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Abstract
Research studies indicate a complex
relationship between mental health, dark
tried and self-awareness processes. The
purpose of this study was to investigate the
mediating role of non-constructive thinking
and self-control in the relationship between
perceived stress and dark tried among
Shazand Petrochemicals. For this purpose,
250 supervisors and workers of Shazand
petrochemical were selected randomly and
the Dirty Dozen Dark Triad scale (DDDT),
Perceived Stress Scale (PSS), Self-Control
Scale (SCS) and Constructive Thinking
Inventory Scale (nCTI) surveys were
completed by them. The data was analyzed
by using Pearson correlation and
hierarchical regression coefficients. The
initial results showed that correlation
coefficient between DDDT, PSS, and
destructive thinking was positive, while dark
triad and self-control have negative
correlation coefficient. Further results
showed that in relation of perceived stress
and dark triad, constructive thinking and
self-control have mediating role. Also
hierarchical regression analysis showed that
self-control has more additive variance than
destructive thinking. These indicate that
working in stressful industrial workplaces
results in low non-empathetic behaviors only
if provided individuals have high self-control
and apply less non-adaptive styles for
thinking.
Keywords: Dark Triad, Perceived stress,
Self-Control, non-Constructive Thinking,
Mediating Role.
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چکیده
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 درحالی که بین سهگانةسیاه و خودمهارگری رابطهی،است
 یافتهها حاکی از نقش واسطهای.معکوس است
خودمهارگری و سبکهای ناسازگارانه تفکّر در رابطهی بین
 همچنین تحلیل.استرس ادراکشده و سهگانةسیاه است
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بررسی نقش واسطهای تفکّر غیرسازنده...
مقدمه
پژوهشها نشان دادهاند ،استرس ادراکشده آثار منفی بر نتایج سازمانی (مانند خشونت در محل کار،
غیبت و فرسودگی) وارد میآورد و ممکن است بهبروز رفتارهای ضداجتماعی و غیراجتماعی منتهی شود
(لواسانی و دیگران1395 ،؛ پروی و همکاران .)2002 ،خودشیفتگی ،1جامعهستیزی 2و قدرتطلبی 3از جمله
رفتارهای ضداجتماعی و غیراجتماعی در محیط سازمانی هستند که با استرس ادراکشده رابطه دارند
(سابرامانیما .)2009 ،4در پژوهشها از این سه سازۀ شخصیّتی بهعنوان «سهگانةسیاه» ،5یاد شده که ازنظر
اجتماعی با نوعی فقدان همدلی مرتبطند (وائی و تیلیوپولوس2010 ،6؛ روزنیوسکا و همکاران2016 ،7؛ کوهن،8
 .)2016خودشیفتگی را میتوان ظرفیّت فرد برای حفظ یک تصویر خودِ مثبت در خالل خودنظمدهی ،تنظیم
عاطفه و فرآیندهای بینفردی متنوعی دانست که بر پایه نیاز فرد بهتأیید و تحسین و نیز تالش آشکار و
ضمنی برای کسب تجارب بسطدهندهی خود در محیط اجتماعی قرار دارد (روچی و پینکوس .)2011 ،9با
تعریف خودشیفتگی بهعنوان ترکیبی از شیوههای گسترش خودِ ناسازگار و نقص در نظمدهی بهخود ،هیجانات
و رفتارها (پینکوس و همکاران ،)2009 ،میتوان بهنوعی دیگر از خودشیفتگی پی برد؛
خودشیفتگیآسیبپذیر 10با تجارب خشم ،پرخاشگری ،درماندگی ،تهی بودن ،ارزشخود پایین ،شرم ،اجتناب از
روابط بینفردی و خودکشی همراه است (بلیر و همکاران2017 ،؛ پیکینسون و پینکوس2003 ،؛ پینکوس و
لوکوویتسکی2010 ،؛ کاشانکی ،قربانی و حاتمی1395 ،؛ کائین و همکاران2008 ،؛ رونینگستام.)2009 ،
همچنین تحقیقات وجود ارزش خود ناپایدار منتج از نگرشهای آسیبدیده یا خودِ شکننده را در افراد
خودشیفته نشان دادهاند (آقابابایی ،تابیک و حاتمی1395 ،؛ لوهتانن و کروکر.)2005 ،11
قدرتطلبی یکی از ویژگی شخصیّتی است که بهوسیلة تزویر ،عدم همدلی ،سردی هیجانی ،و استفاده از
دیگران برای رسیدن بهمنافع و اهداف شخصی توصیف میشود (فهر و همکاران .)1992 ،کسانی که
قدرتطلبی باالیی دارند ،از نقطهضعف دیگران برای رسیدن بهسلطه و برتری بر آنان استفاده میکنند (بارلو و
همکاران .)2010 ،آنها بهصورت هیجانی درگیر دیگران نمیشوند و رفتار و نگرش آنان بهدیگران همراه با
بیتفاوتی و عدم همدلی است (عالی و کامورو-پرموزیک .)2010 ،آنها یک نگاه بدبینانه بهجهان دارند و
معتقدند بهتر است که دیگران را تحت نفوذ و سلطة خود داشته باشند (هارل .)1980 ،الگوهای ارتباطی افراد
جامعهستیز نیز همراه با ویرانگری و تخریب دیگران است .جامعهستیزی با تکانشگری باال و گرایش بهسمت
بیپروایی و رفتارهای گستاخانه ،و رفتارهای غیراخالقی و حتی خشونتآمیز همراه است .ویژگی
1 narcissism
2 psychopath
3. Machiavellian
4 Subramaniam
5 Dark Triad
6 Wai & Tiliopoulos
7 Roczniewska, et al,
8 Cohen
9 Roche & Pincus
10. Vulnerable Narcissism
11 Luhtanen & Crocker

زارعی و همکاران
آسیبشناختی زیربنایی خودشیفتگی و قدرتطلبی نقص در همدلی است (گایزو و فالکتباچ2008 ،؛ لوپز و
همکاران2017 ،؛ ماهموت و همکاران .)2008 ،رفتارهای مخربی که ناشی از سهگانةسیاه هستند ،تحت تأثیر
محیط کاری پراسترس ،رو بهفزونی میگذارند .اما بههر حال کار کردن در محیطهای صنعتی ،ناگزیر ،استرس
زیادی بهفرد وارد میآورد (جوشوا و همکاران2017 ،1؛ ناکاس و همکاران.)2017 ،2
گروهی از صاحبنظران رفتار سازمانی ،استرس را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در افت عملکرد و تغییر
رفتار کارکنان مطرح کردهاند ،چراکه نیروی انسانی در محیط شغلی خود بیش از هر زمان دیگری در معرض
عوامل استرسزا قرارگرفته و مشکالتاو را احاطه میکنند (شکوهی یکتا ،اکبری ،علوینژاد و اناری.)1395 ،
این موضوع بهویژه برای محیطهای صنعتی مانند پاالیشگاهها ،نیروگاهها و پتروشیمیها بسیار جدیتر است.
بررسیهای انجامشده در مورد استرس ،بر شدت و تعداد وقایع استرسزایی که فرد تجربه میکند ،واکنش وی
در مواجهه با استرس و میزان ارزیابی فرد از استرسزا بودن موقعیتها تمرکز داشتند که ماحصل این
پژوهشها معرفی سازهای بهعنوان استرس ادراکشده 3است (ورکوئیل و همکاران .)2009 ،4استرس
ادراکشده اشاره بهباور فرد در زمینه میزان جدی بودن استرس دارد .استرس ادراکشده عبارت است از واکنش
بدن بهتغییری که مستلزم سازگاری یا پاسخ جسمی ،ذهنی یا هیجانی است که میتواند بهوسیله هر عامل یا
محرک تنشزا ایجاد شود (الئیرد و همکاران.)2011 ،
آنچنان که پیش از این گفته شد ،پژوهشهای متعددی بر رابطهی مستقیم سهگانةسیاه و استرس
ادراکشده صحه گذاشتهاند .لذا بحث درباره اینکه این استرس ادرکشده توسط افراد بهواسطه چه متغیّرهای
روانشناختی دیگری میتواند بهرفتارهای ماکیاولیستی ،جامعهستیز و خودمحورانه منجر شود .اهمیّتی بسیار
دارد ،چرا که میتوان بدینطریق بهجای استفاده از توصیههای اخالقی برای کاهش چنین رفتارهایی ،عمالً
مداخالت روانشناختی را در سطح سازمانی بهعمل آورد ،و بدینترتیب نرخ بروز چنین رفتارهایی را کاهش
داد .در این میان پژوهشهای متعدد بر نقش خودمهارگری و تفکّر سازنده بهعنوان متغیّرهای واسطهای تأکید
کردهاند .این پژوهش نیز درواقع با هدف مطالعه نقش واسطهای این سازهها بهاجرا درآمده است.
6
تفکّر سازنده 5نیز یکی دیگر از متغیّرهای پژوهش حاضر است که از مفهوم گستردهتر سبکشناختی آمده
است .ویتکین در سال  1962تا  1997برای نخستین بار الگوی سبکشناختی را مطرح ساخت که مشتمل بر
دو سبک وابسته بهزمینه و مستقل از زمینه است و تأثیر زمینه را در قضاوتهای ادراکی افراد بررسی کرد .بعد
از آن محققان تقسیمبندیهای مختلفی از سبکشناختی را ارائه کردند ،از جمله اپستین و مایر(،)1989
رویکرد جدیدی تحت عنوان سبکشناختی تفکّر سازنده ارائه کردهاند.
اپستین و مایر تفکّر سازنده را بهعنوان یک سازۀ هفت بعدی در نظر میگیرند که ابعاد آن عبارتاند از:
 )1تفکّر کلی سازنده؛ ارزیابی توانایی مقابله با مشکالتاست .این مقوله دوقطبی بوده و تفکّر را در دو
بعد سازنده(مقابلة عاطفی و رفتاری) و ضعیف(تفکّر طبقهبندیشده و خرافاتی و اسرارآمیز) موردبررسی قرار میدهد.
1 Joshua, et al
2 Nakkas, et al
1. Perceive Stress
4 Verkuil, et al,
5. Constructive thinking
6. Cognitive style
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 )2مقابلة عاطفی با مشکالت؛ بهارزیابی میزان پذیرش خود ،عدم تعمیم دادن منفی ،عدم حساسیت،
عدم تفکّر در خصوص تجربیّات ناخوشایند گذشته میپردازد.
 )3مقابلة رفتاری با مشکالت؛ شامل تفکّر مثبت ،تشخیص موقعیت عملکردها و وظیفهشناسی میشود.
 )4تفکّر طبقهبندیشده؛ بهارزیابی تفکّر دوقطبی ،عدم اطمینان بهدیگران و عدم تحمل میپردازد.
 )5تفکّر خرافاتی؛ یک مقیاس متجانس در مورد وجود خرافات شخصی است.
 )6تفکّر اسرارآمیز؛ بهاعتقادات فرد در خصوص پدیدههای نامفهوم و پرسشبرانگیز و تفکّر ظاهری
مربوط میشود ،از قبیل اعتقاد بهخرافات سنتی و قدیمی ،سحر و جادو و طالعبینی.
 )7خوشبینی سادهلوحانه :بهسنجش خوشبینی غیرواقعبینانه ،تفکّر کلیشهای و تفکّر حقارتآمیز
میپردازد (بورنز و فدوا.)2005 ،
مقیاس کلی تفکّر سازنده یک مقیاس دوقطبی بوده که متشکّل از آیتمهایی از تمامی شش مقیاس
اصلی ،بهاستثنای مقیاس خوشبینی سادهلوحانه است .علت عدم ارتباط مقیاس خوشبینی سادهلوحانه بهتفکّر
سازنده این است که جنبه منفی این تفکّر (تفکّر غیرواقعبینانه) جنبه مثبت آن را(تفکّر مثبت) خنثی میکند.
متفکّرانی که از تفکّر کلی سازنده بهرهمند هستند ،چشمانداز مثبتی را از زندگی خود میبینند و در زندگی خود
هدف و مسیر مشخّصی را در نظر میگیرند .این افراد تجربیّات گذشته خود را تعمیم میدهند ،چه تجربیّات
مثبت و چه تجربیّات منفی .آنها ارزش خود را باالتر از حد واقعی یا پایینتر از حد واقعی در نظر نمیگیرند و
بهجای متوسّل شدن بهافراد خرافی ،از اعتماد بهنفس باال برای مواجهه با ابهامات حقیقی برخوردارند .این افراد
عملکردی مبتنی بر حل مشکالتبهوجود آمده دارند ،نه عملکردی قضاوتی و بهجای برچسب زدن بهانسانها
بهدنبال راهحل کارساز هستند .از همه مهمتر این افراد ازجمله متفکّران انعطافپذیر هستند .آنها تفکّر خود را با
موقعیتهای خود سازش میدهند و میتوانند جنبههای تاریک و روشن مسائل را ببینند .اما این افراد
ازآنجاییکه انتخابهایی معقول و مساوی دارند ،جنبه مثبت و روشن را بیشتر انتخاب میکنند زیرا این کار
باعث میشود خودشان و دیگران احساس خوبی داشته باشند (اپشتاین.)1998 ،
اگر تفکّر سازنده مطلوب بهدلیل اینکه کارآمد است استوار باقی میماند ،ممکن است اینگونه تصوّر شود
که تفکّر غیرسازنده نمیتواند خود را پایدار نگه دارد .با آنهمه اگر بعضی چیزها کارآمد نیستند پس چرا از بین
نمیروند؟ بهطرز شگفتآوری ،شواهدی وجوددارد مبنی بر اینکه تفکّر غیرسازنده بههمان استواری
تفکّرسازنده از خود نگهداری میکند ،حتی شاید بیشتر از آن .همانطور که مارتین سلیگمن ،زمانی که پایداری
سبکهای تبیینی افراد -یعنی نحوهای که افراد نتایج وقایع را تفسیر میکنند ،بررسی میکرد ،این مسئله را
دریافت .افراد با سبکهای تبیینی مطلوب تمایل بهنسبت دادن نتایج خوب بهصفتهای شخصیّتی خود
تابآوری مثل شایستگی ،هوش ،و پشتکار و نتایج بد را بهعوامل بیرونی مثل شانس و اشتباهات دیگران
دارند .اگر در یک امتحان شکست بخورند ،بیشتر احتمال دارد که بگویند روز بدی داشتهاند یا امتحانی بود که
بد طراحیشده تا اینکه بگویند اساساً ناالیق هستند .افراد با سبکهای تبیینی نامطلوب درست برعکس عمل
میکنند .آنها نقاط ضعفشان را بهخاطر شکستهایشان سرزنش میکنند؛ اما بهخود مهلت موفقیّت نمیدهند.
برای مثال ،بیشتر احتمال دارد که نمره خوب در یک امتحان را بهشانس بد نسبت دهند تا اینکه نتیجه بد را

زارعی و همکاران
بهشانس نسبت دهند (اپشتاین و میر.)1989 ،1
ظرفیت خودمهارگری برای بازداری از تکانههای ضداجتماعی و سازگاری با خواستههای زندگی اجتماعی،
نشان از زندگی متمدنانه دارد (تانگنی و همکاران .)2004 ،2ظرفیّت باالی خود مهارگری ،باید به شکل
نیرومندی سازگارانه باشد و باید افراد را قادر سازد تا شادتر و سالمتر زندگی کنند .تفاوتهای فردی مهمی در
ظرفیّت خودمهارگری برای افراد وجود دارد (بشارت و فیاض .)1392 ،خودمهارگری به شکل گستردهای
بهعنوان ظرفیّت تغییر و سازگار کردن خود ،برای ایجاد یک تناسب بهینهتر و بهتر بین خود و جهان است
(تانگنی و همکاران )2004 ،خودمهارگری باید در ایجاد یک دامنه وسیعی از نتایج مثبت زندگی نقش داشته
باشد .مطالعاتی اثر خود مهارگری را در محل کار بررسی کرده و بهاین نتیجه رسیدهاند که افراد با
خودمهارگری باال بیشترین مهارت اجتماعی را دارند ،ازاینرو ،کارهایی مثل فروشندگی و پستهای مدیریت را
انتخاب میکنند (بشارت ،دهقانی ،مسعودی ،پورخاقان و مطهری .)1393 ،بهنظر اشنایدر باال یا پایین بودن
خودمهارگری در افراد بهتفاوت در نگرش ،رفتار ،ادراکات و باورها بستگی دارد (کومرا و تامپسون)2003 ،3
( .)2003افراد با خودمهارگری باال در محیط شغلی ،نسبت بهدیگر افراد ،پرخاشگری کمتری دارند ( Latham
& Perlow, 1996؛ Tangney, et al, 2004؛ اعتباریان و پورولی .)1387 ،اهمیّت این پژوهش در این است
که افزایش رفتارهای غیراجتماعی و ضداجتماعی در این قشر و پایین بودن توان کنترل در آنها ،بهویژه در
محیط شغلی ،نه تنها میتواند مخاطراتی جدی برای سالمت روان بهدنبال داشته باشد ،بلکه حتی میتواند
احتمال بروز حادثه را نیز افزایش دهد .درنتیجه هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که چه متغیّرهایی
کمک میکنند که آنها خود را بهتر کنترل کنند و فرض بر این است که آنها در شرایط پراسترس کمتر قادر
بهکنترل خود هستند .بنابراین فرضیهها و سئوال اصلی پژوهش اینچنین قابل طرح است:
فرضیه اول :بین سهگانةسیاه ،استرس ادراکشده ،و تفکّر غیرسازنده رابطهی مستقیم و بین این سه
متغیّر و خودمهارگری رابطهی معکوس برقرار است.
فرضیه دوم :خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده در رابطی بین استرس ادراکشده و سهگانةسیاه نقش
واسطهای دارند.
عالوه براین ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ بهاین سئوال بهاجرا درآمد که بین خودمهارگری و تفکّر
غیرسازنده کدامیک در رابطهی بین استرس ادراک شده و سهگانةسیاه از واریانس افزایشی بیشتری برخوردار
است؟
روش تحقیق
این پژوهش در قالب روش همبستگی بهارا درآمد .جامعه نمونه این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت
پتروشیمی شازند اراک بود ،که از بین آنها  250نفر بهعنوان نمونه ،پرسشنامههای سهگانةسیاه ،استرس
ادراکشده ،خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده را پاسخ دادند .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهها در مکان
استراحت کارکنان قرار داده شد و از آنها خواسته شد بهمدت نیم ساعت در مکان حضور داشته و

1 Epstein & Meier
2 Tangney, et al
3 Kumru & Thompson,
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بهپرسشنامههای پژوهش پاسخ دهند .لذا تنها افرادی که داوطلب شرکت در پژوهش بودند ،بهپرسشنامهها
پاسخ دادند .این فرآیند تا زمانی که تعداد پرسشنامههای پر شده به 250نفر رسید ،ادامه داشت .بهمنظور
تحلیل دادهها از ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .میزان تحصیالت حداقل دیپلم و
حداکثر فوقلیسانس و نیز عدم مراجعه بهروانپزشک یا روانشناس طی یکسال گذشته ،از مالکهای ورود
بهآزمون و پر کردن پرسشنامههای فوق از مالکهای خروج از آزمون در نظر گرفته شد.
ابزارهای پژوهش:
پرسشنامه سهگانةسیاه  :این پرسشنامه توسط جانسون و وبستر ( ،)2010برای بررسی سه صفت
سیاه شخصیّت یعنی جامعهستیزی ،خودشیفتگی و قدرتطلبی طراحیشده ،شامل  12گویه است که برای هر
صفت  4گویه در نظر گرفته شده و گویهها نیز بر اساس طیف لیکرت 7تایی نمرهگذاری میشوند (جانسون و
وبستر .)2010 ،1آقابابایی ،محمدتبار و صفاری ( ،)2014ضریب آلفایکرونباخ این پرسشنامه را  0/89محاسبه
کردند .ضریب آلفایکرونباخ این مقیاس در پژوهش حاضر  0/83بهدست آمده است (آقابابایی و همکاران،
.)2014
مقیاس استرس ادراکشده :این مقیاس  14مادهای در قالب طیف لیکرت  5تایی میزان استرسی را
که شخص در طول یک ماه گذشته در زندگی خود تجربه کرده ،مورد سنجش قرار میدهد و توسط کوهن،
کامارک و مِرملستین ( ،)1983ساختهشده است (کوهن و همکاران .)1983 ،مقیاس یادشده توسط قربانی،
واتسن و هارگیس ( ،)2008در پژوهشی بین فرهنگی بهکاررفته که در آن برای آزمودنیهای ایرانی ضریب
آلفایکرونباخ  0/81و برای آزمودنیهای ایاالتمتحده  0/86بهدستآمده است.ضریب آلفایکرونباخ این
مقیاس در پژوهش حاضر  0/61بهدست آمده است (قربانی و همکاران.)2008 ،
فرم کوتاه مقیاس خودمهارگری (تانگنی و دیگران :)2004 ،این مقیاس را تانگنی و دیگران
( )2004در دو قالب بلند ( )36و کوتاه ( )13ساخته شده است .مقیاس خودمهارگری بهکاررفته در این مطالعه
شامل  13ماده است که مشارکتکنندگان در طیف لیکرت  5درجهای بهآن پاسخ میدهند .همسانی درونی
این مقیاس در دو مطالعه جداگانه بهترتیب  0/83و  0/89گزارش شده است (تانگنی .)2004 ،ضریب
آلفایکرونباخ این مقیاس در ایران در پژوهش قربانی ،رضازاده و کانینگهام 0/80 )2010( 2و در پژوهش
حاضر  0/77بهدست آمده که حاکی از همسانی درونی باالی آن است (قربانی و همکاران.)2010 ،
تفکّر سازنده :اینمقیاس توسط اپستین و میر در سال  1989تدوینشد که شامل 30گویه و 6
خردهمقیاس و یک نمرۀکلی ،در قالب طیفلیکرت 5تایی است .خرده مقیاسهای آن عبارتاند از :سبک
عاطفی مقابله با مشکالت ،سبک رفتاری مقابله با مشکالت ،تفکّر گروهبندیشده ،تفکّر شخصی خرافاتی،
تفکّر اسرارآمیز ،خوشبینی سادهلوحانه و تفکّر کلیسازنده (که از مجموعتمامی نمرات بهاستثنای نمراتمقیاس
خوشبینی سادهلوحانه بهدستمیآید) .ضریب آلفایکرونباخ برای مقیاساصلی یعنی تفکّر کلی سازنده ،0/86
و برای زیر مقیاسهای مقابلةعاطفی ،مقابلة رفتاری ،تفکّر گروهبندیشده ،تفکّر شخصی خرافاتی ،تفکّر
خوشبینی سادهلوحانه ،و تفکّر اسرارآمیز ،بهترتیب  0/76 ،0/76 ،0/75 ،0/76 ،0/88و  0/76گزارششده
1 Jonason & Webster
2. Cunningham, C.J.L.
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است .ضریب آلفایکرونباخ اینمقیاس در نمونةایرانی  0/64گزارش شده (کاکاوند ،لبادی و زارعی .)1385 ،در
این پژوهش با توجّه بهغیرسازگارانه بودن متغیّر مالک (سهگانةسیاه ) از مانگین نمرات فرد در چهار
زیرمقیاس «تفکّر طبقهبندی شده ،تفکّر خرافاتی ،تفکّر اسرارآمیز ،و خوشبینی سادهلوحانه» بهعنوان تفکّر
غیرسازنده بهرهبردیم .بدینترتیب مقدار آلفایکرونباخ برای این سازه معادل با  0/69بهدست آمد.
نتایج
تعداد کل شرکتکنندگان  250نفر بودهاند و ردۀ سنی خود را بین  22تا  58سال گزارش کردهاند ،که
بیشتر آنها (حدود  )%75کمتر از  45سال سن داشتهاند .الزم بهتوضیح است که میانگین و انحراف معیار سنی
شرکتکنندگان بهترتیب برابر با  38/43و  8/6بهدستآمد .همچنین از  250نفر شرکتکننده در پژوهش 48
نفر ( )%19مجرد و  196نفر ( )%79متأهل بوده و  6نفر نیز وضعیت تأهل خود را اعالم نکرده بودند .درمورد
جنسیت نیز 21 ،زن ( )8%و  223مرد ( )%89در پژوهش حاضر شرکتکردهاند .این درحالی است که  6نفر
( )%3نیز جنسیت خود را اعالم نکردهاند .درنتیجه بخش اعظم شرکتکنندگان در پژوهش یعنی بیش از %90
از آنها را مردان تشکیل میدهند .سطح تحصیلی  250شرکتکنندهی این پژوهش بین دیپلم تا فوقلیسانس
در نوسان است و بخش اعظم شرکتکنندگان ( )%86مقطع تحصیلی خود را کمتر از فوقلیسانس عنوان
داشتهاند.
پیش از هر چیز ضریب همبستگی بین متغیّرهای پژوهش محاسبه گردید که در نتیجه سهگانةسیاه با
خودمهارگری ( ،)p>0/01 ،r=-0/34رابطهی معکوس و با استرس ادراکشده ( )r=0/23, p>0/01و تفکّر
غیرسازنده ( )r=0/26, p>0/01رابطهی مستقیم دارد .بدین ترتیب فرضیه اوّل پژوهش مورد تأیید قرار
میگیرد.
برای آزمون فرضیه دوم از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .در مدل اوّل نمره حاصل از
مقیاس «سهگانةسیاه » بهعنوان متغیّر وابسته و نمره حاصل از «استرس ادراکشده» بهعنوان متغیّر مستقل
وارد تحلیل شدند .در مدل دوم «خودمهارگری» و در مدل سوم «تفکّر غیرسازنده» به متغیّرهای مستقل
اضافه گردید .یافتههای این تحلیل حاکی از آن است که در مدل دوم با ورود خودمهارگری بهتحلیل
رگرسیون ،درصد تبیین واریانس از  %5به %13افزایش یافت .با ورود تفکّر غیرسازنده ،درصد تبیین واریانس از
( %13مدل دوم) به( %16مدل سوم) رسید.
بر اساس مقایسه مقادیر  pمربوط بههریک از متغیّرهای پیشبین ،پس از ورود «خودمهارگری و تفکّر
غیرسازنده» بهمدل تحلیل رگرسیونی« ،استرس ادراکشده» دیگر نمیتواند بهعنوان متغیّر پیشبین موردتوجه
قرارگیرد ( .)t=1/10, p<0/05درنتیجه درواقع تأثیر متغیّر «استرس ادراکشده» که در مدل اوّل نشان
دادهشده است ،خود را از طریق و بهواسطه متغیّرهای «خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده» بر روی
«سهگانةسیاه » اعمال میکند .در نتیجه فرضیه دوم تحقیق مبنی براینکه «خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده
نقش واسطهای در رابطهی بین استرس ادراکشده و سهگانةسیاه دارند» مورد تأیید قرار میگیرد.
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جدول  .1ضرایب رگرسیونی مربوط بهفرضیه دوم (مستقل  :1استرس ادراکشده  :2استرس ادراکشده،
خودمهارگری  :3استرس ادراکشده ،خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده ،وابسته :سهگانةسیاه )
متغیّر مستقل

B

SE

Beta

t

p

مدل
1

مقدار ثابت
استرس ادراکشده

19/50
0/41

4/01
0/11

--0/23

4/75
3/62

0/00
0/00

مدل
2

مقدار ثابت
استرس ادراکشده
خودمهارگری

54/22
0/14
-0/41

9/70
0/13
0/12

--0/08
-0/27

5/59
1/15
-3/50

0/00
0/25
0/00

مدل
3

مقدار ثابت
استرس ادراکشده
خودمهارگری
تفکّر غیرسازنده

38/03
0/14
-0/38
0/21

11/14
0/12
0/12
0/07

--0/08
-0/24
0/18

3/41
1/10
-3/25
2/83

0/00
0/27
0/00
0/00

الزم بهتوضیح است که با ورود «خودمهارگری» بهعنوان متغیّر پیشبین ثانویه درصد تبیین واریانس 8
درصد ( )p>0/01افزایش مییابد .اما با ورود «تفکّر غیرسازنده» شاهد افزایش  3درصدی ( )p>0/01تبیین
واریانس هستیم .در نتیجه در پاسخ بهسئوال پژوهش میتوان گفت «خودمهارگری» نسبت به»تفکّر
غیرسازنده» از واریانس افزایشی بیشتری برخوردار است .جدول شماره  2این یافتهها را نشان میدهد.
جدول  .2آزمون معناداری مدلهای  2 ،1و ( 3مستقل  :1استرس ادراکشده  :2استرس ادراکشده،
خودمهارگری  :3استرس ادراکشده ،خودمهارگری و تفکّر غیرسازنده ،وابسته :سهگانةسیاه )
مدل 1
مدل 2
مدل 3

متغیّرهای مستقل
استرس ادراکشده
استرس ادراکشده
خودمهارگری
استرس ادراکشده
خودمهارگری
تفکّر غیرسازنده

R

R2

0/23

0/05

R2تعدیلشده
0/05

تفاضل R2ها
0/05

تغییر
13/08

0/00

0/36

0/13

0/11

0/08

6/92

0/00

0/40

0/16

0/14

0/03

8/49

0/00

F

P

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعات صورتگرفته در زمینهی نقش خودمهارگری در پیشبینی
رفتارهای مجرمانه و خطرناکی که بهوفور در شخصیّتهای دارای ویژگیهای سهگانةسیاه دیده میشود،
همسو است (چاشوا و استیون .)2017 ،بررسیها نشانمیدهد خودمهارگری با کاهش رفتار مجرمانه ،توانایی
مقاومت در برابر تکانههای پرخاشگرانه در افراد پرخاشگر ،کاهش رفتار ضداجتماعی و آسیب روانی ارتباط دارد
و خودمهارگری پایین ،مصرف باالتر الکل را در بزرگسالی در پی دارد (بلیر و همکاران2017 ،1؛ جانسون و

1 Blair et al,
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توست2010 ،1؛ جینو و همکاران2011 ،2؛ دنسون و همکاران2011 ،3؛ کاورسی و همکاران2010 ،4؛ الئیرد و
همکاران2011 ،5؛ میرحسینی و دیگران .)1395 ،همچنین مطالعات دیگر نشان داد که خودمهارگری پیروی از
قوانین ،قواعد اخالقی و هنجارهای اجتماعی را تسهیل میکند و پیامدهایی از قبیل سالمت روانیبهتر و
مهارتهای انطباقی مؤثرتر ،کاهش پرخاشگری ،عملکرد تحصیلی بهتر و آسیبپذیری کمتر در برابر
سوءاستفاده از الکل ،جرم و اختاللهایخوردن به دنبال دارد (دوکورث و سلیگمن2006 ،؛ کوهن.)2016 ،
مطالعة موراوِن ،)2008( 6نیز نشان داد که خودمهارگری با کاهش پرخاشگری و رفتار مجرمانه ،سازگاری
روانشناختی ،سالمت روانی ،عملکرد تحصیلی ،روابط بینشخصی بهتر و مشکالت کنترل تکانه و مسائل
مالی کمتر همراه است.
نقش واسطهای خودمهارگری در رابطهی بین استرس ادراکشده و سهگانةسیاه از اینجهت قابل تبیین
است که تحقیقات پیشین بر تکانشپذیری باال و ظرفیّت اندک برای نومیدی در افراد با نمره باال در
جامعهستیزی و قدرتطلبی در هنگام رویارویی با استرس تأکید کردهاند .برای مثال شواهد پژوهشی ،نشان
دادند که بهعلت تکانشپذیری باالتر در افراد دارای نمره باال در جامعهستیزی ،شاهد ارتباط بین جامعهستیزی
و استرس خواهیم بود (لوپز و همکاران2017 ،7؛ نوسر و همکاران .)2014 ،دیگر شواهد پژوهشی ،نیز حاکی از
آن است که قدرتطلبی با پاسخهای استرس و ادراک استرس رابطهی مثبت معنادار دارد .ازاینرو افراد با
خودمهارگری باالتر بهعلت توانایی بیشتر در کنترل تکانه ،هنگام رویارویی با شرایط استرسزا قادرند که از
ظرفیّت خود برای کنار آمدن با شرایط استفادهکرده و بهدام خصایص ناسازگار شخصیّتی نظیر خودشیفتگی،
جامعهستیزی و قدرتطلبی نیفتند (روکزینوسکا و ریچاردسون2016 ،؛ روکزینوسکا و بوآگ .)2016 ،هاریسون
و دیگران( ،)2017نیز در پژوهشی اثرات سهگانةسیاه را بر رفتارهای غیر اخالقی بررسی کردند و بهاین نتیجه
دست یافتند که عناصر سه گانه تاریک در کنار یکدیگر بهعنوان رویکردهای قوی روان شناختی موجب
رفتارهای ضد اجتماعی و استرسزا میشوند (هاریسون و همکاران.)2017 ،
امروزه بخش عظیمی از مشکالتشخصی و اجتماعی افراد را میتوان با نقض در خودمهارگری تبیین
کرد .بنابراین ،ظرفیّت خودمهارگری برای بازداری از تکانههای ضداجتماعی و سازگاری با خواستههای زندگی
اجتماعی ،نشان از زندگی متمدمانه همراه با رضایت از زندگی و سالمت روانی دارد (تانگنسی و همکاران،
.)2004
ازاینرو ،میتوان اینگونه عنوانکرد که افراد با ظرفیّتها ی خودمهارگری رشد یافته ،بههنگام رویارویی
با استرس ،در عوض توسل بهرفتارهای تکانشی ،پرخطر و غیراخالقی ،بهارزیابی شرایط و موقعیت پرداخته و با
ظرفیّتها ی سازشی بهتری که در اختیار دارند ،قادر بهحل و فصل شرایط چالشی هستند .این امر از یک سو
بهعنوان سپری در برابر رفتارهای پرخطر و ناسازگار شایع در شخصیّتهای سهگانةسیاه عمل میکند ،و از
1 Jonason & Tost
2 Gino, et al,
3 Denson, et al,
4 Converse, et al,
5 Laird, et al,
6 Muraven
7 Lopez et al,
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سویی دیگر با کارکرد بهتر در تکالیف شغلی موجب رضایت بیشتر فرد از شغل و زندگی میشود.
همچنین براساس دیگر یافتههای این پژوهش اگرچه تفکّر غیرسازنده میتواند در رابطهی بین استرس
ادراکشده و سهگانةسیاه نقش واسطهای بازی کند ،اما خودمهارگری بهمراتب نقشی مهمتر از تفکّر غیرسازنده
بازی میکند .بدینترتیب میتوان انتظار داشت در صورتی که در محیطهای کاری صنعتی ،مداخالت مناسب
جهت کاهش تفکّر غیرسازنده و نیز افزایشِ خودمهارگری افراد ،در سطح فردی انجام گیرد ،علیرغم
استرسهای بسیار زیاد چنین محیطهایی ،شاهد کاهش رفتارهای غیراخالقی ،از قبیل قدرتطلبی ،جامعه-
ستیزی و خودشیفتگی خواهیم بود.
یکی از محدودیتهای این پژوهش استفاده از نمونهگیری دردسترس است که میتواند خطر معرف نبودن
نمونه را بهدنبال داشته باشد .عالوه بر استفاده از نمونهگیری در دسترس ،محدودیت نهفته و ذاتی در فنون
خودسنجی نیز از دیگر محدودیتهای این مطالعه است .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از روشهای
متنوع دیگری نظیر مصاحبه ،القای هیجان و استرس ،مشاهده رفتار و آمادهسازی 1در زمینه استرس
ادراکشده مورداستفاده قرارگیرد .همچنین فنون روششناختی دیگر نظیر مطالعات کیفی در این زمینه
میتواند عالوه بر تصویر کمی ارائهشده ،شناخت عمیقتری از افراد و فرایندهای ذهنی دخیل در تفکّر سازنده
و فرایندهای خود شناختی را موجب شود .همچنین پیشنهاد میشود در سازمآنهای دولتی و نیمه دولتی دارای
مشاغل پراسترس ،از دورههای آموزشی و مداخالتی مناسب برای ارتقای وضعیت خودمهارگری و
نهادینهسازی سبکهای تفکّر سازگارانه بهره برده شود.
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