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يک شخصیت و باور به دنیای تفاوتی اخالقی بر اساس صفات تارپیش بینی بی

 عادل در بازاريان شهر ارومیه در دوران کرونا
 00/8/0460تاریخ پذیرش نهایی :         7/5/0460تاریخ دریافت مقاله: 

 0حبیبه شیری، 2آرمین روشن، *0هیمن محمودفخه
 مقاله پژوهشی

 چکیده
رهایی از معیارهای اخالقدی در  های آسیب توسط فرد و تفاوتی اخالقی به توجیه رفتار: بیمقدمه

تفاوتی اخالقی، سبب شناخت زمینه و زمانی خاص اشاره دارد. شناخت عوامل پیش بینی کننده بی
تفاوتی اخالقدی بدر اسداس    شود. هدف این پژوهش پیش بینی بیبهتر عوامل ایجاد کننده آن می

 ه در دوران کرونا بود. صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان شهر ارومی
: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه بازاریان شاغل روش

نفر بود که با اسدتفاده از جددول مورگدان     0999، به تعداد آنها 7097در بازارهای ارومیه در سال 
تفداوتی  ها، بدی دآوری دادهنفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گر 301تعداد 

اخالقی بندورا ، صفات تاریک شخصیت جانسون و وبستر و باور به دنیای عادالنه ساتون و داگالس 
 ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بود. داده
وتی اخالقی بازاریان شدهر رابطده متبدت و    تفا: طبق نتایج، سه گانه تاریک شخصیت با بیهایافته

تفاوتی اخالقی رابطه منفی و معناداری دارند. همچنین نتایج معنادار و باور به دنیای عادالنه نیز با بی
گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل، قابلیدت تبیدین   رگرسیون گام به گام نشان داد که سه

 د.تفاوتی اخالقی بازاریان را دارنبی
گانه تاریک شخصیت و باور به دنیدای  توان گفت، سه: طبق نتایج پژوهش حاضر مینتیجه گیری

تفداوتی  تفاوتی اخالقی را تبیین کنند و جهت شناسایی عوامل زمینه سداز بدی  توانند بیعادل، می
 (.=90/9Pاخالقی بکار برده شوند )

باور به دنیای عادالنده، بازاریدان، دوره   تفاوتی اخالقی، صفات تاریک شخصیت، : بیکلما  کلیدی
 کرونا.
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among the Marketers of Urmia city during Corona  

 
Heman Mahmoudfakhe*1, Armin Roshan2, Habibeh Shiri3 

Original Article 

Abstract 
Introduction: Moral disengagement refers to the justification 
of harmful behavior by a person and freedom from moral 
standards in a specific context and time. Knowing the 
predictors of moral disengagement leads to a better 
understanding of the factors that cause it. The purpose of this 
research was to predict moral disengagement based on dark 
personality traits and belief in a just world among Marketers 
of Urmia city during Corona. 
Method: The design of the present study was descriptive and 
correlational. The statistical population included all the 
marketers working in the markets of Urmia in 1401, their 
number was 5000, and 357 people were selected using the 
Morgan table using the Convenience sampling method. Data 
collection tools were moral disengagement by Bandura, dark 
personality traits by Jonason & Webster, and BJW by Sutton & 
Douglas. Data were analyzed using Pearson's correlation 
coefficient and regression.  
Results: The results showed that: The dark triad of 
personality has a positive and significant relationship with 
the moral disengagement of the Marketers, and the belief in a 
just world has a negative and significant relationship with the 
moral disengagement. Also, the regression of stepwise results 
showed all three dark personality traits and belief in a just 
world are capable of explaining the general belief in a just 
world of marketers. 
Conclusion: According to these results, the dark triad of 
personality and belief in a just world can explain moral 
disengagement and can be used to identify the underlying 
factors of moral disengagement (P= 0/05). 
Keywords: Moral disengagement, Dark triad of personality, 
Belief in a just world, Marketers, during the Corona. 
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 مقدمه
باشد و چوون  مي بازار های مهم و جدایي ناپذیر حیات جامعه معاصر، کسب و کار دریکي از بخش

از گستردگي و پراکندگي زیادی برخوردار است، در سطح جامعه بسیار حوائز اهمیوت اسوت. بودین     
های اخالقي اهمیت ویژه ای دارد. اخالق به جهت تاثیر بر کیفیوت  جهت پایبندی بازاریان به معیار

باشد. در ایوران نیوز   مي حدر کلیه ی سطوح کسب و کار مطر هاها و عملکرداخالقي تصمیم گیری
نهاد دیني بر پایبندی بازاریان به اخالق اقتصادی تاثیر گذاشته و این تاثیر را از طریوق آمووزش و   

(. مهارت خرید و فوروش و  1322نظارت بر اجرای اخالق کسب و کار اعمال نموده است )شریفي، 
ز اند، بلکوه رفتارهوای اخالقوي در    خدمات از تنها اصولي نیستند که برای موفقیت در بازار مورد نیا

روابط فردی و سازماني در اولویت هستند، چون رعایت اخالق در بین رقبوا مزیوت بشومار آموده و     
رسود  مي (. اما به نظر1322باشد )اسماعیلي کرباسي، حیدری و مقدم، مي عامل مهم حسن شهرت

صوادی، فرهنگوي، سیاسوي و    های اخیر و در اثور تحووالتي کوه در حووزه پیشورفت اقت     که در دهه
های جامعه و ارتباط آنها با یکودیگر تغییورات و   اجتماعي جامعه صورت گرفته است، در تمامي نهاد

ها نشان دهنده ی افزایش جورم و  هایي قابل مشاهده است. بدین صورت که پژوهشبهم ریختگي
(. در این میوان اگور بوه    1322یفي، باشد )شرمي های اقتصادی در بازارتفاوتيها و بيسوء استفاده

شویم که چرایي و چگونگي پیروی از اصول مي سیر تکامل تاریخي انسان نگاهي بیندازیم، متوجه
تفاوتي نسبت به آن، جوزو موضووعات مهوم و اخوتالف برانگیوز بورای       اخالقي و یا سرپیچي و بي

ی بیشوتر از هور برهوه ای از    باشد و امروزه به دلیل مشکالت مختلف، جوامع بشرمي پژوهشگران
 (. 1325زمان نیازمند توجه به مسائل اخالقي هستند )گل پرور و جمشیدیان، 

های مهم پژوهشي، روانشناسي اخالقي است که اخیرا به جهوت درک  از این رو، یکي از حوزه
ي و های اخالقي بسیار مورد توجه قرار گرفته است )رسایي کشوک، آهو ها و تصمیم گیریقضاوت
هوای  (. حساسیت اخالقي افراد در عمل از طریق آگاهي نسبت بوه دسوتور العمول   1327منصوری، 

های دیگری نیز وجود دارند کوه بور تعهود اخالقوي     گردد، اما عوامل و متغیرمي اخالقي برانگیخته
هوای اخالقوي تواثیر دارنود )قوادری، سولیمي و بلنود        نسبت به رعایت و عدم رعایت دستور العمل

تفواوتي اخالقوي را موورد    اجتماعي، مفهوم بي-(. بندورا در نظریه یادگیری شناختي1326همتیان، 
های محیطي و عوامل مرتبط با فرد، تقابلي سوه  بررسي قرار داد. طبق این نظریه، بین رفتار، متغیر

فورد   هوای درونوي  هوای بیرونوي و محورک   جانبه وجود دارد. بنابراین، بر هم کنش متقابل محرک
تفواوتي اخالقوي بوه    دهنود. بنودورا از طریوق سوازه بوي     موي  هستند که رفتار اخالقي فرد را شکل

کنود و  مي های آسیب زا را توجیهها رفتارکند که فرد از طریق آنمي های شناختي فرد اشارهفرایند
دقي، درتواج و  رهانود )محمود عینوي، صوا    مي های اخالقيدر زمینه و زماني خاص، خود را از معیار

هوای شوناختي اسوت کوه از     تفاوتي اخالقي محموعوه ای از فراینود  (. منظور از بي1322همایوني، 
کند تا به دیگران آسیب برساند، بدون اینکه مي طریق آنها فرد از مسئولیت اخالقي خود صرف نظر
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ي و هم سطح فردی تواند هم در سطح گروهمي احساس گناه یا پشیماني را تجربه کند. این فرایند
تفاوتي اخالقي احساس (. بي2221، 1رخ دهد )لوکریکچیو، کارسیاپولي، تبرینک، بیانچي و منسیني

سازد تا با عواقب اعمال غیر اخالقي خوود کنوار بیاینود و    مي دهد و افراد را قادرمي گناه را کاهش
(. به طور 2222، 2اونگ، هو و لیمشوند )کوایي، لیم، سو، مي های غیر اخالقيراحت تر درگیر رفتار
تفاوتي اخالقي در جایگاه رفتاری به این موضوع اشاره دارد که چگونه فورد  های بيکلي، مکانیسم

های منفي یا مضر را در نتیجه توجیه اخالقي )تغییر ساختار اعمال منفي بوه موضووعي قابول    رفتار
فتار منفي با چیوزی بودتر( یوا یوک برچسوب      قبول از لحاظ اجتماعي(، مقایسه ایي سودمند)تضاد ر

 بوه صوورتي کمتور منفوي( مثبوت تور       گذاری خوشایند )استفاده از زبان برای به نظر رسیدن رفتار
هایي است که از طریق آنها فرد نقش عاملي خوود را بوه   بیند. جایگاه عاملي نیز شامل مکانیسممي

تن رفتار به عنوان نتیجه فشار مافوق( و یا حداقل رسانده و از طریق جابجایي مسئولیت)درنظر گرف
گسترده کردن مسئولیت )به حداقل رساندن مسئولیت خود در میان افراد درگیر( سعي در کمرنوگ  

(. طبق تحقیقات، یکي از 2222، 3کردن مسئولیت خود دارند )بجارهید، ثورنبرگ، وانستروم و گیني
، 6باشود )ارزیوي  موي  ، سه گانوه تاریوک شخصویت   تفاوتي اخالقي مرتبط استهایي که با بيمتغیر
 (. سه گانه تاریک شخصیت که بوا فقودان همودلي و عودم حساسویت اجتمواعي مشوخص       2222
های شخصویتي  ( مطرح شد که از ویژگي2222شوند، برای اولین بار توسط پائولوس و ویلیامز )مي

م بوا دروغگوویي، تقلوب و    ماکیاولیسم، خودشیفتگي و جامعه ستیزی تشکیل شده است. ماکیاولیس
فریبکاری؛ خودشیفتگي با عزت نف  و بزرگ نمایي اغراق آمیز، خودخواهي، تکبر و بهره کشي در 
روابط بین فوردی؛ و در نهایوت جامعوه سوتیزی بوا فقودان همودلي، مشوکل در برقوراری روابوط           

ارب، تکانشوگری  رضایتبخش با دیگران، فقدان پشیماني و احساس گناه، ناتواني در یادگیری از تج
 و وجووود رفتووار ضوود اجتموواعي کووه تمایوول بووه شووروع در دوران کووودکي دارد، تشووخیص داده   

توانند در شورایط  مي (. افرادی که ویژگي ماکیاولیسم دارند،2222، 5شوند)بروگیوس و کاپاروسمي
خود کسب کنند که منافعي را به سود  ریزیبرنامهخطر دیگران را به استثمار خود درآورده و طوری 

کنند. آنها اصالعات دروغ و نادرستي ارائه داده و در این باره اصال احساس گناه ندارند و رفتار خود 
 های شخصیت خودشیفته را داراست، احسواس دانند. از طرفي دیگر فردی که ویژگيمي را منطقي
همچنین این افوراد  کند که همه چیز باید برای او ویژه باشد و همیشه مورد تحسین قرار گیرد، مي

هوا شخصویت خودشویفته ارتبواط مثبتوي بوا       فاقد ح  همدلي هستند، اما باتوجه به ایون ویژگوي  
بهزیستي دارد، برخالف شخصیت ماکیاولیسم که ارتباطي منفي با بهزیسوتي را داراسوت. معمووال    
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دارای اختالل های خودشیفتگي در افراد دارای این ویزگي، به طوری نیست که بتوان آنها را مالک
دهد که بي توجهي در دوران کودکي یوا توجوه   مي شخصیت خودشیفتگي دانست. تحقیقات نشان

بیش از حد والدین با خودشیفتگي مرتبط است. آخرین ویژگي مطرح شده نیز، جامعه ستیزی است 
که با ویژگي بي پروایي و عدم رعایوت قووانین هموراه اسوت. افوراد دارای ایون ویژگوي مرتکوب         

باشد و بیشوترین مقاوموت را نسوبت بوه     مي هایي شده و نرخ تکرار این جرایم نیز در آنها باالمجر
 درمان دارند. این ویژگي ثابت نیست زیرا در طول زمان و در تعامل با سون و بافوت محویط تغییور    

وز، سازد )چاویز ونتوور، سوانتا کور   مي کنند. طبق تحقیقات خشونت خانوادگي افراد را مستعد آنمي
های صورت گرفته، ماکیاولیسوم  همچنین طبق پژوهش (.2222دومینگوز ورگار و نگریروس مورا، 

تفواوتي اخالقوي باشوند )رسوایي کشوکوک و      توانند پیش بیني کننوده ی بوي  مي و جامعه ستیزی،
 (. 1327همکاران، 
ق، بوه  نکته مهم و جالب توجه این است که بسیاری از نظریات مطورح شوده در حووزه اخوال     

توان ادعا کرد که اخالق و عدالت مي صورت ویژه، با عدالت نیز ارتباطي تنگاتنگ دارند. از این رو
هوای انسوان در موورد    دو وجه بسیار مرتبط به هم و تاثیرگذار بر عمل و باور انسان هستند و بواور 

(. بنوابر  1325ان، عدالت، تاثیری بسیار گسترده بر عمل به اصول اخالقي دارد )گل پرور و همکوار 
تفواوتي اخالقوي در بازرایوان توأثیر     رود بر بيمي هایي که انتظارمواردی که مطرح کردیم، از متغیر
های انسان هنگام مواجهه بوا شورایط ناعادالنوه از    باشد. واکنشمي گذار باشد، باور به دنیای عادل

هوای روانشوناختي متعوددی    یوه مواردی است که همیشه مورد توجه روانشناسان بوده اسوت و نظر 
های عدالت محور مطرح گردیده اند. بواور بوه دنیوای عوادل، یکوي از بوا       جهت تبیین این واکنش

، لرنر آن را مطرح کرد )بهارلو، صوباحي و رفیعوي نیوا،    1225این موارد است که در سال ترین نفوه
 آورد و نصویبش موي  به دسوت  دهند که طبق این باورها، آنچه انسانمي ها نشان(. پژوهش1322
شود، براساس شان  و یا تصادف نیست، بلکه حاصول پشوتکار وی اسوت )الونودی و صودیق،      مي
دهد که افراد تمایل دارند تا بواور داشوته   مي (. به عبارتي دیگر، باور به دنیای عادالنه، نشان1322

(. 2221، 1 ، میلر و کیرشنباوآورند )دوریوکمي دارند، به دست باشند که مردم آنچه که لیاقتش را
باور به دنیای عادل، مزایایي مانند باور به زندگي در جهاني منظم، قابل پیش بیني و قابل کنترل را 

 را ایجواد  های روانشوناختي مهموي  کارکرد به دنبال دارد. از این رو محققان باور دارند که این باور،
ایع زندگي خود را به صوورتي معنوادار تفسویر کننود و     کند تا وقمي کند. این باور به افراد کمکمي

 هنگامي که با یک بي عدالتي مواجه شدند، باور خود را از طریق مکانیسوم سورزنش قربواني احیوا    
کننود و  موي  هایشوان پواداش دریافوت   کنند. همچنین این افراد بیشتر معتقدند که برای توالش مي

تواند احساس اطمینان کننود کوه بوه    مي کرد. بنابراین،دیگران در قبال آنان منصفانه رفتار خواهند 

                                                 
1. Devereux, Miller & Kirshenbaum 



 ...تفاوتی اخالقی بر اساس صفات تاریک شخصیت و باور به دنیای عادل در بازاریان پیش بینی بی

114 

 

 

رسند. همچنین ایون اطمینوان موجوب ایجواد خووش بیتوي، بهزیسوتي و        مي آنچه الیقش هستند،
سازد تا بر اهداف بلند مدت سرمایه گذاری کنند )کیرال آکوار،  مي سالمت روان شده و افراد را قادر

تواند دو کوارکرد  مي (. در واقع، باور به دنیای عادل2222، 1دونات، بارثولومایوس، توماس و بوچاور
کنود توا عالیوم روانشوناختي     موي  از لحاظ پیشگیری، به افراد کمک -1تطبیقي مکمل را ایفا کند:
کند تا به یوک وضوعیت روانشوناختي    مي از لحاظ ارتقا، به افراد کمک -2منفي را کاهش دهند؛ و 

(. الزم به هکور اسوت کوه درخصووص     2212، 2نیکوالسمثبت دست یابند )دسروماوک ، گیلت و 
اینکه آیا بي تفاوتي اخالقي از طریق سه گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای عادالنه قابل پیش 
بیني است یا خیر، ادبیات پژوهشي محدودی در دسترس است. برای مثال، گاجا، مورون، کرولیک، 

تفاوتي اخالقي با سه گانه تاریک شخصیت، قرباني  (، به بررسي ارتباط بي2222مراکزک ) مالوج و
سازی سایبری و آزار و اهیت سایبری پرداختند که در نهایت بدین نتیجه رسیدند کوه بوي تفواوتي    

( نیوز در  2222اخالقي ارتباط مستقیمي با ماکیاولیسم دارد. عالوه بر ایون، برگیووس و کاپواروس )   
اوتي اخالقوي و ویژگوي ضوداجتماعي دسوت یافتنود.      پژوهش خود به ارتباطي معنادار بین بوي تفو  

( نیز در پژوهش خود دریافتند که افراد دارای صفات سوه  2222همچنین، چاوز وینتور و همکاران )
گانه ی تاریک شخصیت در دوران کرونا بیشترین میزان بي تفاوتي اخالقي را نسوبت بوه رعایوت    

وص ارتباط بین بي تفاوتي اخالقي و باور به نکات ایمني و بهداشتي انجام دادند. همچنین در خص
( بدین نتیجه رسیدند که بي تفاتي اخالقي با باور به 2221دنیای عادالنه نیز دیورک  و همکاران )

( نیز نشان دادند کوه بواور بوه دنیوای     2212دنیای عادالنه ارتباط دارد. لي، لو، وانگ، ژو و ژانگ )
دیگران را پیش بینوي کنود. همچنوین دکوارولي و سواگون       تواند رفتار کمک رساني بهمي عادالنه
( دریافتند که هرچه افراد بیشتر به یک دنیای عادالنه باور داشته باشند، رفتارهای اخالقي و 2216)

 جامعه پسند بیشتری خواهند داشت. 
لذا با توجه به اهمیت صفات تاریک شخصیت در بروز و عدم بروز رفتارهای غیور اخالقوي و     
هوای  هنجار و از سوی دیگر اهمیت پرداختن به باور افوراد بوه جهواني عوادل در تقویوت ارزش     نای

باشد که آیا صفات تاریک شخصیت و باور بوه  مي اخالقي، پژوهش حاضر به دنبال حل این مساله
 تفاوتي اخالقي در بازرایان شهر ارومیه نقش داشته باشند؟توانند در پیش بیني بيمي دنیای عادل

 

 

 

 

                                                 
1 .Kiral Ucar, Donat, Bartholomaeus, Thomas & Bochaver 

2 . Desrumaux, Gillet & Nicolas 
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 روش
حاضر کلیوه   پژوهش آماری روش پژوهش حاضر توصیفي پیمایشي و از نوع همبستگي بود. جامعه

نفر بودند  5222باشد که مي 1622های معتبر تجاری شهر ارومیه در سالبازاریان شاغل در مجتمع
نمونوه   نفر از بازاریان شهر ارومیه با بهره گیری از جودول مورگوان و بوه روش    357و از بین آنان 

های گرد آوری شوده تعوداد   گیری در دسترس انتخاب شدند و جهت اعتبار بخشیدن بیشتر به داده
هوای  پرسشنامه در بین بازاریان شهر ارومیه توزیع شد. بعد از جمع آوری و حوذف پرسشونامه   322

 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در سوطح آموار توصویفي از    357ناصحیح در مجموع 
استنباطي نیوز از   آمار سطح های آماری توزیع فراواني، میانگین، انحراف استاندارد، و در درشاخص

 ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.

 

 های پژوهشابزار

( طراحي 1222این مقیاس که توسط بندورا و همکاران )تفاوتی اخالقی: پرسشنامه بیالف( 

مکانیسم/ مولفه)توجیه اخالقوي، مقایسوه    2و  آیتم 32تفاوتي اخالقي افراد را در قالب يگردید و ب
ها، انسان زدایوي و نسوبت   سودمند، حسن تدبیر، جابجایي مسولیت ، انتشار مسولیت، تحریف پیامد

 (.2222بروگیوس و کاپاروس، )دهدمي درجه ای مورد سنجش قرار 5دادن سرزنش( را در مقیاس 
درجوه   (امتیواز 5)تا کوامال مخوالفم    (امتیاز1)در یک مقیاس پنج درجه ای از کامالً موافقم  تسؤاال
)بابوائي،   تفاوتي اخالقي بیشتر اسوت نمرات پایین تر در این مقیاس نشان دهندة بي .شودمي بندی

 (. ضریب اعتبار این پرسشونامه در پوژوهش بنودورا و همکواران    1322واحدی، ایمان زاده و ادیب، 
و روایي آن نیز مناسب گزارش شده است. همچنوین در   22/2(، با استفاده از آلفای کرونباخ 1222)

(، اعتبوار آزموون بوه روش    1327بین مطالعات داخلي، طبق پژوهش رسایي کشکوک و همکاران )
 22/2گزارش شده است. آلفای کرونبواخ ایون مقیواس در پوژوهش حاضور،       22/2آلفای کرونباخ، 
 بدست آمد.

ایون پرسشونامه توسوط جانسوون و      (:DDSب( پرسشنامه صفات تاریک شخصیت )

 1گویه است که سه صفت ماکیاولیسم )سوواالت   12( ساخته شد. در مجموع شامل 2212وبستر )
سونجد. در ایون   موي  ( را12توا   2( و جامعه سوتیزی )سوواالت   2تا  5(، خودشیفتگي )سواالت 6تا 

توا   1درجوه ای)کوامال مووافقم=    7شود تا در یک مقیاس لیکرت مي ها خواستهمقیاس از آزمودني
( وضعیت خود را بیان کنند. نمرات باال، نشان دهنده بیشوتر بوودن آن صوفت در    7کامال مخالفم= 

، خودشویفتگي  22/2، ماکیاولیسوم  22/2باشد. ضریب پایایي باز آزمایي برای کول مقیواس   مي فرد
گزارش  21/2ي آن نیز به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ است. پایای 72/2و جامعه ستیزی  27/2

(، این پرسشونامه  1325(. طبق پژوهش یوسفي و پیری )1622شده است)بشرپور، فریور و عبادی، 
های روانسنجي مناسبي جهت استفاده در جامعه ایراني برخوردار است و همچنوین طبوق   از ویژگي
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آلفوای کرونبواخ   وایي و پایایي باالیي برخوردار است. گزارش جانسون و وبستر نیز، این مقیاس از ر
 بدست آمد. 2/2این مقیاس در پژوهش حاضر، 

 2225این مقیاس توسط ساتون و داگالس در سال ج( پرسشنامه باور به دنیای عادل: 

سوالي است که عبارتند از بواور بوه    2باشد و دارای دو زیر مقیاس مي آیتم 12ساخته شد و دارای 
درجوه ای   2عادالنه برای خود و باور به دنیای عادالنه برای دیگران. سواالت طبق لیکرت دنیای 

شوند. آلفای کرونباخ این مقیاس در ایران به مي ( پاسخ داده2تا کامال موافقم=  1)کامال مخالفم= 
 22/2و  75/2ترتیب برای باور به دنیای عادالنه برای خود و باور به دنیای عادالنه برای دیگوران،  

(. این مقیاس در ایوران توسوط گول پورور و     1622گزارش شده است )اردکاني، اسعدی و دهقاني، 
عریضي ترجمه، روایي یابي و پایایي سنجي شود و بعود از آن نیوز مجوددا پایوایي و روایوي آن در       

ي (. ساتون و داگوالس پایوای  1322هایي دیگر مورد بررسي قرار گرفت )گل پرور و واثقي، پژوهش
و روایي آن را نیز قابل قبول گزارش کردند. آلفای کرونباخ این  22/2تا  22/2این ابزار را در دامنه 

 بدست آمد. 27/2مقیاس در پژوهش حاضر، 

 

 هایافته
نفر شرکت کننده  357در بررسي خصوصیات جمعیت شناختي گروه نمونه مشخص شد که از میان 

درصود آنوان متاهول و     2/72درصد زن بودند. همچنوین   2/3درصد مرد و  1/22در این پژوهش، 
 درصد آنان مجرد بودند. 6/22

آورده شوده   1توصیفي مربوط به متغیرهای اندازه گیری شد کوه در جودول    تدر ادامه اطالعا
 .است

 
 های مورد پژوهشهای توصیفی متغیر. شاخص0جدول

 انحراف معیار میانگین مؤلفه متغیر

 تفاوتي اخالقيبي

 722/2 327/2 وجیه اخالقيت
 252/2 222/2 مقایسه سودمند
 722/2 725/2 حسن تدبیر

 222/2 323/2 جابجایي مسئولین
 722/2 252/2 انتشار مسئولیت
 272/2 322/2 تحریف پیامدها

 735/2 552/2 زادیيانسان
 273/2 222/2 نسبت دادن سرزنش

 552/2 522/2 کل

 732/2 227/1 کیاوليما صفات تاریک شخصیت
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 انحراف معیار میانگین مؤلفه متغیر

 226/2 276/2 خودشیفتگي

 222/2 113/2 ستیزیجامعه

 522/2 225/2 کل

 باور به دنیای عادالنه

 227/2 323/3 باور به دنیای عادل برای خود

 225/2 622/3 باور به دنیای عادل برای دیگران

 257/2 612/3 کل

 
گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای عوادل   تفاوتي اخالقي با سهجهت بررسي رابطه بین بي

 آورده شده است. 2از ضریب همبستگي پیرسون استفاده گردید که خالصه آن در جدول 
 

 . آزمون همبستگی پیرسون2جدول 

 8 7 0 5 4 0 2 0 متغیرها ردیف

        1 ماکیاولي 0

       1 612/2** خودشیفتگي 2

0 
-جامعووووووه

 ستیزی
**326/2 **623/2 1    

  

4 
صووووووفات 
 تاریک  

**725/2 **721/2 **725/2 1   
  

5 
دنیای عادل 
 برای خود

**327/2- **326/2- **325/2- **632/2- 1  
  

0 
دنیای عادل 
بووووووورای 
 دیگران

**625/2- **312/2- **326/2- **621/2- **252/2 1 
  

7 
-بووواور بوووه

دنیووووووای 
 عادالنه

**372/2- **336/2- **322/2- **672/2- **225/2 **222/2 1 
 

8 
تفوواوتي بووي
 اخالقي

**322/2 **333/2 **222/2 **632/2 **215/2- **222/2- **261/2- 
1 

 
توان آمده ميدستبهپیرسون  ایهو با تأکید بر میزان ضرایب همبستگي 2با توجه به جدول   

اوتي تفو ستیزی با بوي صفات تاریک شخصیت، ماکیاولي، خودشیفتگي و جامعه مطرح نمود که بین
 . ( =25/2Pی مثبت و مستقیم وجود دارد )اخالقي رابطه
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های آن شامل باور به دنیای عادالنه برای خود و بواور بوه دنیوای    باور به دنیال عادالنه و مؤلفه بین 
ی منفوي و معکووس وجوود دارد    هوا رابطوه  هوای آن تفاوتي اخالقي و مؤلفوه عادالنه برای دیگران با بي

(25/2P= ).   تفواوتي اخالقوي توسوط سوه گانوه تاریوک       دامه جهت بررسي قدرت پیش بینوي بوي  در ا
هوا  شخصیت و باور به دنیای عادل از روش تحلیل رگرسیون استفاده گردید. ابتدا فر  نرمال بودن داده

هوا  این آزمون در هیچ یک از متغیر Zاسمیرنوف بررسي گردید که نمره -با استفاده از آزمون کولموگروف
ها با توزیع نرمال تفاوت معنواداری نودارد.   (، این بدین معناست که توزیع این گروه =25/2Pادار نشد )معن

بوود و نشوان از    22/1ها توسط آماره دوربوین واتسوون بدسوت آمود و مقودار آن      همچنین استقالل خطا
ل رگرسیون گوام بوه گوام در    ها، با استفاده از تحلیدر ادامه نتایج تحلیل دادهها داشت. مستقل بودن خطا

 ارائه شده است. 3جدول 
 

 تفاوتی اخالقیهای پیش بین برای متغیر بی. نتایج مربوط به ضرایب تاثیر رگرسیونی متغیر3جدول 

 R 2R F Beta T P متغیر پیش بین

 2221/2 222/2 333/2 522/67 111/2 333/2 خودشیفتگي
 2221/2 222/2 322/2 663/25 162/2 322/2 ماکیاولیسم
 2221/2 762/5 222/2 267/33 222/2 222/2 جامعه ستیزی

 2221/2 -262/15 -215/2 227/232 372/2 215/2 باور به دنیای عادل برای خود
باور بوه دنیوای عوادل بورای     

 دیگران
222/2 327/2 752/262 222/2- 512/15- 2221/2 

 

 2درصود، جامعوه سوتیزی توا      16کیاولیسم توا  درصد، ما 11با توجه به جدول فوق، خود شیفتگي تا 
درصود قوادر    32درصد و باور به دنیای عادل برای دیگران تا  37درصد، باور به دنیای عادل برای خود تا 

بیشوترین   32/2به پیش بیني متغییر مالک هستند. طبق نتایج ضریب رگرسیوني نیز، ماکیاولیسم با بتای 
 قدرت پیش بیني را دارا است. 

 

 گیری  و نتیجه بحث
تفاوتي اخالقي بر اساس سه گانه تاریک شخصیت و باور به دنیای پژوهش حاضر با هدف پیش بیني بي
صفات تاریک شخصویت و  از طریق  تفاوتي اخالقيبيبیني توان پیشعادل در بازاریان ارومیه انجام شد. 

صوفات تاریوک    ایش میوزان شواخص  بوا افوز  نتایج بیانگر ایون بوود کوه     وجود دارد.باور به دنیای عادل 
کواهش   تفواوتي اخالقوي  میزان بيها یابد و با کاهش آنافزایش مي تفاوتي اخالقيمیزان بي، شخصیت
( و 1327(، بشر پور و میوری ) 1327های رسایي کشکوک و همکاران )این یافته با نتایج پژوهش یاید.مي

و بوروگ    (2222(، ارزیي )2212تسیما و همکاران )(، سی2212(، ریزر و اکرت )1322بابایي و همکاران )
 باشد.  مي ( همسو2222و کاپاروس )
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توان گفت که یکي از ابعادی که در مسئله کسوب و کوار و بوازار از اهمیوت     مي هادر تبیین این یافته
باشد.در هر سه مولفه ی سه گانه تاریک شخصویت، وجودان   مي ویژه برخوردار است، بحث تعهد اخالقي

ها، تعهد اخالقي پایین است. خالقي و احترام به حقوق دیگران ضعیف است و در افراد دارای این ویژگيا
توانند باعث کاهش میزان تعهدات اخالقي و تمایل جهوت رعایوت اصوول    مي اما عواملي وجود دارند که

هوای  ر، ویژگوي اخالقي در حوزه معامالت و کسب و کار در بازار گردند، که بوا توجوه بوه تحقیوق حاضو     
توانند از این عوامل دخیل باشند. افرادی که صوفات تاریوک   مي شخصیتي مانند صفات تاریک شخصیت

یابد و این موضووع  مي هایشان مهار دورني در آنها کاهشکند، به سبب ویژگيمي شخصیت در آنها بروز
هوای  ه باشوند و فراینود  هوای اجتمواعي داشوت   شود که این افراد سوازگاری کمتوری بوا هنجوار    مي سبب

تفواوتي اخالقوي در آنهوا ایجواد     خودتنظیمي ناسازگارانه ایي در آنها شکل گرفته و در نهایت زمینه ی بي
تفواوتي اخالقوي جهوت    های بندورا، افراد مورد نظر از سازوکارهای مرتبط با بيشود. همچنین بنابر گفته

ها هر سوه  (. طبق پژوهش1322سي، فاتحي زاده و قمراني، کنند )عبامي توجیه رفتار و اعمالشان استفاده
تفاوتي اخالقي در افراد گردند که در ادامه به تبیین توانند پیش بیني کننده بيمي مولفه ی صفات تاریک
 پردازیم.مي هاهر کدام از مولفه

ایون بخوش از   باشد. افرادی که درای مي های سه گانه تاریک شخصیتخودشیفتگي یکي از مولفه 
سه گانه تاریک شخصیت هستند، خصوصیات شخصیتي مانند فقدان احساس گناه، خودبیني، تمایول بوه   

(. این افراد به 1322هارون رشیدی، کسب قدرت، تکبر و در مرکز توجه بودن را دارا هستند )شریفي نیا و
ن بوه اهدافشوان دسوت بوه     دهند تا جهت رسیدمي احساسات دیگران اهمیتي نمي دهند و به خود اجازه

ها افراد دارای ویژگي خودشیفته حو  نیرومنودی از حوق بوه     دروغ و فریب دیگران بزنند. طبق پژوهش
شود توا ایون افوراد بورای بوه دسوت آوردن منوافع و        مي جانب بودن را دارا هستند که این موضوع باعث

ر اخالقي بزننود. طبیعوي اسوت کوه     مزایای بیشتر، خود را صاحب حق دانسته و دست به انجام اعمال غی
کند. همچنین نتایج نشان داد کوه عوالوه بور    مي تفاوتي اخالقي را فراهماین شرایط زمینه الزم برای بي

تفاوتي اخالقي را پیش بیني کند. افرادی کوه  تواند بيمي مولفه ی خودشیفتگي، مولفه ی ماکیاولیسم نیز
های سیاسي استثمار از دیگران قورار دارنود، نگورش    ت تاثیر راهبردهای این بعد را دارا هستند، تحویژگي

باشود. در  موي  منفي نسبت به جهان داشته و تمرکز بر منافع و عالیق شخصي نیز از مشخصات بارز آنها
های آنها با نفع شخصوي  کل، فرد نگرشي بدبینانه، عملگرایانه و غیر اخالقي نسبت به جهان دارد و رفتار

(. این افراد از منابع مالي خودشوان  1322ی همراه است )صدری دمیرچي، اسرافیلي و مصباحي، و فریبکار
جهت سرمایه گذاری و ریسک استفاده نمي کنند، بلکه به دلیل توانایي بواالیي کوه در چاپلوسوي، بهوره     

هوا، ایون   وهشکننود. طبوق پوژ   مي کشي از دیگران و استثمار آنها دارند، از اموال و منابع آنها بهره جویي
ها شوامل مووارد   کنند که این تاکتیکمي های منفي استفادهافراد در روابط بین فردیشان بیشتر از تاکتیک

هوای غیور   بیان شده هستند و واضح است که استفاده از این موارد منجر به ارتکاب ایون افوراد بوه رفتوار    
تووان بودین نتیجوه رسوید کوه مولفوه ی       موي  ،ها و صفات این افوراد شود. با توجه به ویژگيمي اخالقي

تفاوتي اخالقي دارد. مولفه ی آخر سه گانه تاریوک شخصویت، جامعوه    ماکیاولیسم، رابطه ایي مثبت با بي
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تفواوتي اخالقوي توسوط ایون مولفوه      های پژوهش حاکي از توان پیش بیني بيباشد که یافتهمي ستیزی
تووان ایون مطلوب را تبیوین کورد. بعود جامعوه سوتیزی         موي  زهای این بعود نیو  است. با توجه به ویژگي

 آید. خصوصیات افرادی که این بعد در آنها مشواهده مي بعد سه گانه تاریک شخصیت بشمارترین مخرب
شود، عبارتند از: تکانشگری باال، هیجان طلبي، عدم همدلي، اضطراب پایین، عدم توجه بوه دیگوران،   مي

(. این افراد همیشوه  2221، 1ان به عنوان دشمن و رقیب )کوپکووا و سافارعدم احساس گناه و دیدن دیگر
کننود. در ایون افوراد، حو  مسوئولیت      مي بینند و همیشه دیگران را سرزنشمي خود را به عنوان قرباني

گیرد، زیرا هیچ گونه احساس شرمساری و گناه ادر موورد پیامود   مي اجتماعي کسب و کار مورد تهدید قرار
خود ندارند و در کسب و کارشان بیشتر به فکر پول و منابع قدرت هسوتند. همچنوین ویژگوي     تصمیمات

شود تا دست به اعمال غیر اخالقي بزنند. این افراد در روابط بوین  مي تکانشگری و خودخواهي آنها باعث
لحواظ عواطفي   فردی به دنبال این هستند که دیگران را زیر نفوه قرار دهند و دیگران را فریب دهنود. از  

نیز فاقد احساس همدلي، احساس گناه و پشیماني هستند و مسئولیت اعمال ضوداجتماعي خوود را نموي    
رسد که رشد اخالق در افرادی با ویژگي جامعه سوتیزی،  مي (. در کل به نظر1327پذیرند )ایمر و گرکز، 
 داف شخصي خود هستند.  باشد و این افراد بیشتر در پي کسب منفعت و اهمي هراه با نقص و کاستي

بواور بوه    تفاوتي اخالقي موثر واقع شوود، مبحوث  تواند در پیش بیني بيمي یکي از عواملي دیگر که
تفاوتي اخالقي و بواور بوه دنیوای عوادل،     باشد. با توجه به نتایج پژوهش کنوني، بین بيمي ،دنیای عادل

 تفاوتي اخالقي نیز کواهش ش باور به دنیای عادل، بيارتباطي معنادار وجود دارد. به عبارتي دیگر، با افزای
(، گول  1322های الوندی و صدیق )های پژوهشهای پژوهش حاضر، با یافتهیابد. این بخش از یافتهمي

    باشند.مي ( همسو2221( و درویوک  و همکاران )2212(، لي و همکاران )1325پرور و جمشیدیان )
توان گفت که انسان موجودی ست اهل تفکر و سوالمت جسوم و روانوش    مي هادر تبیین این یافته

تحت تاثیر نوع نگرش و دیدگاهي است که نسبت به اتفاقات و وقایع دارد. جانوف بولمن معتقد است کوه  
گیرد که آن فرد نسوبت بوه دنیوایي کوه در آن     مي هایي شکلمفروضات زندگي هر انساني بر اساس باور

شوود  مي در مورد عدالت باعث های فردبنابر موضوعات بیان شده، مجموعه شناخت کند، دارد.مي زندگي
های کلي فرد در مورد عادالنه یا ناعادالنه بودن دنیا شکل بگیرند و پایوه ریوزی شووند )شویرازی،     تا باور

از دو مولفوه  (. نظریه باور به دنیای عادل که قبال به آن پرداخته شد، متشکل 1326رفیعي پور و ره پرداز، 
باشد. افراد طبق باور بوه دنیوای   مي ی باور به دنیای عادل برای خود و باور به دنیای عادل برای دیگران

 عادل برای خود، معتقدند که جهان نسبت به آنها منصف است و هر آنچه که لیاقتش را دارند، بوه دسوت  
قدند که جهان نسبت بوه دیگوران منصوف    آورند. طبق باور به دنیای عادل برای دیگران نیز افراد معتمي

آورند )وانگ، وانگ، لیو، یانوگ، ژنوگ و   مي است و دیگران نیز هر چیزی که الیقش هستند را به دست
(. در واقع، وقتي افراد باوریي نیرومند به دنیایي عادالنه داشته باشند، در ههون شوان عمیقوا    2221، 2بایي

                                                 
1 .Čopková & Šafár 

2 . Wang, Wang, Liu, Yang, Zheng & Bai 
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های اخالقوي و اجتمواعي   های خود در حوزهتار کنند، به مسئولیتکه اگر به صورت عادالنه رفاند پذیرفته
عمل کنند، دنیایي که عدالت محور است برخوردی عادالنه با آنها خواهد داشت )گل پرور و جمشویدیان،  

 (. بدیهي ست که افرادی با این باور، ادراکي مثبت تر نسبت به دیگران خواهند داشت. بوه عبوارتي  1325
بینند، در انجام کارهای خوود،  مي ه چون افراد دنیا را برای خود و دیگران عادل و منصفتوان گفت کمي

توان عنوان نمود که هر چه فرد بیشتر بوه وضوعیت   مي بیشتر متمایل به رعایت اخالق هستند. همچنین
و نسوبت  دیگران توجه کند و به رعایت امور عادالنه بیشتر اهمیت دهد، بیشتر به رعایت اخالق پرداختوه  

 گردد.  مي تفاوتيبه امور اخالقي کمتر دچار بي
توان چنین استنباط کرد که صفات تاریوک شخصویت و   مي در مجموع باتوجه به نتایج این پژوهش

 تفاوتي اخالقي را در بازاریان تبیین و توجیه نمایند.توانند بيمي باور به دنیای عادالنه
هوای خودگزارشوي   ن به این موارد اشاره کرد: استفاده از ابوزار توامي های این پژوهشاز محدودیت  

ها، این پژوهش از نوع مطالعه ی همبستگي بود که در این نوع از مطالعوات، امکوان   جهت سنجش متغیر
تبیین روابط علت و معلولي وجود ندارد. همچنین تحقیق حاضر از لحواظ محودوده ی مکواني بوه شوهر      

ها، مشواغل و  محدود بود، بنابراین تحقیقات جدید جهت بررسي شهر1621ه سال ارومیه و از نظر زماني ب
آیود،  موي  های این پژوهش بشومار گردد. عدم کنترل جنسیت نیز از محدودیتمي سنین مختلف پیشنهاد

گردد که حتما زنان و مردان به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گیرند تا نقوش جنسویت   مي لذا پیشنهاد
تفاوتي اخالقوي و  های آتي بر مفهوم سازی بيگردد که پژوهشمي خص گردد. همچنین پیشنهادنیز مش

تالش مجدد برای شناسایي عوامل زمینه ساز آن به جهت جلوگیری از شکل گیری این ویژگي در افوراد  
هوت  هوای مختلوف ج  های آتي به بررسي درموان گردد که در پژوهشمي تمرکز یابند. همچنین پیشنهاد

تفاوتي اخالقي پرداخته شود. الزم به هکر است که رضایت همه ی افوراد شورکت کننوده بوه     اصالح بي
جهت شرکت در پژوهش کسب شد و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات آنان بوه صوورت محرمانوه    

قووقي در  حفظ خواهد گردید. عالوه بر این موارد، نتایج پژوهش کنوني با منافع هویچ فورد حقیقوي یوا ح    
 تعار  نیست و هیچگونه حمایت مالي نسبت به آن صورت نگرفته است. 

 

 منابع
 و خوود  برای عادالنه دنیای باورهای تحول(. 1622اردکاني، فائزه، اسعدی، سمانه و دهقاني، فهیمه ) -

، فصولنامه روانشناسوي تحوولي: روانشناسوان ایرانوي     . ظهور حال در بزرگسالي تا نوجواني از دیگران
17(27 ،)272-252. 

(. فرایند شکل گیری رفتوار غیراخالقوي   1322وحید. ) ،مقدم ،محمدرضا ،حیدری ،مرجان ،اسماعیلي -
فصلنامه علموي و ترویجوي     . بنیاد در بازار اصفهاندرکسب وکار: مطالعه موردی بر مبنای نظریۀ داده

    .127-166(، 62)12، اخالق
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(. پیش بیني بهزیستي اجتماعي و اعتمواد اجتمواعي از طریوق    1322هلن. ) ،صدیق و حمیرا ،الوندی -
(، 37)12، هوای روانشناسوي اجتمواعي   پوژوهش . باور به دنیای عادالنه در مراجعین به مراکز مشاوره

12-1.   
 تصومیم  و شخصویت  تاریوک  یگانه سه بین یرابطه بررسي(. 1327. )و گرکز، منصور فرشید ،ایمر -

 .223-225(, 12)12 ,های حسابداریپیشرفت .حسابداری در مالي مدیران یطلبانه فرصت گیری

(. اثربخشوي آمووزش   1322)، یوسوف  ادیوب  ، علوي و ایموان زاده ، شوهرام،  واحدی ، ابوالفضل،بابایي -
ی تفوواوتي اخالقووي و ارتکوواب قلوودر  مهووارت حساسوویت اخالقووي بوور کوواهش مکانیسووم بووي   

 .132-123 ،(37)12 ،های روانشناسي اجتماعيپژوهش نوجوانان.
مدل یوابي علوي طوالق عواطفي در زنوان بور        (.1622. )عبادی متینه و فریور مهران ،بشرپور سجاد -

(، 1)2، مطالعوات زن و خوانواد   اساس صفات تاریک شخصیت: با نقش میانجي عزت نف  جنسوي. 
52-37.   

صوفات   بوین  رابطوۀ  در اخالقي اشتیاقي بي ای واسطه (. نقش1327ادر)بشر پور، سجاد و میری، میرن -
 222-.271(، 3)22روانشناسي،  زناشویي، مجله خیانت استعداد و شخصیت تاریک

(. مقایسۀ سبکهای اسناد و باور به دنیای عادالنه 1322) ، پروینرفیعي نیا ، پرویز وصباحي ، حوریه،بهارلو -

 .52-35 ،(1)7 ،های علوم شناختي و رفتاریپژوهش گرا و عادی.بین افراد روانرنجورگرا، برون
های تاریوک شخصویت   نقش سه گانه(. 1327) ، احمدمنصوریآهي، قاسم و  ، زهره،رسایي کشوک -

روانشناسووي بووالیني و  آموووزان پسوور.تفوواوتي اخالقووي دانووش پووذیری رفتوواری و بووي در ریسووک
 .21-23 ،(1)12 ،شخصیت

جامعوه   دینداری و اخالق کسب و کوار در بوازار )موورد مطالعوه شوهر بابول(.      (. 1322) ، نیرهشریفي -
 .221-175 ،(13)2 ،شناسي نهادهای اجتماعي

 به توجه با زندگي گیریجهت بینيپیش(. 1326).پرداز، فاطمهره و امین، پوررفیعي ، محمود،شیرازی -
 .32-25 ،(5)22 ،ناسي اجتماعيهای روان شپژوهش .دختر دانشجویان در عادالنه دنیای به باور

الگووی   (1322)سویدفرید.  ،مصوباحي  و هاجر،اسماعیل, اسرافیلي تازه کند محمدیه ،صدری دمیرچي -
اعتیواد   هوای طرحوواره ای.  آمادگي به اعتیاد براساس صفات سه گانه تاریوک شخصویت و ههنیوت   

 .112-132(، 13)53پژوهي، 

(. تأثیر زوج درماني گالسر بور افوزایش   1322قمراني، امیر) عباسي مولید، حسین، فاتحي زاده، مریم، -
 .22-52(، 25)12اخالقي زوجین، مجله بصیرت و تربیت اسالمي،  تعهد

(. آگاهي و توجوه اسواتید و دانشوجویان    1326) ، کیوانبلند همتان ، مریم وسلیمي ، مصطفي،قادری -
 .7-25 ،(6)12 ،لوم و فناوریفصلنامه اخالق در ع نسبت به استانداردهای اخالق در پژوهش.

(. رابطۀ مسئولیت پذیری اخالقوي و اجتمواعي بوا    1325محمد حسین. ) ،جمشیدیان و محسن ،گل پرور -
 .13-22(، 66)12، فصلنامه علمي و ترویجي اخالق. باور به دنیای عادالنه و ناعادالنه در دانشجویان
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 باور به دنیای عادالنه بوا واکونش   هندة رابطکن اسناد تعدیل(. 1322گل پرور، محسن و واثقي، زهرا. ) -
 .1-12(، 6)12های علوم شناختي، . نشریه تازهآموزان دختر دانشه پرخاشگران

(. مودل یوابي روابوط    1322) ، علي رضوا همایوني، فریبرز و درتاج ،جمال ،صادقي ، زهره،محمدعیني -
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