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 چكيده

 به پژوهشی که اماسازی و بازداری رفتاری و شخصیت تاریک انجام شده است. باورهای انگیزشی، سیستم فعال در رابطه با متعددی مطالعات: زمينه

 مانده مغفول باشد پرداختهگری شخصیت تاریک در دانشجویان سازی و بازداری رفتاری با میانجیباورهای انگیزشی بر اساس سیستم فعالمدل  تدوین

گری شخصیت تاریک در سازی و بازداری رفتاری با میانجییابی باورهای انگیزشی بر اساس سیستم فعالمدلاضر با هدف پژوهش حهدف: است. 

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان روش: صورت گرفت. دانشجویان 

نفر بود که از بین آنها  0120به تعداد  0931-33دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی  رشته علوم انسانی مقطع دکتری

های باورهای انگیزشی پنتریچ های مورد نیاز از پرسشنامهآوری دادهگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمعروش نمونه نفر به 111تعداد 

ها با ( استفاده شد. داده2101( و شخصیت تاریک جانسون و وبستر )0330سازی و بازداری رفتاری کارور و وایت )(، سیستم فعال0330)و همکاران 

: نتایج نشان داد سیستم هايافتهتحلیل شد.  3Plsو  22Spssافزارهای و از طریق نرم 11/1استفاده از روش آماری معادالت ساختاری در سطح معناداری 

سازی (. همچنین سیستم فعالP ،011/1- =β= 110/1داری داشت )بازداری رفتاری بر باورهای انگیزشی با نقش میانجی شخصیت تاریک اثر منفی و معنا

های افته: با توجه به یگيرینتيجه (.P ،022/1=β= 111/1داری داشت )رفتاری بر باورهای انگیزشی با نقش میانجی شخصیت تاریک اثر مثبت و معنا

گری شخصیت تاریک از نظر آماری سازی و بازداری رفتاری با میانجییابی باورهای انگیزشی بر اساس سیستم فعالتوان نتیجه گرفت مدلپژوهش می

سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، شخصیت باورهای انگیزشی، سیستم فعال ها:واژه كليددار بوده و مدل از اعتبار الزم برخوردار است. معنی

 تاریک، دانشجویان.
Background: Numerous studies have been conducted on motivational beliefs, behavioral activation and inhibition 
systems, and dark personality. But a study that has developed a model of motivational beliefs based on the system of 
activation and behavioral inhibition mediated by dark personality in students has been neglected. Aims: The aim of this 
study was to model motivational beliefs based on the system of activation and behavioral inhibition mediated by dark 
personality in students. Method: The present study was descriptive and of correlation and structural equations. The 
statistical population of the study included all humanities students of the doctoral program of Islamic Azad University, 
science and research branch of Tehran in the academic year 1398-99, numbering 1621 people, of whom 770 people were 
selected by available sampling method as a sample. The motivational beliefs questionnaire of Pintrich & et al. (1991), 
Carver & White (1994) behavioral activation and inhibition system, and Johnson & Webster (2010) dark personality 
questionnaire were used to collect the required data. Data were analyzed using structural equation statistical method at a 
significance level of 0.05 and Spss22 and Pls3 software. Results: The findings showed that the behavioral inhibition 
system had a negative and significant effect on motivational beliefs with the mediating role of dark personality 
(P= 6/754, β= -0/100). Also, behavioral activation system also had a positive and significant effect on motivational 
beliefs with the mediating role of dark personality (P= 0/660, β= 0/122). Conclusions: According to the research 
findings, it can be concluded that the modeling of motivational beliefs based on the system of activation and behavioral 
inhibition mediated by dark personality is statistically significant and the model has the necessary validity. 
Key Words: Motivational beliefs, behavioral activation system, behavioral inhibition system, dark personality, students. 
Corresponding Author: Asadzadeh@atu.ac.ir 
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 مقدمه

عوامل  مهمترین از یکی رفتاری -مغزی  هایفعالیت سیستم

است. گری با  شده ( مطرح2111گری ) توسط که است مزاجی

تقویت  به حساسیت نظریة های حیوانی دربازنگری ادبیات پژوهش

سیستم  سه شامل که نمود ارائه زیستی از شخصیت یک الگوی

رفتاری  -مغزی  هایسیستم است. به اعتقاد وی این رفتاری -مغزی 

به  آنها از یک هر فعالیت و هستند فردی هایاساس تفاوت

می  و اضطراب ترس متفاوت نظیر هیجانی هایفراخوانی واکنش

 0سازی رفتاریفعال سیستم سیستم، (. اولین2101انجامد )لی و ژو، 

و  دهد. فعالیتتنبیه پاسخ می فقدان و پاداش های شرطیبه محرک

مثبت،  هایهیجان فراخوانی موجب این سیستم حساسیت افزایش

سیستم، سیستم  شود. دومینمی 9فعال اجتناب و 2رفتار روی آورد

 فقدان و تنبیه های شرطیمحرک به که است 0بازداری رفتاری

 آورترس هایمحرک و جدید هایبه محرک پاداش و همچنین

 حالت، فراخوانی موجب سیستم این دهد. فعالیتذاتی پاسخ می

 خاموشی، 1پذیرفعل اجتناب رفتاری، بازداری و عاطفی اضطراب

 - ستیز سیستم گردد. سومین سیستم،می و برپایی افزایش توجه

 و مرتبط هیپوتاالموس و آمیگدال ساختاری با که از نظر است گریز

باشد )صید، رجایی و برجعلی، محرک های آزارنده حساس می به

 طراحی تقویت به حساسیت بر نظریة مبتنی 1کیمبرلمدل  (.0933

 سه که است بیولوژی شخصیت بر اساس است. این نظریه شده

داند. این می فردی هایتفاوت زیربنای را در مغز عمده سیستم

 انجماد، -گریز  –جنگ  سیستم از؛ مغزی عبارت هستند هایسیستم

 موبرلی اماهن، (بازداری رفتاری  سازی رفتاری و سیستمفعال سیستم

 عالئم پاداش به پاسخ در رفتاری سازیسیستم فعال (.2103رایت،  و

 در فرار و رفتار اجتناب منظور به انجماد -گریز  –جنگ  سیستم و

شود. در می فعال غیرشرطی شرطی و های آزارندةمحرک به پاسخ

بین  مناقشات فصل و حل رفتاری اصلی سیستم بازداری وظیفة مقابل

اجتناب( است )دیمیدجان و  -نزدیکی  رقابتی )مانند تعارض اهداف

 علل هم که است فرض بر این مبتنی کیمبرل (. مدل2101همکاران، 

                                                           
1. Behavior Activation System 
2. Approach 
3. Active Avoidance 
4. Behavior Inhibition System 
5. Passive Avoidance 
6. Kimbrel 

شود. می اجتماعی اضطراب اختالل علل دور باعث هم نزدیک و

 سیستم بازداری زیاد حساسیت به که است دور شامل عواملی علل

 عوامل این تمامی کند کهمی فرض مدل د. اینمی شو رفتاری منجر

 و ایجاد به منجر و دارند تعامل با هم ایو پیچیده سبک متقابل به

پرونچر،  و شوند )چارتریرمی اجتماعی تداوم اختالل اضطراب

2109.) 

رفتاری با شخصیت  -مغزی  هایمطالعه نقش و کارکرد سیستم

و توجه روانشناسان را به هایی است که عالقه یکی از زمینه 1تاریک

(. شخصیت 0931خود جلب کرده است )دشتی و ابوالقاسمی، 

سبک  که است فرد و منحصر به های بادوامویژگی از ایمجموعه

کند )میرزاحسینی، می مختلف را مشخص هایموقعیت با مواجهه

نقطه  یک عنوان (. شخصیت تاریک به0931ارجمند و منیرپور، 

است و تالش  گرفته استفاده قرار مورد اخیر هایکانونی در پژوهش

ناکارآمد انجام  صفات شخصیتی بندیپیرامون طبقه های گوناگونی

تاریک توجه  گانهصفات سه بندیطبقه بین، این است. از پذیرفته

و  اجتماعی های روانشناسیدر حیطه گذشته دهة طی را زیادی

کریسل،  و لی وبستر، اسمیت، است )جانسون، کرده جلب شخصیت

جهت  محققان منظور تشویق به تاریک گانهسه (. صفات2101

اند شده مطرح کنار یکدیگر در گانهسه صفات این مطالعه و بررسی

رفتار  بُعد نظری و روانسنجی، در پوشیهم دلیل به صفات این و

سه سازه شخصیتی  بنابراین و گیرندمی بر در را ایگسترده

گانه قالب صفات سه در 01سایکوپات و 3ماکیاولیسم، 1خودشیفته

(. گروهی از 2100پالهوس،  و تاریک شناخته شدند )جونز

اجتماعی  لحاظ از که انداشاره کرده هاییروانشناسان به شخصیت

عملکرد  نرمال محدوده در هنوز ولی باشند است آزارنده ممکن

های شخصیت گیرند. در میانمی قرار سطح غیربالینی در و هستند

و  خودشیفتگی ماکیاولیسم، صفت ذکر سه اجتماعی آزارندة

سه  اند. اینکرده جلب خود به را تجربی بیشتری توجه پسیکوپاتی

سلطه )مثل  برتری، مثل استحقاق، هاییویژگی با صفت

ماکیاولیسم(،  و فریبکاری )مثل اجتماعی جذابیت خودشیفتگی(،

فردی بین خصومت و شگریاجتماعی سنگدالنه، تکان هاینگرش

                                                           
7. Dark Personality 
8. Narcissism 
9. Machiavellianism 
10. Psychopathy 
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(. این 2109کراس،  و شوند )جانسونمی ستیزی مشخصجامعه )مثل

در  و هستند غیربیمارگونه آزارنده بودن، عین در شخصیتی صفات

های گیرند. صفت ماکیاولیسم، به نگرشمی قرار غیربالینی بخش

جامعه  فردی( مثلبین خصومت و تکانشگری سنگدالنه، اجتماعی

شامل خصوصیاتی چون رفتار  اشاره دارد. بعد ضداجتماعیستیزی( 

که بیشتر  است و بزهکاری همدلی حس عدم وجود ضداجتماعی،

شخصیت خودشیفته  آخر که آن تمرکز دارد. بعد نتیجه و بر عمل

افرادی  است. چنین چون کسب قدرت می باشد، شامل خصوصیاتی

دنبال  به و متکبرافرادی  بوده و توجه مرکز دارند همیشه در دوست

های متفاوت (. با وجود ریشه2100موفقیت هستند )جونز و ویسر، 

 با عنوان مثلث تاریک که شخصیت سه دهنده، این تشکیل

 مشترک هستند؛ در چند ویژگی شود،نام برده می آنها شخصیتی از

همراه با  اجتماعی بدخواهانه منش از سه شخصیت درجاتی هر

 ارتقای خود، سردی عاطفی، چندرویی و های رفتاری برایگرایش

 (.0933رشیدی، نیا و هارونپرخاشگری دارند )شریفی

سازی و بازداری سیستم فعالچه گفته شد متغیرهای بر اساس آن

بینی تعدادی از متغیرها تواند در پیشرفتاری و شخصیت تاریک می

رهای باوتوان به نقش مؤثری داشته باشد. از جمله این متغیرها می

 (.0931پور، )مسلمان، حسینی و صادقاشاره نمود  0انگیزشی

 رفتار ورودی یا آمادگی ذهنی برای وسیله یک انگیزش به عنوان

 تواندمی خود یادگیری نیز و آیدمی حساب به نیاز یادگیریپیش

 باعث موفق عمیق و هایشود. یادگیری آن افت یا بر پیدایش علتی

 و شودپژوهش می و مطالعه برای دانشجو در ایجاد انگیزه بیشتر

داشت )سلمانی، خامسان  خواهد پی در را باالیی عملکرد تحصیلی

 از معیارهای ایدسته شامل (. باورهای انگیزشی،0931و اسدی، 

 کردن یا پرهیز دادن انجام برای افراد که است و اجتماعی شخصی

 به دنبال انگیزشیمعیارهای  کنند. اینآنها مراجعه می یک عمل به از

 شکل اشخاص مهم زندگی به وسیله فرد رفتار عدم تأیید تأیید و

نظریة یادگیری  با (. مطابق0931گیرد )برات و داورپناه، می

 ( خودکارآمدی )انتظار(،0331و دیگروت ) خودتنظیمی پنتریچ

 امتحان )عاطفه( به عنوان گذاری درونی )ارزش( و اضطرابارزش

به عنوان اصلی  اند. خودکارآمدیشده معرفی باورهای انگیزشی

شخص در  ارزیابی باورهای شامل مؤلفه باورهای انگیزشی، ترین

                                                           
1. Motivational Beliefs 

 های خاص است. بندوراموقعیت یا انجام تکالیف بودن در اثربخش

 از طریق که داندشناختی می فرآیندهای یکی از خودکارآمدی را

 از خصوصیات بسیاری و اجتماعی خود از رفتارهای آن بسیاری

به  گذاری درونی(. ارزش2100دهیم )هیل، می را گسترش شخصی

 دانشجویان شامل باورهای باورهای انگیزشی، مؤلفه دیگر عنوان

 هایبه شیوه است. این مؤلفه یک تکلیف و جذابیت اهمیت درباره

غیره  و گذاری تکلیفارزش جمله اهداف پیشرفت، از مختلفی

 از دیگر به عنوان یکی امتحان ضطرابشده است و ا سازیمفهوم

 آموزشی در مراکز پدیده مهم باورهای انگیزشی به یک هایمؤلفه

 مورد نگرانی در با همراه نگرانی و رفتارهای حس منفی، با

(. اضطراب 0931کند )تجری، اشاره می امتحان در شایستگی

 که پیامدهای است حالت هیجانی ناخوشایندی یا امتحان، احساس

 مختلفی در دارد و در درجات خاصی روانشناختی و رفتاری

شود می تجربه های ارزشیابیموقعیت دیگر یا و رسمی امتحانات

همکاران  و اعتقاد بروس (. به2109و آیدین،  آلجی )کاراتاس،

مؤلفه  تریناز اصلی یکی یادگیری ( باورهای انگیزشی برای2111)

توجه آموزش  صورت در و بوده یادگیری بر اثرگذار های

 برای یادگیرندگان یادگیری هایمؤلفه، محیط این دهندگان به

 انگیزشی دانشجویان باورهای بود. نوع تر خواهدو بانشاط ترجذاب

عمده  آنان تأثیر از راهبردهای شناختی استفاده و میزان یادگیری بر

 موفقیت تحصیلی در تعیین کننده عوامل جمله و از دارد ای

 (.2100شود )کورکین، شیرلی، ولترز و ویسنر، میمحسوب 

ای را در زمینه های انجام شده، افق تازهنگاهی به نتایج پژوهش

( 0931فرد )کند. دهقانی و حکمتیانپژوهش حاضر ترسیم می

های ناسازگار اولیه، سیستم فعال نقش طرحواره»پژوهشی را با عنوان 

پیش  سازی بازداری رفتاری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در

انجام دادند. روش این « آموزانبینی اضطراب اجتماعی دانش

فعال  پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد سیستم

 نقش اجتماعی دانش بینی اضطرابپیش رفتاری در سازی بازداری

( پژوهشی را با 0933زندی و خبیری )دارند. همچنین حیدری، غرایق

گانه تاریک شخصیت با اعتماد به نفس ارتباط صفات سه»عنوان 

سه  صفات بیننتایج نشان داد انجام دادند. « رزمی کاران نخبه ایران

 و ورزشی ارتباط منفی نفس اعتماد به و شخصیت گانه تاریک

داشت. از طرفی منطقیان، صابری و بشردوست  معنادار وجود

اریک های تتبیین رابطه بین ویژگی»( پژوهشی را با عنوان 0931)
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گر استرس شخصیت و فرسودگی شغلی بر اساس نقش میانجی

انجام دادند. روش این پژوهش توصیفی و از نمونه « ادراک شده

 از حاکی هاداده تحلیل از حاصل های همبستگی بود. نتایجطرح

 به سایکوپات شخصیت آن بود که در مدل برازندگی مناسب

 و مستقیم صورت به شخصیت ماکیاولی و و مثبت، صورت مستقیم

 شخصیت بینی کرد. همچنینپیش را فرسودگی شغلی منفی،

ادراک  میانجی گری استرس با شخصیت ماکیاولی و سایکوپات

بینی کرد. عالوه بر این میرزاحسینی، را پیش شغلی فرسودگی شده،

آزمون مدل طرح »( پژوهشی را با عنوان 0931ارجمند و منیرپور )

یین مشکالت خوردن در افراد مبتال به های یانگ جهت تبواره

 -انجام دادند. روش پژوهش توصیفی « مشکالت شخصیتی

یابی معادالت ساختاری بود. نتایج نشان همبستگی و به شکل مدل

های برازش مدل پژوهش وضعیت مطلوبی داشت. داد شاخص

بررسی »(. پژوهشی را با عنوان 0930ویسی )امیری، یعقوبی و قره

سازی رفتاری و بازداری های فعالهیجانی، سیستم روابط هوش

انجام دادند. روش پژوهش « گانه تاریکرفتاری با صفات سه

همبستگی بود. نتایج نشان داد روابط مثبت معناداری بین  -توصیفی 

ساز و بازداری رفتاری با صفت پسیکوپات از صفات سه سیستم فعال

( 0931می و کافی )گانه تاریک وجود داشت. باقری، ابوالقاس

مقایسه رگه های تاریک شخصیت و سیستم »پژوهشی را با عنوان 

سازی / بازداری رفتاری در بدنسازی با و بدون مصرف فعال

انجام دادند. روش پژوهش « آندروژنی -استروئیدهای آنابولیک 

های رگه ای بود. نتایج نشان داد درمقایسه -توصیفی از نوع علّی 

با  بدنسازان رفتاری سازی / بازداریفعال سیستم و شخصیت تاریک

معنی  تفاوت آندروژنی -استروئیدهای آنابولیک  مصرف و بدون

تاریک  های صفاتمؤلفه داشت. همچنین در داری وجود

رفتار  و استروئیدی خودشیفتگی، ماکیاولیسم شخصیت، بدنسازان

رسولی دادند. دهقان، شاهقلیان و  نشان را ضداجتماعی بیشتری

رفتاری،  -های مغزی مقایسه سیستم»( پژوهشی را با عنوان 0931)

های غیربالینی افراد اضطراب وجودی و عواطف مثبت و منفی نمونه

انجام « دارای صفات شخصیتی خودشیفته و مرزی با افراد عادی

 ای بود. نتایج نشان داد میانگینمقایسه -دادند. روش پژوهش علّی 

 عادی گروه دو هر از مرزی گروه وجودی طرابعاطفه منفی و اض

حساسیت  سطح نظر بود. از باالتر معناداری به صورت و خودشیفته

ها گروه از یک هیچ بین تفاوتی سازفعال بازداری و سیستم سیستم

 وجود نداشت.

ررسی روابط بین ب»( پژوهشی را با عنوان 2103ژانگ و لیو )

انگیزه و مشارکت یادگیری آنها باورهای انگیزشی معلمان، تنظیم 

انجام دادند. روش پژوهش « ای آنالیندر جوامع یادگیری حرفه

توصیفی از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد بین باورهای انگیزشی 

سازی رفتاری در آنان رابطه مثبت و معناداری معلمان با سیستم فعال

بررسی »نوان ( پژوهشی را با ع2103واینز و والکر )وجود داشت. 

« رابطه بین صفات شخصیتی روشن و تاریک در دو نمونه مدیریتی

انجام دادند. روش پژوهش مذکور همبستگی بود. نتایج نشان داد 

 00صفت از  1طور قابل توجهی به مقیاس مسؤلیت پذیری کالیفرنیا

بندی شده است را پیش اسان رتبهصفت تاریک را که توسط روانشن

رابطه »( پژوهشی را با عنوان 2102ا و تیلیمپولس )کند. ویبینی می

انجام دادند. روش « گانه تاریک با همدلی و هیجانصفات سه

گانه پژوهش مذکور همبستگی بود. نتایج نشان داد صفات سه

تاریک با سطوح پایین همدلی و تجربه هیجان منفی رابطه داشت. 

ربه هیجان یکوپاتی موجب دشواری تجهمچنین نمرات باال در پس

( پژوهشی را با عنوان 2103های منفی شد. ریس و همکاران )

های فعال عملکرد شناختی و سیستم بررسی رابطه فعالیت بدنی با»

انجام دادند. روش پژوهش مذکور « ساز و بازداری رفتاری

 خود ورزشکاران از که هاییواکنشهمبستگی بود. نتایج نشان داد 

فرآیندهای  از بسیار مهمی تحاوی اطالعا دهندمی نشان

 متغیرهای از راستا، یکی این است. در ریزدرون روانشناختی

سازی / سیستم فعال شناختی، مبحث فرآیندهای پراهمیت در

 رفتاری است. بازداری

ای آمادگی ذهنی نقش عمده برای وسیله یک انگیزش به عنوان

های یادگیریدر عملکرد تحصلی دانشجویان دارد. به طوری که 

شود. از سوی در آنان می موفق سبب ایجاد انگیزه بیشتر عمیق و

به  یک عمل از کردن یا پرهیز دادن انجام دیگر دانشجویان برای

کنند. بر اساس دیدگاه یادگیری باورهای انگیزشی مراجعه می

( باورهای انگیزشی سه 0331دیگروت ) و خودتنظیمی پنتریچ

 گذاری درونی و اضطرابارزش ی،مؤلفه شامل؛ خودکارآمد

از  توان گفت باورهای انگیزشی یکیباشد. بنابراین میامتحان می

توجه  صورت در و بوده یادگیری بر اثرگذار مؤلفه های تریناصلی

به آن، موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان رقم خواهد خورد. بر 

های پیشین چه گفته شد و نیز با توجه به نتایج پژوهشاساس آن
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ها صرفاً یکی از مشخص شد که در هر کدام از این پژوهش

متغیرهای پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین در 

سازی و سیستم فعالاین پژوهش این سؤال مطرح بود که آیا 

بینی گری شخصیت تاریک قادر به پیشبازداری رفتاری با میانجی

 نشجویان است؟باورهای انگیزشی در بین دا

 روش

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادالت 

پژوهش شامل تمامی دانشجویان رشته ساختاری بود. جامعه آماری 

های مرتبط با علوم انسانی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 0120به تعداد  0931-33علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 

گیری در نفر به روش نمونه 111نها تعداد نفر بود که از بین آ

بر اساس توصیه هومن در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد. 

گیرد به ازای انجام میمعادالت ساختاری هایی که به روش پژوهش

نمونه در نظر گرفت  01الی  1توان بین هر سؤال پرسشنامه می

های ورودی شامل؛ (. در این پژوهش مالک0931)هومن، 

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، 

مشغول به تحصیل در مقطع دکتری علوم انسانی در سال تحصیلی 

های مند به همکاری در اجرای پژوهش و مالک، عالقه33-0931

خروج نیز شامل: عدم تمایل به همکاری در پژوهش، تکمیل 

ین مطالعه به شماره کد ا ها به صورت ناکامل و ناقص بود.پرسشنامه

انجام شد. همچنین  IR.IAU.SRB.REC.1398.160اخالق 

مالحظات اخالقی به شرح زیر رعایت گردید: رضایت آگاهانه و 

ها، امکان خروج از مطالعه، احترام به حقوق و داوطلبانه آزمودنی

داری از سوی پژوهشگر و ها، رازداری و امانتشخصیت آزمودنی

در این مالی در حین مطالعه از سوی پژوهشگر. جبران خطرات احت

های مورد نیاز از ابزارهای شرح زیر آوری دادهبرای جمعمطالعه 

 استفاده شد:

 ابزار

: این پرسشنامه 0پرسشنامه باورهای انگیزشی پینتریچ و همکاران

عبارت  01شده و دارای  ( ساخته0331گروت )دی و توسط پنتریچ

خودتنظیمی  یادگیری و راهبردهای انگیزشی در دو بخش باورهای

است. در  شده تنظیم سئوالی 22و فراشناختی(  شناختی )راهبردهای

سؤال است  21داری  که انگیزشی باورهای پژوهش از بخش این

                                                           
1. Motivational Beliefs Questionnaire by Pintrich & et al 

شامل خودکارآمدی، جهت  پرسشنامه این هایاستفاده شد. مؤلفه

و  باشدامتحان می گذاری درونی و اضطرابگیری هدف، ارزش

موافق( نمره  )کامالً 1مخالفم( تا  )کامالً 0لیکرت از  مقیاس براساس

و حداکثر نمره آن  01شود. حداقل نمره این پرسشنامه گذاری می

 آن روایی ( در بررسی0331گروت )دی و باشد. پنتریچمی 291نیز 

عامل  انگیزشی سه مقیاس باورهای برای تحلیل روش از با استفاده

برای  و امتحان اضطراب و ارزشگذاری درونی خودکارآمدی،

از  عامل استفاده دو خودتنظیمی راهبردهای یادگیری مقیاس

مدیریت  و فراشناختی راهبردهای از استفاده و راهبردهای شناختی

ها را با مقیاس خرده پایایی ضرایب و آوردند دست به را منابع

، 10/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی 

، استفاده از 11/1امتحان  ، اضطراب19/1گذاری درونی ارزش

به دست آوردند.  13/1و فراشناحتی را  11/1راهبردهای شناختی 

 روش از پرسشنامه روایی این بررسی ( نیز برای0911نژاد )موسوی

 عامل راهبرهای سه و کرده تحلیل عاملی استفاده و محتوایی روایی

 دهیخودنظم و باال سطح شناختی هبردهایپایین، را سطح شناختی

از آلفای کرونباخ  پایایی برای تعیین کرد. او فراشناختی را استخراج

درونی  ، ارزشگذاری10/1استفاده کرد و ضرایب خودکارآمدی 

 را گزارش نمود. در این پژوهش نیز 31/1و اضطراب امتحان  13/1

 محاسبه شد. 10/1کرونباخ ابزار مذکور با استفاده از آلفای  پایایی

: 2سازی و بازداری رفتاری کارور و وایتپرسشنامه سیستم فعال

 21( ساخته شده و شامل 0330وایت ) و کارور توسط این مقیاس

این  در رفتاری است. زیرمقیاس بازداری پرسش خوداظهاری

رفتاری  بازداری سیستم حساسیت که است گویه 1شامل  پرسشنامه

نشانه  با هنگام رویارویی اضطراب احساس تهدید و به دهییا پاسخ

شامل  رفتاری سازیفعال گیرد. زیرمقیاسمی اندازه را های تهدید

می  اندازه را رفتاری سازفعال و حساسیت سیستم است گویه 09

 از ایدرجه 0لیکرت  مقیاس در هاسؤال این به هاگیرد. آزمودنی

می  ( پاسخ0درست است )نمره  کامالً ( تا0درست نیست )نمره 

می  11و حداکثر نمره آن نیز  21ه دهند. حداقل نمره این پرسشنام

 با آن و روایی افتراقی 12/1باشد. ثبات درونی بازداری رفتاری 

 کرونباخ است. همچنین ضریب آلفای گزارش شده 11/1اضطراب 

 گزارش شده 11/1سازی نیز فعال و 10/1 بازداریهای مقیاس خرده

                                                           
2. Carver and White Behavioral Activation and Inhibition 

System Questionnaire 
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( ضرایب کل 0931است. در پژوهش دهقان و حکمتیان فرد )

به  19/1و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور  11/1همسانی 

ابزار مذکور با استفاده  پایایی دست آمده است. در این پژوهش نیز

 محاسبه شد. 11/1از آلفای کرونباخ 

در  پرسشنامه این: 0پالهس و جونزصیت تاریک پرسشنامه شخ

 سؤال 21 دارای و شده ساخته پالهس و جونز توسط 2100سال 

شخصیت )خودشیفتگی،  تاریک صفات هدف آن بررسی است و

 مقیاس براساس پرسشنامه باشد. اینسایکوپات، ماکیاولی( می

 1مخالفم( تا  )کامالً 0از  آن که طیف شده است لیکرت تنظیم

و حداکثر  21باشد. حداقل نمره این پرسشنامه موافق( می )کامالً

 شرح به مؤلفه هر در پرسشنامه این باشد. پایاییمی 001نمره آن نیز 

با  ، خودشیفتگی10/1با آلفای کرونباخ  است؛ ماکیاولیسم زیر

. 12/1کرونباخ  آلفای و سایکوپاتیک با 11/1کرونباخ  آلفای

جامعة  در تاریک گانةسه نجی مقیاسهای روانسویژگی بررسی

امیری  و بود. یعقوبی این مقیاس های مطلوبویژگی بیانگر ایران

 ،12/1های سایکوپات را کرونباخ زیرمقیاس آلفای (0932)

آوردند. در  بدست 13/1و خودشیفتگی را برابر  10/1ماکیاولی را 

کرونباخ ابزار مذکور با استفاده از آلفای  پایایی این پژوهش نیز

 محاسبه شد. 11/1

های توصیفی از میانگین، انحراف در بخش یافتهدر این پژوهش 

در بخش ( و 2معیار و نمودار پراکندگی )برای بررسی خطی بودن

ها از آزمون های استنباطی ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادهیافته

عامل تورم ، 0اره تحملو سپس از آم 9اسمیرنف -کالموگروف 

 1واتسون -خطی چندگانه(، دوربین )برای بررسی هم 1واریانس

)برای بررسی  1ویسکر -استقالل خطاها( و باکس )برای بررسی 

ها نیز از های پرت( استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل دادهداده

افزارهای با استفاده از نرم 1طریق آزمون آماری معادالت ساختاری

22Spss  3وPls .11/1ها داری برای همه آزمونسطح معنی انجام شد 

 لحاظ گردید.

                                                           
1. Jones and Pauls Dark Personality Questionnaire 
2. Linearity 
3. Kolmogrov-Smirnov 
4. Tolerance 
5. Variance Inflation Factor 
6. Durbin-Watson 
7. Box- Whisker 
8. Structural Equation 

 هايافته

های این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی آزمودنی

علوم و تحقیفات واحد تهران تشکیل دادند که میانگین و انحراف 

سال بود. تعداد دانشجویان زن  11/03 ±10/1استاندارد سن آنها 

درصد( مرد  13/91نفر ) 210تعداد درصد( و  00/19نفر ) 011

 011درصد( متأهل و تعداد  11/11نفر ) 111بودند. همچنین تعداد 

های توصیفی متغیرهای درصد( نیز مجرد بودند. شاخص 09/20نفر )

ها که از آزمون پژوهش و نیز نتیجه بررسی نرمال بودن توزیع داده

مشاهده قابل  0اسمیرنف استفاده شده در جدول  -کالموگروف 

 است.

نشانگر ویژگی های توصیفی شامل؛ میانگین،  0های جدول یافته

انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمره، کجی و کشیدگی 

باشد. همچنین بر اساس نتایج جدول مذکور، متغیرهای پژوهش می

اسمیرنف برای  -که سطح معناداری آماره کالموگروف از آنجایی

به دست آمده است بنابراین  11/1یشتر از تمامی متغیرهای پژوهش ب

 های پژوهش نرمال نیست.توان گفت دادهمی

های شرح زیر مورد استفاده قرار همچنین در این پژوهش آزمون

گرفت؛ برای بررسی فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها از نمودار 

پراکندگی استفاده شد که نتیجه نشانگر خطی بودن رابطه بین 

خطی چندگانه نشان داد که آماره تحمل د. نتایج هممتغیرها بو

دست آمد. برای بررسی ( به121/2( و عامل تورم واریانس )910/1)

واتسون استفاده شد که نتایج  -استقالل خطاها از آزمون دوربین 

-( و برای سیستم فعال201/2سیستم بازداری رفتاری )برای متغیر 

ویسکر  -ایج آزمون باکس ( محاسبه شد. نت121/0) سازی رفتاری

برای بررسی داده های پرت نشان داد که پراکندگی نمرات در هر 

 یک از متغیرهای پژوهش یکسان بود.

که در قطر اصلی ماتریس  AVE، جذر 2با توجه به نتایج جدول 

محاسبه شده بیش از میزان همبستگی هر سازه با دیگر متغیرهاست 

های ب و برازش خوب مدلکه نشان دهنده روایی واگرای مناس

 اندازه گیری است.

متغیرهای سیستم بازداری  2Fنشان داد مقدار  9نتایج جدول 

سازی رفتاری و شخصیت تاریک به ترتیب رفتاری، سیستم فعال

معنادار بوده و دارای  110/1در سطح  011/1، 090/1، 130/1برابر 

 بینی مناسب هست.قدرت پیش
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 اسمیرنف متغیرهای پژوهش -های توصیفی و نتایج آزمون کالموگروف . شاخص0جدول

 سطح معناداری اسمیرنف -کالموگرف  کشیدگی کجی حداکثر نمره حداقل نمره انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 110/1 091/1 -010/1 -001/1 11/012 11/03 112/3 111/11 باورهای انگیزشی

 110/1 133/1 101/1 -121/1 11/21 11/00 921/2 331/21 سیستم بازداری رفتاری

 110/1 113/1 101/1 911/1 11/01 11/09 110/0 131/20 سازی رفتاریسیستم فعال

 110/1 003/1 091/1 119/1 11/91 11/21 113/9 211/92 شخصیت تاریک
 

 

 متغیرهای پژوهش. ماتریس ضرائب همبستگی 2جدول

 00 01 3 1 1 1 1 0 9 2 0 متغیرها

           10/1 گذاری درونیارزش

          11/1 92/1** اضطراب امتحان

         11/1 13/1** 10/1** باورهای انگیزشی

        11/1 10/1** 12/1** 90/1** گیری هدفجهت

       11/1 -00/1* -21/1** -01/1* -10/1 خودشیفتگی

      10/1 -29/1** 11/1** 19/1** 11/1** 01/1** خودکارآمدی

     19/1 -20/1** 21/1** -22/1** -21/1** -01/1* -90/1** بازداری رفتاری

    19/1 -20/1** 21/1** -00/1* -01/1* -90/1** -00/1* -01/1* سازی رفتاریفعال

   19/1 -00/1** 99/1** -00/1** 11/1** -01/1* -21/1** -21/1** -20/1** شخصیت تاریک

  11/1 19/1** -21/1** 00/1* 21/1** 90/1** -03/1** 21/1** 22/1** 21/1** ماکیاولیستی

 11/1 20/1** 12/1** -01/1** 92/1** -00/1* 20/1** -21/1** -21/1** 21/1** -29/1** سایکوپاتی
 

*p< 11/1 , **p< 1/10 

 برازش مدل ساختار. مقادیر معیارهای 9جدول

 2F سطح معناداری tمقدار  (βضریب مسیر ) سازه مالک بینهای پیشسازه

 130/1 110/1 111/1 212/1 شخصیت تاریک سیستم بازداری رفتاری

 090/1 110/1 192/01 -991/1 شخصیت تاریک سازی رفتاریسیستم فعال

 011/1 110/1 119/00 -911/1 باورهای انگیزشی شخصیت تاریک
 

 

 سازی رفتاری بر اساس نفش میانجی شخصیت تاریکهای بازداری و فعال. بررسی رابطه باورهای انگیزشی با سیستم0جدول

 سطح معناداری انحراف استاندارد tمقدار  (βضریب مسیر ) متغیرها

 110/1 -011/1 110/1 -011/1 باورهای انگیزشی← شخصیت تاریک ← سیستم بازداری رفتاری 

 110/1 090/1 111/1 022/1 باورهای انگیزشی ←شخصیت تاریک ← سازی رفتاری سیستم فعال
 

 

نشان داد ضریب مسیر بین سیستم بازداری  0نتایج جدول 

رفتاری و باورهای انگیزشی با نقش میانجی شخصیت تاریک برابر 

است. بنابراین  31/0و بزرگتر از  110/1آن برابر  tو مقدار  -011/1

درصد، فرض صفر تأیید نشده و فرضیه مقابل تأیید  31با احتمال 

شود. یعنی سیستم بازداری رفتاری با نقش میانجی شخصیت می

داری بر باورهای انگیزشی دارد تاریک دارای اثر منفی و معنی

(110/1 = P011/1؛- =β به عبارت دیگر در ) ازای افزایش یک

سیستم بازداری رفتاری با نقش میانجی شخصیت تاریک، باورهای 

دار یابد که از نظر آماری معنیواحد کاهش می 011/1انگیزشی، 

است و مدل از اعتبار الزم برخوردار است. ضریب مسیر بین سیستم 

سازی رفتاری و باورهای انگیزشی با نقش میانجی شخصیت فعال

 31/0و بزرگتر از  111/1آن برابر  tو مقدار  022/1تاریک برابر 

درصد، فرض صفر تأیید نشده و فرضیه  31است. بنابراین با احتمال 

سازی رفتاری با نقش میانجی شود. یعنی سیستم فعالمقابل تأیید می

داری بر باورهای انگیزشی شخصیت تاریک دارای اثر مثبت و معنی

عبارت دیگر در ازای افزایش یک ( به β=022/1؛ P= 111/1دارد )

سازی رفتاری با نقش میانجی شخصیت تاریک، سیستم فعال
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 دار است و مدل از اعتبار الزم برخوردار است.معنییابد که از نظر آماری واحد افزایش می 022/1باورهای انگیزشی، 

 

 
 بارهای عاملی متغیرها در حالت تخمین استاندارد در مدل اصلی پژوهش. 0شکل

 

 
 روابط مدل اصلی پژوهش t. مقادیر 2شکل

 

 گيریبحث و نتيجه

یابی باورهای انگیزشی بر اساس هدف پژوهش حاضر مدل

گری شخصیت سازی و بازداری رفتاری با میانجیسیستم فعال

بود. بر همین اساس در بخشی از این پژوهش مشخص شد  تاریک

که سیستم بازداری رفتاری با نقش میانجی شخصیت تاریک دارای 

این یافته با نتایج داری بر باورهای انگیزشی داشت. اثر منفی و معنی

( منطقیان و همکاران 0933های حیدری و همکاران )پژوهش

در تبیین این سو است. ( هم2101( و دیمیدجان و همکاران )0931)

های رگه به منجر سیستم بازداری رفتاری،توان گفت یافته می

 اضطرابی  اختالالت را مستعد و فرد شودمی زاشخصیتی اضطراب
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( 0330نظریة گری ) (. مطابق2100گومز،  و سازد )لیمی خاصی

بازداری  سیستم و انگیختگیزود  با رفتاری سازیفعال سیستم

سیستم  فعالیت که افرادی است، بنابراین اضطراب مرتبط با رفتاری

 هایبه محرک زیادی حساسیت زیاد است، آنها در رفتاری بازداری

 را شناخته تهدیدکننده هایتر محرکخیلی سریع و داشته کنندهتنبیه

 تواند باعثمی امر این که دهندمی نشان از خود های اجتنابیپاسخ و

 هایدر موقعیت کنندهتنبیه هایبه محرک حساس افراد شود

 دیگران ادراک به بیشتری نسبت خاصیت تهدیدکنندگی مختلف،

 برای تبیین دهند. همچنین نشان از خود اضطراب بیشتری و کرده

نگتون مک و گری پاداش به حساسیت فوق براساس نظریة یافتة

به عملکرد  بستگی اضطراب عملکرد گفت که توان( می2111)

برخی  حد از بیش اینکه حساسیت دارد، اول رفتار بازداری سیستم

ذاتی  مخرب داددرون سیستم جداری هیپوکامپی، جز به نواحی،

اینکه  دوم آورد،می وجود به و اضطراب را داده را افزایش بیزاری

از  بیش یا فعالیت سیستم جداری هیپوکامپی اندازة از بیش فعالیت

افزایش  باعث است، سیستم متصل این به که آمیگدال نواحی حد

(. 0931شود )مسلمان و همکاران، می از موقعیت منفی هایارزیابی

گونه است که توان نوشت بدینتبیین دیگری که برای این یافته می

گانه تاریک ممکن است نشان گیری بیرونی افراد با صفات سهجهت

ویژه گانه تاریک بههایی که در سهکه آندهنده این باشد 

پسیکوپاتی باال هستند، زمان اندکی را صرف توجه به دنیای درونی 

خود کرده و در عوض بیشتر بر روی چیزی که از دنیای بیرونی به 

دست آوردند تمرکز دارند. به عبارت دیگر، صرف زمان زیاد برای 

مکن است مانعی نگران بودن درباره احساسات خود یا دیگران م

برای فرد در تعقیب راهبردهای سریع زندگی باشد که در صفات 

 (.2100پالهوس،  و تاریک گنجانده شده است )جونز

همچنین در بخش دیگری از این پژوهش نیز مشخص شد که 

سازی رفتاری با نقش میانجی شخصیت تاریک دارای سیستم فعال

این یافته با نتایج داشت.  داری بر باورهای انگیزشیاثر مثبت و معنی

( و اماهن و همکاران 0931فرد )های دهقانی و حکمتیانپژوهش

هدف فعال توان گفت در تبیین این یافته می( همسو است. 2101)

دریافت  به منجر احتماالً که است رفتارهایی رفتاری، افزایش سازی

د درونی )مانن است ممکن هاپاداش شوندسوی افراد می از پاداش

اجتماعی( باشند. این  توجه بیرونی )مانند یا حس موفقیت( و یا لذت

و مک  هولند کنند )لیهی،می خلق کمک بهبود به هاافزایش پاداش

تکالیف  شکستن راهبرد رفتاری، سازی(. سیستم فعال2100گین، 

 اجرای با افراد بنابراین، برد؛می کار به را ترساده به عناصر دشوار

 یابند دست هاییموفقیت به روندهپیش شیوه به توانندمی این راهبرد

کند. این می تسهیل را مثبت تقویت به دستیابی متعاقباً، و این نیز

 و احساس خستگی با وجود تا کندمی تشویق را رویکرد افراد

با  رفتاری مرتبط تکالیف تا کنند سعی یا و تر شوندفعال غمگینی،

 برای انجام ایانگیزه هیچ اگر حتی دهند، فرآیندها را انجام انجام

 منجر به به مرور زمان فرآیندی نداشته باشند. چنین کار این دادن

گردد بهبود خلق می آن دنبال به محیطی و تقویت افزایش

ساز (. از سوی دیگر سیستم فعال2113رس،  و کان )مازوچلی،

رفتاری به لحاظ ساختاری شامل چندین مسیر دوپامینرژیک و 

تاالمیک در مغز است.  -پالیدو  –استریتو  –مدارهای کورتیکر 

های پایه نوروآناتومی این سیستم، کورتکس پیشانی، بادامه و عقده

های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه است و توسط محرک

یستم نمایانگر زود انگیختگی است و شود. حساسیت این سفعال می

رسد برای تجاربی نظیر وجد و شادی پاسخگو باشد به نظر می

(. تبیین دیگر این یافته 0930آشتیانی و آزادفالح، )آتشکار، فتحی

 را انگیزشی خود بدین صورت است که افراد از طریق باورهای

نشجویان که دا دهدمی انگیزشی نشان کنند. باورهایمی دهیسازمان

 به را و موفقیت هایشان هاشکست هایمسئولیت و بوده خودانگیز

 شخصی و اجتماعی گیرند. باورهای انگیزشی معیارهایعهده می

آنها  یک عمل به از کردن پرهیز یا دادن انجام برای افراد که است

 عدم تأیید تأیید و به دنبال انگیزشی معیارهای کنند. اینمی مراجعه

گیرد. بر همین می شکل زندگی اشخاص مهم به وسیله فرد رفتار

هدف، خودکارآمدی و اضطراب  گیریگذاری جهتاساس ارزش

می  نظر گرفته در خودتنظیم امتحان به عنوان راهبردهای یاددگیری

 (.0931شوند )برات و داورپناه، 

یابی توان نتیجه گرفت مدلهای پژوهش میبا توجه به یافته 

سازی و بازداری رفتاری با ی بر اساس سیستم فعالباورهای انگیزش

دار بوده و مدل از گری شخصیت تاریک از نظر آماری معنیمیانجی

های پژوهش حاضر اعتبار الزم برخوردار است. از جمله محدودیت

فرد و بدون صورت فرد بهها بهتوان به عدم اجرای پرسشنامهمی

که گرایش ذاتی شرکت ر احتمال اینحضور محقق بود از این نظ

تری از خود بر نتایج پژوهش کنندگان برای ارائه تصویری مطلوب

ها از روش اثر گذاشته باشد وجود دارد. همچنین در انتخاب نمونه
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ها گیری در دسترس استفاده شد همین امر احتماالً تعمیم یافتهنمونه

های سازد. بر اساس نتایج حاصل از یافتهرا با چالش مواجه می

 ارائه بازخورد طریق ازشود مدرسان پژوهش حاضر پیشنهاد می

 و جزئی هایبه فعالیت اهداف تقسیم های کالمی،ترغیب و مناسب

انگیزشی دانشجویان  برنامه، باورهای شروع تر درآسان تکالیف ارائه

سه  صفات هایسازه بین ارتباط افزایش دهند. همچنین کشف را

 ایاندازه های باورهای انگیزشی تاسازهو  تاریک شخصیت گانه

که باورهای انگیزشی و  روشنگر این موضوع باشد تواندمی

 شوند.می شخصیتی مشتق از کدام خوشه آن با مرتبط رفتارهای

 منابع
(. ارتباط 0930آشتیانی، علی و آزادفالح، پرویز )آتشکار، رقیه؛ فتحی

های مغزی / رفتاری. های دفاعی با سیستمها و مکانیزمسبک

 .19-12(، 0)0، مجله روانشناسی بالینی

(. بررسی 0930ویسی، سمیرا )امیری، سهراب؛ یعقوبی، ابوالقاسم و قره

سازی رفتاری و بازداری های فعالروابط هوش هیجانی، سیستم

فصلنامه شخصیت و تفاوت گانه تاریک. رفتاری با صفات سه
  .091-011(، 01) 0، های فردی

(. مقایسه 0931افی، سیدموسی )قری، فرزین؛ ابوالقاسمی، عباس و کبا

سازی / بازداری رفتاری های تاریک شخصیت و سیستم فعالرگه

 -در بدنسازی با و بدون مصرف استروئیدهای آنابولیک 

 .11-12(، 01)1، مجله رویش روانشناسیآندروژنی. 

یابی معادالت ل(. مد0931برات، نگین و داورپناه، سیدهدایت اهلل )

های سیستم مدیریت یادگیری با ساختاری روابط بین قابلیت

تقویت باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیم دانشجویان. 

 .11-011(، 02)1، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

(. رابطه استرس تحصیلی و باورهای انگیزشی با تعلل 0931تجری، طیبه )

آموزان ورزشکار: نقش میانجی انشورزی تحصیلی در د

(، 21)1، مجله مطالعات روانشناختی ورزشیراهبردهای شناحتی. 

201-039. 

(. ارتباط 0933زندی، حسن و خبیری، محمد )حیدری، فاطمه؛ غرایق

کاران گانه تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمیصفات سه

 .100-103(، 30)03، مجله علوم روانشناختینخبه ایران. 

(. نقش خودارائگی، خودتنظیمی و 0931دشتی، نقی و ابوالقاسمی، عباس )

بینی وابستگی دانشجویان های تاریک شخصیت در پیشرگه

های اجتماعی مجازی. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به شبکه

 .00-20(، 2)03، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

-(. مقایسه سیستم0931ناز و رسولی، علی )دهقان، مجتبی؛ شاهقلیان، مه

رفتاری، اضطراب وجودی و عواطف مثبت و منفی  -های مغزی 

نمونه های غیربالینی افراد دارای صفات شخصیتی خودشیفته و 

 .0-02(، 9)01، مجله روانشناسی بالینیمرزی با افراد عادی. 

ی ها(. نقش طرحواره0931فرد، صادق )دهقانی، یوسف و حکمتیان

سازی و بازداری رفتاری و ناسازگار اولیه، سیستم فعال

بینی اضطراب اجتماعی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش

 .11-31(، 0)03، فصلنامه کودکان استثناییدانش آموزان. 

(. نقش واسطه 0931سلمانی، منصور؛ خامسان، احمد و اسدی، محمدرضا )

-از جو کالس و تعلل ای باورهای انگیزشی در رابطه ادراک

-011(، 09)09، فصلنامه روانشناسی تربیتیورزی دانشجویان. 

093. 

(. رابطه صفات 0933رشیدی، همایون )نیا، محمدعلی و هارونشریفی

تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی 

 .00-03(، 00)00، فصلنامه روانشناسی نظامینظامیان. 

(. اثربخشی 0933علیرضا و برجعلی، محمود )صید، سیدحسین؛ رجایی، 

سازی گروهی بر افسردگی و بحران هویت بیماران درمان فعال

(، 31)03، مجله علوم روانشناختیمبتال به مولتیپل اسکلروزیس. 

0101-0111. 

بینی (. پیش0931پور، مریم )مسلمان، مهسا؛ حسینی، عاصفه و صادق

سازی ی مغزی بازداری فعالهاآمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم

های شناختی در بین دانشجویان مؤسسه آموزش رفتاری و توانایی

 .001-011(، 2)1، مجله علوم مراقبتی نظامیعالی آمل. 

(. تبیین رابطه 0931منطقیان، الهام؛ صابری، هایده و بشردوست، سیمین )

های تاریک شخصیت و فرسودگی شغلی بر اساس بین ویژگی

، مجله علوم روانشناختیگر استرس ادراک شده. ینقش میانج

01(11 ،)191-121. 

(. آزمون مدل 0931میرزاحسینی، حسن؛ ارجمند، سوگند و منیرپور، نادر )

ای یانگ جهت تبیین مشکالت خوردن در افراد مبتال طرحواره

-301(، 11)01، مجله علوم روانشناختیبه مشکالت شخصیتی. 

300. 

. تهران: راهنمای عملی برای تحقیق کیفی(. 0931هومن، حیدرعلی )
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