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 چکیده

هشای  گانشه سشه ای واسشطه نقشش شغلی با وتنش اولیه ناسازگار های پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره     

جامعشه ممشاری  معادلشات سشااگاری بشود.مشدل همبسشگیی از نشو   پشژوهش حاضشر طشر  انجام شد. تاریک شخصیت

(، کشه بشا N=021و روانپزشکی دانشیاه های علشوم پزششکی ششهر تبریشز بشود   ICUپژوهش کلیه پرسگاران بخش های 

بیمارسشگان دولگشی در ششهر تبریشز بشر اسشا  جشدول  12روش نمونه گیری اوشه ای تک مرحلشه ای از بشی   اسگفاده از

نگخشا  ششد. داده هشا بشا اسشگفاده از پرسششنامه هشای طرحشواره نفر به عنوان حجم نمونه ا 201کرجسی و مورگان تعداد 

 کاپلشان و فشرن   ششغلی (، و اسشگر 2112 تاریک جانسشون و همکشاران  شخصیت (، مقیا 1991یانگ  فرم کوتاه(  

سشه گانشه هشای مقدار ضریب مسیر بدسشت ممشده بشرای ارتبشان بشی  مگغیشر  ،با عنایت به نگایج جمع موری شد. (2112 

( اسشت 23/1اولیه با تنش شغلی برابشر بشا   ناسازگار ( و برای مگغیر طرحواره09/1با تنش شغلی برابر با  صیت تاریک شخ

( اسشت و از ایش  رو بشی  12/1مقدار سطح معناداری بدست ممده برای ای  ضرایب کمگر از مقداری اطای مورد نظر  و

شغلی رابطه مثبشت و معنشاداری وجشود دارد. همننشی   و طرحواره ناسازگار اولیه با تنشسه گانه های تاریک شخصیت 

سشه گانشه هشای تاریشک  ایواسطه می باشد، نقش 94/1ست ممده  بالاتر از بد به اینکه میزان  توجهبا 

رابطه بی  طرحشواره هشای  اهمیت بر نگایج شود.تایید می شغلی تنش و اولیه ناسازگاری طرحواره بی  رابطه درشخصیت 

 دارد.  تأکید با تنیدگی شغلیسه گانه های تاریک شخصیت سازگار اولیه و نا

 .، تنش شغلی، پرسگارانهای تاریک شخصیتطرحواره های ناسازگار اولیه، سه گانه  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 بیماری های بالای شیو  با حرفه 01 رأ  در را پرسگاری ممریکا، حرفه ای ایمنی انجم  ملی     

 پر مشاغل رأ  در ه پرسگاریحرف احگمالا   که است ای  بر عقیده و کرده اسگر  معرفی به مربون

 در اسگر (. 1290نریمانی، نبی صالحی و کاظمی،   دارد قرار بهداشگی میان مشاغل در اسگر 

میکائیلی و غفاری، دارد   موری زیان نگایج بالقوه بطور که است پدیده پینیده یک پرسگاران

 مقدار اگر ولی کند کمک کاری عملکرد شدن بهگر به تواند می تنیدگی از سطوحی .(1292

 بر (.1292 درویش و شبانی،  کند می عملکرد افت سطح رود فراتر بهینه سطح ای  از تنیدگی

 از درصد 91 تا 41 حدود کرده است، ( منگشر2119  1پرسگاران المللی بی  شورای که مماری طبق

گزارش  را بالایی تنیدگی که کارکنانی و باشد می شغلی علت تنیدگی به کارکنان طبی مشکلات

 در 2111سال  در ممریکا پرسگاران انجم . اند شده شغلی حوادث دچار بیشگر درصد 21 اند، کرده

 اند کرده اشاره تنیدگی مزم  و اثرات حاد به پرسگاران از درصد 30 که داد نشان پژوهش یک

 می ارقر تنیدگی معرض در مداوم طور به حرفه اود، ماهیت علت به پرسگاران. (2110، 2 مدامز

یکی از  روان پزشکیویژه و بخش های . (2112، 2 فرور، بسلی، بارتون، یو و کریسپ گیرند

پرسگاری در   و( 1999تیموثی، مراکز اسگر  مور در مراکز مموزشی درمانی به شمار می روند  

 بیماران روانی و و مشکل در برقراری ارتبان با ، شدت بیماریبخش ها به علّت نو  بیماران ای 

 من ها بطور مداوم از بیماران مبگلا به. مشاغل پر اسگر  محسو  می شود ءکنگرل من ها جز

افسردگی، اضطرا ، اسکیزوفرن و دو قطبی، ااگلالات  وضعیت حاد جسمانی و روانی  از قبیل

بر اسا  تحقیقات (. 2112، 0مک گراث، رید، و بورمراقبت و حمایت می کنند   (شخصیت

                                                           
1 . International Council of Nurses  
2 . Adams 
3 . Foureur, Besley, Burton, Yu & Crisp  
4 .  Mcgrath, Reid, Boore  
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روان پزشکی درکانادا انوا  مخگلفی مراقبت های ویژه و پرسگاران بخش های  انجام شده دو سوم

مطالعات انجام شده در همننی  (. 2112، 1رابینسون، کلمنت، لنداز تنش ها را تجربه می کنند  

بخش های روان پزشکی مبی  ای  نکگه است که بیشگری  قربانیان رفگارهای پرااشیرانه و تهاجمی 

سگری در واحدهای روان پزشکی پرسگاران، پرسنل کمکی و دانشجویان پرسگاری بیماران روانی ب

پرسگاران بخش های روان پزشکی حداقل یکبار در  درصد( 32می باشند. بطوری که طبق ممارها  

طول ادمت در معرض تهاجم بیماران روانی قرار می گیرند. در ای  میان من هایی که توانایی 

 (. 1292وارسگه مقدم و همکاران،  ؛2110، 2تالی د، مسیب پذیرترند علمی و عملی پایی  دارن

 وری، بهره کاهش بازده، و عملکرد افت توان به می شغلی تنیدگی منفی نگایج تری  شایع از     

 از الکل اسگفاده کار، حی  حوادث مکرر، های غیبت بهداشگی، ادمات، مشکلات کیفیت کاهش

 دارای شغلی اسگر (. 2110، 2 بانوسینووا، باسکووا ردک اشاره اودکشی حگی و مخدر مواد و

 بیماریهای شامل، جسمی عوارض .است رفگاری و روانی جسمی، مخگلف پیامدهای و عوارض

 افزایش و مخگلف سرطان های و ایمنی دسگیاه ااگلال اسکلگی، عضلانی گوارشی، عروقی، قلبی

 مصرف کار، از غیبت شامل نیز شغلی  اسگر پیامدهای رفگاری. می باشد حوادث و صدمات بروز

 به(. 1209 همکاران، و  امینیان می باشد اعگیاد و الکل دارو، سوء مصرف اوا ، ااگلال داانیات،

 است مواجه من با فرد که مسائل اجگماعی به بسگه جدید و ااص زمان هر در نظر می رسد

 تداوم ( مفهوم2110، 2و مک ماهون به نقل از بامبر  0پرایس می شوند. ااصی فعال طرحواره های

تشدید تعارض  باعث شغلی اسگر  که دارد عقیده و برد می کار شغلی به بافگار برای را طرحواره

                                                           
1 . Robinson, Clements, Land  
2 . Tully  
3 . Banovcinova, Baskova  
4 . Price  
5 . Bamber, McMahon  
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 نوعی مسیب پذیری واقع در1ناسازگار اولیه طرحواره های می شود. افراد از برای در ناهشیار های

منها انعطاف  چقدر هر می کنند، بیشگر را افراد به تنیدگی ابگلای زمینه که هسگند روانشنااگی

 لازارو   شوند دچار اسگر  نشانیان به افراد که ای  دارد احگمال بیشگر باشند شدیدتر و ناپذیرتر

 واقع بازمفرینی در شغلی ناکارممدی که دارد ( اعگقاد2110(. بامبر و همکاران  2119، 2و فولکم 

می  نشات کاری موقعیت بافگار در اولیه زیربنایی رناسازگا طرحواره از که است ناسازگار رفگار

. کرد منطبق زیربنایی ناسازگار اولیه طرحواره با می توان را ااص شغلی ناکارممدی هر نو . گیرد

 طرحواره های بازمفرینی با در ارتبان ملاحظه ای قابل پژوهشی پیشینه کلی طور به هرچند

 درباره بازمفرینی کمی بسیار گزارشهای اما رد،دا وجود حوزه بی  فردی در اولیه ناسازگار

 معدود از و است شغلی  و به ویژه تنیدگی شغلی( موجود بافگار در اولیه ناسازگار طرحواره های

 رابطه به بررسی که بود (2110 2مک ماهون و بامبر زمینه پژوهش ای  در شده انجام تحقیقات

 معناداری و مثبت رابطه من نگایج و پردااگه است و فرسودگی شغلی اولیه ناسازگار طرحواره های

 داده است.  نشان مگغیر دو بی  ای  را

می توانند  (2112، 0 پکران، گوئیگز، تیگز و پری شخصیت صفات جمله از مگعددی عوامل     

 مجموعه ای به توجه فزایندهای اایر سالهای در. دهند قرار تأثیر تحت فرد را روانشنااگی وضعیت

 شخصیت شده تاریک گانه های سه عنوان با اجگماعی مزاردهنده لحاظ به صیگیشخ صفات از

 قدرت و 3سگیزی جامعه ،4اودشیفگییشامل  صفات ای  (.2112، 2 مقابابایی و بلاچنیو است

                                                           
1 . early maladaptive schemas  
2 . Lazarus, Folkman  
3 . McMahon  
4 . Pekrun, Goetz, Titz, Perry  
5 . Aghababaei, Blachnio  
6 . narcissism  
7 . psychopath  
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 فریب و هیجانی سردی پرااشجویی، چون اود نمایشی، ویژگیهایی برگیرنده در و هسگند  1طلبی

 بی  ای  از. (2114، 2رییور، اسگگ مایر، ملسیو، کابلر و مائل راسر، مک گ می باشند کاری

 بخش عنوان به عمدتا   صفت دییر دو و شخصیت روش  بخش عنوان به اودشیفگیی صفات

جامعه (. 2112، 2 مارتی ، لاسگاک، جفری، ورنون و وسلکا می شوند شنااگه شخصیت تاریک

 مشخص و بی احساسی بدگمانی بی صداقگی، گناه، احسا  فقدان عاطفه، طریق فقدان از سگیزی

و  موقعیت پرسگیژ، توجه، جسگجوی با اودشیفگیی و فریب کاری طریق از ماکیاولیسم. می شود

، 0 تامبورسکی و براون می شوند مفهوم سازی دییران به نسبت برتربودن و بودن محق به باور

 غیراجگماعی و ضداجگماعی رهایجمله رفگا از اودشیفگیی و ماکیاولیسم، جامعه سگیزی(. 2111

(. 2119 ،2دارند  سابرامانیما رابطه شده و تنیدگی ادراک اسگر  با که هسگند محیط سازمانی در

 کاری تأثیر محیط تحت هسگند، گانه های تاریک شخصیت سه از ناشی که مخربی رفگارهای

. (2113 ،3همکارانو  ناکا  ؛2113 ،4همکاران و  جوشوا گذارند می فزونی به رو پراسگر ،

( نشان دادند رابطه مثبت و قوی بی  اودشیفگیی، شخصیت ضد 2121  0کاجنیو  و بجورم 

در بررسی با توجه به اینکه اجگماعی بودن و ماکیاولیسگی با اسگر  ادراک شده وجود دارد. 

 ای سهمسگقیم طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش واسطه  ی رابطه پژوهشی در ،ادبیات داالی

 بخش و( ICU  ویژه بخشهای در بالینی پرسگاران دییر سوی از. تنش شغلی یافت نشد و گانةسیاه

 پرسگاران سایر از بیش است، ممک  بیماران، و کار از ناشی ااص شرایط دلیل به روانپزشکی های

                                                           
1 . Machiavellian  
2 . Roeser, McGregor, Stegmaier, Mathew, Kubler  & Meule  
3 . Martin, Lastuk, Jeffery, Vernon, Veselka  
4 . Tamborski & Brown  
5 . Subramaniam  
6 . Joshua, et al   
7 . Nakkas, et al  
8 . Kajonius &  Björkman  
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 نانم هیجانی و اجگماعی جسمانی، سلامت افگادن اطر به و گیرند قرار شغلی تنیدگی معرض در

تنش شغلی  که ای  درباره بحث لذاکند.  کمک شغلی تنیدگی مسائل شناسی مسیب به تواند می

 که چرادارد؛ بسیار  اهمیّگی تجربه شود، تواند می شنااگی مگغیّرهای روان چه واسطه به افراد توسط

عملا   رفگارهایی، چنی  کاهش برای االاقی های توصیه از اسگفاده جای به بدی  طریق توان می

 رفگارهایی چنی  بروز نرخ بدی  ترتیب و مورد، عمل بهسطح فردی  در را شنااگی روان مداالات

 . کاهش داددر فرد  را

 

 روش تحقیق

معادلات  مدل یابی. است "سااگاری معادلات" روش نو  همبسگیی و به ازپژوهش حاضر      

 دقیق بیان به و است مگغیری دچن رگرسیون اانواده از نیرومند و کلی بسیار تکنیک یک سااگاری

 رگرسیون معادلات از مجموعه ای می دهد امکان محقق به که است عمومی اطی بسط مدل تر،

 فرضیات مزمون برای جامع رویکرد یک مدل، ای . دهد قرار مزمون مورد گونه ای همزمان به را

  (. 1291است  هوم ،  مکنون و شده مگغیرهای مشاهده روابط درباره

ه مماری پژوهش حاضر کلیه پرسگاران بخش های مخگلف بیمارسگانی دانشیاه علوم جامع     

مرحله ای  تکپزشکی شهر تبریز می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری اوشه ای 

بیمارسگان به صورت  0بیمارسگان دولگی در شهر تبریز ابگدا تعداد  12بود. به ای  صورت که از بی  

، بیمارسگان طالقانی و بیمارسگان رازیدند  بیمارسگان امام رضا   (، بیمارسگان تصادفی انگخا  ش

(، حجم نمونه بر اسا  جدول N =021اسدمبادی( و پس از مشخص شدن حجم جامعه مماری  

احگمال ریزش پرسشنامه  جلوگیری از نفر مشخص شد. به جهت 242کرجسی و مورگان به تعداد 

  . نفر به عنوان حجم نمونه انگخا  شد 201دن در نهایت تعداد ها به جهت مخدوش و ناقص بو
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 ابزار پژوهش

ابزاری اود گزارش دهی  (:YSQ-SFپرسشنامه  فرم کوتاه طرحواره یانگ )الف(      

سااگه شد. فرم  1991برای سگجش طرحواره هاست. ای  پرسشنامه بوسیله یانگ و براون در سال 

له دارد و از پنج سوالی که در فرم بلند، بیشگری  بار تحلیل جم 32کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، 

 حوزه  2در  طرحواره ناسازگار 12عاملی را داشگند، تشکیل شده است. فرم کوتاه، برای ارزیابی 

شامل بریدگی و طرد، اودگردانی و عملکرد مخگل، محدودیت های مخگل، دییر جهت مندی، 

=تقریبا 2=کاملا غلط، 1درجه ای   4ا  یک مقیا  گوش بزنیی بیش از حد و بازداری بر اس

= کاملا درست( سااگه و 4= تقریبا درست، 2= اندکی درست، 0=بیشگر درست تا غلط، 2غلط، 

می باشد.  21و حداکثر من نمره  2شده است. حداقل نمره برای هر طرحواره، نمره گذاری 

برای هر طرحواره  (1992 1نت و همکارایاسم(. 1292 مکوند حسینی، رضایی و عزالدی ، 

برای   94/1تا  برای طرحواره اود تحول نیافگه/ گرفگار(  02/1ز ا ییملفا بیضر هیناسازگار اول

 02/1تا  21/1  یب ینیربالیغ تیدر جمع ییبازمزما بینقص/ شرم( به دست ممد و ضر طرحواره

، 0رگب کبور و واندر جیر؛ 1999، 2؛ لی، تایلور و دان2113  2و بارانف ییپژوهشهای اوبود. 

؛ به نقل از 1204، فر و بشارت محمدی ،یمه؛ 1204ی اصفهان ،ییطباطبا ییوفا ،یصدوق؛ 2114

یی سازه من را تایید کرده اند. در پژوهش یوسفی، و روا یسااگار عامل( 1293و همکاران،  قنبری

یق محاسبه ضریب ( ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طر1209عابدی ، تیرگری و همکاران  

 گزارش شده است.  90/1ملفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

                                                           
1 - Schmidt, Joiner, Young, Telch  
2 - Oei, Baranoff   
3 - Lee, Taylor, Dunn  
4 - Rijkeboer, Vanden Bergh  
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وبسگر،  و جانسون توسط است که اودگزارشی ابزاری :تاریک شخصیت مقیاسب(      

 مقیا  لیکرت براسا و  می باشد ماده 12 مشگمل بر و است شده ( طراحی2112  1لاسمیت و کرای

نمره  می کند( توصیف مرا  کاملا  2 توصیف نمی کند تا رام  اصلا   1 از دامنه ای در و ای درجه سه

 گویه(، 0  جامعه سگیزی گویه(، 0  ماکیاولیسگی ارده مقیا  سه شامل مقیا  ای . می شود گذاری

همسانی  به روش را مزمون اعگبار (2112  همکاران و جانسون می باشد گویه( 0  اودشیفگیی و

و  02/1تا  34/1بازمزمایی  روش به من را اعگبار همننی  و گزارش 02/1کرونباخ( درونی   ملفای

به  درونی همسانی به روش را اودشیفگیی و جامعه سگیزی ماکیاولیسم، ارده مقیا  های اعگبار

 مناسب و سازه محگوایی روایی از مزمون ای  که دادند نشان وگزارش  02/1و   42/1، 30/1ترتیب 

  .(1292  ،سیدی اصل و انصارحسی  ژاد،قاسمی ن  حاجلو،می باشد براوردار

( 2112  2کاپلانی  پرسشنامه توسط فرن  و (: اENSS2  پرسشنامه تنیدگی شغلیج(      

زای شغلی مخگلف برای  های اسگر  ت ای  پرسشنامه شامل موقعیتلاطراحی شده است. سوا

تا ( 1 د هنوز اسگر  زا نیست عد :ای است گزینه 2 پاسخ یک پرسگار است. هر سوال دارای

ارده  9ای  ابزار دارای (. 2 و عدم مواجه با ای  شرایط عدد ( 0 همیشه اسگر  زا است عدد 

مرگ و مردن، درگیری با پزشک، ممادگی عاطفی ناکافی، مشکل با همکاران، مشکل با "مقیا  

. به است "هایشان و تبعیض سوپروایزر، بارکاری، عدم اطمینان در مورد درمان، بیمار و اانواده

منظور بررسی همسانی درونی مزمودن از روش ملفای کرونباخ اسگفاده شده است. نگایج نشان داد 

دامنه (. 09/1ت  از مقیا  اصلی نیز بیشگر اس( 94/1 که ضریب مقیا  تجدید نظر شده پرسگاران 

ل عاملی بود. تحلی تبعیض(  α=42/1تا  (تعارض با سر پرسگاران  α=00/1ها از  اعگبار زیر مقیا 

                                                           
1 . Jonason, Webster, Schmitt & Crysel  
2 . Expanded Nursing Stress Scale  
3 . French, Kaplan  
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داد که تبعیض جنسیگی پراکندگی  واریانس( بیشگری نسبت به مورد  زیر مقیا  تبعیض نشان

 (.  2112  دییر یعنی تبعیض نژادی دارد  فرن  و همکاران،
 

 یافته ها

 یرنوفکولموگروف اسمفاده از آزمون ها با استبررسی توزیع داده :1جدول 

شر  ویژگی  مگغیر درصدفراوانی فراوانی شر  ویژگی ها مگغیر

 ها

 درصدفراوانی فراوانی

وضعیت  %21 00 مرد  جنسیت

 هل تا

 92/10 22 مجرد

 13/01 223 مگاهل %31 194 زن

 

 س 

 

 13/11 21 سال 2زیر  سابقه کار 92/00 123 سال 21تا  21

 10/22 91 سال 11تا  4

 02/23 114 سال 21تا  11 2/22 91 سال 01تا  21

 92/10 22 سال 21بالای  23/10 22 سال و بیشگر 01

های جمع موری شده به منظور اسگفاده از تکنیک های مماری ابگدا باید مشخص شود که داده     

های جمع ؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع دادهاوردار استاز توزیع نرمال یا غیر نرمال بر

یک اسگفاده نمود و در صورت های پارامگرتوان از مزمونموری شده، برای مزمون فرضیه ها می

های غیرپارامگریک اسگفاده کرد که در ای  مرحله به بررسی نگایج غیرنرمال بودن باید از مزمون

و براسا  نگایج حاصل، مزمون  پردااگه شدهحاصل از مزمون مزبور در مورد هریک از مگغیرها 

 .شده استمناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق انگخا  

 یرنوفکولموگروف اسم: نتایج نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون 2لجدو

 سطح معناداری ه تعداد نمون مگغیرها

 132/1 201 اولیه  ناسازگار طرحواره های

 191/1 201 های تاریک شخصیتسه گانه 

 109/1 201 تنش شغلی
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 12/1گغیرها بیشگر از مقدار اطا با توجه به جدول فوق  مقدار سطح معنی داری برای تمامی م     

 باشند.های مگغیرها مورد نظر دارای توزیع نرمال میاست بنابرای  توزیع فراوانی گویه

 شغلی تنیدگی با ناسازگاری طرحواره هایمقیاس خرده نتایج همبستگی :3 جدول

 خودگردانی بریدگی طردو متغیرها
 هایمحدودیت

 مختل

 دیگرجهت

 مندی
 زنگی به گوش

 یدگیتن

 شغلی

 طردو بریدگی
1      

---      

خودگردانی و 

 عملکرد مختل

021/1 1     

111/1 ---     

-محدودیت

 های مختل

001/1 133/1 1    

111/1 111/1 ---    

دیگرجهت 

 مندی

011/1 112/1 111/1 1   

111/1 111/1 111/1 ---   

 گوش به زنگی
111/1 101/1 222/1 101/1 1  

113/1 121/1 111/1 132/1 ---  

 تنیدگی شغلی
121/1 012/1 111/1 010/1 231/1 1 

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 --- 
 

شغلی در جدول  تنیدگی با ناسازگاری های طرحوارهنگایج همبسگیی پیرسون بی  ارده مقیا      

 ضریب با)یدگیهای طرد و برمقیا فوق ارائه شده است با توجه به جدول فوق بی  ارده

123/1=r)، اودگردانی و عملکرد مخگل ،(012/1 ضریب با=r)، با)های مخگل، محدودیت 

 ضریب با)، و گوش به زنیی ،(r=010/1 ضریب با)دییرجهت مندی ،(r=111/1 ضریب

231/1=r)، .با تنیدگی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 
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 شغلی تنیدگی باگانه های تاریک شخصیت  سه هایمقیاس خرده نتایج همبستگی :0 جدول

 شغلی تنیدگی ماکیاولیستی بودن ضداجتماعی خودشیفتگی متغیرها

 خودشیفتگی
1    

---    

 ضداجتماعی بودن
111/1 1   

112/1 ---   

 ماکیاولیستی
111/1 101/1 1  

111/1 121/1 ---  

 شغلی تنیدگی
311/1 111/1 131/1 1 

111/1 111/1 132/1 --- 

شغلی  تنیدگی باسه گانه های تاریک شخصیت های نگایج همبسگیی پیرسون بی  ارده مقیا      

 با) های اودشیفگییمقیا در جدول فوق ارائه شده است با توجه به جدول فوق بی  ارده

 ضریب با) ماکیاولیسگی ،(r=111/1 ضریب با) بودن ضداجتماعی ،(r=311/1 ضریب

131/1=r)،  شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به مقادیر همبسگیی با تنیدگی

، های تاریک شخصیتسه گانه های مربون به منعکس شده در جدول فوق، از بی  ارده مقیا 

 ارده مقیا  ضد اجگماعی بودن بیشگری  همبسگیی را با تنیدگی شغلی دارد.

 

 های پژوهشفرضیه

ای پژوهش از تحلیل معادلات سااگاری در محیط نرم افزار هبه منظور بررسی و مزمون فرضیه     

AMOS های مربون به برازش مدل در ادامه ارائه اسگفاده شد، مدل بررسی شده به همراه شااص

  شده است.
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 برازش مدل ساختاری پژوهش های شاخص :0 جدول

 IFI TLI CFI RMSEA /DF2X DF 2X های برازششاخص

ملاک  حدمجاز

 91بیش از

ک بیش ملا

 91از

ملاک 

 91بیش از

ملاک کمگر یا 

 1010مساوی

ملاک 

 2کمگر از

ملاک بیش از 

 صفر

 

 19/2121 012 21/2 143/1 90/1 91/1 92/1 مقادیربدست آمده

است با توجه به اینکه ای  مقدار کمگر از  21/2در جدول فوق مقدار کای اسکوئر نسبی برابر با      

بوده و  9/1همیی بالاتر از  IFI ،TLI ،CFIهای شااصباشد، قابل پذیرش است. همننی  می 2

توان ادعا کرد که مدل از برازش اوبی باشد. بنابرای  میمی 10/1نیز کمگر از  RMSEAشااص 

های و دو مورد از شااص RMSEAبراوردار است. . زیرا به طور کلی اگر کای اسکوئر و 

ا کرد که مدل به طور نسبی توان ادعیمحدوده مناسب باشند، م ( درIFI، TLI، CFIتطبیقی 

مطلو  بوده و قابلیت بهینه سازی دارد. بعد از تایید برازش مدل سااگاری پژوهش به بررسی 

 شود.های پژوهش پردااگه میفرضیه

 
 : مدل ساختاری پژوهش1شکل
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و طرحواره ناسازگار اولیه با تنش سه گانه های تاریک شخصیت فرضیه اول: بین 

 ه مثبت و معناداری وجود دارد.شغلی رابط

( مقدار ضریب مسیر بدست ممده برای ارتبان بی  مگغیر 1با عنایت به نگایج مندرج در شکل       

اولیه  ناسازگار ( و برای مگغیر طرحواره09/1با تنش شغلی برابر با  سه گانه های تاریک شخصیت 

معناداری بدست ممده برای ای  ای که مقدار سطح ( است به گونه23/1با تنش شغلی برابر با  

( است. از ای  رو فرضیه مورد نظر 12/1ضرایب کمگر از مقداری اطای مورد نظر یعنی عدد 

و طرحواره سه گانه های تاریک شخصیت توان عنوان نمود که  بی  گیرد و میمورد تایید قرار می

 ناسازگار اولیه با تنش شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در رابطه بین طرحواره ناسازگاری سه گانه های تاریک شخصیت فرضیه دوم: 

 ای دارد.اولیه و تنش شغلی نقش واسطه

باشد از مزمون سوبل اسگفاده به منظور بررسی فرضیه مورد نظر که داری مگغیر میانجی می     

رت از طریق فرمول زیر بدست می مید که در صو Z-value در مزمون سوبل، یک مقدارشد.

درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک مگغیر را  92می توان در سطح  94/1بیشگر شدن ای  مقدار از 

 تایید نمود.

 
aمقدار ضریب مسیر میان مگغیر مسگقل و میانجی : 

bمقدار ضریب مسیر میان مگغیر میانجی و وابسگه : 

saاطای اسگاندارد مربون به مسیر میان مگغیر مسگقل و میانجی: 

Sb:اطای اسگاندارد مربون به مسیر میان مگغیر میانجی و وابسگه 

 نگایج حاصل از مزمون فرضیه به شر  زیر است. 
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سه می باشد از ای  رو فرضیه  94/1بدست ممده  که بالاتر از  با عنایت به میزان      

 ایواسطه نقش غلیش تنش و اولیه ناسازگاری طرحواره بی  رابطه درگانه های تاریک شخصیت 

 شود.دارد،تایید می

 

 گیری نتیجه و بحث

 افت در مؤثر عوامل تری  مهم از یکی را اسگر  سازمانی، رفگار نظران صاحب از گروهی     

 از بیش اود شغلی محیط در انسانی نیروی چراکه اند، کرده مطر  کارکنان تغییر رفگار و عملکرد

 کنند می احاطه را او مشکلات و رارگرفگهق زا اسگر  معرض عوامل در دییری زمان هر

 محیط های برای ویژه به موضو  ای (. 1292 اناری، و نژاد علوی اکبری، یکگا، شکوهی 

نگایج پژوهش حاضر نشان داد بی   .است تر جدی بسیار درمانی مانند بیمارسگان ها -بهداشگی

ای  یافگه با نگایج پژوهش های طرحواره های ناسازگار اولیه و اسگر  شغلی رابطه وجود دارد. 

و قنبری و (؛ 1290کرمی، اعظمی، جلالوند، دارایی و راسگیو  ؛ (2110مک ماهون   و بامبر

 می دهند نشان را اود تأثیر که طرحواره ها حیطه هایی از ( همسویی دارد. یکی1293همکاران  

 در فرد تحمل توان کهاین. است فردی هر زندگی جنبه های مهمگری  از یکی که است فرد شغل

 به بسگه می شوند محسو  اسگر  زا فرد برای شرایطی اینکه چه یا است میزان چه تنش ها برابر

 طرحواره های که کسی .است مگفاوت افراد در منها شدت و فرد ناسازگار طرحواره های نو 

 توان نیز و کند می اسگر  و تنش احسا  بیشگری موقعیت های در دارد، فعال تری اولیه ناسازگار

برای مثال . (1290 کرمی، اعظمی، جلالوند، دارایی، راسگیو،  دارد منها با کمگری و مقابله تحمل

ناسازگار  های واره طر  شامل که «طرد و بریدگی»حوزه  در افراد می توان گفت بالا بودن نمرات
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انزوای  و شرم/ نقص هیجانی، محرومیت بدرفگاری،/ اعگمادی بی ثباتی، بی/رهاشدگی

 ای ناسازگارانه باورهای افراد ای  دهد می نشان است، می توان توجیه کرد که بییانیی/اجگماعی

 و دییران به اعگماد عدم زندگی، مهم افراد سوی از راهنمایی و حمایت عدم دریافت  زمینه در

دییران  از بییانیی احسا  و اود مطلوبیت عدم و شدن ترک اطرافیان، به نسبت بدبینی افراطی

(؛ که ای  امر اود می تواند 1294کنند  روزنهان و سلییم ، ترجمه سید محمدی،  می به تجر را

گواهی بر تجربه تنش در محیط شغلی باشد. همننی  فعال شدن طرحواره گوش به زنیی و 

بازداری بیش از حد تمایل افراد را همواره برای سوء تعبیر کردن واکنش های دییران در قبال 

رفگارهای اود بالا می برد و ای  شکاکیت و بدبینی فرد را در ارتبان با مسوولیت های شغلی دچار 

 تنش می کند.

شخصیت می تواند بی  سه گانه های تاریک شخصیت همننی  نگایج پژوهش حاضر نشان داد      

سیاری از اگرچه نگایج بطرحواره های ناسازگار اولیه و اسگر  شغلی نقش واسطه ای را ایفا کند. 

صفات تاریک از محیط های بالینی برااسگه است و اغلب منها با اثرات منفی بالایی همبسگه 

هم نشان داده است که صفات  سازمانیهسگند، با ای  حال نگایج تحقیقات مخگلف در محیط های 

تاریک شخصیت با سطو  بالای تعارضات بی  فردی با همکاران و رضایت شغلی پایی  

؛ به 2111لی، اوری، نیکسون، گاه و اسپکگور،  -(؛ و اسگر  شغلی  براک2119، 1 اسناماچر

 2( رابطه مسگقیم دارد. جانسون، اسلوموسکی و پارتیکا2112نقل از اسپی ، هارمز و لبرتون، 

( دریافگند که هم شخصیت ضد اجگماعی و هم شخصیت ماکیاولیسگی از تاکگیک های 2113 

سگکاری/ کنگرل کردن، تعیی  تکلیف( اسگفاده می کنند و به کارگیری اش   برای مثال؛ تهدید، د

ای  روش ها در سطح فردی و سازمانی با تمایلات مسیب رسانی منجر به همکاری ضعیف سایر 

                                                           
1 .  Schumacher  
2 . Jonason,  Slomski & Partyka 
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افراد می شود و کسب حداقل حمایت فردی  و به ویژه سازمانی( زمینه های بروز اسگر  و 

 ای واسطه نقش(. 2111، 1ادی، لادی شویسکی و گالوی تنیدگی را در فرد به وجود می مورد  ب

تبیی   قابل جهت ای  از و طرحواره های ناسازگار اولیه تنیدگی شغلی بی  ی رابطه در گانةسیاه سه

 در پذیری تکانش روان رنجوری  از صفات پنج عاملی(، و  بر عمدتا پیشی  تحقیقات که است

. اند کرده تأکید اسگر  با رویارویی هنیام در طلبی درتق و سگیزی در جامعه بالا نمره با افراد

 در بالا نمره دارای افراد در بالاتر پذیری تکانش علت به که نشان دادند پژوهشی، شواهد مثال برای

 ؛ 2113 ،2، ساال و باچلوپز  بود اواهیم اسگر  سگیزی و جامعه بی  ارتبان شاهد سگیزی، جامعه

 طلبی قدرت که است از من حاکی نیز پژوهشی، شواهد دییر(. 2110 ،2هیل، و بسر -، زییلرنوسر

نمرات بالا در با  افراد رو ازای . دارد معنادار مثبت ی رابطه اسگر  ادراک و اسگر  های پاسخ با

 قادر زا اسگر  شرایط با رویارویی هنیام تکانه، کنگرل در کمگر توانایی علت به ماکیاولیسگی بودن

 ناسازگار اصایص دام به و کرده اسگفاده شرایط با ممدن کنار برای اود فیّتاز ظر که دیسننن

 ،0باکر و روکزینوسکا  فگندمی ا طلبی قدرت و سگیزی اودشیفگیی، جامعه نظیر شخصیّگی

 غیر رفگارهای بر را گانةسیاه سه اثرات پژوهشی در نیز( 2113  2، سامرز و منکهاریسون(. 2114

 به یکدییر کنار در تاریک گانه سه عناصر که یافگند نگیجه دست ای  به و کردند بررسی االاقی

در . شوند می زا اسگر  و اجگماعی ضد موجب رفگارهای شنااگی روان قوی رویکردهای عنوان

 که زمانی ماکیاولی، شخصیت دارای افراد ( اذعان دارد2112  4بیو، باکلی و هاروی ای  رابطه

 بی وکمگر  عاطفی های واکنش اود از شوند، اود نظر مورد ررفگا از پیروی عدم به مجبور

                                                           
1.  Boddy, Ladyshewsky & Galvin  
2 . Lopez. Sakhel, Busch  
3 . Noser, Zeigler-Hill  & Besser  
4 . Roczniewska & Bakker  
5 . Harrison, summers &  Mennecke 
6 . Beu, Buckley & Harvey  
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 ماکیاولی از بالایی سطح با برای کاربران است ممک  مقررات ای . دهند می نشان رفگاری تفاوتی

 عدم به است منجر ممک  و کند فراهم را شان درونی میل با تعارض و ها محدودیت از برای

 االاقی هنجارهای از بالا ماکیاولیسم با افراد .شود شغلی شغلی و به دنبال من افزایش تنش رضایت

می کنند  معزز، اان حسینی، نیکونسبگی،  پوشی چشم شخصی به اهداف دسگیابی منظور به

از سوی دییر ااگلال شخصیت ضد اجگماعی به عنوان الیویی از رفگارهای  .(1292ایری، 

وق دییران مشخص می شود،  دارای ناسازگارانه که با فریب، اشونت بی  فردی و نقض حق

به حقوق دییران و فاقد پشیمانی هسگند.  ی، بی تفاوتی، فریبکاریاصایصی از قبیل بی مسئولیگ

علاوه بر ای ، ای  افراد از لحاظ ذهنی یا عملکردی دچار نقص می شوند زیرا روش های تعاملی 

به دلیل ضعف در توانایی هایی  و شان با دییران انعطاف ناپذیر، ناسازگارانه و تنش مور است

همنون هم حسی، همدلی و هوش هیجانی  که هسگه اصلی شغل پرسگاری را تشکیل می دهد( 

ای  (. 2113، 1پایی  توانایی درک عواطف دییران را ندارند  بارت، مکیوی، کارتر و ایاکنو

طر بی توجهی و از سوی دییر فعال شدن طرحواره طرد و بریدگی به اا ویژگی ها از یک طرف

از سوی همکاران، بیماران و تمام افرادی که به نوعی با منها در تعامل هسگند، بیش از پیش ممک  

است میزان اسگر  و تنیدگی را در سطح فردی و اجگماعی در انجام مسئولیت های شغلی اود به 

 کاری حسا ، محیط های در که صورتی در داشت انگظار توان می بدی  ترتیبدنبال داشگه باشد. 

علیرغم  گیرد، انجام فردی سطح در و ناکارممد، غیرسازنده تفکّر کاهش مناسب جهت مداالات

قدرت  قبیل از غیراالاقی، رفگارهای کاهش شاهد محیط هایی، چنی  زیاد بسیار اسگر  های

 .(1294 زارعی، غریبی، قربانی، بشارت،  بود اواهیم اودشیفگیی و سگیزی -جامعه طلبی،

 های دوره از پراسگر ، دارای مشاغل دولگی نیمه و دولگی های نسازما در شود می نهادپیش

                                                           
1 . Burt, Mcgue, Carter & Iacono  
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 سازی و نهادینه صفات انسانی و شخصیگی کارممد ارتقای برای مناسب مداالاتی و مموزشی

با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بی  جامعه مماری  .شود برده بهره سازگارانه تفکّر های سبک

انجام شده است، لذا در تعمیم نگایج به سایر جوامع جانب  های ویژه و روانپزشکیبخش  پرسگاران

اینکه ماهیت پژوهش حاضر از نو  همبسگیی است، در عی  حال با توچه به  اجگیان رعایت شود.

 لذا تبیی  رابطه علّی از عهده پژوهش حاضر اارج است. 
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اسگر   یبررس»(. 1209اسرو   ،یقیحق تیغلامرضا و صادق ن عقو ،یمتنا، پور ،یفرجام د،یام ان،ینیام (1

 ،«یعروق یقلب یفاکگورها سکیاسگر  با ر  یو ارتبان ا یعموم هینقل لیدر رانندگان وسا یشغل

 .24-22(؛ صص: 1  2طب کار،  یتخصص یفصلنامه علم

 یمقدمات یبررس»(. 1292  موریت اصل،یدیس  ؛یسرو  ،یانصارحس ؛ینژاد، محمدعل ینادر؛ قاسم حاجلو، (2

 دانشور  تیو شخص ینیبال ی. روانشناستیشخص کیپرسشنامه سه جنبه تار یروانسنج یهایژگیو

 .122-102(، صص: 1  10، «رفگار(

و تنش جهت ترک شغل  یاسگر  شغل  یرابطه ب یبررس»(. 1292فاطمه   ،یشبان د؛یام ش،یدرو (2

 .23-20(، صص: 2  1  ،یبهشگ دیشه یدانشیله علوم پزشک یمجله پرسگار ،«یپرسگار
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 .1 – 12(، صفحات 1  3شماره  ،یروان شنااگ یکاربرد یمجله پژوهش ها

ناسازگار  یرابطه طرحواره ها» .(1293محمد   ،یاظهر یشیحس ؛ سگا ،ینیحس رزایمنصوره؛ م ،یقنبر (4

در   ینو یها شرفتی، مجله پ«در کارمندان بانک ینجایهوش ه ییریانجیبا نقش م یو اسگر  شغل هیاول

 .1-14و هفگم، صص:  ستیدوره سوم، شماره ب ،یعلوم رفگار

 یبررس» (.1290  دیافسانه؛ راسگیو، ناه ،ییجلالوند، محمد؛ دارا وسف؛ی ،یاعظم ر؛یجهانی ،یکرم (3

 ی، مجله علوم پزشک«پرسگاران یطرحواره محور بر کاهش اسگر  شغل یشنااگ یگروه درمان یاثربخش

 .221-221، صص: 0، شماره 0صدرا، دوره 

بررسی رابطه فرهنگ » .(1292حامد   ،یریمحمد؛ ا ،یکونسبگیداود؛ ن ،ینیالهه؛ اان حس معزز، (0

 .یمطالعات حسابدار هی، نشر«سازمانی با ماکیاولیسم

در  جانیه یشنااگ میکنش و تنظ - شهیاند یخگیینقش باورمم»(. 1292مظفر   ،یغفار لوفر؛ین ،یلیکائیم (9

 یپژوهش پرسگار هی، نشر«مغز و اعصا  ،یروانپزشک یپرسگاران بخش ها یاسگر  شغل ینیب شیپ

 .1-11، صص: 2، شماره 11دوره  ران،یا
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201-231. 
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2 ،41-20. 
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