ماکیاولی م

گرو

پسآزمون
جامعه تیزی
پسآزمون
وو شیتت ی
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مجموعه

با حذف ارر پی آزمون
f

p

2911/47

1

2911/47

237/55

0/001

0/905

11800/45

1

11800/45

90/25

0/001

0/783

2490/51

1

2490/51

62/35

0/001

0/714

مجذورات

Df

ميانگين

اندازه

مجذورات

اثر

نشریه علمی روانشناسی نظامی

منبع

متغير

پیشآزمون

پسآزمون

ماکیاولی م

ماکیاولی م

پیشآزمون

پسآزمون

جامعه تیزی

جامعه تیزی

پیشآزمون

پسآزمون

وو شیتت ی

وو شیتت ی

مجموعه

پسآزمون
ماکیاولی م
وطا

پسآزمون
جامعه تیزی
پسآزمون
وو شیتت ی
پسآزمون
ماکیاولی م

کل

f

p

258/78

1

258/78

21/11

0/001

0/458

1192/13

1

1192/13

9/11

0/006

0/267

597/95

1

597/95

14/97

0/001

0/375

306/39

25

12/25

3268/82

25

130/75

998/54

25

39/94

20302/000

30

113616/000

30

12936/000

30

مجذورات

پسآزمون
جامعه تیزی
پسآزمون
وو شیتت ی

Df

ميانگين

اندازه

مجذورات

اثر

طکق جدو  5با توجه به اینکه سوح معناداري بوهدسوتآموده در گوروه کمتور از مقودار 0/05
است ( )0/05 < pمیتوان گفت که پروتکل آموزشی طراحیشده بر مکناي رابوه والد-فرزندي در
نوجوانان داراي والد سهگانه تاری
ارربخ

است و موج

کاه

شخصیت بر ماکیاولیسم ،جامعوهسوتیزي و خودشویفتگی والود

سهگانههاي مورحشده میشود.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوه
سه گانه تاری

حاطر تدوین و ارربخشی برنامه آموزشی رابوه والد-فرزندي مکتنی بر صفات

شخصیت والد نظامی و رابوه والد-نوجوان بر سهگانه تاری

شخصیت والود بوود.

نتایج نشان داده است که سه مضمون اصلی هیجانات ،آمیختگی و ارتکاطات از مصاحکه با نوجوانان
استخرا شده است.
با توجه به اینکه افراد شاغل در مشاغل نظامی داراي تن

کاري باالیی هسوتند و حتوی گواهی

تشدیدکننده ویژگی هاي شخصیتی آسی رسان و روانرنجور میشود میتووان انتظوار داشوت کوه
روابط خوانوادگی آن هوا نیوز دسوتخوش تغییراتوی باشود .پوژوه هواي مارشوا ( ،)2011لیودي و
همکاران ( )2010و میرزاییکوتنایی و همکاران ( )1394نشان مویدهود کوه واکون هواي رفتواري
والدین می تواند با ایجواد مشوکالت هیجوانی و احساسوی در فرزنودان در ارتکواط باشود .مشوکالت
شخصیتی والدین با ایجاد مشکالت رفتواري و روان شوناختی در فرزنودان هموراه اسوت و رابووه بوا
فرزندان را نیز با اختال و مشکل مواجه میکنود (صومدي و همکواران1393 ،؛ نواظر و همکواران،
 .) 1395هم نین با توجه به اینکه والدینی که در مشاغل نظامی مشغو بهکار هستند بهنوعی بهدلیل
تن

هاي ایجادشوده در مرویط کواري و حتوی گواهی صوفات شخصویتی خواص خوود بوا کواه

احساسات مثکت و احساسات منوط بر همدلی روبهرو هستند (سپهوند و همکاران ،)1399 ،بنوابراین
میتوان انتظار داشت که این ویژگیهاي ایجادشده به نوعی رابوه خانوادگی و والد-فرزندي آنها
را چال

مواجه کند (منساح و کلرمن2010 ،؛ مرسنی و همکاران1398 ،؛ آلن و همکاران2011 ،؛

وو و همکاران .)2007 ،با توجه به آنچه بیان شده است میتووان گفوت کوه ،صوفات شخصویتی
والدین در نوع رفتار فرزندان و حتی رابوه والود-فرزنودي نقو
شرایط شغلی والدین با سک

دارد (هواور و همکوارن.)2010 ،

تربیتی آنها ،تعامل با فرزندان و ترو شناختی و اجتماعی فرزندان

مرتکط است وجود بیماريهواي موزمن ،افوت ترصویلی فرزنودان و دور شودن عواطفی والودین و
فرزندان از یکدیگر با نوع شغل والودین در ارتکواط اسوت (گاردنرنکلوت و شونکل کورتینوا.)2006 ،
شرایط استرسزاي شغلی موج
موطوع موج
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توجه بهسمت امنیت فرزندان میشود .بنابراین ،خودکارآمدي مربوط به والدین میتواند از طریق
تعصکات شناختی تقلیل یابد .در واا این خودکارآمودي ،ارزیوابیهواي منفوی از خوود بوهعنووان
والدین ،احساس بیارزشی بهعنوان والدین و احساس بیگانگی و جدایی از فرزنودان را توصوی
میکند (شرمن و همکاران.)2016 ،
نتایج نشان داده است که بسته آموزشی طراحیشده بر سهگانه تاری
مفاهیم استخرا شده از مصاحکه با نوجوانان ارربخ

شخصیت والد با تکیه بر

اسوت .بسوته آموزشوی فوو موجو

کواه

مشکالت ماکیاولیسم ،جامعهستیزي و خودشویفتگی در والود نظوامی شوده و مشوکالت مربووط بوه
سهگانه فو را کاه

داده است.

در تکیین این یافتهها میتوان گفت ،در بوین ااشوار جامعوه صوفات سوهگانوه تاریو

شخصویت

ممکن است تا حدودي در جمعیت عادي نیز مشاهده شود و افرادي که بیشتر در معرض اسوترس و
توون هووا هسووتند بیشووتر در معوورض ای ون آس وی هوواي شخص ویتی اوورار دارنوود (پاپووالوس و ویلیوامز،
،)2002افراد نظامی همواره با توجه به شرایط استرسزاي شغلی با عوامل تن زاي بیشتري روبوهرو
هستند (نجومی و بهرامی ،)1392 ،از اینرو وجود مشکالت روانشناختی و ویژگیهاي شخصویتی
آسی پذیر در کارکنان نظامی و خانوادههاي آنها با تأکید بیشتري مصدا خواهد داشت (حکوی
و همکوواران .)1390 ،از ایونرو بررسوی پروتکوول آموزشوی کووه مشووکالت روانشووناختی و ارتکوواط
خانوادگی را در این اشر آسی پذیر مورد بررسی ارار دهد طراحیشده و ایون پروتکول آموزشوی
بر مکناي مفاهیم هیجانات ،آمیختگی و ارتکاطات استخرا شده از مصاحکه با نوجوانوان بوا تکیوه بور
رابوه والد-فرزندي تدوین شده است ،مفاهیم اصلی که والدین داراي سهگانه تاری

شخصیت در

رابوه با فرزند نوجوان خود با آن مواجوه بودنود را هودف اورار داده اسوت .ایون آمووزش موجو
کاه

سوح ماکیاولیسم ،جامعهستیزي و خودشیفتگی در والد شده است و میتوان گفت پروتکل

آموزشی طراحی شده توانسته است با شناسایی مثلفههاي اساسی مختلشده در رابوه والد-نوجووان
شخصیت موجو

بهکوود رابووه نیوز

و تکیه بر تغییر این دیدگاهها در والدین داراي سهگانه تاری

خ واهد شد .عمده مشکل نوجوانانی که داراي والد با نشانههاي سهگانوه تاریو

شخصویت بودنود

مشکل در هیجانات در ارتکاط با والد خود بود .این نوجوانان احساسات تورس ،تنفور و خشوم را در
ارتکاط با والد خود گزارش کردند .پروتکل آموزشی طراحیشده بوا مکنوا اورار دادن ویژگویهواي
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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تدوین و اثربخشی برنامه آموزشی رابطه والد-نوجوان مبتنی بر صفات سهگانه تاریک شخصیت والد ...

کاه

این ویژگی

شخصیتی هر ی

از سهگانههاي مورح شده با تکیه بر مفاهیم هیجانات موج

شخصیتی در والد شده است .هم نین با توجه به اینکه در افراد داراي سوهگانوه تاریو

شخصویت

مشکالت مربوط به آمیختگی و ارتکاطات نیز بهوفور مشاهده میشود و این مشکالت طومن رابووه
والد-فرزندي نیز گزارش شده است ،این پروتکل با آموزش مفاهیم همدلی ،مهورورزي و مفواهیم
درک هیجانات و برونریزي صریح هیجانی با تکیه بر روشهاي رفتاري و شناختی موج
مشکالت اساسی در صفات سهگانه تاری

کاه

شده است .والد با درک مفاهیم همدلی و بازي با نق

متفاوت میتواند بر احساسات خود و دیگران هوشیاري را کس

کند که ممکن اسوت تواکنون بوه

آن توجهی نداشته است .این درک از رفتوار ،احسواس و هیجوان خوود و دیگوران مویتوانود زمینوه
کاه

سردي عاطفی ،مشکالت بینفردي و سوءاستفادههاي رفتاري را ایجاد کند.
با توجه به نتایج حاصل از یافتههاي پوژوه

ویژگی سهگانه تاری

و ارربخشوی پروتکول آموزشوی طراحویشوده بور

شخصویت والود و بهکوود رابووه والود-فرزنودي آسوی دیوده از مشوکالت

شخصیتی والد بنابراین پیشنهاد میشود در پژوه هاي آتی این پروتکول آموزشوی موورد بررسوی
مجدد ارار گیرد .هم نین با توجه به اینکوه ایون پوژوه

بور روي کارکنوان هووانیروز و فرزنودان

نوجوان پسر آنها انجام میشود پیشنهاد میشود در پژوه هاي آتی سایر گروههاي آسوی پوذیر
مورد بررسی ارار گیرند تا بسته آموزشی مورد بررسی مجدد ارار گیرد.
تضاد منافع:
پژوه

حاطر بدون هیچ گونه حمایت مالی از جان

نتایج آن براي نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی ندارد.
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