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 چکیده 
شخصیت تاریک  گانه  سه  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش   هدف 

)خودشیفتگی، جامعه ستیزی و ماکیاولیسم( و ابعاد شوخ طبعی 

مطالعه،   این  در  باشد.  می  افراد  در  دلبستگی  های  سبک  با 

انتخاب    99همبستگی   تصادفی  شیوه  به  که  باشد  می  آزمودنی 

شدند و به منظور جمع آوری داده ها، پرسشنامه صفات تاریک  

محاسبه    شخصیت، سبک های دلبستگی و شوخ طبعی اجرا شد و

افزار   نرم  از  ها  همبستگی    24ورژن    SPSSداده  آزمون  از  و 

از   ستیزی  جامعه  شد.  استفاده  تحلیل  و  تجزیه  برای  پیرسون 

خصیصه های صفات تاریک شخصیت بیشترین رابطه را با متغیر  

،  شوخی کالمی  ،های شوخ طبعی داشته است و به ترتیب با خنده

ط استرس زا رابطه داشته  و شوخ طبعی در شرای ،روابط اجتماعی

،  18/0و همچنین مقیاس جامعه ستیزی با مقیاس ماکیاولیسم )

5/0=α  )رابطه بین   هم  این تحقیق دیده شد که  دارند.البته در 

( خودشیفتگی  و  ایمن  دلبستگی  دلبستگی (  α=1/0سبک  و 

با ماکیاولیسم ) نیز   (α=5/0دوسوگرا  از صفات تاریک شخصیت 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between the dark personality traits 

(narcissism, anti-socialism and Machiavellianism) 

and the dimensions of humor with attachment styles 

in individuals. In this study, the correlation of 99 

subjects who were randomly selected and in order to 

collect data, a questionnaire of dark personality traits, 

attachment styles and humor was performed and the 

data were calculated from SPSS software version 24 

and from the correlation test. Pearson was used for 

analysis. Anti-social traits of dark personality traits 

were most associated with humor variables and were 

related to laughter, verbal jokes, social relationships, 

and humor in stressful situations, respectively, as well 

as the anti-social scale with the Machiavellian scale 

(α = 0.5, 0.18) are also related. However, in this study 

it was seen that there is a relationship between secure 

attachment style and narcissism (α = 0.1) and 

ambivalent attachment with Machiavellianism (α = 



49 

 1401 پاییز، 31شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (31), 2022 

 

 

 

وجود   مثبتی  شخصیت    دارد.رابطه  تاریک  صفات  دارای  افراد 

)جامعه ستیز( شوخ طبع تر هستند و از ابعاد شوخ طبعی بیشتری  

های   دارای سبک  افرادی که  کنند.  استفاده می  روابط خود  در 

  دلبستگی ایمن هستند می توانند صفت تاریک خودشیفتگی را

دوسوگرا   دلبستگی  دارای  افراد  در  ماکیاولیسم  و  باشند  داشته 

شتر و شایع تراست، و می توانند صفت تاریک ماکیاولی را دارا  بی

  باشند. ارتباط شوخ طبعی با صفات تاریک ارتباط موثری است و 

برای   بیشتر  را  ناایمن شوخ طبعی  بودن دلبستگی  دارا  به دلیل 

 .دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند

ی،  خودشیفتگسه گانه تاریک شخصیت،    : کلیدی هایواژه

سبک   ماکیاولیسم،  ستیزی،  ابعاد  جامعه  دلبستگی،  های 

 .شوخ طبعی

0.5) of dark personality traits. There is a positive. 

People with dark personality traits (anti-social) are 

more humorous and use more humorous dimensions 

in their relationships. People with secure attachment 

styles can have the dark trait of narcissism, and 

Machiavellianism is more common in people with 

ambivalent attachments, and they can have the dark 

trait of Machiavelli. The connection between humor 

and dark traits is effective and because of their 

insecure attachment, they use humor more to achieve 

their goals. 

Keywords: Dark Triple Character, Narcissism, 

Susceptibility, Maciaolism, Attachment Styles, 

Dimensions Sense of Humor. 
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 مقدمه 
شخصیت عبارت است از الگوی نسبتا پایدار صفات و گرایش ها یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار دوام می بخشد و به طور 

که به تفاوت های فردی در رفتار، ثبات رفتار در طول زمان تر، شخصیت از صفات یا گرایش هایی تشکیل می شود  اختصاصی

(. در سال های اخیر، پژوهش در زمینه تفاوت  1395  و دوام رفتار در موقعیت های گوناگون می انجامد )خضری و معنوی پور،

روانشناسان  های فردی به مجموعه های کوچکی از سازه های شخصیتی تبدیل شده است که به صفات تاریک معروف هستند و  

اجتماعی و شخصیتی در نتیجه انجام تحقیقات تجربی متوجه شده اند که صفات تاریک شخصیتی قادر هستند برخی تغییرات 

(. افراد دارای صفات تاریک شخصیتی تمایل دارند  2019،  در رفتار انسان را به صورتی دقیق پیش بینی کنند )موور، اندرسون

الگوهایی متفاوت با پرخاش گری را نشان دهنده، که از طریق خود سنجی ها، گزارش های مشاهده گران و رفتارهایشان  که 

(. همچنین پژوهش هایی در دسترس است که نشان می دهد صفات تاریک 2017مشخص می شود )پالهوس، کورتیس و جونز،  

؛ دشتی و  2019؛ لی،  2018د، مونتاگ،  شخصیت با رفتارهای عادتی مانند اعتیاد به اینترنت )سیندرمن، ساریسکا، الکمن، برن

(.  2008؛ واگن، هوارد، دلیسی،  2010؛ جنیسون، توست،  2016(، مصرف مواد رابطه دارد )استنسن، ورنون،  1397ابولقاسمی،  

ن ( در حالی که افراد ضداجتماعی به عنوا 2014افراد دارای خودشیفتگی عالقه به در مرکز توجه بودن دارند )جونز و پائولهاوس،  

(. همچنین، 2008فقدان همدلی و تکانشگری، عدم پشیمانی، خودمحوری و پرخاشگری تعریف می شود )میلر، گوغان و پریور،  

ماکیاولیستی گرایش فرد به دیدن دیگران به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود و استفاده از آنها برای منافع خود است  

سم را دارا هستند ویژگی هایی مانند سلطه جویی، بدگمانی، نفوذ ناپذیری، کمال گرایی،  و افرادی که سطوح باالی ماکیاولی

اسناد ویژگی های منفی به دیگران، مهارت های همکاری ضعیف، درک اجتماعی و هیجانی اندک، صمیمت تصنعی و برنامه  

که به راحتی بتوان آنها را فریب داد، هستند    ریزی شده، سعی در شرمسار کردن یا گناه کار جلوه دادن دیگران، انتخاب دوستانی

(. افراد خودشیفته در مورد دستاوردهای خود اغراق می کنند، از انتقاد جلوگیری می  1396)میکائیلی، صالحی و احمدخویی،  

ریسیک،  کنند، از مصالحع خودداری می کنند و روابط بین فردی و عاشقانه رافقط با افراد تحسین برانگیز دنبال می کنند )

( و از نظر دیگران، افراد خودشیفته مغرور، خودپرور و پرخاشگر به نظر می رسند و به طور کلی  2009ویتمن، وینگاردن و هیلر،  
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افراد خودشیفته معموال بازخورد منفی را رد می 2017کمتر دوست داشتنی هستند )موریس، مرکل باخ، اوتگار و میجر،    .)

(. خودشیفته ها همچنین تمایل  2016انسور یا انتقاد شوند، احتماال پاسخ تهاجمی دارند )ساالزار،  کنند، اما اگر به طور علنی س

دارند تا فرآیندهای تصمیم گیری را تحت سلطه خود بگیرند و کمتر مایل به مشاوره از طرف دیگران هستند؛ بنابراین احتمال 

یی را طراحی کنند که انعطاف پذیری بیشتری را برای رسیدن دارد که سیستم های کنترلی موجود را نقض کنند یا سیستم ها 

(. ماکیاولیسم بیان کننده بهره کشی از دیگران در جهت منافع خود از طریق  2017به اهدافشان ایجاد می کند )هام و همکاران،  

برتری طلبانه، عدم صمیمیت و سنگدلی است ) ناسازگارانه و همچنین رفتارهای  امیری، سپهریان و  اتخاذ سبک بین فردی 

(. ماکیاولیسم که آن را فرصت طلبی نیز می نامند، عبارت است از میزان نفوذ و سلطه شخص بر طرف مقابل  1396قاسمی،  

خود که به موجب آن، طرف مقابل خود را به انجام خواسته های شخص، متقاعد می کند و افراد با ویژگی ماکیاولی شدید تمایل  

ساسی آن ها به وظیفه و کاری است که باید انجام دهند و نه هیج چیز دیگر؛ در این راستا آن ها برای به برد دارند و توجه ا

انجام وظیفه خود، برای رسیدن به هدف از افراد تحت سلطه خود به عنوان یک ابزار استفاده می نمایند )فرقاندوست و همکاران،  

اعی رفتار خود را تنظیم می کند و از طریق خود نظارتی بر رفتار خود  اجتم-(. معموال انسان از طریق یک تئوری شناختی1393

کنترل دارد و با توجه به استاندارهای اخالقی درونی، اداره می شود که این استاندارها در مقابل رفتار خوب و بد واکنش نشان  

نند کلیدی است که این احساس را در می دهند و در مقابل رفتار بد شروع به سرزنش و احساس گناه می کند. ماکیاولیسم ما

(. افراد با میزان ماکیاولیستی  2008درون انسان خاموش کرده و او را قادر به رفتار غیر اخالقی می کند )ویترت و همکاران،  

 (. افرادی که 2012شدید به احتمال زیاد گزارش اشتباه خواهند داد، زمانی که فرصت و انگیزه کافی داشته باشند )مورفی،  

دارای ویژگی جامعه ستیزی هستند، توانایی تاثیرگذاری بر دیگران را دارند و اضطراب کمتری نشان می دهند و آنها بی پروا،  

(.  2015خودخواه، تهاجمی، غیر حساس هستند و همیشه دیگران را سرزنش می کنند و خود را قربانی می بینند )دسوزا و لیما،  

با رهبری، جنبه های مثبت و منفی ویژکی های این صفات را نشان می دهد. از یک طرف    مطالعات تجربی پیوند جامعه ستیزی

سلطه ای که در افراد جامعه ستیز دیده می شود، می تواند بر عملکرد کلی کار و ارتباط موفق تاثیر مثبت داشته باشد؛ از سوی 

 (.  2013و الیلن فیلد، دیگر تکانش گری و خودخواهی منجر به رفتار غیراخالقی می شود )اسمیت 

ای است که به منظور مقابله با تعارض های هیجانی و عوامل تنش زای از این رو، شوخ طبعی مکانیسم دفاعی سازش یافته

بیرونی با تمرکز برحیطه های طنزآمیز و سرگرم کننده استفاده می شود )کاکاوند، شمس اسفندآباد، دانش و قالبی حاجیوند،  

با شرایطی روبه رو می شوند که ممکن است کنترل اعصاب و رفتار خود را از دست  (. افراد در طول زندگی روزمره خویش  1389

بدهند؛ بنابراین، باکاربرد مکانیسم هایی از جمله شوخ طبعی، خود را از این وضعیت و مهلکه نجات دهند )طرقه، علی اکبری  

فردی اثرات مثبتی دارد )پورحسین،   (. شوخی کیفیت مثبتی در نظر گرفته می شود که بر زندگی1394دهکردی و علیپور،  

( مطرح کرد شوخ طبعی به افراد کمک می کند تا افکار و احساسات خود  1995(. گراهام )1396شفیعی، حسینی و آقاخانی،  

را با دیگران در میان بگذراند و این گشودگی توسط دیگران این طور تعبیر و تفسیر می شود که این افراد تمایل به شرکت در  

های اجتماعی را دارد. افراد شوخ طبع تمایل دارند عامل استرس زا را یک چالش مثبت ارزیابی کنند و انعطاف پذیری    گروه

ارزیابی   منظور  به  را  تری  بینانه  واقع  استانداردهای  و  دارند  عملکردشان  با  خود  انتظارات  انطباق  برای  بیشتری  ذهنی 

( مطرح می کند خنده، تنش ماهیچه ها را 2001(. مارتین )2018اران،  خودارزشمندی خود در نظر می گیرند )وانگ و همک

کاهش و جریان اکسیژن در خون را و آزاد سازی اندورفین را افزایش می دهد؛ بنابراین، شوخ طبعی شاخصی از سالمت روان 

و دیگر احساسات منفی    شناخته می شود و شوخ طبعی و مزاج، یکی از موثرترین و کارآمدترین روش های مقابله با ترس ها 

است که این امکان را برای فرد میسر می کند تا بدون ایجاد ناراحتی برای خود و دیگران، آنها را بیان می کند )طاهری قزاگزلو، 

(. شوخ طبعی با سالمت روان ارتباط داشته و در قرن بیستم عالقه فزاینده ای به مطالعه تفاوت های  1399صفوی و فشارکی،  

( بطوریکه از آن به عنوان یک پیش بین فشار روانی و یک  1998؛ مارتین،  2007ر آن زمینه صورت گرفت )مارتین،  افراد د
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(. در تائید اهمیت شوخ  2001؛ لفکورت،  2003؛ مارتین،  2010مکانیسم دفاعی جهت مقابله با فشارزا ها یاد می شود )سوبیاک،  

( و پترسون، پارک و  2016مچون رونامندستاد ، سباک، هولن و هولمن )طبعی در ایجاد آرامش روحی و بدنی پژوهشگرانی ه

( طی مطالعات جداگانه ای نشان دادند که شوخ طبعی در بهبود بیماری های قلبی عروقی در زنان و بیماری 2006سلیگمن )

چنین شوخ طبعی در ( موثر است. هم2004به نقل از بری،    1996های عفونی در مردان و در کاهش درد بدن و روان )بگ،  

شرایط استرس زا بیشترین همبستگی را بهزیستی روان شناختی داشته و می تواند به همراه تاب آوری، پیش بینی کننده مهم  

(. شوخ طبعی از متغیرهای عمده و از مهم ترین  2017سالمت روان در افراد باشد )الهی، مداح کرانی، فتحی آشتیانی و صالحی،  

(. مطالعه اسدی  2010؛ کن، استیل ول و تاکو،2017فشارهای روانی زندگی به شمار می رود )اوکتاگ،  روش های مقابله با

 ( نشان داد که خوش بینی با سبک های شوخ طبعی ارتباط داد.  1997شولر و هامپس )-( و تورسن، پاول، سارمانی 2015)

اقبت و نحوه پاسخدهی به نیازهای وابستگی دارد  همچنین، نظریه پردازان حوزه دلبستگی معتقدند که سرنوشت کودک به مر

(. براساس نظریه دلبستگی 1397و دلبستگی پیوند یا رابطه هیجانی پایدار بین دو فرد است )اکبری، دوپور، کهنسال و کریمیان،  

که   دوعامل حساسیت و پاسخگویی مراقبت کننده نسبت به حالت های عاطفی و هیجانی کودک مشخص کننده شیوه ای است

(  1996(. به نظر بالبی )2019گیرد تا هیجان های خود را تنظیم و آنها را به دیگران نشان دهد )فاچس و تیوبنر،    کودک یاد می 

دلبستگی به عنوان پیوند عاطفی قوی بین نوزاد و مراقب اولیه او در نیمه دوم سال اول زندگی ایجاد می شود و یک امنیت  

نوزاد می دهد )آلتی تامارا،  2010ن و تزری،  عاطفی به  از امانی، ثنایی ذاکر، نظری، نامداری پژمان،    2007؛ یانگ و  به نقل 

( بیان داشته است که سرنوشت تحولی کودک به مادر و هماهنگ شدن او با آهنگ تحول 1980و    1973،  1969(. بالبی )1390

(.  1389است )تیمورپور، مشتاق بیدختی و پور شهباز،    کودک منوط بوده و سبک رفتار مادر در ایجاد ناایمنی کودک بسیار موثر

و   فردی سازگار  بین  روابط  ایمن متضمن  دلبستگی  تقسیم می شوند که  ناایمن  و  ایمن  به دو بخش  دلبستگی  سبک های 

ی  دلبستگی ناایمن موجب آسیب دیدن کارکردهای بین فردی، فرونشانی هیجان های منفی و اتکای مداوم به بازنمایی های ذهن 

(. همچنین، دو سبک دلبستگی ناایمن  2017تحریف شده از خود و دیگران می شود )بلکول، لیمان، ترامپویچ، اسبورن و لیس،  

دوسوگرا و اجتنابی و یک سبک دلبستگی ایمن وجود دارد و براساس نظریه دلبستگی کودکانی که مراقبت کننده حساس و 

کننده آنان در دسترس نیست، سبک دلبستگی دوسوگرا و کودکانی که مراقبت   پاسخگو دارند، سبک ایمن و آنهایی که مراقبت

کاسیبا،   کوپوال،  تیورسیانو،  )آنتونیستی،  دارند  اجتنابی  سبک  است،  طردکننده  و  سرد  هیجانی  نظر  از  آنان  (.  2018کننده 

طرد و رها کردن روابط است و    دلبستگی دوسوگرا نشان دهنده حرمت خود پائین فرد و در نتیجه میزان اضطراب فرد درباره

افراد با سطح باالیی از دلبستگی دوسوگرا تمایل به داشتن حرمت خود پائین، وابستگی عاطفی و اتکای شدید به دیگران دارند  

و همچنین، دلبستگی اجتنابی با میزان ناراحتی از نزدیکی و وابستگی رابطه دارد و افراد با سطح باالیی از دلبستگی اجتنابی  

تمایل به سکوت در مورد شکل گیری روابط صمیمی دارند. در مقابل، دلبستگی ایمن دارای ویژگی های مثبت در مهارت های  

فردی همانند خودآگاهی، حرمت خود باال و آگاهی از خود است و چنین افرادی معموال خوش بین و آگاه از احساسات خود 

( نشان دادند که با وجود سطوح مشابه آسیب روانی  2016، منگ و آسموندسون )(. آدامز، بالبوئنا2017هستند )بیرو و پیترز،  

 در دوران کودکی، ابتال هم زمان به افسردگی عمده و اضطراب با سطوح باالتری از دلبستگی اضطرابی و اجتنابی همراه است. 

 

 روش 
ی باشند که صورت قرعه کشی انتخاب آزمودنی م   99روش پژوهش حاضر توصیفی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل  

شدند و براساس رعایت اصول اخالقی در محرمانه بودن اطالعات به آزمودنی ها اطمینان داده شد و در بین آنها سه پرسشنامه 
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ورژن   SPSSدوجین کثیف، سبک های دلبستگی کولینز و رید و شوخ طبعی توزیع شد که داده های بدست آمده در نرم افزار  

 ا آزمون همبستگی پیرسون تجریه و تحلیل شدند.  و ب 24

 

 سنجش ابزار

طراحی   2010این پرسشنامه توسط جنیسون و ویستر در سال    (:Janison & Wister, 2010پرسشنامه دوجین کثیف )

سوال بوده و هدف آن سنجش صفات تاریک شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی( می    12شده است و دارای  

بعد خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه    3نقطه ای می باشد. این پرسشنامه دارای    5باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف  

را شامل می شوند و برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر    12تا    9و    8تا    5،  4 تا 1ستیزی می باشد که به ترتیب سواالت  

از پرسشنامه، مجموع امتیازات مرب پیری  وط به تک تک سواالت آن بعد را با هم محاسبه نمائید.بعد  در پژوهش یوسفی و 

( روایی صوری و محتوای این مقیاس با استفاده از نظر اساتید مورد تایید قرار گرفته است. برای ارزیابی روایی مالکی  1395)

جامعه ستیزی نسخه کوتاه پرسشنامه   ای، مقیاسگویه  16پرسشنامه دوجین کثیف، از پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه 

شخصیتی چندوجهی مینه سوتا و همچنین پرسشنامه ماکیاولیسم استفاده شد. نتایج حاکی از تایید روایی مالکی این مقیاس  

 / برای تمامی ابعاد(.  68بود. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد )باالی 

های ایجاد روابط و خود    این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارت :(SRRAگی کولینز و رید )ة سبک های دلبستپرسشنام 

داده می باشد که از    18توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر  

(، تا کامال  1با خصوصیات من تطابق ندارد:)درجه ای از نوع لیکرت که از به هیچ وجه    5عالمت گذاری روی یک مقیاس    طریق

  6زیر مقیاس که هر مقیاس شامل  3با تحلیل عوامل،  (، تشکیل می گردد، سنجیده می شود.5با خصوصیات من تطابق دارد: )

ند  میزاتی را که آزمودنی ها به دیگران اعتماد می کن  (:Dوابستگی )  -1:  عبارتند از  زیر مقیاس  3ماده است مشخص می شود،  

(:  Cنزدیک بودن )  -2صورت که آیا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گیری می کند.  و به آنها متکی می شوند به این 

ترس از داشتن رابطه را می    (: Aاضطراب )  - 3میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند.  

هایی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی  بر پایه توصیف  کولینز و رید. سنجد

دوسوگرا مطابقت دارد و  - ( با دلبستگی اضطرابیAاند. زیر مقیاس اضطراب )وجود داشت مواد پرسشنامه خود را تدارک دیده

)فنی    دهداجتنابی را در مقابل هم قرار می( یک بعد دو قطبی است که اساسا توصیفهای ایمن و  Cزیر مقیاس نزدیک بودن ) 

( را می توان تقریبا  D)  ( در تطابق با دلبستگی ایمن می باشد و زیر مقیاس وابستگیCبنابراین نزدیک بودن )  ؛ (1996وتوللر،  

یقه در  دق  10( براساس زمینه یابی انجام شده  RAAS)   رید  عکس دلبستگی اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولینز و

ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص می شود با توجه به اینکه در  6اساس دستورالعمل پرسشنامه،  بر. نظر گرفته شده است

مورد هر جمله در پاسخنامه آزمودنی عالمت خود را روی کدام دایره زده است تمره وی برای هر زیر مقیاس مشخص می شود.  

دلبستگی ایمن را می    17،*1،6،8،12،13  در نظر گرفته می شود. سواالت  4تا    0مرات  به ترتیب ت  5تا    1برای گزینه های  

،  11،  10،  9،  4،  3دلبستگی اجتنابی را مورد ارزیابی قرار می دهد و سرانجام سواالت    18،  7،  16،  14،  25سنجند. سئواالت *

)که در دستورالعمل تمره   وس نمره گذاری شوددلبستگی دو سوگرا/ اضطرابی را می سنجد. در مواردی که سواالت باید معک  15

  و صفر در نظر گرفته شود.   4،  3،  2،  1به ترتیب تمرات    5تا    1اند( باید بر روی گزینه های  گذاری با عالمت مشخص شده

  ماده هر مقیاس با 6سواالتی که با ستاره مشخص شده اند بایستی قبل از جمع کردن بطور معکوس نمره گذاری شوند تمرات 

 آید. هم جمع شده و نمره زیر مقیاس بدست می
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سوال بوده و هدف آن سنجش میزان شوخ طبعی و عوامل آن   25این پرسشنامه دارای   :(SHQ)  یپرسشنامه شوخ طبع

شوخ طبعی در روابط اجتماعی، شوخ طبعی در شرایط استرس آور( است. طیف پاسخگویی  )لذت از شوخی، خنده، شوخی کالمی،

سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع آن از نوع لیکرت بوده و برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات  

نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. هر چه امتیاز کلی پرسشنامه 

ز اینکه باالتر باشد، بیانگر شوخ طبعی باالتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.در پژوهش سادات خشوعی و همکاران پس ا

روایی محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید صاحب نظر در این زمینه مورد تایید قرار گرفت، روایی سازه پرسشنامه نیز  

از طریق تحلیل عوامل با روش مولفه های اصلی بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش  

 د آزمایش قرار گرفت.  ضریب آلفای کرونباخ مور

 

 یافته ها
استفاده    از همبستگی پیرسون  در افراد  یبا شوخ طبع  یدلبستگ  یو سبک ها  تیشخص  کیصفات تار  نیب  رابطهبه منظور بررسی  

 این پژوهش را نشان می دهد.  ، میانگین و انحراف استاندارد متغیر های1گردید. جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش  . 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین  

 919/4 13/25 شوخی  از لذت

 045/8 79/20 خنده 

 323/7 13/21 کالمی شوخی

 585/7 04/21 اجتماعی روابط

 354/8 03/21 استرس شرایط در طبعی شوخ

 000/3 08/12 خودشیفتگتی 

 025/3 14/12 ماکیاولیسم 

 900/2 78/11 ستیزی  جامعه

 213/4 32/11 ایمن  دلبستگی سبک

 799/3 21/12 اجتنابی دلبستگی سبک

 507/4 78/10 دوسوگرا دلبستگی سبک
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 همبستگی متغیر های صفات تاریک شخصیت، شوخ طبعی و سبک های دلبستگی ماتریس  -2جدول

 

 متغیر ها 

ی 
ت از شوخ

لذ
 

خنده
 

ی 
الم

ی ک
شوخ

ی  
ط اجتماع

رواب
ی در   

خ طبع
شو

س
ط استر

شرای
 

خود
 

ی 
شیفتگ

 

سم 
ماکیاولی

جامعه ستیز  
 

ن 
ایم

ی 
اجتناب

دوسوگرا  
 

ت 
لذ

 
از
 

ی
شوخ

 

همبستگی 

 پیرسون 
1           

سطح  

 معناداری 
           

خنده
 

همبستگی 

 پیرسون 
**458/0 1          

سطح  

 معناداری 
000/0           

ی
شوخ

 
ی 

الم
ک

 

همبستگی 

 پیرسون 
*200/0 **586/0 1         

سطح  

 معناداری 
029/0 000/0          

ط
رواب

 
ی

اجتماع
 

همبستگی 

 پیرسون 
137/0 **600/0 **497/0 1        

سطح  

 معناداری 
136/0 000/0 000/0         

خ 
شو

 
ی

طبع
 

در
 

ط
شرای

س  
استر

همبستگی  

 پیرسون 
**350/0 **627/0 **548/0 **658/0 1       

سطح  

 معناداری 
000/0 000/0 000/0 000/0        

ی 
خودشیفتگت

 

همبستگی 

 پیرسون 
**407/0 **303/0 034/0 016/0 005/0 1      

سطح  

 معناداری 
000/0 001/0 710/0 865/0 955/0       

سم 
ماکیاولی

همبستگی  

 پیرسون 
057/0 113/0 074/0 011/0- 033/0 076/0 1     

سطح  

 معناداری 
533/0 217/0 420/0 906/0 723/0 412/0      

 هجامع

ستیز 

همبستگی  ی

 پیرسون 
147/0 **300/0 *230/0 **264/0 **284/0 015/0 *184/0 1    
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 متغیر ها 
ی 

ت از شوخ
لذ

 

خنده
 

ی 
الم

ی ک
شوخ

ی  
ط اجتماع

رواب
ی در   

خ طبع
شو

س
ط استر

شرای
 

خود
 

ی 
شیفتگ

 

سم 
ماکیاولی

جامعه ستیز  
 

ن 
ایم

ی 
اجتناب

دوسوگرا  
 

سطح  

 معناداری 
109/0 001/0 011/0 004/0 002/0 873/0 045/0     

ک
سب

ی 
ستگ

دلب
 

ن 
ایم

 

همبستگی 

 پیرسون 
139/0 117/0 090/0 016/0 071/0- **345/0 007/0 139/0 1   

سطح  

 معناداری 
130/0 204/0 327/0 859/0 440/0 000/0 939/0 129/0    

ک
سب

ی 
ستگ

دلب
ی 

اجتناب
همبستگی  

 پیرسون 
017/0- 167/0 158/0 107/0 080/0 119/0- 056/0 164/0 040/0 1  

سطح  

 معناداری 
856/0 069/0 084/0 243/0 387/0 194/0 544/0 074/0 665/0   

ک
سب

ی 
ستگ

دلب
دوسوگرا  
همبستگی  

 پیرسون 
055/0 115/0 115/0 104/0 084/0 083/0 *181/0 011/0- 002/0 065/0- 1 

سطح  

 معناداری 
549/0 211/0 209/0 257/0 361/0 369/0 048/0 905/0 986/0 478/0  

** P ‹ 01/0 , * P ‹   05/0  

زیر مقیاس های متغیر های شوخ طبعی رابطه های زیادی وجود  نشان داد که بین  2نتایج به دست آمده از پژوهش در جدول 

 دارد. این رابطه ها به شرح زیر می باشد.  

و مقیاس شوخ طبعی در شرایط استرس زا ( α=5/0مقیاس شوخی کالمی )(، α=01/0مقیاس لذت از شوخی با مقیاس خنده )

(01/0=α  )  رابطه داشت. همچنین مقیاس خنده با مقیاس روابط( 01/0اجتماعی و مقیاس شوخ طبعی در شرایط استرس زا=α )

رابطه قابل مالحظه ای داشتند. به طور کلی نشان داده شده مقیاس شوخ طبعی در شرایط استرس زا با همه زیر مقیاس های  

 شوخ طبعی رابطه دارد. 

رابطه را با متغیر های شوخ طبعی    الزم به ذکر است که مقیاس جامعه ستیزی از خصیصه های صفات تاریک شخصیت بیشترین

( با مقیاس های خنده  ترتیب  به  )(،  α=01/0،  30/0داشته است و  )(،  α=05/0،  23/0شوخی کالمی  اجتماعی  ،  26/0روابط 

01/0=α  )( 01/0،  28/0و شوخ طبعی در شرایط استرس زا=α  ) رابطه داشته است و همچنین مقیاس جامعه ستیزی با متغیر

هم رابطه دارد. البته در این تحقیق دیده شد که بین  (  α=5/0،  18/0پرسشنامه خود یعنی ماکیاولیسم )  دیگر از مقیاس های

از صفات تاریک (  α=5/0و دلبستگی دوسوگرا با مقیاس ماکیاولیسم )(  α=1/0سبک دلبستگی ایمن و مقیاس خودشیفتگی )

  شخصیت نیز رابطه مثبتی وجود دارد.

ی متوسطی داشتند مابقی متغییر های این  در زیر مقیاس های شوخ طبعی که بیشتر رابطه به طور کلی همبستگی ها بجز  

 اند.  پژوهش همبستگی های ضعیف از خود نشان داده
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 بحث و نتیجه گیری 
زیر مقیاس های شوخ طبعی رابطه های وجود دارد و این رابطه ها به شرح می باشند که،  بین  در پژوهش حاضر دریافتیم که  

)لذت   خنده  با  )(،  α= 01/0از شوخی  )(  α=5/0شوخی کالمی  زا  استرس  شرایط  در  طبعی  داشت. (  α=01/0و شوخ  رابطه 

رابطه قابل مالحظه ای داشتند. به طور کلی  (  α=01/0همچنین خنده با روابط اجتماعی و شوخ طبعی در شرایط استرس زا )

یاس های شوخ طبعی رابطه دارد.الزم به ذکر است که جامعه  نشان داده شده شوخ طبعی در شرایط استرس زا با همه زیر مق

ستیزی از خصیصه های صفات تاریک شخصیت بیشترین رابطه را با متغیر های شوخ طبعی داشته است و به ترتیب با خنده 

(30/0  ،01/0=α  ،)( )(،  α=05/0،  23/0شوخی کالمی  اجتماعی  زا و شوخ طبعی در شرایط  (  α=01/0،  26/0روابط  استرس 

(28/0  ،01/0=α  )  رابطه داشته و همچنین مقیاس جامعه ستیزی با متغیر دیگر از مقیاس های پرسشنامه خود یعنی ماکیاولیسم

(18/0  ،5/0=α  )هم رابطه دار .( 1/0البته در این تحقیق مطالعه دیده شد که بین سبک دلبستگی ایمن و خودشیفتگی=α  )  و

به طور کلی همبستگی ها   از صفات تاریک شخصیت نیز رابطه مثبتی وجود دارد و(  α=5/0)  دلبستگی دوسوگرا با ماکیاولیسم

بجر در زیر مقیاس های شوخ طبعی که بیشتر رابطه متوسطی داشتند مابقی همبستگی ها در حد ضعیف می باشند. براساس  

تر هستند و از  ت )جامعه ستیز( شوخ طبعنتایج بدست آمده می توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد دارای صفات تاریک شخصی

ابعاد شوخ طبعی بیشتری در روابط خود استفاده می کنند. ایضا، مولفه های تاریک شخصیتی می توانند با هم ارتباط داشته 

باشند و در یک فرد همزمان دو الی سه رگه تاریک نهادینه شده باشد. همچنین، افرادی که دارای سبک های دلبستگی ایمن  

ستند می توانند صفت تاریک خودشیفتگی را داشته باشند و ماکیاولیسم در افراد دارای دلبستگی دوسوگرا بیشتر و شایع ه

تراست، و نیز می توانند صفت تاریک ماکیاولی را دارا باشند. از این رو، می توان گفت که ارتباط شوخ طبعی با صفات تاریک 

 دلبستگی ناایمن شوخ طبعی را بیشتر برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند.   ارتباط موثری است و به دلیل دارا بودن

صفات تاریک در دهه اخیر، توجه قابل مالحظه ای را در حوزه مدل های آسیبی شناسایی شخصیت به خود جلب کرده است  

(. این مدل شامل گروهی از صفات که  2018؛ یوسفی و ایمان زاده،  2016؛ یوسفی و پیری،  2017)برتل، پتیچتنگ و همکاران،  

  "زیر آستانه بالینی"شخصیتی است که شدت اختالل های بالینی نیستند و در واقع حالت خفیفت تر و به عبارت دقیق تر  

و   آزاد دهنده  فردی  بین  و  اجتماعی  لحاظ  از  ها  آن  است که  این  تاریک شخصیت  اساسی صفات  ویژگی  و  اختالل هستند 

که این صفات با فراوانی باال می توانند در موقعیت های روزمره خانوادگی، شغلی و تحصیلی خود را نشان  ناخوشایند هستند  

(. این صفات 2018ای نیست که نیازمند توجه بالینی یا روانپزشکی باشند )احمدپور،  بدهند، با این حال، شدت آن ها به اندازه 

کنترل بر دیگران )ماکیاولیسم(، احساس برتری نسبت به دیگران )خودشیفتگی(  به عنوان تمایل به رفتارهای فریبکارانه و اعمال  

(. جامعه ستیزی، با داشتن 2019و فقدان همدلی و تکانشی بودن )جامعه ستیزی( تعریف شده است )ومیک، فوتروکینگ،  

بی )ماسزا، اوستانروسکی، پوچنر ویژگی هایی بارز تکانشگری، هیجانات ناپایدار، پرخاشگری، استفاده از مواد مخدر، هیجان طل

ای برای این افراد می  ( و نیز شروع زود هنگام رفتارهای جنسی در این افراد گاه منجر به مشکالت عدیده2019و کارکز مارک،  

مولدر،   و  زوتمن، کئوکئک  اکر،  بولیجن،  وان  وریدسما،  )وان ون،  به  2019شود  تمایل  و  عنوان عالقه  با  فریبگر  (. شخصیت 

کاری و استثمار به دیگران توصیف شده و نگاه بدبینانه ای به زندگی و روابط بین فردی دارند و خودشیفتگی با یک حس  فریب

(.  2019استحقاق و احساس یک وضعیت متمایز نسبت به دیگران مشخص می شود )ماسزا، اوستانروسلکی، پوچنر و کاکزمارک،  

صفات شخصیتی و هم انحراف جنسی حمایت های تجربی دریافت کرده  همچنین، نقش نقایص دلبستگی در ارتباط بین هم  

است و پژوهش ها نشان داده اند که سبک های دلبستگی اجتنابی با صفات تاریک ناهنجار عاطفی بین فردی که شامل همدلی  

بودن، فقدان    پائین، اضطراب پائین و عاطفه سطحی است و سبک دوسوگرا با صفات ناهنجار ضد اجتماعی که شامل تکانشی

(.  2014؛ شمنتیتی، پاسانیسی، کارتی،  2014مسئولیت پذیری می باشد، ارتباط دارد )شمینتیتی، پاسانیسی، پاچ و همکاران،  
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(.  1997یکی از اصول پایه ای دلبستگی این است که روابط دلبستگی اولیه بر طول زندگی فرد موثر است )داویال، بورج و هامن،  

ا دلبستگی شکل می گیرد؛ به عبارتی دلبستگی، کیفیت روابط با افراد مهم یا پیوند عاطفی پایدار با  ریشه و اساس صمیمت ب

والدین یا همساالن است و اهمیت این دلبستگی تا جایی است که اختالل در ارتباط مادر و کودک آسیب زیادی به رشد عاطفی  

( براساس پژوهش خود به این  2019فرج زاده و محمدیان )  (. رستگار2009و دلبستگی کودک می رساند )نوری و همکاران،  

نتیجه رسیدند که سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا همراه با صفات شخصیتی، روان رنجوری و تجربه گرایی می  

فردی است   تواند منجر به انحرافات جنسی گردند. شوخ طبعی یک رگه شخصیتی پایدار و یک متغییر مهم در تفاوت های بین 

که در نوع رفتارها، تجربه ها، عاطفه ها، بازخوردها و توانایی های مرتبط با سرگرمی، خندیدن، خنداندن و مانند آن تجلی می  

(. رفتار شوخ طبعانه به تمایل فردی در استفاده یا نمایش رفتارها، نگرش ها و توانایی های  1387یابد )نیاکروئی و همکاران،  

(. این نوع رفتار، نقش مهمی در زندگی روزمره ما  2018در تعامل های اجتماعی اشاره دارد )یام و همکاران،  مرتبط با سرگرمی  

ایفا کرده است و در همه فرهنگ ها و افراد یافت می شود و در زمینه هایی مانند آموزش، روان درمانی و پزشکی کاربرد دارد و  

طلوب اجتماعی تلقی می شود و یکی از مولفه های مهم سالمت روان است؛  رفتار شوخ طبعانه به عنوان یک ویژگی شخصیتی م

زیرا تصور می شود که این ویژگی به افراد در وقایع استرس زای زندگی کمک می کند و به عنوان یک مهارت اجتماعی مهم  

ک ویژگی ذاتی انسان  (. شوخ طبعی ی2019برای آغاز، حفظ و افزایش روابط بین فردی رضایت بخش خدمت می کند )چونگ،  

( و یک سازه چندبعدی است که بهتر است به عنوان طبقه ای از ویژگی ها مانند توانایی های شناختی  2013)هود و همکاران، 

)توانایی خلق، درک، بازسازی و یادآوری لطیفه ها(، پاسخ های زیبا و جذاب )لذت از انواع خاص موضوعات شوخ طبعانه(، الگوی 

)تمایل به خندیدن، گفتن لطیفه و خنداندن دیگران(، ویژگی های خلقی مرتبط با هیجان )خوش رویی و نشاط(،  رفتاری عادتی  

نگرش )نگرش مثبت به شوخی( و یک راهبرد یا سازوکار دفاعی )تمایل به داشتن نگاه شوخ طبعانه در مواجهه با مشکالت( در 

 (. 1397نظر گرفته می شود )دهقانی و آزادی، 
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