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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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 مقاله پژوهشی            روان پرستارینشریه 

 هایسبک و روانشناختی بهزیستی بینی پیش در شخصیت تاریک های گانه سه نقش

پرستاران طبعی شوخ
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 22/74/4330 تاریخ پذیرش مقاله:   24/70/4331 تاریخ دریافت مقاله:

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

پرستاران به عنوان بخش بزرگی از متخصصان مراقبت بهداشتی و هسته 

متعددی از جمله  یزابا عوامل استرس (4)سالمت روان  یهااصلی نظام

و منابع شخصی محدود، ساعات کار طوالنی، عدم مشارکت  هایتحما

و کارکردن زیر فشار یا کارکردن با افراد دارای  هایریدر تصمیم گ

. استرس ناشی از این عوامل نه تنها (2)ناکافی روبرو هستند  یهامهارت

ر ، بلکه اثرات معناداری بکندیبهزیستی و سالمت پرستاران را تهدید م

. بهزیستی به (3)ها دارد مولد بودن و کیفیت مراقبت از مراجعان آن

 و ذهنی بعد دو کارکرد و تجربه روانشناختی بهینه اشاره دارد و به

به عنوان  روانشناختی . بهزیستی(1) شودیم روانشناختی تقسیم

روانشناختی دخیل در کارکرد مثبت انسان مطرح  هاییژگییکسری از و

بهزیستی روانشناختی را شامل ابعاد هدف در  Ryff. (5) شده است

زندگی، استقالل، رشد فردی، روابط مثبت، تسلط محیطی و پذیرش 

احساس  کار نیز شامل در محیط روانشناختی بهزیستی. (1) داندیخود م

 و هاخواست ینتأم احساس اهداف، به دستیابی امور، شایندیخو لذت،

 مثبت هیجانات خود، تجربه به نسبت خوب احساس داشتن نیازها،

 زندگی و خود از رضایت و احساس هایتوظایف و مسئول انجام درعین

 چکیده

 دگیافسر و استرس. دارند قرار خستگی و اضطراب، افسردگی، استرس معرض در که هستند شغلی هایگروه ازجمله پرستاران :مقدمه

 یتشخص تاریک های گانه سه نقش بررسی هدف با پژوهش این. شوندمی شخصی روابط گسیختگی و شغلی عملکرد کاهش موجب

 .شد انجام پرستاران طبعی شوخ هایسبک و روانشناختی بهزیستی بینی پیش در

 به 4335 سال در مشهد شهر دولتی هایبیمارستان در شاغل پرستاران از نفر 332، همبستگی-توصیفی مطالعه یک در :روش کار

 فرم(، 2747) وبستر و جانسون تاریک های گانه سه مقیاس به کنندگان شرکت. شدند انتخاب ایمرحله ایخوشه گیری نمونه روش

. دادند پاسخ( 2773) همکاران و مارتین طبعی شوخ هایسبک پرسشنامه و( 2777) سینگر و ریف روانشناختی بهزیستی مقیاس کوتاه

 .شدند تحلیل چندگانه رگرسیون تحلیل روش به و SPSS 22 آماری افزار نرم از استفاده با پژوهش هایداده

 رابطه ارانپرست طبعی شوخ هایسبک و روانشناختی بهزیستی با شخصیت تاریک های گانه سه بین که داد نشان هایافته ها:یافته

 انشناختیرو بهزیستی کننده بینی پیش خودشیفتگی و ماکیاولیسم، شخصیت تاریک های گانه سه بین از(. P < 74/7) دارد وجود

 75/7) باشندمی پرستاران طبعی شوخ هایسبک کننده بینی پیش شخصیت تاریک های گانه سه، همچنین(. P < 75/7) باشندمی

> P.) 

 هایسبک و روانشناختی بهزیستی کننده بینی پیش شخصیت تاریک های گانه سه که داد نشان حاضر پژوهش نتایج :یریجه گینت

 بینی یشپ در شخصیت تاریک های گانه سه کاربست و سودمندی، اهمیت بیانگر پژوهش این نتایج. باشندمی پرستاران طبعی شوخ

 .باشدمی پرستاران استخدام و پذیرش، ارزیابی هنگام به فردی هایتفاوت

 پرستار، طبعی شوخ، روانشناختی بهزیستی، شخصیت تاریک های گانه سه واژگان کلیدی:
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 توانندیم (8). عوامل متعددی از جمله صفات شخصیت (0)است 

جه اخیر تو یهادر سالقرار دهند.  یربهزیستی روانشناختی را تحت تأث

از صفات شخصیتی به لحاظ اجتماعی  یابه مجموعه اییندهفزا

 Dark triad traits) تاریک شخصیت یهاآزاردهنده با عنوان سه گانه

of personality این صفات شامل ماکیاولیسم، (3)( شده است .

ود خ هایییژگیهستند و در برگیرنده وخودشیفتگی و  یزیستجامعه

ین . از بباشندی، سردی هیجانی و فریب کاری مییجونمایشی، پرخاش

به عنوان بخش روشن شخصیت و دو صفت  خودشیفتگیاین صفات 

. (47)شوند یدیگر عمدتاً به عنوان بخش تاریک شخصیت شناخته م

یاولیسم یا ماک یزستبرای مثال، درحالیکه افراد با صفات شخصیتی جامعه

طوح سخودشیفتگی صفات  دارند، افراد با یترزندگی کمتر شاد و کوتاه

. (41-44) کنندیباالتری از عزت نفس و بهزیستی ذهنی را گزارش م

با هوش هیجانی، خودکنترلی و  یزیستهمچنین، ماکیاولیسم و جامعه

، یریپذجامعه باخودشیفتگی بهزیستی رابطه معکوس دارند، درحالیکه 

. رابطه بین صفات (45)بهزیستی و هوش هیجانی رابطه مستقیم دارد 

شخصیتی آزار دهنده و بهزیستی الهام بخش عالقه به ارتباط بالقوه بین 

و شوخی . (41)شوخ طبعی بوده است  یهاتاریک و سبک یهاسه گانه

به عنوان یک پدیده شناختی، هیجانی، رفتاری، روانشناختی شوخ طبعی 

انه و ابزاری برای کنار آمدن با مسائل و اجتماعی جزء الینفک زندگی روز

و همچنین به عنوان توانایی شخص برای درک  شودیشخصی شناخته م

و همکاران  Martin. (40) شودیجالب یک موقعیت تعریف م یهاجنبه

سازگارانه  یهاچهار سبک شوخ طبعی را تحت عنوان سبک (48)

ازی( و ناسازگارانه )پرخاشگرانه و خود )پیوندجویی و خودارزنده س

اند. سبک پیوندجویی شامل استفاده از تحقیرگرایانه( مشخص کرده

، درحالیکه خودارزنده شودیشوخ طبعی برای تسهیل روابط اجتماعی م

سازی شامل توانایی حفظ کردن دیدگاه شوخ طبعانه در مواجهه با 

طریق استهزای دیگران  زا است. سبک پرخاشگرانه ازرویدادهای استرس

خرد -و سبک خود تحقیرگرایانه از طریق خود شودینمایش داده م

 .شودیشماری افراطی به عنوان شکلی از خود شیرینی ظاهر م

Schermer نشان دادند که بین نمره کلی شخصیت  (43) و همکاران

و  رابطه مستقیم یسازپیوندجویی و خودارزنده یطبعشوخ یهابا سبک

پرخاشگرانه و خودتحقیرگرایانه رابطه معکوس وجود دارد.  یهابا سبک

Martin  یزیستگزارش کردند که بین صفات جامعه (47)و همکاران 

پرخاشگرانه و خود تحقیرگرایانه و همچنین  یهاو ماکیاولیسم با سبک

 رابطه مستقیم یسازبا پیوندجویی و خودارزندهخودشیفتگی صفت 

بین صفات گزارش کردند که  (27)و همکاران  Veselkaوجود دارد. 

پرخاشگرانه و خود  یهاو ماکیاولیسم با سبک یزیستجامعه

تحقیرگرایانه و همچنین صفت خودشیفتگی با پیوندجویی رابطه 

بین خودشیفتگی و  یامستقیم وجود دارد. باوجود این، رابطه

و همکاران  Vernonمشاهده نکردند. در همین راستا  یسازارزندهخود

نشان دادند که بین صفات برونگرایی و باز بودن به تجربه با  (24)

 ییرنجورخوشوخ طبعی سازگار و همچنین بین صفات روان یهاسبک

عی ناسازگار رابطه وجود دارد. با شوخ طب یهابا سبک ییگراو وجدان

 یهادرباره ارزش سازگارانه سه گانه یااین حال مناقشات گسترده

تاریک شخصیتی از دیدگاه تکاملی وجود دارد. مطابق تئوری تکامل 

 fastتاریک شخصیت یک راهبرد زندگی سریع ) یهاافراد با سه گانه

life) مدت، حمایت اجتماعی  که از طریق تفکر کوتاه کنندیرا انتخاب م

اجتماعی و خطرپذیری گسترده،  یهاکم، فقدان احترام به قانون

با چندین پیامد سازگارانه نظیر  هایژگی. این و(22) شودیمشخص م

برای  به منابع بیشتر همراه است. یابیتولید مثل بیشتر و قابلیت دست

ها با شمار بیشتر شرکای جنسی و تولید مثل بزرگساالن این سه گانه

. برای نوجوانان پایگاه اجتماعی باالتر (23)موفقیت آمیزتر مرتبط است 

. با این (21)بین همساالن و قدرت رهبری همساالن را به همراه دارد 

ک تاری یهاحال بررسی ادبیات پژوهش نشان داد که نقش این سه گانه

ر تمرتبط با سالمت و به طور خاص پرستاران کم یهاشخصیت در حرفه

مورد توجه قرار گرفته است. درحالیکه استرس و فرسودگی شغلی در 

بین آنها زیاد بررسی شده است، مطالعات کمی پیامدهای احتمالی این 

اند. بنابراین، هدف روانشناسی بررسی کرده یهاصفات را بر سازه

 بینییشتاریک شخصیت در پ یهاپژوهش حاضر بررسی نقش سه گانه

 شوخ طبعی پرستاران بود. یهاختی و سبکبهزیستی روانشنا

 روش کار

بنیادی و از نظر شیوه  یهاپژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش

. جامعه باشدیهمبستگی م-توصیفی یهاها جزو پژوهشگردآوری داده

تی دول یهامارستانیآماری این پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در ب

نفر از پرستاران شاغل  315شهر مشهد بود. نمونه مورد بررسی شامل 

 یاخوشه یریگنمونهدولتی بودند که به روش  یهامارستانیدر ب

 یهاو بخش هامارستانیانتخاب شدند. ابتدا فهرست ب یامرحله

بخش  45بیمارستانی تهیه شد، سپس از فهرست انتخابی به تصادف 

ی پرستاران آنها به عنوان عضوی از نمونه در نظر انتخاب شد و تمام

ورود شامل پرستار بودن، شاغل بودن در  یهاگرفته شدند. مالک

دولتی و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود.  یهامارستانیب

خروج شامل عدم رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش و  یهامالک

الحظات اخالقی نیز شامل ها بود. معدم پاسخ کامل به پرسشنامه

رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، تاکید بر محرمانه ماندن 

ها برای جمع آوری دادهاطالعات و اجتناب از آسیب رساندن به آنها بود. 

 یاماده 42از ابزارهای زیر استفاده شد. مقیاس شخصیت تاریک ابزاری 

طراحی شده است. این  Jonason & Webster (25)است که توسط 

و  یزیستماکیاولیستی، جامعه اسیمقمقیاس شامل سه خرده

)اصالً مرا  4از  یاخودشیفتگی است و بر اساس یک مقیاس سه درجه

. شودیم یگذار( نمرهکندی)کامالً مرا توصیف م 3( تا کندیتوصیف نم

ها در مطالعه خود ساختار عاملی و همچنین اعتبار و روایی این آن

کردند. اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه به روش  دییمقیاس را تأ

همسانی درونی )آلفای کرونباخ( برای خرده مقیاس ماکیاولیستی، 

، 18/7، 17/7، 32/7 بیترت، خودشیفتگی و نمره کل بهیزیستجامعه

 دییهمچنین ساختار سه عاملی این مقیاس تأگزارش شده است.  84/7

. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای خرده (21)شده است 

 بیترت، خودشیفتگی و نمره کل بهیزیستعهمقیاس ماکیاولیستی، جام

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی بود.  03/7، 13/7، 02/7، 81/7

ساخته  4383در سال  Ryffاست که توسط  یاماده 48یک مقیاس 

ر بمورد تجدید نظر قرار گرفته است. این مقیاس  2772شده و در سال 

)کامالً  1)کامالً موافقم( تا  4از  یااساس یک مقیاس شش درجه

همبستگی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی . شودیم یگذارمخالفم( نمره

در نوسان بوده است.  83/7تا  07/7روانشناختی با مقیاس اصلی از 
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 04/7اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه به روش همسانی درونی 

ده ش دییاس تأبعالوه، ساختار شش عاملی این مقیگزارش شده است. 

 بود. 01/7ضریب آلفای کرونباخ نمره کل در این پژوهش  .(20)است 

است که توسط  یاماده 32شوخ طبعی ابزاری  یهاپرسشنامه سبک

Martin  ساخته شده و بر اساس یک مقیاس لیکرت  (48)و همکاران

)کامالً موافقم(  0)کامالً مخالفم( تا  4از  یادر دامنه یادرجه 0

. این پرسشنامه چهار سبک شوخ طبعی پیوندجویی، شودیم یگذارنمره

سازگار(، پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه  یهاخودارزنده سازی )سبک

آزمون  یهااسیمقها اعتبار خرده. آنسنجدیسازگار( را منا یها)سبک

تا  87/7و به روش بازآزمایی  84/7تا  00/7را به روش همسانی درونی 

مناسب بوده است. اعتبار  آن همزمان بعالوه رواییگزارش کردند.  85/7

گزارش شده است  01/7تا  58/7نیز  بازآزمایی نسخه فارسی آن به روش

 یهااسیدر پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مق. (28)

اشگرانه و پیوندجویی، خودارزنده سازی، پرخ یطبعچهارگانه شوخ

ها دادهبود.  01/7و  02/7، 84/7، 12/7خودتحقیرگرانه به ترتیب 

آمار  یهاو با استفاده از شاخص 22SPSSافزار آماری کمک نرمبه

 توصیفی و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.

 هاافتهی

پرسشنامه به دلیل ناقص  33پرسشنامه توزیع شده  315از مجموع 

تا  22کننده باقیمانده شرکت 332شته شد. دامنه سنی بودن کنار گذا

نفر از  457سال بود. بعالوه،  32سال و میانگین سنی آنها حدود  57

درصد(  82/51نفر زن ) 482درصد( و  48/15کنندگان مرد )شرکت

ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش به همراه  4جدول در  بودند.

 های توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( ارائه شده است.شاخص

 یزیستبین صفات ماکیاولیسم و جامعهکه  دهدینشان م 4جدول نتایج 

، در (P < 74/7)با بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس وجود دارد 

شیفتگی و بهزیستی روانشناختی رابطه مستقیم وجود حالیکه بین خود

شوخ طبعی  یها. صفت ماکیاولیسم با سبک(P < 74/7)دارد 

، (P < 74/7)رابطه معکوس دارد  یسازپیوندجویی و خودارزنده

پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه رابطه مستقیم  یهادرحالیکه با سبک

ویی رابطه معکوس با پیوندج یزیست. صفت جامعه(P < 74/7)دارد 

پرخاشگرانه و خودتحقیرگرانه  یها، درحالیکه با سبک(P < 74/7)دارد 

 یساز. صفت خودشیفتگی با خودارزنده(P < 74/7)رابطه مستقیم دارد 

، درحالیکه با سبک خودتحقیرگرانه (P < 74/7)رابطه مستقیم دارد 

بین این صفت  یا. باوجود این، رابطه(P < 74/7)رابطه معکوس دارد 

 نقشجهت بررسی  پیوندجویی و پرخاشگرانه وجود ندارد. یهاو سبک

از  یروانشناختبهزیستی  ینیبشیتاریک شخصیت در پ یهاسه گانه

( multiple regression analysisتحلیل رگرسیون چندگانه )

( نشان Durbin-Watson=  54/4استفاده شد. آماره دوربین واتسون )

ر مقدابود. همچنین  هاماندهیی از مفروضه استقالل باقدهنده عدم تخط

( بیانگر عدم هم خطی toleranceو تحمل ) VIF یهاشاخص

 analysis of(. نتایج تحلیل واریانس )2جدول چندگانه بود )

variance74/7بودن مدل رگرسیونی بود ) داری( نشان دهنده معن > 

P ،323  2و  =df ،41/10  =f.) 

 توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش یهاماتریس همبستگی و شاخص: 1جدول 

 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

        - ماکیاولیسم

       - 15/7** جامعه ستیزی

      - 20/7** 41/7** خودشیفتگی

     - 22/7** -20/7** -15/7** روانشناختیبهزیستی 

    - 37/7** -770/7 -12/7** -30/7** شوخ طبعی پیوند جویی

   - 21/7** 14/7** 23/7** 73/7 -21/7** شوخ طبعی خودارزنده سازی

  - -78/7 -43/7** -14/7** -75/7 13/7** 14/7** شوخ طبعی پرخاشگرانه

 - 50/7** -42/7* -24/7** -34/7** 43/7* 13/7** 11/7** شوخ طبعی خود تحقیرگرایانه

 87/24 55/21 55/32 43/30 43/11 34/3 17/1 57/5 میانگین

 20/0 41/8 01/1 23/1 13/0 07/1 53/3 13/3 انحراف استاندارد

 *75/7 > P ** ،74/7 > P 

 

 تاریک شخصیت یهااز طریق سه گانه بهزیستی روانشناختی نتایج تحلیل رگرسیون: 2جدول 

ضرایب غیر  مجذور همبستگی همبستگی متغیر

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

سطح معنی  مقدار تی

 داری
VIF تحمل 

 4 4 7774/7 -45/3 -15/7 47/7 -35/7 27/7 -15/7 ماکیاولیسم

 30/7 73/4 7774/7 -58/47 -57/7 47/7 -75/4 23/7 51/7 ماکیاولیسم

 30/7 73/4 7774/7 31/1 37/7 78/7 13/7 23/7 51/7 خودشیفتگی
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 تاریک شخصیت یهااز طریق سه گانه شوخ طبعی یهاسبک نتایج تحلیل رگرسیون: 3جدول 

مجذور  همبستگی متغیر

 همبستگی

ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد

مقدار 

 تی

معنی 

 داری
VIF دوربین تحمل 

 03/4          پیوندجویی

  83/7 87/4 774/7 -43/5 -31/7 42/7 -53/7 48/7 12/7 یزیستجامعه

  85/7 03/4 74/77 -58/2 -40/7 44/7 -28/7 43/7 11/7 ماکیاولیسم

  33/7 70/4 73/7 45/2 44/7 70/7 41/7 27/7 15/7 خودشیفتگی

 05/4          یسازخودارزنده

  30/7 72/4 7774/7 11/1 33/7 70/7 18/7 78/7 23/7 خودشیفتگی

  30/7 72/4 774/7 -34/1 -32/7 73/7 -53/7 48/7 13/7 ماکیاولیسم

 83/4          پرخاشگرانه

  03/7 87/4 774/7 47/0 11/7 41/7 72/4 21/7 13/7 یزیستجامعه

  33/7 70/4 774/7 -38/3 -43/7 78/7 -33/7 28/7 52/7 خودشیفتگی

  85/7 07/4 74/7 58/2 41/7 41/7 35/7 23/7 51/7 ماکیاولیسم

 81/4          خودتحقیرگرانه

  85/7 04/4 774/7 17/1 23/7 43/7 53/7 27/7 11/7 ماکیاولیسم

  85/7 04/4 774/7 02/3 21/7 43/7 13/7 23/7 18/7 یزیستجامعه

 

که صفات ماکیاولیسم و خودشیفتگی  دهدینشان م 2جدول نتایج 

. بعالوه، (P < 75/7) باشندیکننده بهزیستی روانشناختی م ینیبشیپ

درصد واریانس بهزیستی روان شناختی را تبیین  23این دو صفت رویهم 

 یهاشوخ طبعی از طریق سه گانه یهاسبک ینیبشیجهت پ. کنندیم

 multipleن چندگانه )تحلیل رگرسیواز  تاریک شخصیت

regression analysis ) استفاده شد. آماره دوربین واتسون

(Durbin-Watson نشان دهنده عدم تخطی از مفروضه استقالل )

و تحمل  VIF یهامقدار شاخصبود. همچنین  هاماندهیباق

(tolerance( بیانگر عدم هم خطی چندگانه بود ) نتای3جدول .) ج

( نتایج مربوط به کلیه analysis of varianceتحلیل واریانس )

ی شوخ طبع یهاسبک ینیبشیجهت پانجام شده  یهاانسیتحلیل وار

بودن  دارینشان دهنده معن تاریک شخصیت یهااز طریق سه گانه

 .(P < 74/7)رگرسیونی بود  یهامدل

، ماکیاولیسم و یزیستکه صفات جامعه دهدینشان م 3جدول نتایج 

 باشندیکننده سبک شوخ طبعی پیوندجویی م ینیبشیخودشیفتگی پ

(75/7 > P)  درصد واریانس این سبک شوخ طبعی را  27و رویهم

کننده  ینیبشی. دو صفت خودشیفتگی و ماکیاولیسم پکنندیتبیین م

 48و رویهم  (P < 74/7) باشندیم یسازخودارزندهسبک شوخ طبعی 

ت . صفاکنندیرا تبیین م یسازخودارزندهدرصد واریانس شوخ طبعی 

بک شوخ کننده س ینیبشی، ماکیاولیسم و خودشیفتگی پیزیستجامعه

درصد واریانس  23و رویهم  (P < 75/7) باشندیطبعی پرخاشگرانه م

. سرانجام، دو صفت کنندیشوخ طبعی پرخاشگرانه را تبیین م

کننده سبک شوخ طبعی  ینیبشیپ یزیستو جامعهماکیاولیسم 

درصد واریانس این  23و رویهم  (P < 74/7) باشندیخودتحقیرگرانه م

 .کنندیسبک شوخ طبعی را تبیین م

 بحث

تاریک شخصیت در  یهاپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سه گانه

 شوخ طبعی پرستاران یهابهزیستی روانشناختی و سبک ینیبشیپ

نشان  (23, 43-44)قبلی  یهاافتهیمشابه انجام شد. نتایج این پژوهش 

تاریک شخصیت یعنی ماکیاولیسم،  یهابین سه گانهداد که 

و خودشیفتگی با بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد.  یزیتسجامعه

کننده بهزیستی  ینیبشیهمچنین، نشان داد که این صفات پ

. محققان معتقدند درحالیکه اکثریت باشندیروانشناختی پرستاران م

و ماکیاولیسم زندگی شادی ندارند، افراد با  یزیستافراد با ویژگی جامعه

خودشیفتگی زیاد اغلب سطوح باالتری از عزت نفس و بهزیستی را 

نشان  (3)و بالچینو  Aghababaei. (37, 41-44) کنندیگزارش م

گرا و بهزیستی لذت ترنییبا سطوح پا یزیستدادند درحالیکه جامعه

همبسته است، خودشیفتگی با سطوح باالتر بهزیستی ارتباط  گرالتیفض

 (23)و هولدر  Loveدارد و ماکیاولیسم با بهزیستی بی ارتباط است. 

با سطوح باالتر افسردگی و عاطفه منفی و  یزیستدریافتند که جامعه

رضایت از زندگی، شادکامی و عاطفه مثبت مرتبط است.  ترنییسطوح پا

ممکن است  زهایستکه جامعه دهدییاری از شواهد تجربی نشان مبس

بهزیستی پایینی داشته باشند. کیفیت روابط بین فردی برای بهزیستی 

 افراد شوند، ارضا نیازها که است آن بهزیستی مستلزم ضروری است.

 اهداف تحقق به قادر که کنند باشند، احساس هدفمندی داشته حس

 از برخوردار کنند و افراد مشارکت جامعه در و هستند فردی مهم

 با روابط برقراری به قادر اجتماعی معموالً بهزیستی باالی درجات

روابط . این درحالی است که (34)روابط هستند  آن حفظ و دیگران

معموالً سطحی و فاقد کیفیت است. هماهنگ با این  زهایستجامعه

باال معموالً هوش هیجانی  یزیستگزارش شده که افراد با جامعه هاافتهی

شخصیتی مرتبط با  یهایژگی. بعالوه و(32)نیز دارند  یترنییپا

بهزیستی باال از جمله سطوح باالی برون گرایی، وجدان گرایی، توافق 

 رابطه معکوس یزیستبا جامعه ییورنجورخپذیری و سطوح پایین روان

از جمله خشم،  ییرنجورخودارد، این درحالی است که سطوح باالی روان

. (33)رابطه مستقیم دارند  یزیستبا جامعه یریپذخصومت و تکانش

ا تجربه ر یترنییبهزیستی پا زهایستکه جامعه دهدینشان م هاافتهیاین 

 .کنندیم



و همکاران عقلی   

15 

 

گزارش کرد که  Rose (31)این مطالعه  یهاافتهیهماهنگ با 

و  Sedikidesخودشیفتگی با بهزیستی ذهنی رابطه مستقیم دارد. 

گزارش کردند که خودشیفتگی با کاهش افسردگی،  (37)همکاران 

و افزایش بهزیستی ذهنی  ییرنجورخواحساس تنهایی، اضطراب، روان

شامل رضایت از زندگی و تعادل عاطفی همراه است. در تبیین ارتباط 

ه شدت گفت خودشیفتگی ب توانیمستقیم خودشیفتگی با بهزیستی م

با عزت نفس همبسته است، یک سازه که معموالً با سالمت روان مرتبط 

ست ا است. بعالوه خودشیفتگی به طور مستقیم شاخص سازگاری بهتر

(31) .Zuckerman  نشان دادند که خودشیفتگی با  (35)و اوالکلین

طور کامل این نمرات باالتر در بهزیستی همراه است و عزت نفس به

 (37)و همکاران  Sedikides. همچنین کندیرابطه را میانجی م

گزارش کردند که خودشیفتگی با سالمت روانی بهتر مرتبط است و این 

با این حال این بدین معنی  .شودیارتباط از طریق عزت نفس میانجی م

 یهانیست که خودشیفتگی اساساً یک صفت انطباقی است، بلکه جنبه

در بلند مدت از جمله رهاکردن جفت )همسر(  ییهانهیناسازگارانه و هز

 یها. با وجود این، پژوهش(31)و تخریب دلبستگی را به همراه دارد 

دریافت که  Erkutlu (30)ناقضی را گزارش کردند. دیگر نتایج مت

سی با بهزیستی دارد. همچنین گزارش شده خودشیفتگی رابطه معکو

ودگی در بخش ترنییکننده سطوح پا ینیبشیاست که خودشیفتگی پ

که در  (38)و پرخاشگری و خشونت علیه دیگران است  روابط نزدیک

بهزیستی منجر شود. در تبیین این  ترنییبه سطوح پا تواندینهایت م

معتقدند که افراد ممکن است  (33)و جوردن  Giacominتناقض 

ند، را نشان ده یشناختبیسطوح متغیری از خودشیفتگی بهنجار و آس

این محققان نشان داد که خودشیفتگی بهنجار با رضایت  یهاافتهی

س گناه با احسا یشناختبیتر و خودشیفتگی آسبیشتر و عاطفه مثبت

 بط است.و شرم بیشتر مرت

تاریک  یهانتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد که بین سه گانه

 یهاو خودشیفتگی با سبک یزیستشخصیت یعنی ماکیاولیسم، جامعه

شوخ طبعی رابطه وجود دارد. همچنین، نشان داد که این صفات 

مین . در هباشندیشوخ طبعی پرستاران م یهاکننده سبک ینیبشیپ

گزارش کردند که بین صفات  (47)و همکاران  Martinراستا، 

پرخاشگرانه و خود  یهاو ماکیاولیسم با سبک یزیستجامعه

با پیوندجویی و خودشیفتگی تحقیرگرایانه و همچنین صفت 

 (27) و همکاران Veselkaرابطه مستقیم وجود دارد.  یسازخودارزنده

 یهاو ماکیاولیسم با سبک یزیستبین صفات جامعهگزارش کردند که 

پرخاشگرانه و خود تحقیرگرایانه و همچنین صفت خودشیفتگی با 

بین  یاپیوندجویی رابطه مستقیم وجود دارد. باوجود این، رابطه

مشاهده نکردند. مطالعات مربوط به  یسازخودشیفتگی و خودارزنده

نشان دادند که  (24)و همکاران  Vernonرابطه بین در همین راستا 

عی شوخ طب یهابین صفات برونگرایی و باز بودن به تجربه با سبک

با  ییگراو وجدان ییرنجورخوسازگار و همچنین بین صفات روان

و همکاران  Vernonشوخ طبعی ناسازگار رابطه وجود دارد.  یهاسبک

 یزیستیسم و جامعهمعتقدند که رابطه مشاهده شده بین ماکیاول (17)

شوخ طبعی ناسازگار بر این واقعیت مبتنی است که این  یهاو سبک

شخصیتی سطح باالتر و  یهاچهارگانه در شماری از همبسته یهاسازه

سهیم هستند. به طور خاص در این مطالعه ارتباط بین  ترنییپا

، ماکیاولیسم و شوخ طبعی پرخاشگرانه باال بود و این یزیستجامعه

ممکن است به خاطر مؤلفه کلیدی تشکیل دهنده این سه متغیر باشد. 

شوخ طبعی پرخاشگرانه به عنوان دست انداختن عمدی دیگران از طریق 

 .(17) شودیها تعریف متحقیرآمیز یا تهدید از طریق این جک یهاجک

بین فردی ماکیاولیسم تا حد زیادی از طریق رفتارهای فریب کارانه 

، درنیگیکه برای تضمین موفقیت شخصی صورت م شودیمشخص م

بنابراین هر دو سازه ترکیبی از مؤلفه فریب کاری هستند و این نشان 

که افراد ماکیاولیسم ممکن است سبک شوخ طبعی را به عنوان  دهدیم

روشی برای کنترل دیگران برای رسیدن به منفعت شخصی در نظر 

نیز معتقدند افراد با نمرات باال در  (47)و همکاران  Martinبگیرید. 

ماکیاولیسم سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه را به عنوان ابزاری برای فریب 

، چنین افرادی از این سبک لذت دهندیدیگران مورد استفاده قرار م

 تریاجتماع یهاطبعی شامل شکل زیرا این سبک شوخ برندیم

است. بعالوه عنصر مشترک شوخ  گراتینژادپرستانه و جنس یهاجک

این است که شوخ طبعی  یزیستطبعی پرخاشگرانه با جامعه

پرخاشگرانه معرف تمایل برای ابراز شوخ طبعی بدون مقدمه و بدون در 

و  یریپذنشاش بر دیگران است. این مؤلفه تکابالقوه رینظر گرفتن تأث

، شودیمنعکس م یزیستجامعه یهایناآگاهی اجتماعی که در تئور

از بازداری رفتاری ضعیف و  زیستکه رفتارهای جامعه دهدینشان م

بنابراین . (14) شودیناتوانی برای درک هیجانات دیگران ناشی م

و سبک شوخ طبعی  یزیستهمبستگی مشاهده شده بین جامعه

پرخاشگرانه ممکن است از این واقعیت ناشی شود که افراد با نمرات 

زیرا  رندیگیسبک شوخ طبعی پرخاشگرانه را بکار م یزیستباالی جامعه

 .(27)د و فاقد نگرانی هستن اعتنایرفتارشان بر دیگران ب ریآنها درباره تأث

ر شوخ طبعی پیوندجویی نیز ب یهاارتباط مثبت خودشیفتگی با سبک

شخصیتی که در هر دو سازه نقش دارند مبتنی  یهاشماری از همبسته

. شوخ طبعی پیوندجویانه شامل خندیدن با دیگران و جک (17)است 

گفتن به منظور افزایش پیوستگی اجتماعی راهی است تا افراد 

 را افزایش شانیت اجتماعخودشیفته برای رسیدن به این هدف تعامال

افراد خودشیفته  Morf & Rhodewalt (12)دهند. مطابق با اعتقاد 

تر با دیگران را به عنوان روشی برای بدست تمایل دارند تا تعامالت مثبت

 بلند اجتماعی و خود اثباتی به منظور حفظ عزت نفس دییآوردن تأ

ته تجربی صورت گرف یهاشان بکار بگیرد. در پژوهشپروازانه اما شکننده

ویدیویی کوتاه مدت  یهاپیبر اساس تعامالت اجتماعی کوتاه مدت، کل

و تصاویر بدون صدا افراد خودشیفته به عنوان افرادی جذاب، 

. شوندیم یبند، شایسته، خوب سازگار و مردم دار درجهریپذسازش

الی جذابیت )ویژگی مطلوب در روابط کوتاه مدت و طوالنی سطوح با

 ودشیمنجر به بازخوردهای مثبت از سوی دیگران م هافتهیمدت( خودش

 .کندی( افراد خودشیفته را تقویت مself-viewsخود ) یهادگاهیکه د

گزارش کردند که به طور خاص  (27)محققان  هاافتهیهماهنگ با این 

خودشیفتگی و شوخ طبعی پیوندجویانه با بعد برون گرایی مدل پنج 

( entail behaviorsبه رفتارهای انقیادی ) عاملی مرتبط هستند که

و صحت بین فردی که به منظور ایجاد  ییگرانظیر جرأت ورزی، جمع

اشاره دارد، در نتیجه افراد  شودیبین فردی اجرا م یهایدلبستگ

خودشیفته ممکن است از طریق ایجاد روابط با دیگران و به کمک 

له پیوندجویی به شوخ طبعی سازگار از جم یهااستفاده از سبک

شان را ارتقا بدهند و تحقق ببخشند. عزت نفس شانیهاخواسته

شان را افزایش دهند. بعالوه ارتباط مستقیم خودشیفتگی و سبک شهرت
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که  دهدینشان م هاافتهیخود ارزنده سازی نیز مشاهده شد. 

به  رتفیهیجانی خف یهابیشتر و پاسخ ینیبخودشیفتگی با خوش

 یادآور سبک شوخ هاتیفیرویدادهای منفی زندگی مرتبط است. این ک

. ارتباط بین خودشیفتگی و (35)هستند  یسازطبعی خودارزنده

باط پیشین که نشان دهنده ارت یهاافتهیبا  یسازخودارزنده

خودشیفتگی با عزت نفس، خوش بینی و بهزیستی هیجانی است 

. این نگرش مثبت افراد خودشیفته با سبک (35, 37)هماهنگ است 

شوخ طبعی خودارزنده سازی که شامل توانایی برای مقابله با استرس از 

طریق حفظ یک دیدگاه شوخ طبع گرایانه است هماهنگ است و احتماالً 

 .کندیاین ارتباط را تبیین م

 توانیدرباره ارتباط خودشیفتگی با سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه م

 شانافتهیکه افراد خودشیفته خودپنداره اغراق  ییهاگفت یکی از روش

پرخاشگرانه یا کنایه آمیز  یهاشکل دهندییا ارتقا م کنندیرا ایجاد م

تا خودشان را از طریق  دهدیشوخی دیگران است که به آنها اجازه م

دیگران تقویت کنند. این شکل حفاظت از خود افراد  کردنیقربان

شده است. در این راستا  دییقبلی تأ یهاخودشیفته در پژوهش

Zeigler-Hill  متفاوت  یهابا استفاده از شاخص (13)و بیسر

شوخ طبعی سازگارانه رابطه  یهاخودشیفتگی گزارش کردند که سبک

. چنین دکنیبین خودشیفتگی آسیب شناختی و عزت نفس را میانجی م

و شوخ طبعی پرخاشگرانه با  یزیستجامعه یپوشروابطی به خاطر هم

و  یریپذنظیر خصومت، قلدری و فقدان توافق یزیررفتارهای برون

مربوط به  یها. افراد با نمره باال در شاخص(13) رودیهمدلی انتظار م

فقدان عواطف احتمال بیشتری است به خاطر فقدان همدلی و نگرانی 

راد گیر شوند. بعالوه افبرای دیگران در سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه در

بین فردی ممکن است از شوخی منفی یا  یکاربیبا نمرات باال در فر

عنوان راهبردی برای دست انداختن دیگران تحقیرآمیز به یهایشوخ

 .(47)استفاده کنند 

است. آنگونه که در باال اشاره شد و  ییهاتیاین پژوهش دارای محدود

با توجه به رابطه مستقیم بین خودشیفتگی با بهزیستی روانشناختی و 

طراحی شده در  یهاماده رسدیشوخ طبعی مثبت به نظر م یهاسبک

تاریک شخصیت خودشیفتگی بهنجار و نه  یهامقیاس سه گانه

د. انجام ش. این پژوهش به روش همبستگی سنجدیرا م یشناختبیآس

هاد نیست. پیشن ریپذها دستیابی به نتایج علی امکاندر این پژوهش

تاریک و به  یهاآینده جهت ارزیابی سه گانه یهادر پژوهش شودیم

 یتشناخبیآس یهاکه جنبه ییهاطور خاص خودشیفتگی از پرسشنامه

از جمله پرسشنامه شخصیتی  کنندیم یریگخودشیفتگی را اندازه

گی جهت سنجش خودشیفتگی بهنجار و مقیاس خودشیفت

خودشیفتگی برای سنجش خودشیفتگی آسیب  یریپذتیحساس

 افرادی استخدام و به اعتقاد متخصصان گزینششناختی استفاده شود. 

شخصیتی که قادر به ارتباط بهتر با خود و اجتماع باشند  یهایژگیو با

 یوربهره بهبود راهکارهای یکی از شوند، شغلی فرسودگی دچار و کمتر

 در استخدام و ارزیابی گرددیپیشنهاد م رونی. از اباشدیپرستاری م کادر

تاریک شخصیت و خودشیفتگی آسیب شناختی  یهاپرستاران سه گانه

غلی ش یهایژگیمد نظر قرار گیرد، زیرا وجود تناسب بین شخصیت و و

 درونی، افزایش یهازهیو سازمانی باعث ایجاد رضایت بیشتر، ایجاد انگ

 یهاافراد خواهد شد. سازمان یریپذتیخالقیت و مسئول ،کارآیی

علوم پزشکی  یهاو دانشگاه هامارستانیخدمات سالمت روان، ب

پرستاران شاغل از طریق ابزارهای  یگربواسطه غربال توانندیم

تاریک و تعیین نوع شخصیت افراد،  یهاشخصیتی از جمله سه گانه

 یهایژگیو بهبود و ارتقا منظور و درمانی به آموزشی یهاهبرنام

 فراهم سازند. شخصیتی مثبت و تعدیل ابعاد شخصیتی منفی

 نتیجه گیری

تاریک  یهادر مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سه گانه

شخصیت با بهزیستی و شوخ طبعی پرستاران رابطه وجود دارد. 

تاریک شخصیت پیش بینی کننده بهزیستی  یهاهمچنین، سه گانه

تایج ، نرونی. از اباشدیشوخ طبعی پرستاران م یهاروانشناختی و سبک

 تاریک یهااین پژوهش بیانگر اهمیت، سودمندی و کاربست سه گانه

فردی به هنگام ارزیابی، پذیرش و  یهاتفاوت ینیبشیشخصیت در پ

 .باشدیاستخدام پرستاران م

 سپاسگزاری

دولتی شهر مشهد و همچنین  یهامارستانیز کلیه مسئوالن محترم با

تمامی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش صمیمانه تقدیر و تشکر 

 نامهانی. الزم به ذکر است که این مقاله مستخرج از پاگرددیم

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند 

، از زحمات کلیه مسئوالن دانشگاه و به طور خاص رونی. از اباشدیم

 معاونت پژوهشی سپاسگزاریم.
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