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Abstract 
The aim of this study was to investigate the possibility of predicting students' 
loneliness based on dark personality traits and mediation of love styles. The 

method of this study was correlation of path analysis type. 551 students (295 
girl and 256 boys) were selected using multi-stage cluster sampling method 
from Sari universities and responded to the Dark Triad Questionnaire (Jonason 
& Webster), Love Attitude Scale (Hendrick, Hendrick, & Dick) and Lonliness 
Scale (Russel, Peplau, & Cutrona). Data were analyzed using path analysis 
statistical method and AMOS software. Findings showed that in the sample of 
girl students, antisocial trait influenced the loneliness through mediating the 
erotic love, and in the case of boys students, narcissism trait was effective on 
loneliness through mediating of manic love style. Therefore, in general, it can 
be said that at least part of the relationship between the three dark traits of 
personality and loneliness in young non-clinical samples can be justified by the 
mediating effect of different attitudes to romantic relationships. 
 
Keywords: Loneliness, Love styles, Dark triad. 

Extended Abstract 
 

Introduction 
The basic logic behind compiling the three personality traits including 

narcissism, Machiavellianism, and psychopathy in a single set called the 
Dark Triad is their similarity with respect to to the pain and suffering they 
create for people working towards their goals (Paulhus & Williams, 2002). 
In fact, dark triad members can be placed in the second quarter of the 
interpersonal circumplex which defined by a low score in the communion 
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and a high score in the agency (Jones & Paulhus, 2011). Therefore it can be 
argued that even in non-clinical models, people who score high on dark 
personality traits, regardless of their social status, have a serious social 
inadequacy (Wai & Tiliopoulos, 2012). Social inadequacy also in turn have 
different long-term consequences, including loneliness (Heinrich & Gullone, 
2006). Specifically, Zhang, Zu, Wang and Finy (2015), in their study of the 
relationship between dark triad and loneliness, confirm that those with high 
scores on dark personality traits pay for callousness in interpersonal 
relationship with the feeling of loneliness. Although little research has been 
conducted about the possible mediators of the three dark traits of personality 
and consequences such as loneliness, one of the first studies on dark triads 
(Jonason & Kavangah, 2010) addresses the issue that people with high 
scores on dark triad follow certain love styles. Jonason and Kavanagh (2010) 
also describe the attitudes of the dark triad member toward love as a cerebral 
love style, or love that happens not in the heart but in the head. In fact, the 
attitude of such people towards romantic relationships requires that in love, 
as in other interpersonal relationships, they seek the benefit of the 
relationship or the influence of the other people in achieving their goals. This 
can lead to the breakdown of their emotional relationships and ultimately 
increase their feeling of loneliness. In other words, one can expect that love 
styles play the role of a mediator in the relationship between dark personality 
traits and loneliness. This study was conducted to examine the mediating 
role of different love styles in the relationship between the three dark traits 
and the feeling of loneliness. 
 
Method 

Population, sample and sampling. The method of this study was correlation 

of path analysis type. The population of this study included all students of Sari 
universities in year 2019-2020. 551 students (295 girl and 256 boy) were 
selected using multi-stage clustering sampling method for the study. 
 
Instruments 

Dark Triad Dirty Dozen Questionnaire (DTDD). This questionnaire 
was developed by Jonason & Webster (2010). This items have been ranked 
in a seven point Likert-type scale (from completely disagree = 1 to 
completely agree= 5). This tool includes 12 items that simultaneously 
measure all dark triad personality traits -narcissism, psychopathy and 
Machiavellianism. The psychometric properties of the Persian version of this 
questionnaire have also been studied by Yousefi and Piri (2016). 

Love Attitude Scale. This scale was developed by Hendrick, Hendrick and 
Dicke (1998) to measure people’s attitude toward love. This scale has 24 items, 
all of which have been ranked in a five point Likert-type scale (from completely 
disagree = 1 to completely agree = 5). These items form six subscales: Romantic 
love, Ludus love, Agape love, Storge love, Pragma love, and Manic love. 

UCLA Revised Loneliness Scale. This scale was developed by Russel, 
Peplau and Cutrona (1980) and include 20 items which have been ranked in 
a four point Likert-type scale (from never = 1 to mostly=4). Psychometric 
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properties of the Persian version of this tool have been reported in various 
research. 
 
Trend of research 

After obtaining the necessary permits for conducting research in Sari 
universities. Students were assured that their responses will remain 
confidential. Necessary explanations about the research goals and the correct 
way of responding also were provided to the students. 
 
Data analysis 

The data were analyzed using path analysis statistical method and AMOS 
software package. 
 
Findings 

The results showed that direct paths coefficients of narcissism trait on 
pragma love, Machiavellianism trait on ludus love, psychopathy trait on 
romantic love, psychopathy trait on ludus love, psychopathy trait on agape 
love, psychopathy trait on loneliness, and romantic love on loneliness are 
significant in girl students. Also, direct paths coefficients of narcissism trait 
on pragma love, narcissism trait on manic love, narcissism trait on agape 
love, Machiavellianism trait on ludus love, machaiavellianism trait on agape 
love, psychopathy  trait on loneliness, romantic love on loneliness, and 
manic love on loneliness are significant. Furthermore, the results of indirect 
coefficients showed that psychopathy trait on loneliness mediated by 
romantic in girl students, and narcissism trait on loneliness mediated by 
manic love in male students. 
 
Discussion 

The findings of the present study revealed similar patterns of relationship 
between the research variables in both sample of male and female students. 
First, among the three dark traits, only the psychopathy can predict the 
feeling of loneliness in both male and female students. Secondly, the 
findings of the present study show that in both male and female students, 
increasing the individual's score on the dark traits of narcissism and 
Machiavellianism increases the likelihood of both pragma and ludus love. 
But the findings of the present study indicate other patterns of relationship 
between the three dark traits of personality and romantic styles which are 
quite different in the case of male and female students. Specifically, in the 
case of female students, it is the dark trait of psychopathy that increases the 
likelihood of loneliness by reducing the likelihood of a romantic attitude. 

But in the sample of male students, it is the dark trait of narcissism that 
increases the feeling of loneliness by increasing the likelihood of a manic 
attitude toward love. The present study is limited to relying solely on self-
report data. It is also recommended that future research provide qualitative 
information about the relationship between dark personality traits and love 
styles and gender differences in the mechanisms of relations between these 
two variables. 
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صفات  بر اساسدختر و پسر  جويان دانشواكاوي مدلی براي تبیین احساس تنهايی 
 1ورزي هاي عشق اي سبک نقش واسطه يهاي تاريک شخصیت: مطالعه گانه سه
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 چکیده

 های گانه سهصفات  بر اساس جویان دانشبینی احساس تنهایی  هدف پژوهش حاضر بررسی امکان پیش
 از نوع بستگی هماین پژوهش روش بوده است.  ورزی سبک عشق گری واسطه تاریک شخصیت و

از  ایچند مرحله ای گیری خوشه ( به روش نمونهپسر 552و  دختر 595) جو دانش 555بود.  تحلیل مسیر
 ( Jonason & Webster)تاریک  های گانه سه ی نامه پرسشهای شهر ساری انتخاب شدند و به  دانشگاه

 احساس تنهایی  ( وHendrick, Hendrick, & Dickنگرش نسبت به عشق ) های یاسمقو 
(Russel, Peplau, & Cutrona .پاسخ دادند )ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار داده

ستیزی با  ، صفت جامعهدختر جویان دانش ی نمونهر که د ها نشان داد یافتهتحلیل شدند.  AMOSآماری 
، صفت پسر جویان دانش ی نمونهورزی رمانتیک بر احساس تنهایی و در  سبک عشق ی واسطه

گفت  توان می بنابرایندارد. احساس تنهایی اثر  اگونه برورزی شید سبک عشق ی واسطهخودشیفتگی با 
های  و احساس تنهایی در نمونه تاریک شخصیت یگانه بین صفات سه ی رابطهکه الاقل بخشی از 

 است. بیینهای مختلف به روابط عاشقانه قابل ت گری نگرش اثر واسطه یبه واسطه جوییدانش
 

 تاریک ی گانه سهورزی،  های عشق احساس تنهایی، سبک هاي كلیدي: واژه

 

 مقدمه

های  ستیزی، خودشیفتگی و ماکیاولیسم به دنیای پژوهش ها از معرفی سه صفت جامعه سال
 ,Havelock Ellisگذرد. خودشیفتگی نخستین بار در خالل توصیف هاولک الیس ) شناختی می روان

شیدایی جنسی و اشاره وی به اسطوره یونانی نارسیسوس معرفی گردید؛ -( از یک وضعیت خود1898
ای از صفات  آمیزه عنوان به( Cleckley, 1941کلکلی ) ی نوشتهستیزی برای بار نخست در  جامعه

، فقر کلی ورزی عشقنبود؛ صمیمیت، ناتوانی در  ها آناصلی  ی مشخصهو رفتاری که  فردی بینعاطفی، 
گردید؛ و ماکیاولیسم نخستین بار در  توصیفهای عاطفی و فقدان پشیمانی یا احساس گناه است،  واکنش
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و استثمار دیگران  کاری دست( از افرادی که با Christie & Geis, 1970شرح مبسوط کریستی و گیس )
که تا زمان انتشار توان گفت  کنند، معرفی شد. با این همه می به اهداف خود تالش می یابی دستدر راه 

به پیوند مفهومی میان این  ها آن( و توجه Paulhus & Williams, 2002پژوهش پولهس و ویلیامز )
در مورد این صفات تاریک شخصیت به صورت پراکنده و مجزا انجام شده  ها سه سازه شخصیتی، پژوهش

 (.Cited in Gonzalez, Caminero, & Diaz, 2018است )
های مشترک این سه  ( با تکیه بر ویژگیPaulhus & Williams, 2002و ویلیامز )در واقع، پولهس 

 ها آن( را برای اشاره به dark triad« )تاریک ی گانه سه»شخصیتی، عنوان شناخته شده فعلی؛ یعنی،  ی سازه
 ی گانه سهای یگانه با عنوان  در گردآوری هر سه صفت در مجموعه گران پژوهشبرگزیدند. منطق بنیادین این 

های خویش  به هدف یابی دستتفاوتی نسبت به درد و رنجی است که در مسیر  در بی ها آنتاریک، شباهت 
، سازه خودشیفتگی )که با عشق مفرط به خود، حس برتری، حق به ترتیب بدین. نمایند میبرای دیگران ایجاد 

گری،  )که به وضوح تکانش ستیزی معهجاشود(، در کنار  طلبانه شناخته می جانب بودن و رفتارهای توجه
گذارد( و ماکیاولیسم )که نبود صمیمیت و به کار بردن فریب و  خواهی و همدلی پایین را به نمایش می هیجان
( malevolent character، راهبرد اصلی آن در رسیدن به اهداف است(، از یک منش بدنهاد )کاری دست

که تمایالت رفتاری مشابهی را در جهت سردی هیجانی، ریاکاری،  مشترک به لحاظ اجتماعی برخوردار هستند
 (.Paulhus & Williams, 2002جویی ایجاد خواهد کرد ) ترفیع خود و سلطه

( نیز در رابطه با هر سه گروه، یک سبک رفتاری Jones & Paulhus, 2011جونز و پولهس )
به اهداف چنین افرادی  یابی دستدهند که  می ( را پیشنهادexploitativeمشترک با عنوان استثمارگرانه )

گر  پژوهشی توسط این دو پژوهش ی پیشینهدهد. مرور  را به قیمت ایجاد درد و رنج در دیگران نشان می
 فردی بیندهد که هر سه گروه تاریک شخصیت به لحاظ روابط اجتماعی در ربع دوم دایره  می نشان

(interpersonal circumplexقرار می )  صمیمت و همدلی  ی مؤلفّهپایین در  ی نمرهگیرند که با
(intimacy & empathy ،و در عین حال )ی مؤلفّهباال در  ی نمره ( عاملیتagencyتعریف می )  شود. به

 فردی بینکنند در روابط  باالیی کسب می ی نمرهعبارت دیگر، افرادی که در صفات تاریک شخصیت 
 کنند. ( عمل میdominant( و در عین حال، غالب )indifferentتفاوت ) خویش، به صورت بی

 ,Jakobwitz & Egan, 2006; Paulhus & Williamsبه عالوه، شواهد پژوهشی متعددی )ر 

2002; Vernon, Villani, Vickers, & Harris, 2008; Vize, Collison, Miller, & Lynam, 

ستیزی و  باال در یکی از صفات تاریک خودشیفتگی، جامعه ی هنمردهند که افراد با  ( نشان می 2020
پذیری یکی از پنج  پذیری شخصیت نیز برخوردار هستند. توافق پایین در بُعد توافق ی نمرهماکیاولیسم، از 

زا  گردد و دلپذیری یا آسیب مستقیم به روابط اجتماعی افراد بازمی طور بهکه  استعامل بزرگ شخصیت 
 ی نمره که چنان(. Graziano & Tobin, 2009کند ) منعکس می فردی بینرا در روابط  ها آنبودن 

شود  پایین در این بُعد از شخصیت با تعارض در روابط بلندمدت و نارضایتی در زندگی مشترک همراه می
(Botwin, Buss, & Shackelford, 1997; Buss, 1991 از این رو .)انتظار داشت که  توان می

 ای روبرو باشند. های تاریک در نگهداری از روابط بلندمدت خویش با دیگران با مشکالت ویژه هگان سه
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تاریک مورد توجه قرار گرفته است.  ی گانه سههای همسرگزینی اعضای  این موضوع به ویژه در شیوه
 ,Jonason, Li, Webster, & Schmittهای غیربالینی ) های انجام گرفته با نمونه حتّی پژوهش که چنان

2009; Jonason, Norman, Webster, & Schmitt, 2009 دهد تمامی اعضای  ( نیز نشان می
باالیی کسب  ی نمرهستیزی و ماکیاولیسم  تاریک که در یکی از سه صفت خودشیفتگی، جامعه ی گانه سه

مدت استفاده نموده و در راهبردهای درازمدت همسرگزینی با  اند، اغلب از راهبرد همسرگزینی کوتاه نموده
مدت و بلندمدت را بایستی در عمق روابط عاطفی  های مختلفی مواجه هستند. تفاوت راهبردهای کوتاه دشواری

توان انتخاب گزینشی همسر و  ندمدت میکه در راهبردهای بل ترتیب بدینمیان زوجین بررسی نمود. 
تمایز همسر و تکیه افراطی  توان انتخاب بی مدت می ایمن زوجین به یکدیگر و در راهبردهای کوتاه بستگی دل

 & ,Figueredo, Vasquez, Brumbach, Sefcek, Kirsnerهای جنسی را مشاهده نمود ) بر کامروایی

Jacobs, 2005.)  ی تاریخچه ی نظریهمطابق ( زندگیlife history theory افراد با صفات )تاریک،  ی گانه سه
مدت، حمایت اجتماعی اندک، عدم توجه  گذارند که با تفکّر کوتاه یک راهبرد سریع را در زندگی به نمایش می

(. اتخاذ Jonason, Koenig, & Tost, 2020شود ) به قوانین اجتماعی و خطرپذیری گسترده توصیف می
 را تسهیل ساالن همبه جایگاه رهبری در گروه  یابی دستردی، گرچه در دوران نوجوانی، چنین راهب

(De Bruyn & Cillessen, 2006 و در بزرگسالی نیز )ها  بسیاری جهت پیشرفت در سازمان های فرصت
، (Furnham, Richards, & Paulhus, 2013; Spain, Harms, & Leberton, 2013را ایجاد نموده )

های بسیاری را نیز در رابطه با از دست دادن روابط عاطفی اَمن و عمیق به بار خواهد آورد  هزینهامّا 
(Furnham, Richards & Paulhus, 2013; Jonason, Li, & Buss, 2010در نتیجه می .)  توان

های غیربالینی نیز افرادی که نمرات باالیی در صفات تاریک شخصیت کسب  گفت که حتی در نمونه
 نظر از موقعیت اجتماعی خود، به یک نقص جدی در کفایت اجتماعی دچار هستند کنند، صرف می

(Wai & Tiliopoulos, 2012 .)کفایتی اجتماعی نیز به نوبه خود پیامدهای مختلفی را در  انواع مختلف بی
(. در Heinrich & Gullone, 2006مدت ایجاد خواهد نمود که احساس تنهایی از آن جمله است ) طوالنی

شاخصی مهم از وجود بحران در روابط اجتماعی در نظر گرفت  عنوان بهتوان  را میواقع، احساس تنهایی 
(Jokar & Rostami, 2014.) 

گذارند که  ( بر این نکته صحه میZhang, Zou, Wang, & Finy, 2015ژانگ، زو، وانگ و فینی )
( در روابط callousnessعاطفه بودن ) واقع هزینه بیکسانی با نمره باال در صفات تاریک شخصیت، به 

گویای آن است که  ها آنکنند. هرچند نتایج پژوهش  خویش را با احساس تنهایی پرداخت می فردی بین
ها مشاهده  ستیزی بیشتر از خودشیفته باال در ماکیاولیسم و جامعه ی نمرهاحساس تنهایی در افرادی با 

در مقایسه با دو صفت تاریک دیگر  فردی بینخودشیفتگی در روابط  گران شپژوهگردد. به باور این  می
نخست با یک بزرگنمایی خاص در  ی درجهاز یک مزیت نسبی برخوردار است. چرا که خودشیفتگی در 

برآورد کیفّیت روابط خویش با دیگران برانگیخته و  شود که فرد را در جهت بیش گر می قبال خود جلوه
ها به دلیل  دارد. از سوی دیگر، خودشیفته حس و ناآگاه باقی نگه می ودن درونی خویش، بینسبت به تهی ب
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کنند، به سمت تعامالت اجتماعی فعال  نیازی که به تحسین دیگران و تقویت خودپنداره خویش احساس می
 کنند. با دیگران کشیده شده و مدت زمان کمتری را به مالحظه احساس تنهایی خود سپری می

های تاریک شخصیت بر روی احساس  گانه بته باز هم جای این سؤال باقی است که تأثیر سهال
گری  شناختی رابطه میان این دو را واسطه دهد یا عوامل دیگر روان تنهایی به صورت مستقیم روی می

گری هوش هیجانی در  ( به نقش واسطهZhang et al., 2015نمایند. پژوهش ژانگ و همکاران ) می
اساس نتایج  ، برترتیب بدینطه میان صفات تاریک شخصیت و احساس تنهایی نیز توجه نموده است. راب

ستیزی، ماکیاولیسم و خودشیفتگی با متأثر  توان گفت که سه صفت شخصیتی جامعه می ها آنپژوهشی 
گذارند. به  ساختن هوش هیجانی، در هر دو شکل صفت و توانایی، بر میزان احساس تنهایی افراد تأثیر می

 ی گانه هسدهد افراد با  عبارت بهتر، تغییر در ساز و کار هوش هیجانی یکی از مسیرهایی است که نشان می
 کنند. خود را به صورت احساس تنهایی پرداخت می فردی بینتاریک چگونه هزینه سبک خاص روابط 

های احتمالی میان سه صفت تاریک شخصیت و  گرچه تاکنون پژوهش دیگری در رابطه با واسطه
 ی حوزه های قابل توجه در پیامدهایی همچون احساس تنهایی انجام نشده، امّا یکی از نخستین پژوهش

پردازد که افرادی با نمرات  ( به این موضوع میJonason & Kavangah, 2010های تاریک ) گانه سه
ورزی مفهومی  های عشق گیرند. سبک ورزی خاصی را در پیش می های عشق باال در این سه صفت، سبک

در کتاب خود شناسی معرفی گردید. وی  روان ی حوزه( به Lee, 1973است که نخستین بار توسط لی )
( که در ابتدا به storgeنماید: استورگ ) های عشق، سه سنخ بنیادین عشق را معرفی می با عنوان رنگ

( که در erosصورت دوستی میان دو نفر بروز یافته و بعدها به تدریج به عشق تبدیل شده است؛ ارس )
 عنوان به( که عشق را ludusخیزد و لودوس ) برمیگرایانه فرد به دنبال زیبایی و کمال  اصل از جستجوی آرمان

 (.Cited in Murstein, Merighi, & Vyse, 1991نگرد ) می کاری دستکننده و توأم با  یک بازی سرگرم

ورزی نیز پدیدار  از درآمیختن هر زوج از این سه رنگ اصلی عشق، یک سبک ثانویه عشقالبته 
گردند.  ورزی در بین افراد را شامل می ک متفاوت عشقگردد که در کنار سه سبک اصلی، شش سب می

شود که با  ( ساخته میmaniaورزی مانیا ) که از درآمیختن ارس و لودوس، سبک عشق ترتیب بدین
لودوس و  شود. از درآمیختن زده و تقریباً هراسناک توصیف می گرفتاری عاشق در یک وضعیت هیجان

ای از رابطه را در  حرفه شود که یک ارزیابی شبه ساخته می( pragmaاستورگ با یکدیگر پراگما )
دوستانه را به  ارس و استورگ است که نوعی خیرخواهی نوعای از  ( نیز آمیزهagapeگیرد. آگاپه ) برمی

توان به زبان فارسی عشق دوستانه )معادل استورگ(،  ورزی را می گذارد. این شش سبک عشق نمایش می
گرایانه  رس(، عشق بازیگرانه )معادل لودوس(، عشق شیداگونه )معادل مانیا(، عشق واقععشق رمانتیک )معادل ا

 (. Hendrick, Hendrick, & Dicke, 1998ق فداکارانه )معادل آگاپه( نامید ))معادل پراگما( و عش
 ;Fricker & Moore, 2002; Gana, Saada, & Untas, 2013) متعددی های پژوهش در

Mohammad Poore, Amraee, & Mohammad Poore, 2016; Rohmann, Führer, & 

Bierhoff, 2016; Taghavi Dinani, Zarbakhsh, Samkhaniyan, Hamidi, & Arkiyan, 

2014; Vedes, Hilpert, Nussbeck, Randall, Bodenmann, & Lind, 2016 )میان ی رابطه 
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. است گرفته قرار بررسی مورد فردی بین و شناختی روان مختلف پیامدهای و ورزی عشق های سبک
 اَبعاد میان ی رابطه به نیز( ;Mallandian & Davies, 1994 Davies, 1996) ها پژوهش از برخی

 کاوانا و جوناسون پژوهش امّا. اند نموده توجه او ورزی عشق سبک و فرد یک شخصیت مختلف
(Jonason & Kavanagh, 2010 )و خودشیفتگی تاریک صفات در باال ی نمره که است داده نشان 

 با شخصی در و داد خواهد افزایش فرد در را گرایانه واقع ورزی عشق سبک بروز احتمال ماکیاولیسم،
 انتظار را بازیگرانه ورزی عشق سبک بروز بیشتری احتمال با توان می ستیزی جامعه صفت در باال ی نمره

 که عمیقی عواطف ی واسطه به برجسته، تاریک صفات با افرادی که دهد می نشان موضوع این. داشت
 چنین که نگرشی واقع، در. گذارند نمی عشق راه در قدم اند، کرده احساس خاص شخص یک به نسبت
 به فردی بین روابط سایر همچون نیز عشق در که کند می ایجاب دارند، عاشقانه روابط به نسبت افرادی
 .باشند خویش اهداف به دستیابی در مقابل فرد تأثیر یا رابطه سودمندی دنبال

 با را عشق در تاریک ی گانه سه مشی خط ،(Jonason & Kavanagh, 2010) کاوانا و جوناسون
 افتد، می اتفّاق سر در بلکه قلب در نه که عشقی یا( cerebral love style) دماغی عشق سبک عنوان

های تاریک را یادآوری نموده  گانه راهبرد سریع زندگی توسط سه اتخاذ گرچه نکته، این. کنند می توصیف
دهد، امّا موضوع با اهّمیّت پیامد در پیش گرفتن چنین  زندگی را مورد تأیید قرار می ی تاریخچه ی نظریهو 

سبکی از عشق را نادیده گرفته است. به هر حال بایستی این احتمال را نیز در نظر داشت که شرکای 
طه خاطر شده و راب آزردهدلسرد و  ها آنورزی خاص  گانه تاریک پس از درک سبک عشق عاطفی افراد سه

 ;Fricker & Moore, 2002; Gana et al, 2013هایی ) را ترک نمایند. این موضوع در پژوهش

Montgomery & Sorell, 1997; ) دهد رضایتمندی از رابطه و تداوم آن برای مدت  که نشان می
 گرفته است. قرار تأییدگرایانه زوجین رابطه معکوس دارد نیز مورد  زمانی طوالنی با نگرش بازیگرانه یا واقع

های  گری سبک پژوهشی موجود به دنبال بررسی نقش واسطه خألپژوهش حاضر با توجه به 

نخست، این سؤال  ی درجهگانه تاریک و احساس تنهایی بود. البته در  ورزی در رابطه میان صفات سه عشق

نیز افرادی با نمرات باال در صفات تاریک شخصیت یا برخی از این  ما ی جامعهحائز اهّمیّت است که آیا در 

دوم این  ی درجهپردازند. در  را با احساس تنهایی می فردی بینصفات، هزینه رویکرد خاص خود در روابط 

افرادی با نمرات باال در هریک از صفات تاریک شخصیت، کدام یک  ما ی جامعهکه در  دارد پرسش اهمّیّت

های  گذارند و در نهایت، این پرسش قابل مطالعه است که آیا سبک ی عشق را به نمایش میها از سبک

گانه تاریک با احساس تنهایی باشد.  تواند یک میانجی یا واسطه در رابطه میان صفات سه ورزی می عشق

در آن تواند در قالب بررسی یک مدل مفهومی مورد توجه قرار گیرد که  پاسخگویی به این سه پرسش می

ورزی  های عشق زاد و سبک زاد، احساس تنهایی نقش متغیر درون گانه تاریک نقش متغیر برون صفات سه

تأثیر جنسیت بر صفات های متعدد بر  نقش متغیر واسطه را ایفا نمایند. البته با توجه به تأکید پژوهش

 ,Furnham & Trickery, 2011; Jonason et al., 2009; Jonason, Liتاریک شخصیت ) ی گانه سه

& Buss, 2010; Jonason, Koenig, & Tost, 2010; Paulhus & Williams, 2002)  طور همینو 
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 & ,Cramer, Markus, Pomerleauورزی ) های عشق های جنسیتی در سبک وجود شواهدی مبنی بر تفاوت

Gillard, 2015; Hahn & Bless, 1997; Hendrick, Hendrick, Foote & Slapion-Foote, 1984; 

Jonason & Kavanagh, 2010;  ) ان به صورت پسرو  دخترانمدل مفهومی فوق در پژوهش حاضر برای

 مجزا مورد بررسی قرار گرفت.

 

 روش

 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه
صفات مطالعه  در این از نوع تحلیل مسیر بود. بستگی هم شناسی روشحاضر به لحاظ  ی مطالعه

زاد،  متغیرهای برون عنوان به، ماکیاولیسم، ضداجتماعی و خودشیفتگی یعنی تاریک شخصیت؛ ی گانه سه

ورزی؛ یعنی، عشق دوستانه، عشق رمانتیک، عشق بازیگرانه، عشق شیداگونه، عشق  های عشق سبک

زاد در  غیر درونمت عنوان بهو احساس تنهایی  ای واسطهمتغیرهای  عنوان بهگرایانه و عشق فداکارانه  واقع

آزاد  های دانشگاهکارشناسی  جویان دانش ی کلیهشامل  این پژوهش ی جامعه نظر گرفته شده است.

ای از هریک از  ای چند مرحله گیری تصادفی خوشه به روش نمونه که اسالمی و پیام نور شهر ساری بود

چهار کالس به تصادف انتخاب و ها  های علوم پایه، علوم انسانی و فنی مهندسی این دانشگاه دانشکده

اعضای نمونه در نظر گرفته شدند. جهت برآورد حجم  عنوان بههای منتخب  کالس جویان دانشتمام 

نفری یا اعمال  511( مبنی بر لزوم حداقل یک نمونه Kline, 2011نمونه نیز از راهنمایی کالین )

 های نامه پرسش. در نهایت، با حذف استفاده شدنفره برای هر ماده در فرایند تحلیل مسیر  51یا  5ضریب 

متغیری یا داده پرت  داده پرت تک عنوان بهها  گری داده مخدوش و حذف پنج مورد که در فرایند غربال

 552( و 52/5با انحراف استاندارد  5/52)میانگین سنی  دختر جوی دانش 595 چندمتغیری شناخته شدند،

درصد این  9 ( برگزیده گردیدند.55/2با انحراف استاندارد  52/59)میانگین سنی  پسر جوی دانش

  و مابقی مجرد بودند. متأهل جویان دانش
 

 گیري ابزار اندازه

 Dark Triad Dirty Dozen) تاريک دوجین كثیف ي گانه سهصفات  ي نامه پرسش

(DTDD) .) دارای دوازده ماده و سه صفت تاریک و ناسازگار شخصیت؛ یعنی،  نامه پرسشاین

 ی مادهستیزی ) نمونه: تمایل دارم از دیگران بخواهم که مرا تحسین کنند(، جامعه ی ماده)خودشیفتگی 

نمونه: تمایل دارم دیگران را  ی مادهعاطفه باشم( و ماکیاولیسم ) نمونه: تمایل دارم فردی سنگدل و بی

دهندگان خواسته  . در اجرای این آزمون از پاسخباشد میمجبور کنم تا راه و روش من را در پیش بگیرند( 

تا  5)از کامالً مخالفم =  ای رتبهبا وضعیت خود را در یک مقیاس هفت  ها مادهشود تا میزان تناسب  می

 (Jonason & Webster, 2010ابزار توسط جوناسون و وبستر ) بندی کنند. این ( درجه9کامالً موافقم = 

های روایی سازه، روایی افتراقی و  ابزار را به روش سنجی روانهای  طراحی شده و سازندگان آن ویژگی
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 سنجی روانهای  (. ویژگیCited in Yousefi & Piri, 2016اند ) بازآزمایی مورد بررسی قرار داده

( مورد مطالعه قرار Yousefi & Piri, 2016نیز توسط یوسفی و پیری ) فارسی این مقیاس ی نسخه

قرار گرفته  تأییدهای اصلی مورد  گرفته و ساختار سه عاملی آن به وسیله تحلیلی عاملی با روش مؤلفّه

 22/1بین  ای دامنهگانه آن در  های سه است. در این پژوهش، ضرایب بازآزمایی برای کل مقیاس و مؤلفّه

ستیزی و  خودشیفتگی، جامعه های مقیاس خردهکل مقیاس با  ی نمره بستگی هم، ضرایب 91/1تا 

این  های مقیاس خردهو ضریب آلفای کرونباخ  55/1و  95/1، 59/1ماکیاولیسم نیز به ترتیب معادل 

 آمد. دستبه 92/1تا  25/1 از آزمون

توسط  نامه پرسشاین (. Love Attitude Scaleنگرش نسبت به عشق ) ي نامه پرسش

برای ارزیابی نگرش افراد به عشق ساخته شده دارای  (Hendric et al., 1998هندریک و همکاران )

تا کامالً  5)از کامالً مخالفم =  ا ای رتبهبر روی یک طیف لیکرت پنج  ها ماده است که بیست و چهار ماده

نمونه: محبوبم به  ی مادهعشق رمانتیک ) شش خرده مقیاس ها مادهشوند. این  می بندی رتبه( 5موافقم = 

نمونه: اگر محبوبم بداند  ی مادههای من منطبق است(، عشق بازیگرانه ) آل لحاظ ظاهری و زیبایی با ایده

نمونه: عشق ما واقعاً یک دوستی  ی مادهشود(، عشق دوستانه ) ام، ناراحت می که با دیگران در رابطه بوده

مادر( خوبی شدن از یا نمونه: پدر  ی مادهگرایانه ) نه مرموز(، عشق واقعژرف است نه یک احساس عارفا

نمونه: اگر محبوبم به من  ی ماده)های من در انتخاب محبوبم بوده است(، عشق شیداگونه  جمله مالک

نمونه: حاضرم  ی مادهگیرد( و عشق فداکارانه ) توجه نکند، احساس ناخوشایندی تمام وجودم را فرا می

 .کنند می گیری اندازههمه چیز را به خاطر محبوبم تحمل کنم( را 

 ,Hendrick et al., 1998, Cited in Yousefi, Beshlidehدر پژوهش هندریک و همکاران )

Isanejad, Shirbeigi, & Etemadi, 2011 عشق رمانتیک،  های مقیاس خرده( ضرایب آلفای کرونباخ

 و 95/1و  29/1، 99/1، 99/1، 29/1، 95/1گرایانه، شیداگونه و فداکارانه به ترتیب  دوستانه، واقعبازیگرانه، 

عشق فداکارانه، عشق  مقیاس خردهضرایب آلفای کرونباخ شش  (Yousefi et al., 2011یوسفی و همکاران )

، 91/1، 99/1، 29/1ه ترتیب گرایانه، عشق دوستانه و عشق رمانتیک را ب بازیگرانه، عشق شیداگونه، عشق واقع

 Rajabi, Abbasi, & Khojaste) ، عباسی و خجسته مهر. رجبیاند گزارش نموده 99/1و  22/1، 29/1

Mehr, 2012ای  را با استفاده از مقیاس سی ماده نامه پرسشاین  مقیاس خردهشش  زمان هم ( نیز روایی

 ,Cited in Nabawi Hasar, Arefi, & Yousefiاند ) گزارش نموده 95/1تا  51/1پرشور از عشق 

، 22/1، 22/1، 95/1به ترتیب  ها مقیاس خرده( در پژوهش حاضر، ضرایب آلفای کرونباخ این 2014

 .آمدند دست به 99/1و  92/1، 29/1

 UCLA (UCLA Revised Loneliness Scale.)احساس تنهايی  ي شدهمقیاس تجديدنظر 
( در دانشگاه کالیفرنیا Russel, Peplau, & Cutrona, 1980کاترونا )مقیاس توسط راسل، پپلو و  این

« هرگز»از  ای رتبهاین مقیاس بر روی لیکرت چهار  های ماده است که و دارای بیست ماده ساخته شده

 ( ضریب پایاییRussel et al., 1980. راسل و همکاران )اند شدهمرتب  9معادل « اغلب»تا  5معادل 
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زاده، اناری و بیات  ؛ رحیم99/1( ل Davarpanah, 1995) داورپناه ؛99/1 را ابزار این کرونباخ آلفای

(Rahimzadeh, Bayat, & Anari, 2010 )92/1  و میردریکوند، پناهی و حسینی رمغانی

(Mirdrikvand, Panahi, & Hoseyni Ramaghani, 2016 )92/1  در پژوهش اند نمودهگزارش .

 آمد. به دست 99/1ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس  حاضر،

 

 روند اجراي پژوهش
پس از کسب مجوزهای الزم جهت اجرای پژوهش در دو دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد واحد ساری، در 

های انتخاب شده، توضیحاتی پیرامون اهداف پژوهش و شیوه پاسخگویی به سؤاالت ارائه گردید. به  کالس

ورزی، شرایط موجود در یک رابطه  عشق ی نامه پرسشتوضیح داده شد تا جهت تکمیل  جویان دانشویژه به 

عاطفی فعلی یا گذشته را در نظر بگیرند و در صورت نبود هرگونه تجربه، یک موقعیت عاطفی که برایشان 

 جویان دانشطر ، توضیحاتی نیز جهت اطمینان خاها اینخوشایند و مطلوب است را مجسم سازند. عالوه بر 

 شناختی مطرح گردید. برداری در یک پژوهش روان نسبت به محرمانه بودن اطاّلعات و صرف بهره

 

 ها تجزيه و تحلیل داده
صورت گرفت. همچنین  AMOSافزار  نرمو مسیر  تحلیلروش آماری از با استفاده آزمون مدل مفهومی 

 استراپ استفاده گردید.-برای بررسی نقش متغیرهای میانجی از روش بوت

 

 ها يافته

 
 5جدول 

 دختر جویان دانش متغیرهای پژوهش در بستگی هممعیار و ضرایب   میانگین، انحراف

 میانگین متغیرها
 انحراف

 معیار
5 5 2 9 5 2 9 9 9 

         - 59/2 51/59 خودشیفتگی

 59/1* 22/5 92/2 ماکیاولیسم
-        

 - 15/1 99/5 19/9 ضداجتماعی
**21/1 

-       

 -1/ 19 11/1 99/5 55/52 رمانتیک عشق
**55/1 - -      

 - 15/1 19/2 25/51 بازیگرانه عشق
**52/1 

**55/1 19/1- -     

 -19/1 - 19/1 55/2 29/55 دوستانه عشق
**59/1 - 

**21/1 19/1- -    

 - 19/1 - 15/1 55/1* 19/2 55/55 گرایانه واقع عشق
**59/1 15/1 

**55/1 
-   

 -12/1 19/1 51/1 55/2 92/52 شیداگونه عشق
*55/1 

**59/1- 55/1 
*59/1 

-  

 12/1 - 12/1 12/9 59/55 فداکارانه عشق
*55/1 - 

**51/1 19/1 
**51/1 51/1 

**95/1 - 

 19/1 - 19/1 29/51 59/91 تنهایی حساسا
**59/1 

**91/1 - 12/1 
**59/1 - 

**59/1 - 19/1 15/1 - 
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 5جدول 
 پسر جویان دانشمتغیرهای پژوهش در  بستگی همو ضرایب  معیار انحرافمیانگین، 

 میانگین متغیرها
 انحراف
 معیار

5 5 2 9 5 2 9 9 9 

         - 92/2 59/52 خودشیفتگی
 55/1** 92/2 25/9 ماکیاولیسم

-        

 12/1 95/2 95/9 ضداجتماعی
**95/1 

-       

      - - 19/1 - 15/1 52/1* 99/2 29/55 رمانتیک عشق
 19/1 19/2 55/55 بازیگرانه عشق

**52/1 
*55/1 19/1 -     

 - 19/1 - 15/1 19/1 91/2 55/59 دوستانه عشق
**29/1 55/1 -    

 -15/1 51/1 55/1* 59/2 25/59 گرایانه واقع عشق
**21/1 55/1 

**95/1 
-   

 15/1 - 15/1 52/1** 59/2 92/52 شیداگونه عشق
**59/1 

*55/1 
**21/1 

**52/1 
-  

 55/1* 22/2 25/59 فداکارانه عشق
*52/1 - 19/1 - 

**25/1 
*55/1 

**29/1 
**55/1 

**55/1 - 
 19/1 -12/1 25/51 95/95 تنهایی احساس

**55/1 
**55/1 19/1 

**59/1 - 19/1 - 55/1 19/1 - 

*P < 15/1 , **P < 15/1  
 

میان  یبستگ همضرایب  ی عمده، بخش شود یممشاهده  5و  5های  در جدول گونه که همان
 دار است. های عشق و احساس تنهایی معنی متغیرهای صفات تاریک شخصیت، سبک

 
 2جدول 

 دختر جویان دانش نهاییهای برازش مدل  شاخص

) شاخص برازش
  

  
) GFI AGFI CFI IFI NFI RMSEA 

 19/1 95/1 99/1 99/1 95/1 99/1 91/5 مقدار

 ≤19/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 <3 مقدار قابل قبول

 
 ی دامنه در دختر یانجو دانشفرضی  مدل برازندگی های شاخص دهد که می نشان 2 جدول مقادیر

 .است برخوردار مناسبی برازش از مدل گفت توان می نتیجه در و گرفته قرار مطلوبی

 عشق به خودشیفتگی مستقیم مسیرهای ضرایب شود، می مشاهده 5 شکل در که گونه همان

 ضداجتماعی ،( p ، 52/1 =β< 115/1) بازیگرانه عشق به ماکیاولیسم ،(p، 55/1  =β < 155/1) گرایانه واقع

 ،(p ، 52/1 -  =β< 115/1) دوستانه عشق به ضداجتماعی ،(p ، 59/1 -  =β< 151/1) رمانتیک عشق به

 ،p < 115/1) تنهایی احساس به ضداجتماعی ،( p، 52/1 - =β < 151/1) فداکارانه عشق به ضداجتماعی

55/1 =β ) تنهایی احساس به رمانتیک عشق و (1115/1 > p، 29/1 -  =β) یرهامتغ ین)ا هستند دار معنی 

 (.کنند یم تبیین را تنهایی احساس متغیر واریانس درصد 55در حدود 
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 5کل ش
 دختر جویان دانشمدل نهایی 

 
 عشق سبک تنها ورزی، عشق سبک شش میان از ،شود می مالحظه 9 جدول در که طور همان
 احساس و ضداجتماعی صفت یعنی، شخصیت؛ تاریک صفات از یکی بین در را واسطه نقش رمانتیک
 .(β = 15/1 و p< 152/1) دارد عهده بر دختر جویان دانش تنهایی

 
 9جدول 

 دختر جویان دانش مدل مفهومی ضرایب مسیر غیرمستقیم

 اثرات غیرمستقیم متغیرها

 p حد باال پایین حد β زاد درون میانجی زاد برون

 152/1 19/1 15/1 15/1 احساس تنهایی عشق رمانتیک ضداجتماعی

 
 5 جدول

 پسر جویاندانش نهایی مدل برازش های شاخص

)  برازش شاخص
  

  
) GFI AGFI CFI IFI NFI RMSEA 

 12/1 95/1 99/1 99/1 95/1 99/1 55/5  مقدار

 ≤19/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 ≥91/1 <3  قبول قابل مقدار
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 ی دامنه در نیز پسر یانجو دانش فرضی مدل برازندگی های شاخص که دهد می نشان 5 جدول مقادیر
 .است برخوردار مناسبی برازش از مدل فرضی گفت توان می نتیجه در و گرفته قرار مطلوبی

 عشق به خودشیفتگی مستقیم مسیرهای ضرایب شود، پسر می مشاهده 5 شکل در که گونه همان
 به خودشیفتگی ،(p ، 51/1=β < 115/1) شیداگونه عشق به خودشیفتگی ،(p ، 55/1  =β< 155/1) یانهگرا واقع

 ماکیاولیسم ،( p، 52/1 =β < 1115/1) بازیگرانه عشق به ماکیاولیسم ،( p ، 59/1 =β< 151/1) فداکارانه عشق
 عشق ،(p ، 52/1  =β< 115/1) تنهایی احساس به ضداجتماعی ،(p ، 55/1 -  =β< 155/1) فداکارانه عشق به

 p، 59/1 < 115/1) تنهایی احساس به شیداگونه عشق و (p، 55/1 -  =β< 115/1) تنهایی احساس به رمانتیک

=β ) (.کنند یم تبیین را تنهایی احساس متغیر واریانس از درصد 52 در حدود. یرهایمتغ ین)ا هستند دار معنی 
 

 

 

 5شکل 
 پسر جویان دانش نهایی مدل

 
 2 جدول

 پسر جویان دانش نهایی مدل غیرمستقیم مسیر ضرایب 
 غیرمستقیم اثرات متغیرها

 p باال حد پایین حد β زاد درون میانجی زاد برون

 159/1 12/1 15/1 12/1 تنهایی احساس شیداگونه عشق خودشیفتگی

 

نقش واسطه  ورزی، تنها عشق شیداگونه از میان شش سبک عشق شود، می مشاهده 2 جدول در که چنان
 برپسر  جویان دانشو احساس تنهایی  را بین یکی از صفات تاریک شخصیت؛ یعنی، صفت خودشیفتگی

 (.β = 12/1و   p< 159/1دارد ) عهده
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 بحث

 ی واسطهتاریک شخصیت با  ی گانه سههدف از پژوهش حاضر، بررسی مدل مفهومی صفات 

 تر در این مدل مفهومی، سه سؤال مورد توجه  دقیق طور بهورزی بر احساس تنهایی بود.  های عشق سبک

تاریک، شامل خودشیفتگی، ماکیاولیسم و  ی گانه سهآیا صفات  که آنقرار گرفته بود: نخست 

ورزی  های عشق تاریک بر سبک گانه  سهگذارند؟ دوم، آیا صفات  احساس تنهایی اثر می ستیزی، بر جامعه

ورزی بر احساس  های عشق سبک ی واسطهتاریک با  ی گانه سهاثر گذارده است؟ و در نهایت، آیا صفات 

 گذارند؟ تنهایی افراد اثر می

تاریک  ی گانه سههای پژوهش حاضر نشان داد که از بین صفات  با نخستین سؤال، یافته در رابطه

بینی نماید. به  زن و مرد پیش جویان دانش ی نمونهتواند احساس تنهایی را در هر دو  ستیزی می جامعه تنها

ان و مردان ستیزی بایستی افزایش احساس تنهایی را در هر دو گروه زن جامعه عبارت بهتر، با افزایش

( در خصوص Zhang et al., 2015انتظار داشت. این موضوع، گرچه نتایج پژوهش ژانگ و همکاران )

دو  ی رابطه دهد؛ امّا به لحاظ فقدان ستیزی و احساس تنهایی را مورد تأیید قرار می میان جامعه ی رابطه

متفاوت است.  ها آنا پژوهش صفت تاریک دیگر؛ یعنی، خودشیفتگی و ماکیاولیسم با احساس تنهایی، ب

باالیی در صفت  ی نمرهتنها افرادی که از  جویدانش ی نمونهرسد که در این  در واقع، چنین به نظر می

را به صورت  فردی بینهای تاریک در روابط  گانه ستیزی برخوردار هستند، بهای سبک خاص سه جامعه

کنند. این موضوع گرچه به پژوهش و مطالعه بیشتری نیاز دارد امّا با توجه به  احساس تنهایی پرداخت می

رسد. به عبارت بهتر،  حدودی منطقی به نظر می کنندگان حاضر در این پژوهش تا مقطع سنی شرکت

 فردی بیندر ابتدای روابط  ها آندهد که اکثر  کنندگان در پژوهش حاضر نشان می میانگین سنی شرکت

تأثیر صفات شخصیتی خود در  ی تجربهبا جنس مخالف بوده و در نتیجه هنوز هم مجال چندانی برای 

 اند. را نداشته فردی بینسرنوشت روابط 

 سالی میانهای طولی تا اواخر سن  توان به مدد مطالعه زنی را تنها می در واقع، گرچه صحت این گمانه

نماید  های پژوهش حاضر در رابطه با سؤال اخیر این ذهنیت را ایجاد می قرار داد؛ امّا یافتهمورد ارزیابی 

گری و  شدت تکانش ی واسطهستیزی باشد که به  که شاید از بین سه صفت تاریک شخصیت تنها جامعه

ق گذاشته و فرد را به سمت احساس تنهایی سو فردی بینبر روابط  سریعیخواهی خود تأثیر  هیجان

گیری  دهد؛ امّا دو صفت تاریک دیگر؛ یعنی، ماکیاولیسم و خودشیفتگی که اولی به وضوح با جهت می

گری بسیار پایین و رفتار حساب شده در روابط با دیگران شناخته  پذیری، تکانش زمانی بلندمدت، انعطاف

شناختی  ی مؤلفّههای قابل توجهی از  ( و دومی که الاقل نشانهJones & Paulhus, 2011شود ) می

( و فقدان Zhang et al., 2015(، وجه صفتی هوش هیجانی )Gonzalez et al., 2018همدلی )

( را به همراه دارد، برای نمایان Jones & Paulhus, 2011ستیزی ) جامعه ی ویژهگری ناکارآمد  تکانش

پی های  درک این شکستاحساس تنهایی ناشی از  بالطبعو  فردی بینساختن آثار سوء بر شکست روابط 

 به زمان بیشتری نیاز دارند. در پی 
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ورزی،  های عشق تاریک بر سبک ی گانه سهدر رابطه با سؤال دوم مبنی بر امکان تأثیر صفات 

در صفات  افزایش دختر و پسر جویان دانش ی نمونهکه در هر دو  های پژوهش حاضر نشان داد یافته

 ها آنگرایانه و بازیگرانه را در  ورزی واقع تمال بروز دو سبک عشقتاریک خودشیفتگی و ماکیاولیسم، اح

پیش از این در بخش مقدمه نیز مطرح گردید، کامالً مورد انتظار  که چناندهد. این موضوع،  افزایش می

باالی فرد  ی نمرههای پژوهش حاضر،  دقیق خاطرنشان نمود که مطابق یافته طور بهاست. هرچند بایستی 

باال در  ی نمرهگرایانه عشق را در او افزایش داده و  در صفت تاریک خودشیفتگی، احتمال بروز سبک واقع

 صفت تاریک ماکیاولیسم، فرد را بیشتر برای بروز سبک بازیگرانه عشق مستعد خواهد ساخت.

ودشیفتگی و گفته شد تبیین این موضوع با توجه به خصلت نهفته در صفات تاریک خ که چنان

گرایانه و بازیگرانه چندان پیچیده و دور از انتظار نیست. به  های عشق واقع سبک طور همینماکیاولیسم و 

( نیز آمده، تمایز ظریف Jones & Paulhus, 2011در پژوهش جونز و پولهس ) که چنانتر،  کالم روشن

و به یک هویت قدرتمند و مثبت نهفته تاریک در نیاز ویژه ا ی گانه سهفرد خودشیفته با دو گروه دیگر 

در نزد دیگران  ها آناست که نه به منابع و پیامدهای محسوس، بلکه به شأن، احترام و اعتباری که برای 

رسد افزایش خودشیفتگی در یک فرد خاص، او را  نماید، وابسته است. از این رو بعید به نظر نمی ایجاد می

( در این Gana et al., 2013ق دهد. به باور گانا و همکاران )گرایانه عشق سو به سمت نگرش واقع

های اجتماعی و  گردد تا از کیفّیت ورزی، فرد آگاهانه به دنبال شریک عاطفی خاصی می سبک عشق

های سطح باال به حس هویت مثبت خویش  مند گردیده و به مدد همین کیفّیت شخصی معتبر وی بهره

باالی ماکیاولیسم مورد توجه قرار  ی نمرهین ویژگی فردی که در تداعی با تر بیفزاید. به عالوه، برجسته

شود  راهبردی دیگران در مسیر دستیابی به اهداف خویش است که باعث می کاری دستگیرد، فزونی  می

( social cheaterفریبکار اجتماعی ) عنوان بهتاریک  ی گانه سهفرد ماکیاولی در مقایسه با دو گروه دیگر 

به اهداف بلندمدت را به  یابی دستباال در صفت تاریک ماکیاولیسم،  ی نمرهخته شود. به عبارت بهتر شنا

از صداقت تا  فردی بینای توجیه نموده و تغییر راهبردی در گستره رفتارهای  هر قیمت و با هر وسیله

ین رو کامالً منطقی به (. از اJones & Paulhus, 2011دارد ) فریب یا از ظلم تا خیرخواهی را مجاز می

ورزی بازیگرانه نیز در وی  ماکیاولیسم، احتمال بروز سبک عشق ی نمرهرسد که با باال رفتن  نظر می

افزایش پیدا کند؛ چرا که به هر صورت در سبک یاد شده نیز فرد عاشق از هرگونه تعهد واقعی نسبت به 

وعی بازی برای دریافت تمنیات خویش ن عنوان بهبهره است و عشق را تنها  طرف مقابل خویش بی

 (.Gana et al., 2013; Murstein et al., 1991بازشناسی نموده است )

بین صفات  ی رابطههای پژوهش حاضر بر الگوهای دیگری از  البته بایستی به خاطر داشت که یافته

دختر و  جویان دانش ی نمونهکند که در  ورزی داللت می های عشق تاریک شخصیت و سبک ی گانه سه

ستیزی،  زن، افزایش نمره در صفت جامعه جویان دانش ی نمونهدقیق در  طور بهپسر کامالً متفاوت است. 

 ی نمونهبود؛ در حالی که در  های عشق رمانتیک، دوستانه و فداکارانه همراه با کاهش احتمال بروز سبک

داری انتظار بروز عشق فداکارانه را کاهش داده و  معنی طور بهمرد، افزایش نمره ماکیاولیسم  جویان دانش
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های عشق  در عین حال افزایش نمره در صفت تاریک خودشیفتگی با افزایش احتمال بروز سبک

 شیداگونه و فداکارانه همراه خواهد شد.

ورزی  صفات تاریک شخصیت زنان و مردان با سبک عشق ی رابطهدرخصوص این الگوهای متفاوت در 

 ;Cramer, Markus, Pomerleau, & Gillard, 2015)همچون  هایی توان همسویی با پژوهش ، میها آن

Hahn, & Bless, 1997; Hendrick, Hendrick, Foote, & Slapion-Foote, 1984; Jonason & 

Kavanagh, 2010;  ) ورزی صحه  عشق های جنسیتی در سبک های تفاوترا مورد توجه قرار داد که بر وجود

گذارند؛ امّا باز هم بایستی به یاد داشت که تبیین و توجیه چنین الگوهای متفاوتی در خالء  می

صفات تاریک شخصیت بر نگرش به عشق بررسی  تأثیرهایی که تفاوت میان زنان و مردان را در  پژوهش

های  ستیزی بر سبک جامعه منفی صفت تأثیرتوان  کرده باشند، دشوار و نادقیق خواهد بود. هرچند می

دختر( و صفت ماکیاولیسم بر عشق  جویان دانش ی نمونهرمانتیک، دوستانه و فداکارانه عشق )در 

دختر( را با توجه به ماهیت تاریک این دو صفت شخصیتی و توصیفات  جویان دانش ی نمونهفداکارانه )در 

 درک نمود. ها آنمربوط به 

با صفت  پسر جویان دانشعشق شیداگونه و فداکارانه در نزد  سبکهمچنین فزونی احتمال بروز دو 

توان به نیاز قدرتمند چنین افرادی به حس مثبت هویت مربوط دانست. به  برجسته خودشیفتگی را نیز می

عبارت بهتر شاید بتوان این گمانه را مطرح نمود که در فرهنگ ایرانی، الاقل برای مردان جوان، اتخاذ نگرشی 

داند  وم توجه، محبت و عشق نسبت به محبوب را بدون داشتن هرگونه توقع یا انتظاری وظیفه عاشق میکه تدا

خواهد و شوریدگی و هیجان عشق را از  فداکارانه( یا نگرشی که عشق را تنها برای خود عشق می عشق)سبک 

ویت مثبت که نیاز (، نوعی حس هGana et al., 2013شیداگونه( ) عشقداند )سبک  تر می هر چیزی مهم

توان به واسطه  قطع، صحت این موضوع را تنها می طور بهسازد. البته  مین میأاصلی افراد خودشیفته است را ت

ورزی کسانی که دارای نمرات باال در صفت خودشیفتگی هستند،  های عشق و مطالعه در سبک پژوهش

 نظر نمود. یک گمانه و توجیه احتمالی نباید از آن صرف عنوان بهپذیرفت؛ امّا به هر حال 

تاریک بر احساس تنهایی با  ی گانه سهصفات  تأثیرهرچند در رابطه با سؤال سوم مبنی بر امکان 

 ی نمونههای پژوهش حاضر باز از الگوهای متفاوت در  ورزی نیز یافته های عشق واسطه سبک

 ی نمونههای پژوهش حاضر در رابطه با  تر، یافته به کالم روشن کنند. حکایت می دختر و پسر جویان دانش

با کاهش  ها آنستیزی  کند که به موجب آن، افزایش جامعه دختر بر مسیری داللت می جویان دانش

احتمال بروز سبک عشق رمانتیک همراه گردیده و به واسطه کاهش همین نگرش خاص عشق بر 

پسر، افزایش صفت  جویان دانش ی نمونهاست. در حالی که در افزایش احساس تنهایی تأثیر گذاشته 

افزایش همین نگرش  ی واسطهخودشیفتگی بر افزایش احتمال بروز عشق شیداگونه تأثیر گذاشته و به 

 احساس تنهایی تأثیر گذاشته است. خاص عشق بر افزایش

های تاریک شخصیت با  گانه دختر و پسر، دو عضو متفاوت از سه جویان دانش ی نمونهبه عبارت بهتر در  

که در مورد  ترتیب بدیناند.  ورزی به احساس تنهایی افراد دامن زده دو سبک متفاوت عشق ی واسطه
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با کاهش احتمال بروز یک نگرش رمانتیک  ستیزی است که دختر، این صفت تاریک جامعه جویان دانش

پسر، این صفت تاریک خودشیفتگی است که با  جویان دانشفزاید و در مورد ا عشق بر احساس تنهایی می

گذارد. برای درک  افزایش احتمال بروز یک نگرش شیداگونه از عشق بر فزونی احساس تنهایی تأثیر می

( عشق در واقع نوعی نگرش است که Lee, 1973این روابط بایستی به خاطر داشت که از منظر لی )

سازد  ادگی خاصی را برای فکر، احساس و رفتار در قبال یک شریک عاطفی مهیا میآم زمینه یا پیش

(Gana et al., 2013از این رو می .) دختر، بر ایجاد نگرش  جویان دانشستیزی در  توان گفت صفت جامعه

عمیق و  ی رابطهخاصی از عشق که فرد را نسبت به شریک عاطفی خود صادق و گشوده ساخته و یک 

ورزی  نماید، تأثیر منفی خواهد گذاشت. این نگرش خاص با عنوان سبک عشق فراگیر را جستجو می

( سبک عشقی Cramer et al., 2015های گذشته )همچون  شود و به گواهی پژوهش رمانتیک شناخته می

شاید همین موضوع  نماید. است که بیشترین رضایتمندی را در رابطه با جنس مخالف برای دختران ایجاد می

ستیزی و سبک عشق رمانتیک را به افزایش نمرات احساس  جامعه ی رابطههای پژوهش حاضر  هم در یافته

های پژوهش حاضر  ختم نموده است. از سوی دیگر، با تکیه بر یافته دختر جویان دانش ی نمونهتنهایی در 

د نگرش خاصی از عشق که فرد را مشتاق پسر، بر ایجا جویان دانشتوان گفت که صفت خودشیفتگی در  می

ورزی  یگانگی و وحدت کامل با محبوب ساخته، تأثیر مثبت خواهد گذاشت. این نگرش خاص با سبک عشق

( سبک عشقی است که Hendrick et al., 1998های پیشین ) شود و به تأیید پژوهش شیداگونه شناخته می

ته و تجربه هجران، درد و غم را در فرایند عشق بدیهی نوعی شوریدگی و شیدایی پذیرف عنوان بهعشق را 

شود که مسیر تأثیر خودشیفتگی به عشق شیداگونه در نهایت به  داند. شاید همین موضوع نیز باعث می می

 ختم گردد. دختر جویان دانش ی نمونهافزایش احساس تنهایی در 

 

 گیري نتیجه

که یکی تنها از -واضح بایستی اذعان نمود که تبیین و درک این دو الگوی متفاوت  طور بهبه هر حال 

خیزد و تنها برای  مؤثر است و دیگری از خودشیفتگی برمی دختران ی نمونهستیزی برخاسته و تنها برای  جامعه

خاطر  از هم باید بههای بیشتری در این حوزه است. امّا ب و مطالعه پژوهشمستلزم  کند، عمل می پسران ی نمونه

های تاریک شخصیت با  گانه دهد که سه ها نشان می داشت که تمرکز بر اتخاذ یک دیدگاه کلی از این یافته

گذارد. این موضوع انتظار برآمده از پیشینه پژوهشی  ورزی بر احساس تنهایی افراد تأثیر می سبک عشق ی واسطه

 تأثیریدهد. هرچند تمرکز بر الگوهای متفاوت چنین  یید قرار میل سوم پژوهش حاضر را مورد تأادر رابطه با سؤ

های آتی به جای بررسی  نماید که پژوهش بر این ضرورت نیز تأکید می دختر و پسر جویان دانش ی نمونهدر دو 

 ,Furnham & Trickeryهای گذشته )  در پژوهش که چنان-تفاوت جنسیتی در نمرات صفات تاریک شخصیت 

2011; Jonason et al., 2009; Jonason, Li, & Buss, 2010; Jonason, Koenig, et al., 2010;)  مورد

های  گانه این سه تأثیرهای متفاوتی را مورد توجه قرار دهند که تحت  بایستی مکانیسم -توجه قرار گرفته است

 گردد. تاریک در دختران و پسران ایجاد می
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دارای محدودیت است و در نتیجه  بستگی همتکیه بر یک روش تحقیق  ی واسطهپژوهش حاضر به 

الزم است استنباط علّی از نتایج آن با احتیاط صورت گردد. به عالوه در این پژوهش تنها به اطالعات به 

های سنی مشابه از  جویان اکتفا شده است؛ از این رو، در تعمیم نتایج به گروهدست آمده از نمونه دانش

 ی گانه سهی  حوزه که اینشود با توجه به  بایستی محتاط بود. پیشنهاد می جویی دانش غیرجمعّیت جوان 

های  آید در پژوهش شناسی به شمار می های جدید روان صفات تاریک شخصیت هنوز هم از جمله زمینه

توجه  ها آن ی واسطههای  و مکانیسم فردی بیننسبت به بررسی چگونگی تأثیر این صفات بر روابط  آتی

در روابط کاری افراد در  طور همینگردد. این موضوع به ویژه در روابط عاطفی افراد با جنس مخالف و 

  تواند به درک بیشتر از صفات تاریک شخصیت کمک کند. ای شغلی میه محیط

 

 سپاسگزاري
در  هانامهپرسشتکمیل  ی واسطهکه به  جویانی دانشرا به تمامی  مان صمیمانهوسیله قدردانی  بدین

 نماییم. اند، تقدیم می مطالعه حاضر شرکت نموده
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