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Abstract
Introduction: Nursing is one of the job groups that is exposed to stress, depression, anxiety, and
fatigue. Stress and depression reduce job performance and threaten personal relationships. This
study aimed at determining the role of dark triad of personality in psychological well-being and
humor styles.
Methods: In this descriptive-correlational study, 332 nurses were selected among public hospitals
of Mashhad during year 2016 by the cluster sampling method. Participants completed the dark triad
scale (Johnson & Webster, 2010), short form of Ryff's psychological well-being scale (2000), and
humor styles questionnaire (Martin et al., 2003). Data were analyzed by the SPSS22 software and
multiple regression analysis.
Results: The results showed that there was a significant relationship between dark triad of
personality with psychological well-being and humor styles in nurses (P < 0.01). Among the dark
triad, machiavellianism and narcissism predicted psychological well-being (P < 0.05). Also, dark
triad of personality predicted humor styles in nurses (P < 0.05).
Conclusions: The results showed that dark triad of personality had an important role in predicting
psychological well-being and humor styles in nurses. The results of this study indicated the
importance, usefulness, and application of the dark triad of personality in predicting individual
differences in the evaluation, acceptance, and recruitment of nurses.
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نویسنده مسئول :قاسم آهی ،استادیار ،گروه روانشناسی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بیرجند ،ایران .ایمیل:

تاریخ پذیرش مقاله4330/74/22 :

تاریخ دریافت مقاله4331/70/24 :
چکیده

مقدمه :پرستاران ازجمله گروههای شغلی هستند که در معرض استرس ،افسردگی ،اضطراب و خستگی قرار دارند .استرس و افسردگی
موجب کاهش عملکرد شغلی و گسیختگی روابط شخصی میشوند .این پژوهش با هدف بررسی نقش سه گانه های تاریک شخصیت
در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران انجام شد.
روش کار :در یک مطالعه توصیفی-همبستگی 332 ،نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر مشهد در سال  4335به
روش نمونه گیری خوشهای مرحلهای انتخاب شدند .شرکت کنندگان به مقیاس سه گانه های تاریک جانسون و وبستر ( ،)2747فرم
کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و سینگر ( )2777و پرسشنامه سبکهای شوخ طبعی مارتین و همکاران ( )2773پاسخ دادند.
دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 22و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین سه گانه های تاریک شخصیت با بهزیستی روانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران رابطه
وجود دارد ( .)P > 7/74از بین سه گانه های تاریک شخصیت ،ماکیاولیسم و خودشیفتگی پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی
میباشند ( .)P > 7/75همچنین ،سه گانه های تاریک شخصیت پیش بینی کننده سبکهای شوخ طبعی پرستاران میباشند (7/75
> .)P
نتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه گانه های تاریک شخصیت پیش بینی کننده بهزیستی روانشناختی و سبکهای
شوخ طبعی پرستاران میباشند .نتایج این پژوهش بیانگر اهمیت ،سودمندی و کاربست سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی
تفاوتهای فردی به هنگام ارزیابی ،پذیرش و استخدام پرستاران میباشد.
واژگان کلیدی :سه گانه های تاریک شخصیت ،بهزیستی روانشناختی ،شوخ طبعی ،پرستار
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
روانشناختی تقسیم میشود ( .)1بهزیستی روانشناختی به عنوان
یکسری از ویژگیهای روانشناختی دخیل در کارکرد مثبت انسان مطرح
شده است ( Ryff .)5بهزیستی روانشناختی را شامل ابعاد هدف در
زندگی ،استقالل ،رشد فردی ،روابط مثبت ،تسلط محیطی و پذیرش
خود میداند ( .)1بهزیستی روانشناختی در محیط کار نیز شامل احساس
لذت ،خوشایندی امور ،دستیابی به اهداف ،احساس تأمین خواستها و
نیازها ،داشتن احساس خوب نسبت به خود ،تجربه هیجانات مثبت
درعین انجام وظایف و مسئولیتها و احساس رضایت از خود و زندگی

پرستاران به عنوان بخش بزرگی از متخصصان مراقبت بهداشتی و هسته
اصلی نظامهای سالمت روان ( )4با عوامل استرسزای متعددی از جمله
حمایتها و منابع شخصی محدود ،ساعات کار طوالنی ،عدم مشارکت
در تصمیم گیریها و کارکردن زیر فشار یا کارکردن با افراد دارای
مهارتهای ناکافی روبرو هستند ( .)2استرس ناشی از این عوامل نه تنها
بهزیستی و سالمت پرستاران را تهدید میکند ،بلکه اثرات معناداری بر
مولد بودن و کیفیت مراقبت از مراجعان آنها دارد ( .)3بهزیستی به
کارکرد و تجربه روانشناختی بهینه اشاره دارد و به دو بعد ذهنی و
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کم ،فقدان احترام به قانونهای اجتماعی و خطرپذیری گسترده،
مشخص میشود ( .)22این ویژگیها با چندین پیامد سازگارانه نظیر
تولید مثل بیشتر و قابلیت دستیابی به منابع بیشتر همراه است .برای
بزرگساالن این سه گانهها با شمار بیشتر شرکای جنسی و تولید مثل
موفقیت آمیزتر مرتبط است ( .)23برای نوجوانان پایگاه اجتماعی باالتر
بین همساالن و قدرت رهبری همساالن را به همراه دارد ( .)21با این
حال بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که نقش این سه گانههای تاریک
شخصیت در حرفههای مرتبط با سالمت و به طور خاص پرستاران کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .درحالیکه استرس و فرسودگی شغلی در
بین آنها زیاد بررسی شده است ،مطالعات کمی پیامدهای احتمالی این
صفات را بر سازههای روانشناسی بررسی کردهاند .بنابراین ،هدف
پژوهش حاضر بررسی نقش سه گانههای تاریک شخصیت در پیشبینی
بهزیستی روانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران بود.

است ( .)0عوامل متعددی از جمله صفات شخصیت ( )8میتوانند
بهزیستی روانشناختی را تحت تأثیر قرار دهند .در سالهای اخیر توجه
فزایندهای به مجموعهای از صفات شخصیتی به لحاظ اجتماعی
آزاردهنده با عنوان سه گانههای تاریک شخصیت ( Dark triad traits
 )of personalityشده است ( . )3این صفات شامل ماکیاولیسم،
جامعهستیزی و خودشیفتگی هستند و در برگیرنده ویژگیهایی خود
نمایشی ،پرخاشجویی ،سردی هیجانی و فریب کاری میباشند .از بین
این صفات خودشیفتگی به عنوان بخش روشن شخصیت و دو صفت
دیگر عمدتاً به عنوان بخش تاریک شخصیت شناخته میشوند (.)47
برای مثال ،درحالیکه افراد با صفات شخصیتی جامعهستیز یا ماکیاولیسم
زندگی کمتر شاد و کوتاهتری دارند ،افراد با صفات خودشیفتگی سطوح
باالتری از عزت نفس و بهزیستی ذهنی را گزارش میکنند (.)41-44
همچنین ،ماکیاولیسم و جامعهستیزی با هوش هیجانی ،خودکنترلی و
بهزیستی رابطه معکوس دارند ،درحالیکه خودشیفتگی با جامعهپذیری،
بهزیستی و هوش هیجانی رابطه مستقیم دارد ( .)45رابطه بین صفات
شخصیتی آزار دهنده و بهزیستی الهام بخش عالقه به ارتباط بالقوه بین
سه گانههای تاریک و سبکهای شوخ طبعی بوده است ( .)41شوخی و
شوخ طبعی به عنوان یک پدیده شناختی ،هیجانی ،رفتاری ،روانشناختی
و اجتماعی جزء الینفک زندگی روزانه و ابزاری برای کنار آمدن با مسائل
شخصی شناخته میشود و همچنین به عنوان توانایی شخص برای درک
جنبههای جالب یک موقعیت تعریف میشود ( Martin .)40و همکاران
( )48چهار سبک شوخ طبعی را تحت عنوان سبکهای سازگارانه
(پیوندجویی و خودارزنده سازی) و ناسازگارانه (پرخاشگرانه و خود
تحقیرگرایانه) مشخص کردهاند .سبک پیوندجویی شامل استفاده از
شوخ طبعی برای تسهیل روابط اجتماعی میشود ،درحالیکه خودارزنده
سازی شامل توانایی حفظ کردن دیدگاه شوخ طبعانه در مواجهه با
رویدادهای استرسزا است .سبک پرخاشگرانه از طریق استهزای دیگران
نمایش داده میشود و سبک خود تحقیرگرایانه از طریق خود-خرد
شماری افراطی به عنوان شکلی از خود شیرینی ظاهر میشود.
 Schermerو همکاران ( )43نشان دادند که بین نمره کلی شخصیت
با سبکهای شوخطبعی پیوندجویی و خودارزندهسازی رابطه مستقیم و
با سبکهای پرخاشگرانه و خودتحقیرگرایانه رابطه معکوس وجود دارد.
 Martinو همکاران ( )47گزارش کردند که بین صفات جامعهستیزی
و ماکیاولیسم با سبکهای پرخاشگرانه و خود تحقیرگرایانه و همچنین
صفت خودشیفتگی با پیوندجویی و خودارزندهسازی رابطه مستقیم
وجود دارد Veselka .و همکاران ( )27گزارش کردند که بین صفات
جامعهستیزی و ماکیاولیسم با سبکهای پرخاشگرانه و خود
تحقیرگرایانه و همچنین صفت خودشیفتگی با پیوندجویی رابطه
مستقیم وجود دارد .باوجود این ،رابطهای بین خودشیفتگی و
خودارزندهسازی مشاهده نکردند .در همین راستا  Vernonو همکاران
( )24نشان دادند که بین صفات برونگرایی و باز بودن به تجربه با
سبکهای شوخ طبعی سازگار و همچنین بین صفات روانرنجورخویی
و وجدانگرایی با سبکهای شوخ طبعی ناسازگار رابطه وجود دارد .با
این حال مناقشات گستردهای درباره ارزش سازگارانه سه گانههای
تاریک شخصیتی از دیدگاه تکاملی وجود دارد .مطابق تئوری تکامل
افراد با سه گانههای تاریک شخصیت یک راهبرد زندگی سریع ( fast
 )lifeرا انتخاب میکنند که از طریق تفکر کوتاه مدت ،حمایت اجتماعی

روش کار
پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهشهای بنیادی و از نظر شیوه
گردآوری دادهها جزو پژوهشهای توصیفی-همبستگی میباشد .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی
شهر مشهد بود .نمونه مورد بررسی شامل  315نفر از پرستاران شاغل
در بیمارستانهای دولتی بودند که به روش نمونهگیری خوشهای
مرحلهای انتخاب شدند .ابتدا فهرست بیمارستانها و بخشهای
بیمارستانی تهیه شد ،سپس از فهرست انتخابی به تصادف  45بخش
انتخاب شد و تمامی پرستاران آنها به عنوان عضوی از نمونه در نظر
گرفته شدند .مالکهای ورود شامل پرستار بودن ،شاغل بودن در
بیمارستانهای دولتی و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود.
مالکهای خروج شامل عدم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش و
عدم پاسخ کامل به پرسشنامهها بود .مالحظات اخالقی نیز شامل
رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،تاکید بر محرمانه ماندن
اطالعات و اجتناب از آسیب رساندن به آنها بود .برای جمع آوری دادهها
از ابزارهای زیر استفاده شد .مقیاس شخصیت تاریک ابزاری  42مادهای
است که توسط  )25( Jonason & Websterطراحی شده است .این
مقیاس شامل سه خردهمقیاس ماکیاولیستی ،جامعهستیزی و
خودشیفتگی است و بر اساس یک مقیاس سه درجهای از ( 4اصالً مرا
توصیف نمیکند) تا ( 3کامالً مرا توصیف میکند) نمرهگذاری میشود.
آن ها در مطالعه خود ساختار عاملی و همچنین اعتبار و روایی این
مقیاس را تأیید کردند .اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه به روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای خرده مقیاس ماکیاولیستی،
جامعهستیزی ،خودشیفتگی و نمره کل بهترتیب ،7/18 ،7/17 ،7/32
 7/84گزارش شده است .همچنین ساختار سه عاملی این مقیاس تأیید
شده است ( . )21در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس ماکیاولیستی ،جامعهستیزی ،خودشیفتگی و نمره کل بهترتیب
 7/03 ،7/13 ،7/02 ،7/81بود .فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی
یک مقیاس  48مادهای است که توسط  Ryffدر سال  4383ساخته
شده و در سال  2772مورد تجدید نظر قرار گرفته است .این مقیاس بر
اساس یک مقیاس شش درجهای از ( 4کامالً موافقم) تا ( 1کامالً
مخالفم) نمرهگذاری میشود .همبستگی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی
روانشناختی با مقیاس اصلی از  7/07تا  7/83در نوسان بوده است.
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بودند .در جدول  4ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش به همراه
شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) ارائه شده است.
نتایج جدول  4نشان میدهد که بین صفات ماکیاولیسم و جامعهستیزی
با بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس وجود دارد ( ،)P > 7/74در
حالیکه بین خودشیفتگی و بهزیستی روانشناختی رابطه مستقیم وجود
دارد ( .)P > 7/74صفت ماکیاولیسم با سبکهای شوخ طبعی
پیوندجویی و خودارزندهسازی رابطه معکوس دارد (،)P > 7/74
درحالیکه با سبکهای پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه رابطه مستقیم
دارد ( .)P > 7/74صفت جامعهستیزی با پیوندجویی رابطه معکوس
دارد ( ،)P > 7/74درحالیکه با سبکهای پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه
رابطه مستقیم دارد ( .)P > 7/74صفت خودشیفتگی با خودارزندهسازی
رابطه مستقیم دارد ( ،)P > 7/74درحالیکه با سبک خودتحقیرگرانه
رابطه معکوس دارد ( .)P > 7/74باوجود این ،رابطهای بین این صفت
و سبکهای پیوندجویی و پرخاشگرانه وجود ندارد .جهت بررسی نقش
سه گانههای تاریک شخصیت در پیشبینی بهزیستی روانشناختی از
تحلیل رگرسیون چندگانه ()multiple regression analysis
استفاده شد .آماره دوربین واتسون ( )Durbin-Watson = 4/54نشان
دهنده عدم تخطی از مفروضه استقالل باقیماندهها بود .همچنین مقدار
شاخصهای  VIFو تحمل ( )toleranceبیانگر عدم هم خطی
چندگانه بود (جدول  .)2نتایج تحلیل واریانس ( analysis of
 )varianceنشان دهنده معنیدار بودن مدل رگرسیونی بود (> 7/74
 323 ،Pو .)f = 10/41 ،df = 2

اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه به روش همسانی درونی 7/04
گزارش شده است .بعالوه ،ساختار شش عاملی این مقیاس تأیید شده
است ( .)20در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ نمره کل  7/01بود.
پرسشنامه سبکهای شوخ طبعی ابزاری  32مادهای است که توسط
 Martinو همکاران ( )48ساخته شده و بر اساس یک مقیاس لیکرت
 0درجهای در دامنهای از ( 4کامالً مخالفم) تا ( 0کامالً موافقم)
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه چهار سبک شوخ طبعی پیوندجویی،
خودارزنده سازی (سبکهای سازگار) ،پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه
(سبکهای ناسازگار) را میسنجد .آنها اعتبار خردهمقیاسهای آزمون
را به روش همسانی درونی  7/00تا  7/84و به روش بازآزمایی  7/87تا
 7/85گزارش کردند .بعالوه روایی همزمان آن مناسب بوده است .اعتبار
نسخه فارسی آن به روش بازآزمایی نیز  7/58تا  7/01گزارش شده است
( .)28در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای
چهارگانه شوخطبعی پیوندجویی ،خودارزنده سازی ،پرخاشگرانه و
خودتحقیرگرانه به ترتیب  7/02 ،7/84 ،7/12و  7/01بود .دادهها
بهکمک نرمافزار آماری  SPSS22و با استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

یافتهها
از مجموع  315پرسشنامه توزیع شده  33پرسشنامه به دلیل ناقص
بودن کنار گذاشته شد .دامنه سنی  332شرکتکننده باقیمانده  22تا
 57سال و میانگین سنی آنها حدود  32سال بود .بعالوه 457 ،نفر از
شرکتکنندگان مرد ( 15/48درصد) و  482نفر زن ( 51/82درصد)
جدول  :1ماتریس همبستگی و شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
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متغیر

1

2

ماکیاولیسم

-

جامعه ستیزی

**7/15

-

خودشیفتگی

**7/41

**7/20

-

بهزیستی روانشناختی

**-7/15

**-7/20

4

5

6

8

7

**7/22

-

شوخ طبعی پیوند جویی

**-7/30

**-7/12

-7/770

**7/37

-

شوخ طبعی خودارزنده سازی

**-7/21

7/73

**7/23

**7/14

**7/21

-

شوخ طبعی پرخاشگرانه

**7/14

**7/13

-7/75

**-7/14

**-7/43

-7/78

-

شوخ طبعی خود تحقیرگرایانه

**7/11

**7/13

*7/43

**-7/34

**-7/24

*-7/42

**7/50

-

میانگین

5/57

1/17

3/34

11/43

30/43

32/55

21/55

24/87

انحراف استاندارد

3/13

3/53

1/07

0/13

1/23

1/01

8/41

0/20

* P > 7/74 ** ،P > 7/75
جدول  :2نتایج تحلیل رگرسیون بهزیستی روانشناختی از طریق سه گانههای تاریک شخصیت
همبستگی

مجذور همبستگی

متغیر
ماکیاولیسم

-7/15

7/27

-7/35

ماکیاولیسم

7/51

7/23

-4/75

7/47

خودشیفتگی

7/51

7/23

7/13

7/78

ضرایب غیر

خطای

ضرایب

استاندارد

استاندارد

استاندارد

7/47

-7/15
-7/57

-47/58

7/37

1/31
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سطح معنی

VIF

تحمل

مقدار تی
-3/45

7/7774

4

4

7/7774

4/73

7/30

7/7774

4/73

7/30

داری

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،6شماره  ،2خرداد و تیر 7931

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون سبکهای شوخ طبعی از طریق سه گانههای تاریک شخصیت
متغیر

همبستگی

مجذور

ضرایب

خطای

ضرایب

مقدار

معنی

همبستگی

غیراستاندارد

استاندارد

استاندارد

تی

داری

VIF

تحمل

4/03

پیوندجویی
7/12

7/48

-7/53

7/42

-7/31

-5/43

7/774

4/87

7/83

ماکیاولیسم

7/11

7/43

-7/28

7/44

-7/40

-2/58

77/74

4/03

7/85

خودشیفتگی

7/15

7/27

7/41

7/70

7/44

2/45

7/73

4/70

7/33

خودشیفتگی

7/23

7/78

7/18

7/70

7/33

1/11

7/7774

4/72

7/30

ماکیاولیسم

7/13

7/48

-7/53

7/73

-7/32

-1/34

7/774

4/72

7/30

جامعهستیزی

7/13

7/21

4/72

7/41

7/11

0/47

7/774

4/87

7/03

خودشیفتگی

7/52

7/28

-7/33

7/78

-7/43

-3/38

7/774

4/70

7/33

ماکیاولیسم

7/51

7/23

7/35

7/41

7/41

2/58

7/74

4/07

7/85

ماکیاولیسم

7/11

7/27

7/53

7/43

7/23

1/17

7/774

4/04

7/85

جامعهستیزی

7/18

7/23

7/13

7/43

7/21

3/02

7/774

4/04

7/85

جامعهستیزی

دوربین

4/05

خودارزندهسازی

4/83

پرخاشگرانه

4/81

خودتحقیرگرانه

انجام شد .نتایج این پژوهش مشابه یافتههای قبلی ( )23 ,43-44نشان
داد که بین سه گانههای تاریک شخصیت یعنی ماکیاولیسم،
جامعهستیزی و خودشیفتگی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد.
همچنین ،نشان داد که این صفات پیشبینی کننده بهزیستی
روانشناختی پرستاران میباشند .محققان معتقدند درحالیکه اکثریت
افراد با ویژگی جامعهستیزی و ماکیاولیسم زندگی شادی ندارند ،افراد با
خودشیفتگی زیاد اغلب سطوح باالتری از عزت نفس و بهزیستی را
گزارش میکنند ( Aghababaei .)37 ,41-44و بالچینو ( )3نشان
دادند درحالیکه جامعهستیزی با سطوح پایینتر بهزیستی لذتگرا و
فضیلتگرا همبسته است ،خودشیفتگی با سطوح باالتر بهزیستی ارتباط
دارد و ماکیاولیسم با بهزیستی بی ارتباط است Love .و هولدر ()23
دریافتند که جامعهستیزی با سطوح باالتر افسردگی و عاطفه منفی و
سطوح پایینتر رضایت از زندگی ،شادکامی و عاطفه مثبت مرتبط است.
بسیاری از شواهد تجربی نشان میدهد که جامعهستیزها ممکن است
بهزیستی پایینی داشته باشند .کیفیت روابط بین فردی برای بهزیستی
ضروری است .بهزیستی مستلزم آن است که نیازها ارضا شوند ،افراد
حس هدفمندی داشته باشند ،احساس کنند که قادر به تحقق اهداف
فردی مهم هستند و در جامعه مشارکت کنند و افراد برخوردار از
درجات باالی بهزیستی اجتماعی معموالً قادر به برقراری روابط با
دیگران و حفظ آن روابط هستند ( .)34این درحالی است که روابط
جامعهستیزها معموالً سطحی و فاقد کیفیت است .هماهنگ با این
یافتهها گزارش شده که افراد با جامعهستیزی باال معموالً هوش هیجانی
پایینتری نیز دارند ( .)32بعالوه ویژگیهای شخصیتی مرتبط با
بهزیستی باال از جمله سطوح باالی برون گرایی ،وجدان گرایی ،توافق
پذیری و سطوح پایین روانرنجورخویی با جامعهستیزی رابطه معکوس
دارد ،این درحالی است که سطوح باالی روانرنجورخویی از جمله خشم،
خصومت و تکانشپذیری با جامعهستیزی رابطه مستقیم دارند (.)33
این یافتهها نشان میدهد که جامعهستیزها بهزیستی پایینتری را تجربه
میکنند.

نتایج جدول  2نشان میدهد که صفات ماکیاولیسم و خودشیفتگی
پیشبینی کننده بهزیستی روانشناختی میباشند ( .)P > 7/75بعالوه،
این دو صفت رویهم  23درصد واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین
میکنند .جهت پیشبینی سبکهای شوخ طبعی از طریق سه گانههای
تاریک شخصیت از تحلیل رگرسیون چندگانه ( multiple
 )regression analysisاستفاده شد .آماره دوربین واتسون
( )Durbin-Watsonنشان دهنده عدم تخطی از مفروضه استقالل
باقیماندهها بود .همچنین مقدار شاخصهای  VIFو تحمل
( )toleranceبیانگر عدم هم خطی چندگانه بود (جدول  .)3نتایج
تحلیل واریانس ( )analysis of varianceنتایج مربوط به کلیه
تحلیل واریانسهای انجام شده جهت پیشبینی سبکهای شوخ طبعی
از طریق سه گانههای تاریک شخصیت نشان دهنده معنیدار بودن
مدلهای رگرسیونی بود (.)P > 7/74
نتایج جدول  3نشان میدهد که صفات جامعهستیزی ،ماکیاولیسم و
خودشیفتگی پیشبینی کننده سبک شوخ طبعی پیوندجویی میباشند
( )P > 7/75و رویهم  27درصد واریانس این سبک شوخ طبعی را
تبیین میکنند .دو صفت خودشیفتگی و ماکیاولیسم پیشبینی کننده
سبک شوخ طبعی خودارزندهسازی میباشند ( )P > 7/74و رویهم 48
درصد واریانس شوخ طبعی خودارزندهسازی را تبیین میکنند .صفات
جامعهستیزی ،ماکیاولیسم و خودشیفتگی پیشبینی کننده سبک شوخ
طبعی پرخاشگرانه میباشند ( )P > 7/75و رویهم  23درصد واریانس
شوخ طبعی پرخاشگرانه را تبیین میکنند .سرانجام ،دو صفت
ماکیاولیسم و جامعهستیزی پیشبینی کننده سبک شوخ طبعی
خودتحقیرگرانه میباشند ( )P > 7/74و رویهم  23درصد واریانس این
سبک شوخ طبعی را تبیین میکنند.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سه گانههای تاریک شخصیت در
پیشبینی بهزیستی روانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران
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عقلی و همکاران

هماهنگ با یافتههای این مطالعه  )31( Roseگزارش کرد که
خودشیفتگی با بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم دارد Sedikides .و
همکاران ( )37گزارش کردند که خودشیفتگی با کاهش افسردگی،
احساس تنهایی ،اضطراب ،روانرنجورخویی و افزایش بهزیستی ذهنی
شامل رضایت از زندگی و تعادل عاطفی همراه است .در تبیین ارتباط
مستقیم خودشیفتگی با بهزیستی میتوان گفت خودشیفتگی به شدت
با عزت نفس همبسته است ،یک سازه که معموالً با سالمت روان مرتبط
است .بعالوه خودشیفتگی به طور مستقیم شاخص سازگاری بهتر است
( Zuckerman .)31و اوالکلین ( )35نشان دادند که خودشیفتگی با
نمرات باالتر در بهزیستی همراه است و عزت نفس بهطور کامل این
رابطه را میانجی میکند .همچنین  Sedikidesو همکاران ()37
گزارش کردند که خودشیفتگی با سالمت روانی بهتر مرتبط است و این
ارتباط از طریق عزت نفس میانجی میشود .با این حال این بدین معنی
نیست که خودشیفتگی اساساً یک صفت انطباقی است ،بلکه جنبههای
ناسازگارانه و هزینههایی در بلند مدت از جمله رهاکردن جفت (همسر)
و تخریب دلبستگی را به همراه دارد ( .)31با وجود این ،پژوهشهای
دیگر نتایج متناقضی را گزارش کردند )30( Erkutlu .دریافت که
خودشیفتگی رابطه معکوسی با بهزیستی دارد .همچنین گزارش شده
است که خودشیفتگی پیشبینی کننده سطوح پایینتر بخشودگی در
روابط نزدیک و پرخاشگری و خشونت علیه دیگران است ( )38که در
نهایت میتواند به سطوح پایینتر بهزیستی منجر شود .در تبیین این
تناقض  Giacominو جوردن ( )33معتقدند که افراد ممکن است
سطوح متغیری از خودشیفتگی بهنجار و آسیبشناختی را نشان دهند،
یافتههای این محققان نشان داد که خودشیفتگی بهنجار با رضایت
بیشتر و عاطفه مثبتتر و خودشیفتگی آسیبشناختی با احساس گناه
و شرم بیشتر مرتبط است.
نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین سه گانههای تاریک
شخصیت یعنی ماکیاولیسم ،جامعهستیزی و خودشیفتگی با سبکهای
شوخ طبعی رابطه وجود دارد .همچنین ،نشان داد که این صفات
پیشبینی کننده سبکهای شوخ طبعی پرستاران میباشند .در همین
راستا Martin ،و همکاران ( )47گزارش کردند که بین صفات
جامعهستیزی و ماکیاولیسم با سبکهای پرخاشگرانه و خود
تحقیرگرایانه و همچنین صفت خودشیفتگی با پیوندجویی و
خودارزندهسازی رابطه مستقیم وجود دارد Veselka .و همکاران ()27
گزارش کردند که بین صفات جامعهستیزی و ماکیاولیسم با سبکهای
پرخاشگرانه و خود تحقیرگرایانه و همچنین صفت خودشیفتگی با
پیوندجویی رابطه مستقیم وجود دارد .باوجود این ،رابطهای بین
خودشیفتگی و خودارزندهسازی مشاهده نکردند .مطالعات مربوط به
رابطه بین در همین راستا  Vernonو همکاران ( )24نشان دادند که
بین صفات برونگرایی و باز بودن به تجربه با سبکهای شوخ طبعی
سازگار و همچنین بین صفات روانرنجورخویی و وجدانگرایی با
سبکهای شوخ طبعی ناسازگار رابطه وجود دارد Vernon .و همکاران
( )17معتقدند که رابطه مشاهده شده بین ماکیاولیسم و جامعهستیزی
و سبکهای شوخ طبعی ناسازگار بر این واقعیت مبتنی است که این
سازههای چهارگانه در شماری از همبستههای شخصیتی سطح باالتر و
پایینتر سهیم هستند .به طور خاص در این مطالعه ارتباط بین
جامعهستیزی  ،ماکیاولیسم و شوخ طبعی پرخاشگرانه باال بود و این

ممکن است به خاطر مؤلفه کلیدی تشکیل دهنده این سه متغیر باشد.
شوخ طبعی پرخاشگرانه به عنوان دست انداختن عمدی دیگران از طریق
جکهای تحقیرآمیز یا تهدید از طریق این جکها تعریف میشود (.)17
ماکیاولیسم تا حد زیادی از طریق رفتارهای فریب کارانه بین فردی
مشخص میشود که برای تضمین موفقیت شخصی صورت میگیرند،
بنابراین هر دو سازه ترکیبی از مؤلفه فریب کاری هستند و این نشان
میدهد که افراد ماکیاولیسم ممکن است سبک شوخ طبعی را به عنوان
روشی برای کنترل دیگران برای رسیدن به منفعت شخصی در نظر
بگیرید Martin .و همکاران ( )47نیز معتقدند افراد با نمرات باال در
ماکیاولیسم سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه را به عنوان ابزاری برای فریب
دیگران مورد استفاده قرار میدهند ،چنین افرادی از این سبک لذت
میبرند زیرا این سبک شوخ طبعی شامل شکلهای اجتماعیتر
جکهای نژادپرستانه و جنسیتگرا است .بعالوه عنصر مشترک شوخ
طبعی پرخاشگرانه با جامعهستیزی این است که شوخ طبعی
پرخاشگرانه معرف تمایل برای ابراز شوخ طبعی بدون مقدمه و بدون در
نظر گرفتن تأثیر بالقوهاش بر دیگران است .این مؤلفه تکانشپذیری و
ناآگاهی اجتماعی که در تئوریهای جامعهستیزی منعکس میشود،
نشان میدهد که رفتارهای جامعهستیز از بازداری رفتاری ضعیف و
ناتوانی برای درک هیجانات دیگران ناشی میشود ( .)14بنابراین
همبستگی مشاهده شده بین جامعهستیزی و سبک شوخ طبعی
پرخاشگرانه ممکن است از این واقعیت ناشی شود که افراد با نمرات
باالی جامعهستیزی سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه را بکار میگیرند زیرا
آنها درباره تأثیر رفتارشان بر دیگران بیاعتنا و فاقد نگرانی هستند (.)27
ارتباط مثبت خودشیفتگی با سبکهای شوخ طبعی پیوندجویی نیز بر
شماری از همبستههای شخصیتی که در هر دو سازه نقش دارند مبتنی
است ( . )17شوخ طبعی پیوندجویانه شامل خندیدن با دیگران و جک
گفتن به منظور افزایش پیوستگی اجتماعی راهی است تا افراد
خودشیفته برای رسیدن به این هدف تعامالت اجتماعیشان را افزایش
دهند .مطابق با اعتقاد  )12( Morf & Rhodewaltافراد خودشیفته
تمایل دارند تا تعامالت مثبتتر با دیگران را به عنوان روشی برای بدست
آوردن تأیید اجتماعی و خود اثباتی به منظور حفظ عزت نفس بلند
پروازانه اما شکنندهشان بکار بگیرد .در پژوهشهای تجربی صورت گرفته
بر اساس تعامالت اجتماعی کوتاه مدت ،کلیپهای ویدیویی کوتاه مدت
و تصاویر بدون صدا افراد خودشیفته به عنوان افرادی جذاب،
سازشپذیر ،شایسته ،خوب سازگار و مردم دار درجهبندی میشوند.
سطوح با الی جذابیت (ویژگی مطلوب در روابط کوتاه مدت و طوالنی
مدت) خودشیفتهها منجر به بازخوردهای مثبت از سوی دیگران میشود
که دیدگاههای خود ( )self-viewsافراد خودشیفته را تقویت میکند.
هماهنگ با این یافتهها محققان ( )27گزارش کردند که به طور خاص
خودشیفتگی و شوخ طبعی پیوندجویانه با بعد برون گرایی مدل پنج
عاملی مرتبط هستند که به رفتارهای انقیادی ()entail behaviors
نظیر جرأت ورزی ،جمعگرایی و صحت بین فردی که به منظور ایجاد
دلبستگیهای بین فردی اجرا میشود اشاره دارد ،در نتیجه افراد
خودشیفته ممکن است از طریق ایجاد روابط با دیگران و به کمک
استفاده از سبکهای شوخ طبعی سازگار از جمله پیوندجویی به
خواستههایشان تحقق ببخشند .عزت نفسشان را ارتقا بدهند و
شهرتشان را افزایش دهند .بعالوه ارتباط مستقیم خودشیفتگی و سبک
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خودشیفتگی جهت سنجش خودشیفتگی بهنجار و مقیاس
حساسیتپذیری خودشیفتگی برای سنجش خودشیفتگی آسیب
شناختی استفاده شود .به اعتقاد متخصصان گزینش و استخدام افرادی
با ویژگیهای شخصیتی که قادر به ارتباط بهتر با خود و اجتماع باشند
و کمتر دچار فرسودگی شغلی شوند ،یکی از راهکارهای بهبود بهرهوری
کادر پرستاری میباشد .از اینرو پیشنهاد میگردد در استخدام و ارزیابی
پرستاران سه گانههای تاریک شخصیت و خودشیفتگی آسیب شناختی
مد نظر قرار گیرد ،زیرا وجود تناسب بین شخصیت و ویژگیهای شغلی
و سازمانی باعث ایجاد رضایت بیشتر ،ایجاد انگیزههای درونی ،افزایش
کارآیی ،خالقیت و مسئولیتپذیری افراد خواهد شد .سازمانهای
خدمات سالمت روان ،بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی
میتوانند بواسطه غربالگری پرستاران شاغل از طریق ابزارهای
شخصیتی از جمله سه گانههای تاریک و تعیین نوع شخصیت افراد،
برنامههای آموزشی و درمانی به منظور ارتقا و بهبود ویژگیهای
شخصیتی مثبت و تعدیل ابعاد شخصیتی منفی فراهم سازند.

خود ارزنده سازی نیز مشاهده شد .یافتهها نشان میدهد که
خودشیفتگی با خوشبینی بیشتر و پاسخهای هیجانی خفیفتر به
رویدادهای منفی زندگی مرتبط است .این کیفیتها یادآور سبک شوخ
طبعی خودارزندهسازی هستند ( .)35ارتباط بین خودشیفتگی و
خودارزندهسازی با یافتههای پیشین که نشان دهنده ارتباط
خودشیفتگی با عزت نفس ،خوش بینی و بهزیستی هیجانی است
هماهنگ است ( .)35 ,37این نگرش مثبت افراد خودشیفته با سبک
شوخ طبعی خودارزنده سازی که شامل توانایی برای مقابله با استرس از
طریق حفظ یک دیدگاه شوخ طبع گرایانه است هماهنگ است و احتماالً
این ارتباط را تبیین میکند.
درباره ارتباط خودشیفتگی با سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه میتوان
گفت یکی از روشهایی که افراد خودشیفته خودپنداره اغراق یافتهشان
را ایجاد میکنند یا ارتقا میدهند شکلهای پرخاشگرانه یا کنایه آمیز
شوخی دیگران است که به آنها اجازه میدهد تا خودشان را از طریق
قربانیکردن دیگران تقویت کنند .این شکل حفاظت از خود افراد
خودشیفته در پژوهشهای قبلی تأیید شده است .در این راستا
 Zeigler-Hillو بیسر ( )13با استفاده از شاخصهای متفاوت
خودشیفتگی گزارش کردند که سبکهای شوخ طبعی سازگارانه رابطه
بین خودشیفتگی آسیب شناختی و عزت نفس را میانجی میکند .چنین
روابطی به خاطر همپوشی جامعهستیزی و شوخ طبعی پرخاشگرانه با
رفتارهای برونریزی نظیر خصومت ،قلدری و فقدان توافقپذیری و
همدلی انتظار میرود ( .)13افراد با نمره باال در شاخصهای مربوط به
فقدان عواطف احتمال بیشتری است به خاطر فقدان همدلی و نگرانی
برای دیگران در سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه درگیر شوند .بعالوه افراد
با نمرات باال در فریبکاری بین فردی ممکن است از شوخی منفی یا
شوخیهای تحقیرآمیز بهعنوان راهبردی برای دست انداختن دیگران
استفاده کنند (.)47
این پژوهش دارای محدودیتهایی است .آنگونه که در باال اشاره شد و
با توجه به رابطه مستقیم بین خودشیفتگی با بهزیستی روانشناختی و
سبکهای شوخ طبعی مثبت به نظر میرسد مادههای طراحی شده در
مقیاس سه گانههای تاریک شخصیت خودشیفتگی بهنجار و نه
آسیبشناختی را میسنجد .این پژوهش به روش همبستگی انجام شد.
در این پژوهش ها دستیابی به نتایج علی امکانپذیر نیست .پیشنهاد
میشود در پژوهشهای آینده جهت ارزیابی سه گانههای تاریک و به
طور خاص خودشیفتگی از پرسشنامههایی که جنبههای آسیبشناختی
خودشیفتگی را اندازهگیری میکنند از جمله پرسشنامه شخصیتی

نتیجه گیری
در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سه گانههای تاریک
شخصیت با بهزیستی و شوخ طبعی پرستاران رابطه وجود دارد.
همچنین ،سه گانههای تاریک شخصیت پیش بینی کننده بهزیستی
روانشناختی و سبکهای شوخ طبعی پرستاران میباشد .از اینرو ،نتایج
این پژوهش بیانگر اهمیت ،سودمندی و کاربست سه گانههای تاریک
شخصیت در پیشبینی تفاوتهای فردی به هنگام ارزیابی ،پذیرش و
استخدام پرستاران میباشد.

سپاسگزاری
از کلیه مسئوالن محترم بیمارستانهای دولتی شهر مشهد و همچنین
تمامی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش صمیمانه تقدیر و تشکر
میگردد  .الزم به ذکر است که این مقاله مستخرج از پایاننامه
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند
میباشد .از اینرو  ،از زحمات کلیه مسئوالن دانشگاه و به طور خاص
معاونت پژوهشی سپاسگزاریم.
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