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Abstract
The purpose of this study is to examine the
relationship between individuals' moral judgment and
their personality and disorder, and the role of empathy
as a moderating component. The statistical population
of this study includes all individuals aged 18 to 36
years and with at least a bachelor's degree. In the
present study, after administering the Millon Clinical
Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) to eligible
volunteers, 40 subjects (12 males and 28 females)
were purposively selected into two groups, normal and
personality disorders. All subjects then answered the
Defining Issues Test (DIT) and the Interpersonal
Reactivity Index (IRI). An eye tracking tool was also
used in this study to measure empathy. Data were
analyzed using descriptive statistics and a logistic
regression model in SPSS software. The results
showed that there was a significant relationship
between personality disorder and moral judgment (p =
0.03), but empathy as a moderator was not significant
in this regard. Competitive examination of two
empathy measures was not significant in the present
study. The results suggest that personality disorders
reduce individuals' moral judgment. The present study
is a first step in the application of the new eye-tracker
technology in the study of psychological structures.
Keywords: Moral judgment, Personality Disorder,
Empathy, Eye-Tracker.

پژوهش حاضر با هدف بررس ی رابط ۀ قض او االقق ی و اال القت
شخصیت و همچنین نقش همدلی به عنوان مؤلفه تعدیلکننده انج ا
-  مطالعۀ بنیادین حاضر ی ک مطالع ۀ همبس ال ی ب ا ر رع ع ی.شد
 س اله و دارای18- 36  اامع ۀ آم اری ش امل ار راد.مقایسهای اس ت
 در مطالع ۀ حاض ر پ س اا اا رای.حداقل تحصیق لیسانس اس ت
) بر داور ب ان واا دMCMI-III( 3 آامون بالینی چندمحوری می ون
 ان) به روش هدرمند انالخ ا و در دو28  مرد و12(  نفر40 شرایط
 س س ک ل.گ روه ع ادی و دارای اال القش شخص یت همال ا ش دند
) و واک نشه ایDIT( آامودنیها به پرسشنامه های قضاو االققی
 همچنین در این پژوهش اا ابزار ردی ابی.) پاسخ دادندIRI( بینرردی
 دادهه ا ب ا اس الفاده اا آم ار.چشم برای سنجش همدلی اس الفاده ش د
25  نس خۀSPSS توصیفی و مدش رگرسیون لواسالیک در ن ر ار راا
 نالایج نشان میدهد ب ین اال القش شخص یت و.تجزیه و تح یل شدند
=) ام ا نق شp0/03( قضاو االقق ی رابط های معن ادار وا ود دارد
 بررسی رق ابالی دو.همدلی به عنوان تعدی ر در این رابطه معنادار نشد
 نالایج حاکی.ابزار سنجشگر همدلی نیز در پژوهش حاضر معنادار نشد
اا آن است که االالقت شخصیت سبب کاهش قض او االقق ی در
 پژوهش حاض ر گ ا اولی های ب ود در راس الای ک اربرد.ارراد میشوند
رن اوری ن وین ردی ا چش می در بررس ی و مطالع ه س ااهه ای
.روانشناالالی
 شخص یت هم دلی قض او االقق ی ردی ا:واژه های کلی دی
.چشمی

* کارشناس ارشد روانش ناسی دانشکده روانشناسی و ع و تربیالی دانش اه تهران تهران ایران
 اسالادیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و ع و تربیالی دانش اه تهران تهران ایران:** نویسنده مسئول
*** اسالادیارگروه روانشناسی دانشکده ع و انسانی دانش اه تربیت مدرس تهران ایران
Email: f.dehghani.a@ut.ac.ir
Received: 2 Dec 2020

Accepted: 17 Sep 2021

1400/06/26 :پذیرش

 ع می پژوهشی:نوع مقاله
99/09/13 :دریافت

رابط ۀ اختالل شخصیت و قضاوت اخالقی ...

336

مقدمه
2

االقق  1و رشد االققی اا مفاهیم بنیادین ع م روانشناسی و بهویژه مباحث رشد و آسیبشناسی روانی است
که با ظهور نظریۀ ترنس ک برگ ( ) 1958ال ویی برای مطالعه و پژوهش نیز پیدا کرد .کارکرد االقق ارائه
دسالورالعم ی اساسی برای تعیین چ ون ی حلورصل االالقرا بشر و بهینهساای منارع مالقابل اررادی است
که در گروهها اندگی مشالرک دارند (رست دیمر بارنت اس یکمر و ولکر  .)1986دیدگاه اص ی ک برگ اظهار
میداشت عم کرد االققی ررد می تواند در یکی اا سه سطح اص ی که هرکدا به دو مرح ه تقسیم میشوند
عمل کند (کولبی و ک برگ  .)1987سطح اوش با عنوان پیشعرری  3بیان ر اسالدتش االق قی بر مبنای
پیامدهای مثبت و منفی است که میتواند با ذهنیت پاداش /تنبیه (مرح ۀ  )1یا مقاب هبهمثل (مرح ۀ  )2همراه
باشد .سطح بعدی سطح عرری  4است که با دو مرح ۀ «دریارت تأیید انالظار مالقابل یا انطباق بین رردی در
روابط» و «تأکید بر نظا لغزشناپذیر ااالماعی و وادان الود» تعریف میشود .سطح آالر سطح پسعرری  5و
دارای دو مرح ه است؛ در مرح ۀ  5اا این سطح ررد به قوانین و مقررا بهعنوان نوعی قرارداد ااالماعی ن اه
میکند و میرهمد هدف اا قوانین تأمین الواساله های اکثریت اامعه و باتبردن رراه ااالماعی است اما این
قوانین ه م گاهی نقص دارند؛ پس اعالبار مط ق ندارد و صحت آن ها هم ممکن است در مواردی با تردید
همراه باشد .در مرح ۀ آالر دیدگاه ررد حوش اصوش االققی اهانی و هسالیگرایانه است که با تمایل برای
پیروی اا اصوش الودبرگزیده همراه است؛ حالی اگر این کار به نقض قانون منجر شود .به نظر میرسد ورود
ررد به هریک اا مراحل روق پدیدهای تحولی است که همچنین با رشد سااۀ روانشناالالی دی ری به نا
شخصیت درهمتنیده باشد (هم ین .)2014
شخصیت مجموعه ویژگی هایی اا ررد است که ال وی تفکر احساس و ررالار او را نشان میدهد (کور و
مالیوا  .)2009شخصیت با ن حوۀ ادراک ررد اا دنیا بر ررالارهای منحصربهررد او تأثیر میگذارد (گودشالاین و
تنیون  .)1999ررالارهای الشک و نامنعطف در ررد بهنحویکه مانع سااگاری وی با الزا های اندگی رواانه
شده و روابط او با دی ران را مخالل کند می تواند حاکی اا بروا حالالی اا شخصیت باشد که االالقش محسو
میشود (سادوک سادوک و روییز  .) 2015صفا شخصیالی ارراد دچار االالقش شخصیت ناسااگارانه و
آنقدر ژرف و عمیق حکاکی شدهاند که در برابر هرگونه تغییر و دگرگونی مقاومت میکنند (پروین .)2001
قدر همدلی  6اا ام ه این صفا است که میتواند تحتالشعاع سقمت و رشدیارال ی یا نابهنجاری
شخصیت قرار ب یرد و اا سوی دی ر بر قاب یتهای روانشناالالی دی ری مانند قضاو االققی اثرگذار باشد.
در میان مطالعاتی که تاکنون در حواۀ شخصیت و االالقت مربوط به آن صور گرراله موضوع قضاو
1. moral
2. moral development
3. pre-conventional
4. conventional
5. post-conventional
6. empathy
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االققی و همدلی همامان مدنظر پژوهش های چندانی قرار ن رراله است.
همدلی ظرریالی است که ررد میتواند الود را به اای دی ری ب ذارد و عوارف و دیدگاه او را درک و
تجربه کند .این سااه روان شناالالی شامل ابعاد شناالالی عارفی و اسمی است .بعد شناالالی شامل
رانالزیپرداای ( 1توانایی تصور الود در شرایط موقعیالی و احساسا و ررالار دی ری) و دیدگاهگیری ( 2توانایی
دریارت نقطهنظر دی ری و شریکشدن در ارکار و نیا وی) است (دسالی و کووش 2014؛ سین ر و ت
 .)2009بعد عارفی همدلی شامل ن رانی همدتنه ( 3تمایل به تجربه همدردی و ن رانی برای مشکل
دی ران) و ناراحالی شخصی ( 4تمایل به تجربۀ اضطرا در پاسخ به مشکل دی ری) است (نور د لوان کر
شی باخ و چاکرابارتی  2015؛ کر وود رایک وسکا و نیدنالاش  .)2016بعد اسمانی همدلی شامل ویژگیهای
صور و بدن و ظرریت بران یخال ی و واکنش ریزیکی به احساسا دی ران است که مبنای آن احالماتً
نورونهای آیینهای  5هسالند (ب ر 2005؛ هاین و سین ر 2008؛ سین ر و ت .)2009
مطالعا نشان می دهد ررالارهای االققی با سقمت روان رابطهای مثبت دارد و برعکس ررالارهای
ضدااالماعی پرالاش رانه یا غیراالققی با سقمت روان رابطهای منفی دارد (هیوسمن و سی وا  .)1984چارلند
( )2006این ررالارها را اا ویژگی های االالقش شخصیت ضدااالماعی  6میداند و با اشاره به معیارهایی مانند
عد همدلی در االالقش شخصیت الودشیفاله  7عصبانیت شدید و بیثباتی روابط بینرردی در االالقش
شخصیت مرای و استواوی سیری ناپذیر تواه و ررالار انسی اغواگرانه در االالقش شخصیت نمایشی
االالقت مواود در الوشۀ دو شخصیت را درواقع االالقت االققی ق مداد میکند .همچنین برالی
مطالعا بیشاالققی یا بیشمسئولیت پذیری ارراد مبالق به االالقش شخصیت وسواسی را نیز نوعی بیتعادلی
در ررالار االققی و درنالیجه رشد پایین قضاو االققی می دانند (دورون اشسنوش کارپ و گل 2013؛ گرنت
مانکبو پینالو ایسن و راماسوسن  .) 2006اا سوی دی ر سایر مطالعا بر اهمیت همدلی در ایجاد این
ررالارهای االققی (هبنر دویر و هاار  ) 2009یا ا وگیری اا ررالارهای پرالاش رانه و ضدااالماعی تأکید
کردهاند (اولیف و رارین الون  .)2006بهنظر میرسد االالقش در تصمیمگیری های االققی در ارراد دارای
رگههای شخصیت ضدااالماعی ریشه در ضعف پردااشهای شناالالی آنها داشاله باشد (کر  .)2007مطالعا
دسالی ( )2013کیل ( )2006و ب ر ( )2003نشان میدهد پاسخ های غیرعادی به نشانههای پریشانی در
االالقش شخصیت ضدااالماعی با کاهش رعالیت نواحی قشر بدنی مغز همراه است که این امر سبب االالقش
در تشخیص و پاسخ ویی به ابراا ترس و درنالیجه االالقش در همدلی میشود .در تأیید این موضوع مطالعۀ
1. fantasy
2. perspective taking
3. empathic concern
4. personal distress
5. mirror neurons
6. antisocial personality disorder
7. narcissistic personality disorder
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دسالی ( ) 2013دربارۀ نمونۀ بزرگی اا اامعه گریزهای اندانی و مقایسۀ آنها با گروه کنالرش حاکی اا رعالیت
پایین قشر ا ویی-شکمی  1آمی داش  2و قسمتهای الاکسالری  3و رعالیت باتی اسم مخطط  4و اینسوتی
مغز  5آن ها هن ا مشاهدۀ ویدئویی اا آسیب عمدی به مرد است .وی در بررسی یارالههای مطالعۀ الود ابراا
می دارد ارراد دارای الصوصیا ضدااالماعی احالماتً اا سطح همدلی شناالالی کاری برالوردار هسالند اما
توانایی اسالفاده اا بعد عارفی همدلی را ندارند .در ارراد مبالق به االالقش شخصیت مرای عکس این موضوع
صادق است؛ یعنی با واود مشکق شدید در همدلی شناالالی هیچ عقمالی اا االالقش در همدلی عارفی این
ارراد مشاهده نشده است ب که شواهد حاکی اا همدلی بیشااحد عارفی آنهاست (هاراری شامایتوری
راوید و لوکوویالز 2009؛ شامایتوری هاراری راوید و لوکوویالز  .)2009این یارالهها در مطالعۀ ریالر و
همکاران ( ) 2011نیز دربارۀ مقایسۀ مؤلفۀ همدلی در  27ررد دارای االالقش شخصیت مرای  47ررد مبالق به
االالقش شخصیت الودشیفاله و  53نفر نمونۀ سالم تأیید شد.
بهدنباش مطالعاتی که اشاره شد بهتااگی کاربرد رناوریهای نوین در اندااهگیری و ارایابی شاالصهای
روانشناالالی مورد تواه ویژهای قرار گرراله است .سیسالم ردیا چشمی  6یکی اا این رناوریهاست که
بهعنوان ابزاری غیرتهاامی حرکا چشم ررد را روی صفحۀ رایانه ردیابی و ثبت و ضبط میکند؛ درحالیکه
چشمهای آامودنی بهدلیل مشاهدۀ محرک های دیداری مخال ف مانند مالن تصویر ری م یا هر محرک بینایی
مدنظر پژوهش ر روی صفحۀ رایانه در حاش حرکت است؛ بنابراین ارقعا مربوط به توایع تواه بصری و
پردااش ارقعا آامودنی برای ثبت در رایانه گردآوری میشود .این دادهها شامل محل دقیق و ترتیب ن اه
مد امان تثبیت و توالی حرکا چشم در هر امان معین میشود (شاش و برگسالرو  .)2014بهنظر میرسد
برای مطالعۀ دقیق پدیدهها و موقعیتهای روانشناالالی مخال ف اا میان تما اازای صور منطقۀ چشم
بیشالرین اعالبار را داشاله باشد (ایالر و باتی ) 2009؛ برای نمونه در مطالعۀ ارراد مبالق به االالقت ریف
اوتیسم شاهد کاهش تمایل به تمرکز بر چشم دی ران هسالیم که مربوط به االالقش در درک احساسا
دی ران و ارزایش اضطرا ااالماعی است (کرچالر هالری هیکری و ایوبک 2011؛ کوردن چی ورا و
اسکاس  .)2008بررسی ارراد دارای سندرو کقینر الر  7نشان میدهد این ارراد مد امان تثبیت کمالری بر
ناحیۀ چشم تصاویر مشاهده شده در سیسالم ردیابی چشم دارند که این امر با ویژگی همدلی پایین آنها
همالوان است (ونراین بارندس ون وان و سوا  .)2014این مطالعا نشان میدهند مد امان تثبیت در
تکالیف ردیا چشمی با همدلی ارراد همبسال ی مثبت دارد .همچنین ارتباط همدلی و درصد امان الیرگی به
1. orbitofrontal cortex
2. amygdala
3. grey matter
4. corpus striatum
5. insular cortex
6. eye tracking system
7. klinefelter syndrome
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ناحیۀ چشم نیز توسط ونگ چی نل و ایشیااوکا ( )2006و روارا اس ی من گویدتی و تن موری ()2018
تأیید شده است .بهنظر می رسد این بخش اا ارقعا دریارالی اا تکالیف ردیابی چشم احالماتً میتوانند
شاالص رراوانی برای سنجش همدلی در ارراد باشند (بارون کوهن وی رایت هیل راست و پق .)2001
بهعنوان نمونهای دی ر تثبیتهای ن اه ارراد دارای همدلی بات در تکالیف ردیابی چشم بیشالر بر عضق
گونه دهان و چشمهاست و وقالی تصویر نمایش دادهشده شاد است تثبیت ها بیشالر در نواحی دهان و
عضق گونه در صور های ترسان و الشم ین در نواحی پیشانی و دهان و در تصاویر غم ین در نواحی
چشم و دهان است (بالکونی و کاناوسیو .)2014
درمجموع مطالعا انجا شده تاکنون در حواههای شخصیت همدلی و قضاو االققی بسیار پراکنده و
محدود بوده است و مطالعهای که به بررسی چ ون ی تعامل این مؤلفهها با یکدی ر پرداالاله باشد نه در
مطالعا الارج اا کشور و نه در ایران مشاهده نشده است؛ بهویژه با تأکید و تمرکز بر کاربرد رناوریهای
نوینی مانند ردیابی چشم .براین اساس اهمیت مطالعۀ حاضر به این دلیل است که رابطۀ بین شخصیت و
قضاو االققی را بررسی کرده و نقش احالماتً تعدیل کنندگی همدلی را در این رابطه کاوش کرده است.
تدوین ال ویی اا چ ون ی تعامل این مالغیرها و تقش برای بررسی اای اه و نقش آنها در ارتباط با یکدی ر
می تواند گامی در راسالای گسالرش مبانی نظری و مطالعاتی در امینۀ عم کرد سیسالم روانی باشد؛ بهویژه آنکه
موضوع قضاو االققی مبحثی مهم در شناالت بهالر عم کرد دنیای روان شناالالی انسان در اندگی روامرۀ
رردی و بینرردی است  .به این ترتیب نقش و اای اه این مبحث در مسائل ااالماعی و رشد و ارتقای اامعه
نیز انکارناپذیر است .ضمن آنکه این مطالعه گامی برای پیشبرد اسالفاده اا رناوریهای بهروای مانند ردیابی
چشم در رضای پژوهشی روان شناسی ع می بوده است .در این راسالا مطالعۀ حاضر به بررسی دو ررضیۀ
« بین قضاو االققی و االالقش شخصیت رابطه واود دارد و قضاو االققی در ارراد با و بدون االالقش
شخصیت مالفاو است» و « همدلی در رابطۀ بین قضاو االققی و االالقش شخصیت نقش تعدیلکننده
دارد» و نیز این سؤاش پرداالاله است که «آیا نالایج آامون  IRIو ردیا چشمی در سنجش همدلی با یکدی ر
همبسال ی دارند».

روش
مطالعۀ بنیادین حاضر یک مطالعۀ همبسال ی با ررع ع ی -مقایسهای است .اامعۀ مدنظر داور بان 18-36
سالۀ مرااعهکننده به دانشکدۀ روانشناسی دانش اه تهران هسالند .با تواه به تأکید پیشینۀ پژوهشی مواود بر
تأثیر سوابق تحصی ی و ررهن ی ارراد بر قضاو االققی آن ها (گراها میندش بیل اانسون و ژنگ )2016
شرایط ورود به ررع تحصیق حداقل لیسانس و سکونت در یکی اا کقنشهرهای تهران مشهد اصفهان
شیراا یا تبریز در  10ساش گذشاله بود .پس اا تکمیل پرسشنامۀ ارقعا دموگراریک توسط داور بان اا
میان ارراد وااد شرایط ررع نمونهگیری به روش هدرمند انجا شد؛ به این ترتیب که ضمن تکمیل
پرسشنامۀ ارایابی شخصیت روی این ارراد پذیرش نمونه تا دسالیابی به دو گروه  20نفرۀ هم ن اا ارراد
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عادی و دارای االالقش شخصیت ادامه داشت .دو گروه اا نظر سن تحصیق و محل سکونت هم ن بودند.
مطالعه به شکل سه سر کور بدون ارقع آامودنی مجری و تح ی ر ررع اا تع ق آامودنی ها به هریک اا
دو گروه انجا شد .در ادامه همۀ آامودنیهای دو گروه پس اا امضای رر رضایتنامه پرسشنامههای
واکنشهای بینرردی (همدلی) ( )IRIو قضاو االققی ) (DITرا تکمیل کردند و در آامایش اه شناالالی
نیز تک یف دیداری همدلی را پشت دسال اه ردیا چشمی و در حین ضبط ازئیا حرکا چشمشان انجا
دادند .بهمنظور النثی ساای اثر ترتیب اارای ابزارها برای نیمی اا آامودنی ها ابالدا پرسشنامهها و س س
تکالیف ردیا چشمی ارائه شد و برای نیمی دی ر برعکس .مد امان اارای ررع سه ماه بود و تکمیل
ارقعا هر ررد یک ساعت امان می برد .به منظور رعایت اصوش االققی پیش اا شروع مطالعه ارقعا
کاری و درک شدنی دربارۀ هدف و شیوۀ انجا پژوهش همچنین حق شرکتکننده برای الروج اا پژوهش در
هر امان و به هر یا هیچ دلی ی محرمانه ماندن ارقعا و امکان ارائۀ نالایج ررع به آنها درصور
درالواست الودشان به ارقع تما شرکتکنندگان رسید .در رراحی تکالیف دسال اه ردیابی چشم نیز سعی
شد همۀ حقوق مادی و معنوی آامودنیها رعایت شود.

ابزار
نسخۀ سوم پرسشنامۀ چندمحوری بالینی میلون )MCMI-III( 1
پرسشنامۀ می ون ( )1969یک مقیاس الودسنجی با  175گویۀ ب ی /الیر است که  14ال و و  10نشان ان
بالینی شخصیت را می سنجد و برای بزرگساتن  18ساش به بات اسالفاده می شود .این آامون براساس مدش
آسیبشناسی روانی می ون ( )1983ساالاله و اا امان انالشار دو بار تجدیدنظر شده است .این ابزار اا
پرکاربردترین آامون های روانی است که به چندین ابان ترامه شده و در تحقیقا بینررهن ی مالعددی
اسالفاده شده است؛ ااام ه در ایران نیز دو بار هنجاریابی شده است .الوااهموگهی ( )1372در تهران نسخۀ
دو این آامون و شریفی ( )1386نسخۀ س و آن را در اصفهان هنجاریابی کردهاند .در مطالعهای ادیدتر
پایایی این ابزار به روش آلفای کرونباخ  0/55تا  0/94و بهروش کودر -ریچاردسون  0/94گزارش شده است.
روایی همامان آن نیز با مقیاس ارایابی االالقت محور  )SCID-II( 2نیز  0/13تا  0/49بهدست آمده و
بیشالرین و کمالرین میزان توارق در گروه بالینی بهترتیب مربوط به االالقش شخصیت مرای (با مقدار )0/66
و االالقش شخصیت وابساله (با مقدار  ) 0/004و در گروه غیربالینی مربوط به االالقش شخصیت ااالنابی (با
مقدار  )0/46و االالقش شخصیت وابساله (با مقدار  )0/006برآورد شده است (سرابی و صادقی .) 1398
شاخص واکنشپذیری بینفردی )IRI( 2
این مقیاس برای اندااهگیری واکنشپذیری عارفی و شناالالی ارراد شامل  28سؤاش است که دیویس
)1. Millon Clinical Multiaxial Inventory-Iii (MCMI-III
)2. Interpersonal Reactivity Index (IRI
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( )1980آن را برای اندااهگیری چهار بعد همدلی ررعریزی کرده است .این ابعاد شامل دیدگاهگیری (توانایی
درنظرگررالن دیدگاه دی ران) تخیل (اای زینی الود به صور الیالی در قالب احساسا و اعماش
شخصیت های تخی ی کالا ها و ری م ها) تواه همدتنه (میزان احساسا همدتنۀ دی رمحور و ن رانی برای
ارراد درمانده) و درماندگی شخصی (احساسا الودمحور ن رانی شخصی ناآرامی و تنیدگی در شرایط
بینرردی) است (ریضآبادی ررااد و شهرآرای  .)1385هر الردهمقیاس هفت ام ه دارد و آامودنی ها باید
میزانی را که هر ام ه توصیفکنندۀ وضعیت آنهاست در یک ریف پنجدراهای (اا صفر برای اصقً مرا
توصیف نمیکند تا  4برای بهالوبی مرا توصیف می کند) مشخص کنند (ریضآبادی ررااد و شهرآرای
 .)1387بهدلیل همبسال ی الردهمقیاس ها با یکدی ر درنظرگررالن نمرۀ ک ی برای همدلی توصیه نشده است.
همچنین برای الردهمقیاس ها نقطۀ برشی واود ندارد و این ابزار برای اندااهگیری نرخ سااههای همدلی در
امعیت عمومی رراحی شده است (دیویس  .)1983 1981هاراری و همکاران ( ) 2009ضریب پایایی بین
 0/70تا  0/78را برای هر چهار الردهمقیاس در مردان و انان گزارش کردهاند و پایایی بااآامایی با  60تا 70
روا راص ه  0/60تا  0/79برای مردان و  0/62تا  0/81برای انان بهدست آمده است .ضرایب آلفای کرونباخ
در مطالعۀ ریضآبادی ررااد و شهرآرای ( )1387برای تواه همدتنه  0/68درماندگی شخصی 0/71
دیدگاهگیری  0/68و تخیل  0/70بوده است.
آزمون قضاوت اخالقی )DIT( 1
این آامون را رست و گروه مینهسوتا با دو نسخۀ کوتاه و ب ند در ساش  1972تدوین کردند و این آامون برای
ارایابی مراحل رشد قضا و االققی بزرگساتن اسالفاده شده است .در مطالعۀ حاضر اا رر کوتاه این ابزار
اسالفاده شد .این آامون شامل سه داسالان ررضی است و بهدنباش هر داسالان دوااده عبار مطرع میشود که
آامودنی باید آنها را اا کماهمیتترین تا مهمترین دراهبندی کند (ناروائز  .) 2008در مطالعۀ ماتارااو
اباموناله و نی رو ( )2008ضریب بااآامایی این ابزار اا  0/71تا  0/82گزارش شده است .ضریب آلفای کرونباخ
نیز در مطالعۀ رست ناروائز توما و ببو ( ) 2000در روش یک دورۀ  20ساله بین  0/76تا  0/80بهدست آمده
است .مطالعۀ ررید سعدیپور کریمی و ر سفینژاد ( )1389پایایی و روایی نسخۀ رارسی این ابزار را  0/79و
 0/76گزارش کرده است.
تکلیف ردیاب چشمی همدلی )ETTE ( 2
براساس مطالعا انجا شده دربارۀ رناوری ردیا چشمی تصاویر با حالت چهرۀ غم ین سبب بران یخال ی
پاسخ همدلی در ارراد میشود (بالسالرا کرامر اسوارتس و وین رهوتس 2013؛ هندریکس و وین رهوتس
 ) 2006و در این شرایط حرکا چشم بیشالر در نواحی چشم و بعد اا آن دهان تثبیت شده و همچنین امان
)1. Defining Issues Test (DIT
)2. Eye Tracking Task For Empathy (ETTE
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تثبیت باتتر است (کوان ونمن و نی سن  2014؛ لوپزگیل ویرایل گوما گیل و گارسیا )2016؛ اا اینرو در
مطالعۀ حاضر هن ا ارائۀ وی دئوهای حاوی عوارف بران یزانندۀ همدلی به آامودنیها حرکا چشم آنها
ثبت و ضبط شد .بدین منظور اا دسال اه ردیابی چشم توبی دوچشمی  1920در  1080پیکس ی نسخۀ 3/4/8
اسالفاده شد .محرکها بهصور تما صفحه در مانیالور  17اینچی نمایش داده شدند و راص ۀ صفحهنمایش اا
چشم شرکتکنندگان  590می یمالر و پایین صفحهنمایش قابلمشاهده  185می یمالر اا مرکز بود.

شیوۀ تجزیه و تحلیل اطالعات
در گا نخست تح یل دادهها شاالص های توصیفی شامل میان ین و واریانس نمرا مربوط به مالغیرها
محاسبه شد .س س برای بررسی ررضیههای پژوهش مبنی بر تأثیر االالقت شخصیت بر قضاو االققی و
نقش تعدیل کنندگی همدلی دربارۀ االالقش شخصیت و قضاو االققی اا روش رگرسیون لواسالیک اسالفاده
شد .دادههای بهدستآمده در پژوهش حاضر با اسالفاده اا نر ارزار  SPSSنسخۀ  25تح یل شدند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
ادوش  1شاالصهای توصیفی مربوط به ویژگی های امعیت شناالالی را در گروه نمونه به تفکیک دو گروه
مورد مطالعه (ارراد دارای االالقش شخصیت و ارراد عادی) نشان میدهد.
جدول  . 1میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به ویژگیهای دموگرافیک گروه دارای اختالل
شخصیت و عادی
گروه
متغیر
سن
تحصیق
انسیت

گروه با اختالل شخصیت
میانگین
24/42
1/73
1/21

انحراف استاندارد
4/77
0/56
0/41

گروه عادی
میانگین
25/47
1/68
1/31

انحراف استاندارد
5/16
0/47
0/47

ب) شاخصهای توصیفی
ادوش  2شاالص های توصیفی نمرا مربوط به مالغیرهای پژوهش را در گروه نمونه به تفکیک دو گروه مورد
مطالعه (ارراد دارای االالقش شخصیت و ارراد عادی) نشان میدهد.
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جدول  . 2میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای آزمایش در دو گروه با اختالل شخصیت و
عادی
اختالل شخصیت
انحراف استاندارد
میانگین
1/46
45/37
4/08
17/21
6/70
16/79
3/22
20/16
4/16
15/10
2/12
32/55

گروه
متغیر
قضاو االققی
دیدگاهگیری
تخیل
تواه همدتنه
درماندگی شخصی
مد امان تثبیت

عادی
انحراف استاندارد
1/22
4/42
5/70
3/40
4/50
1/98

میانگین
55/79
17/89
18/58
18/58
15/47
26/27

ج) آزمونهای نرمال
در مطالعۀ حاضر بهدلیل حجم پایین گروه نمونه امکان انجا بررسیها و محاسبا آماری مجزا بین انواع
االالقت شخصیت در گروه ارراد دارای االالقش رراهم نبود .همچنین بنا بر مقایسهایبودن ماهیت مطالعۀ
حاضر بین دو گروه ارراد نرماش و دارای االالقش شخصیت تدوین محاسبا آماری بهشکل پیوساله و روی کل
آامودنیها بهشکل پیوسالاری با هدف پژوهش هماهنگ نبود .براین اساس تنها به گزارش میان ینهای
هریک اا گروههای االالقت شخصیت در مالغیرهای روق اکالفا میشود (ادوش .)3
جدول  . 3میانگین و انحراف استاندارد نمرات مربوط به متغیرهای آزمایش در افراد دارای اختالل
شخصیت مختلف
شخصیت

نمایشی

وسواسی

خودشیفته

وابسته

ضداجتماعی

N=11

N= 3

N= 2

N= 2

N= 1

مالغیر

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

M

قضاو االققی

47/9

14/22

54/66

4/04

21/5

2/12

35/5

2/12

57

دیدگاهگیری

16/36

4/08

19/66

1/52

21/5

9/19

18/5

4/94

21

تخیل

16/27

7/7

14/33

5/85

21/5

3/53

18/5

7/77

17

تواه همدتنه

20/18

3/25

20

2/64

24

2/82

17

2/82

19

درماندگی شخصی

14/36

3/26

14

2

22/5

7/77

14/5

3/53

13

مد تثبیت

38/89

17/59

35/46

30/35

28/6

30/22

7/07

6/07

12/8

د) آزمون فرضیهها
در راسالای بررسی ررضیههای پژوهش ابالدا به مقایسه قضاو االققی در دو گروه دارای االالقش شخصیت

رابط ۀ اختالل شخصیت و قضاوت اخالقی ...

344

(با میان ین  45/37و انحراف معیار  )14/65و ارراد عادی (با میان ین  55/79و انحراف معیار  )12/72با
اسالفاده اا آامون رگرسیون لواسالیک پرداالاله شد (ادوش .)4
جدول  . 4خالصۀ مدل رگرسیون لوجستیک
مرحله
1

ضریب برازندگی
47/20

مجذور ناگلکرک
0/17

مجذور اسنل و کاکس
0/13

القصۀ مدش رگرسیون لواسالیک در ادوش  4نشان میدهد  17درصد اا مالغیر وابساله (قضاو االققی)
را مدش رگرسیون تبیین می کند .در ادامه نالیجۀ آامون هوسمر و لمشو ارائه شده است.
جدول  . 5نتایج آزمون هوسمر و لمشو
خیدو
9/87

مرحله
1

سطح معناداری
0/20

درجۀ آزادی
7

همانرور که ادوش  5نشان میدهد معنادارنبودن آامون هوسمر و لمشو نشان ر برااندگی مناسب مدش
( ) P=0/20است .نالایج نهایی مدش رگرسیون لواسالیک برای بررسی ررضیۀ اوش پژوهش مبنی بر واود
رابطه بین قضاو االققی و االالقش شخصیت (تفاو قضاو االققی در دو گروه دارای االالقش شخصیت و
عادی) در ادوش  6آمده است.
جدول  . 6نتایج آزمون مدل رگرسیون لوجستیک در بررسی رابطۀ قضاوت اخالقی و اختالل
شخصیت
بتا

خطای استاندارد

آمارۀ والد

درجۀ آزادی

سطح معناداری

ضریب بتا

قضاو االققی

- 0/59

0/02

4/64

1

0/03

0/94

مقدار ثابت

2/981

1/43

4/31

1

0/03

19/70

همانرور که ادوش  6نشان میدهد قضاو االققی در دو گروه دارای االالقش شخصیت و عادی تفاو
معنادار دارد () w1= 4/64 p= 0/03؛ بنابراین االالقش شخصیت بر قضاو االققی تأثیرگذار است .مقایسۀ
میان ین قضاو االققی در دو گروه دارای االالقش شخصیت و عادی (ادوش  )2حاکی اا پایینتربودن
قضاو االققی در گروه دارای االالقش شخصیت است که این تفاو در آامون رگرسیون لواسالیک با اندااۀ
اثر  0/94معنادار نشان داده شد .این بدان معناست که  94درصد تفاو نمرا قضاو االققی بهدلیل عامل
گروه (االالقش شخصیت) است .س س به منظور بررسی ررضیۀ دو پژوهش یعنی نقش همدلی در رابطۀ
االالقش شخصیت و قضاو االققی نیز اا روش تح یل رگرسیون لواسالیک اسالفاده شد .در این حالت
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نمرا همدلی بهدستآمده اا  IRIو مد امان تثبیت بهدستآمده اا ابزار ردیا چشمی بهعنوان مالغیر
هم راش وارد تح یل شدند .پس اا ارمینان اا رعایت مفروضههای نرماشبودن  1دادهها الطیبودن  2هم ونی
الطوط رگرسیون  3و هم ونی واریانسها  4اثر همدلی بر رابطه شخصیت و قضاو االققی بررسی شد.
همچنین نالایج آامون هوسمر و لمشو برای هیچیک اا مالغیرها معنادار نشد که نشاندهندۀ تناسب الو مدش
است.
جدول  . 7نتایج آزمون مدل رگرسیون لوجستیک برای فرضیۀ تعدیلگری همدلی در رابطۀ قضاوت
اخالقی و اختالل شخصیت
بتا
قضاو االققی و دیدگاهگیری
قضاو االققی و تخیل
قضاو االققی و تواه همدتنه
قضاو االققی و درماندگی
قضاو االققی و مد امان تثبیت

0
- 0/004
- 0/007
- 0/005
0/001

خطای
استاندارد
0/007
0/004
0/01
0/007
0/002

آمارۀ
والد
0
1/14
0/47
0/62
0/70

درجۀ
آزادی
1
1
1
1
1

معناداری
0/99
0/28
0/49
0/43
0/40

ضریب
بتا
1
0/99
0/99
0/99
1

با تواه به نالایج ادوش  7هیچکدا اا الردهمقیاس های همدلی  IRIو نیز مد امان تثبیت حرکا
چشمی در رابطۀ بین قضاو االققی و االالقش شخصیت نقش تعدی ر معناداری نداشالهاند .در پایان برای
بررسی سؤاش پژوهش مبنی بر همبسال ی نالایج آامون  IRIو ردیا چشمی و درنالیجه توان پیش بینی
همدلی با اسالفاده اا ابزار ردیا چشمی (مانند ابزار  )IRIدادههای همدلی بهدستآمده اا الردهمقیاسهای
ابزار  IRIو مد امان تثبیت بهدستآمده اا ابزار ردیا چشمی بهصور رقیب و بهعنوان مالغیر پیشبین
وارد مدش رگرسیونی شدند (ادوش .)8
همانرور که در ادوش  8مشاهده میشود هیچکدا اا چهار الردهمقیاس همدلی اا ابزار  IRIدر رقابت
با مد امان تثبیت (اا ابزار ردیا چشمی) نالیجۀ معناداری ارائه نکرد .این نالیجه گویای نبود همبسال ی میان
نالایج بهدستآمده اا این دو ابزار و درنالیجه قدر نداشالن ابزار ردیا چشمی در پیشبینی همدلی است.

1. normality
2. linearity
3. homogeneity of regression lines
4. homogeneity of variances
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جدول  . 8نتایج آزمون مدل رگرسیون برای بررسی قدرت همبستگی دو ابزار
خطای

آمارۀ

درجۀ

سطح

ضریب

استاندارد

والد

آزادی

معناداری

بتا

دیدگاهگیری

0/04

0/08

0/28

1

0/60

1/04

مد امان تثبیت

0/02

0/02

0/92

1

0/34

1/01

مقدار ثابت

- 1/20

1/54

0/61

1

0/43

0/30

تخیل

0/01

0/01

0/76

1

0/38

1/01

مد امان تثبیت

- 0/04

0/05

0/65

1

0/42

0/96

مقدار ثابت

0/36

1/16

0/09

1

0/77

1/44

تواه همدتنه

0/01

0/02

0/36

1

0/55

1/01

مد امان تثبیت

0/14

0/11

0/54

1

0/21

1/15

مقدار ثابت

- 2/96

2/11

1/96

1

0/16

0/05

درماندگی شخصی

0/01

0/02

0/84

1

0/36

1/01

مد امان تثبیت

- 0/01

0/08

0/01

1

0/93

0/99

مقدار ثابت

- 0/34

1/42

0/60

1

0/81

0/71

بتا

بحث و نتیجهگیری
در ابالدای پژوهش حاضر به تبیین رابطۀ االالقت شخصیت و قضاو االققی پرداالاله شد .روانشناسی
االقق معاصر بر عمومیت قضاو های االققی تأکید میکند .قضاو ا الققی ارراد رارغ اا انسیت سن
دین و قومیت آنها دربارۀ تن ناهای االققی کقسیک به قواعد االققی یکسانی حساس است .تا این اواالر
به نقش تفاو های رردی در ق مرو االقق تواه اندکی میشد اما امرواه شواهدی در دست است که گویای
نقش تفاو های رردی در االقق و االققیا است (ر الز و کاک ی  .)2009همراسالا با نالایج پژوهشهای
پیشین در حواۀ ضعف های شناالالی کنالرش تکانه و اسالدتش (هر 2003؛ ارمر و کیل  )2010در مطالعۀ
حاضر قضاو االققی در دو گروه دارای االالقش شخصیت و گروه بهنجار تفاو معناداری داشت و ارراد
دارای االالقش شخصیت نمرا قضاو االققی پایینتری داشالند .بهرورک ی االقق در اندگی ااالماعی معنا
پیدا می کند و ارراد دارای االالقت شخصیت روابط بینرردی مخال ی دارند که همین امر میتواند در
قضاو االققی پایینتر این ارراد تعیین کننده باشد .اا سوی دی ر براساس شش مرح ۀ رشد االققی ک برگ
ارراد دارای االالقت شخصیت یا بهدنباش کسب پاداش و ااالنا اا تنبیه بودند یا بهدنباش منارع شخصی
الود هسالند انسان ها را دارای اراش برابر نمی دانند (مانند ارراد دارای االالقش شخصیت الودشیفاله
ضدااالماعی وابساله و دوریگزین) یا موارق با انعطاف پذیری قوانین نیسالند (االالقش شخصیت وسواسی-
ابری) .درنالیجه بهنظر میرسد این ارراد نالوانند در آامونهای سنجش قضاو االققی نمرا باتیی کسب
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کنند .در بخش بعدی پژوهش حاضر به بررسی نقش همدلی بهعنوان عامل تعدیلکننده در رابطۀ االالقت
شخصیت و قضاو االققی پرداالاله شد .در آامون همدلی  IRIدو عامل دیدگاهگیری و تخیل همدلی
شناالالی را تشکیل می دهند و تواه همدتنه و درماندگی شخصی نیز همدلی عارفی را میسااند .براین اساس
و با تواه به ماهیت شناالالی ساالالار آامون  DITدر وه ۀ اوش با ررض اینکه ارراد هن ا الواندن
سناریوهای آامون احالماتً با شخصیت های داسالان همانندساای می کنند (تخیل) و در موقعیت قضاو
االققی همدلی شناالالی آن ها بران یخاله الواهد شد بهنظر میرسید در پاسخ به سؤات بخش دیدگاهگیری
نمرا باتتری کسب شود اما برالقف انالظار نهتنها این دو الردهمقیاس ب که هیچکدا اا مقیاسهای
آامون همدلی نقشی در رابطه با سایر مالغیرها ایفا نکردند.
در ادامۀ این مطالعه سااۀ همدلی با نشاندادن ویدئوهای حاوی تصاویر دارای بار عارفی غم ین در
دسال اه ردیابی چشم بررسی شد .مطالعا ردیابی حرکا چشم نشان میدهد هن ا مشاهدۀ چهرۀ دارای
ا حساسا غم ین تواه و امان تثبیت بیشالر بر ناحیۀ چشم و دهان مالمرکز میشود (ایزنبارث و ال را  2011؛
وایدا این و ر و 2014؛ کوان ونمن و نی سن  ) 2014و این حالت با همدلی ارراد ارتباری مسالقیم دارد
(کوان ونمن و نی سن  .)2014همچنین نشاندادن تصاویر ویدئویی می تواند سبب بران یخالن تما
الردهمقیاس های همدلی شود؛ ایرا براساس تح یلهای کوی رس ( )2018ررد مشاهدهگر باید در آن لحظه
ارکار و احساسا شخصیت ری م را همامان با هم درک کند (دیدگاهگیری) با وی همانندساای کند (تخیل)
در برابر موقعیت آن ررد شفقتورای کند (تواه همدتنه) و حالی با دیدن غم شخصیت ری م دچار عوارفی
در الود شود (درماندگی شخصی) .براین اساس و با تواه به یارالههای مطالعا پیشین که همبسال ی بین
مد امان تثبیت ها در نواحی چشم و دهان همایند با همدلی تعبیر شده بود (پرکاچین 2011؛ یان پی و سو
2017؛ ونراین و همکاران  )2014بهالر بود در مطالعۀ حاضر نمرا امان تثبیتها ضمن همبسال ی با نمرا
 IRIهمچون همدلی سنجششده با  IRIدر رابطۀ بین قضاو االققی و االالقش شخصیت نقش
تعدیل کننده داشاله باشد اما همبسال ی و رابطۀ مفروض تأیید نشدند .این نبود همبسال ی میتواند ناشی اا
سوگیریهای ارراد گروه نمونه هن ا پاسخدهی به آامون  IRIباشد .در تصریح این ررض با تواه به
دادههای ادوش  1مشاهده میشود میان ین الردهمقیاس تواه همدتنه در آامون  IRIو مد امان تثبیت
برالقف انالظار و شواهد پژوهشی مواود در گروه دارای االالقت شخصیت بیش اا میان ین آن در گروه
ارراد عادی است؛ بهنحویکه در این گروه همبسال ی میان الردهمقیاس تواه همدتنه و کل مد امان
تثبیت معنادار بود .این امر می تواند تأثیر رراوانی اا االالقش شخصیت نمایشی در گروه االالقت شخصیت
مطالعۀ حاضر ب ذیرد؛ همانرور که اا ویژگی های بارا این ارراد احساسا ارراری و واکنش های عارفی
اغراقشده است؛ بهگونهای که به راحالی مالأثر اا تماشای ویدیوهای حاوی مضمون ناراحتکننده در این ررع
قرار گرراله و احالماتً به احساسا بیشااحدشان دامن اده شده است (انجمن روان پزشکی آمریکا .)2013 1
1. american psychiatric association
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همچنین این ارراد تما یل دارند با احساسا غ وشدۀ الود بر دی ران تأثیر ب ذارند؛ بنابراین عجیب نیست که
در آامون  IRIبه سؤات مربوط به تواه همدتنه اغراقشده پاسخ دهند و در این الردهمقیاس نمرۀ بیشالری
ب یرند؛ درحالیکه در مطالعۀ کوان ( )2015و کوان ونمن و نی سن ( ) 2014در دانش اه کویینزلند ال وهای
الیرگی ناظر به منطقۀ چشم ررد داالل تصاویر بهشد با الردهمقیاس تواه همدتنه  IRIهمبساله بوده
است .همچنین براساس مطالعۀ اس نسر ( ) 2013همدلی شناالالی برالقف همدلی عارفی تأثیر کمالری بر
راه های الیرگی چشم دارد .به هر روی در این پژوهش این ررضیه تأیید نشد که میتواند ناشی اا محدودیت
مطالعۀ حاضر در کنالرش رراوانی انواع االالقش شخصیت در گروه ارراد دارای االالقش باشد .با واود این
محدودیت تاکنون هیچ مطالعه ای به بررسی اای اه سااۀ همدلی در االالقت شخصیت با اسالفاده اا دسال اه
ردیابی چشم ن رداالاله است اما این پژوهش مورق به آغاا این مهم شده و نالایج قابلتواهی مبنی بر
همبسال ی تواه همدتنه مبالنی بر  IRIو مد امان کل تثبیت چشم در دسال اه ردیا چشمی بهدست
آورده است .اا این دسالاورد میتوان برای گسالرش کاربرد رناوری ردیابی چشم بهمنظور سنجش پدیدههای
بینرردی و انسانی اا ام ه همدلی اسالفاده کرد و احالماش بروا الطاهای ناشی اا سایر عوامل روانشناالالی را
در ارایابی ها کاهش داد.
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