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Abstract
Aim: Enjoying the suffering of others can occur in the form of a
Schadenfreude in most people, or it can manifest itself in a more stable form:
Sadistic personality traits. This study was about the structural relationships
between the Big Five and Sadism through the role of Schadenfreude. Method:
364 people from the 24,000-student population of Tabriz University (169
males and 167 females) in 2020 were selected by available sampling. They
answered the Milon III, NEO-FFI, and Schadenfreude Scenario
Questionnaire. Data were analyzed using SPSS-24 and Amos. Results:
Evaluation of the hypothetical research model using fit indices showed that
the measured model fits. Conclusion: Agreeableness among the Big Five
mediated by Schadenfreude has a significant effect on the symptoms of
Sadism. The findings, along with supporting the hypothetical model for the
symptoms of Sadistic personality traits, provide a suitable framework for the
etiology of this personality disorder. The common denominator of the three
factors of the present model is their social element. Agreeableness can be
considered as the most social factor of Big Five that affects Schadenfreude as
a social emotion and Sadism as a personality type based on the presence of
others. That means people with higher Agreeableness are less likely to
experience enjoying others suffering because of greater empathy. The results
are useful in understanding social behaviors, especially in situations where
empathy is expected but behaviors that indicate sadism or enjoyment of the
suffering of others occur.
Key words: Schadenfreude, Sadistic personality disorder, Big Five Factors,
Sadism, Empathy, Students
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دريافت مقاله1400/07/04 :

چکیده
هدف :لذت بردن از درد و رنج ديگران ميتواند به شکل هيجان شادنفرود در اغلب افراد رخ دهد و يا به
شکل پايدارتر و عميقتري در قالب صفت شخصيتي دگرآزاري در بعضي نمايان شود .مطالعة حاضر بررسي
روابط ساختاري صفات پنجگانه شخصيتي با دگرآزاري به واسطه گذر از هيجان شادنفرود بود .روش:
تعداد  364نفر از جامعه  24000نفري دانشجويان دانشگاه تبريز ( 169مرد و  167زن) در سال  1399با
نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .آنها به پرسشنامههاي ميلون NEO-FFI ،IIIو پرسشنامة
سناريويي شادنفرود پاسخ دادند .دادهها با نرمافزارهاي  SPSS-24و  Amosتحليل شدند .یافتهها:
ارزيابي مدل فرضي پژوهش با استفاده از شاخصهاي برازندگي نشان داد که مدل اندازهگيريشده برازش

پذيرش مقاله1400/08/13 :

دارد .نتیجهگیری :عامل دلپذيري از ميان پنج عامل بزرگ شخصيت با ميانجيگري شادنفرود بر روي
نشانههاي شخصيت دگرآزاري اثر معنيداري دارد .يافتهها در کنار حمايت از مدل فرضي براي نشانههاي
شخصيت دگرآزار ،چهارچوب مناسبي براي سببشناسي اين اختالل شخصيت ارائه ميدهد .وجه اشتراک
سه عامل مدل حاضر ،عنصر اجتماعي بودن آنهاست .دلپذيري را ميتوان اجتماعيترين عامل شخصيت
دانست که بر شادنفرود به عنوان هيجاني اجتماعي و شخصيت دگرآزاري به عنوان تيپ شخصيتي متکي
به حضور ديگران ،اثرگذار است .يعني افراد با دلپذيري باالتر ،به دليل همدلي بيشتر ،احتمال کمتري براي
تجربة لذت بردن از درد و رنج ديگران خواهند داشت .نتايج حاصل ،در درک رفتارهاي اجتماعي ،خاصه
در موقعيتهايي که انتظار همدلي مي رود اما رفتارهايي حاکي از دگرآزاري يا لذت بردن از درد و رنج
ديگران بروز ميکند کاربرد دارد.

کلید واژهها :شادنفرود ،شخصيت دگرآزار ،پنج عامل بزرگ شخصيت ،دانشجويان ،همدلي
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مقدمه
شخصيت 1،الگوي

صفات نسبتاً دائمي و ويژگيهاي منحصر به فرد است که به رفتار شخص
ثبات و فرديت ميبخشد (رابرتس و رازک .)2008 ،بهنجاري و نابهنجاري در شخصيت را
نميتوان به طور عيني از هم تفکيک کرد .تمام اين تمايزات ،از جمله مقولههاي تشخيصي
راهنماي تشخيصي و آماري اختالالت رواني ( ،)DSM2بخشي از ساختهاي اجتماعي و
مصنوعات فرهنگي هستند .به اين ترتيب ،آسيب با رفتارهايي تعريف ميشود که غير
معمول ،بي ربط ،يا مغاير با گروه مرجع فرد هستند (ميلون ،ميلون ،ميگر ،گراسمن و
رامناث .)2012 ،در اينجا معضلي که در ارتباط با اختالالت شخصيت مطرح ميشود اين
است که آيا اختالالت شخصيت ،صورت شديد گونههاي شخصيت بهنجارند (ابعاد) ،يا
شيوه هايي ارتباطي هستند که به لحاظ روانشناختي با رفتار سالم فرق دارند (مقوالت)
(ويديگر و ترول .)2007 ،بسياري از محققان و درمانگران اين حوزه ،اختالالت شخصيت
را صورتهاي افراطي و شديد يک يا چند بُعد شخصيتي ميدانند .اما به خاطر شيوة
تشخيصگذاري در راهنماي تشخيصي آماري اختالالت رواني نسخة  ،5به اختالالت
شخصيت-مثل اکثر اختالالت ديگر -نگاهي مقولهاي ميشود(بارلو ،دوراند و هافمن،
.)2016
با وجود اين سبک از طبقهبندي اختالالت شخصيت ،بخش  3از راهنماي تشخيصي
آماري اختالالت رواني نسخة  5نيز شامل يک مدل پنج دامنهاي است که با مدل پنج
عاملي ( )FFM3همخواني دارد؛ هر دامنة گسترده به ويژگيهاي اختصاصيتر که در
چارچوب تشخيصي براي مقولههاي اختالل شخصيت گنجانده شدهاند ،متناسب با
تشخيص مدل پنج عاملي از اختالالت شخصيت ،متمايز ميشود .پنج عنصر مدل پنج
عاملي ( )FFMعبارتند از برونگرايي(4پر حرفي ،ابراز وجود و فعال بودن در مقابل کم-
حرفي ،انفعال و تودار بودن)؛ دلپذيري( 5مهرباني ،اعتماد و گرمي در مقابل خصومت،
خودخواهي و بياعتمادي)؛ با وجدان بودن(6سازمانيافتگي ،دقيق بودن و پايايي در مقابل
بيدقتي ،بيتوجهي و موثق نبودن)؛ روانرنجورخويي( 7عصبي بودن ،دمدمي بودن و
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تندخويي در برابر خونسردي و آرامي)؛ و گشودگي به تجربه(1تخيل ،کنجکاوي و خالقيت
در برابر درّاک يا زيرک نبودن و سطحي بودن (مک کري و کاستا.)2008 ،
از جهتي ديگر ،شخصيت وجوهي تاريک نيز ميتواند داشته باشد .وجه اشتراک در دسته-
بندي و نامگذاري بعضي اختالالت و سبکهاي شخصيتي تحت عنوان «تاريک» را ميتوان
از آن جهت دانست که اين طبقات شخصيتي ،مستقيما تاثيرات مخرب اجتماعي داشته و
بيش از آن که براي خود فرد مشکلساز باشند ،براي ديگران دردسرآفرين و آزارنده هستند.
بنابراين ،اهميت تاثيرات اجتماعي به اندازهاي باال است که پژوهشگران اين حوزه را بر آن
داشته تا چنين نامي برگزينند .جنبههايي از صفات تاريک شخصيت که اخيرا مورد توجه
قرار گرفتهاند به قرار زير هستند :خودشيفتگي (احساسات مبالغهآميز بزرگمنشي ،غرور،
غرق شدن در خود و محق بودن) (راهنماي تشخيصي آماري رواني نسخه  .)5جامعه-
ستيزي (تکانشگري ،هيجانطلبي ،سنگدلي ،گستاخي و پرخاشگري بين فردي) (پاتريک،
فولز و روگر .)2009 ،ماکياوليسم (جهتگيري بهشدت خودخواهانهاي که فرد تمايل دارد
از هر راهي مانند فريبکاري ،تقلب و بهرهکشي به اهداف خود برسد) (زيگلر.)2016 ،
برخي از پژوهشگران مطرح کردهاند که صفات سهگانه تاريک شخصيت بايد به فرمول-
بندي جديدي با عنوان صفات چهارگانة تاريک 2شخصيت توسعه يابد که در آن مولفة
دگرآزاري3به اين مجموعه اضافه شود (بوکلز ،جونز و بالهوس2013 ،؛ چابرول ،فن ليوون
و رودگرز.)2009 ،
دگرآزاري ،لذت بردن از رنج ديگران است .دربارة اين پديده اغلب به شکل شديد آن در
بافتهاي جنايي و جنسي بحث شده است .اخيرا پينکر ،حالت خفيفتري از اين پديده را
با عنوان دگرآزاري نرم يا دگرآزاري روزمره مطرح کرده است که اغلب به صورت آزارگري
غيرجنسي در افراد جوامع مختلف رايج است (پنکر .)2011 ،افراد آزارگر به دنبال فرصت
براي درگير شدن در فعاليتهاي روزمرة ظالمانه يا آزارگرانه هستند .بر خالف افراد جامعه-
ستيز که در روابط خود به ديگران اهميتي نميدهند ،اين افراد حتي ممکن است به ديگران
آسيب برسانند (زيگلر و مارکوس.)2016 ،
مطالعات نشان ميدهند که بعضي از صفات شخصيتي پنجگانه با احتمال بروز ويژگي
دگرآزاري ارتباط دارند .در اين ميان ،دلپذيري از بيشترين حمايت برخوردار است ،به
Sadism
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طوري که مطالعات بسياري همبستگي منفي بين دلپذيري و دگرآزاري را بيان کردهاند
(باردين و ميشل2019 ،؛ بوک و ديگران2016 ،؛ فرناندز و اسکارتين2021 ،؛ گريتمير،
2015؛ مير و اگن2017 ،؛ موريس ،مرکلبچ ،اوتگار و ميجر2017 ،؛ پلوف ،ساکلوفسکه و
اسميت .)2017 ،همچنين ارتباطي معکوس ميان دگرآزاري و با وجدان بودن مطرح شده
است (گريتمير.)2015 ،
از سويي ديگر ،مفهومي مشابه با دگرآزاري به نام شادنفرود1نيز وجود دارد که واژهاي
آلماني است و داللت بر هيجاني در ارتباط با لذت بردن از درد و رنج ديگران دارد (سکاني،
پوگي و اريکو.)2020 ،
شادنفرود به عنوان يک هيجان و دگرآزاري به عنوان يک صفت شخصيتي ،هر دو به
سائقي مربوط به لذت بردن از بدبياري ديگران اشاره دارند (برکلز .)2012 ،با اين حال،
شادنفرود بر خالف دگرآزاري انتظار نميرود در موقعيتهايي رخ دهد که شخصي ديگر از
يک بدبياري شديد رنج ميبرد(بنزو .)2014 ،بلکه براي مثال هنگامي که فردي روي پوست
موز قدم ميگذارد و زمين ميخورد و شخص بيننده ميخندد ،در واقع هيجان شادنفرود
را تجربه ميکند (بوکلز .)2012 ،به عبارتي ديگر ،شادنفرود هيجاني است همچون خشم
يا هر هيجان ديگري که در همة افراد احتمال تجربه شدن دارد .اما دگرآزاري صفتي است
که الزاما در همة افراد وجود ندارد و فقط برخي چنين ويژگياي را بروز ميدهند .از منظري
ديگ ر ،قابل انتظار خواهد بود که افراد با ويژگي شخصيتي دگرآزاري ،بيشتر دچار هيجان
شادنفرود شوند .در چند مطالعه نيز اين ارتباط مورد تاييد قرار گرفتهاند .چرا که شادنفرود
اساسا يک جلوه از دگرآزاري است.
شادنفرود با بسياري از عرصههاي روانشناختي انسان ارتباط دارد .از جمله در شماري از
مطالعات مرتبط با شادنفرود ،چنين ارتباطي ميان هيجان شادنفرود و ويژگيهاي
شخصيتي مورد بررسي قرار گرفته است .جيمز و ديگران ( )2014همسو با نتايج پورتر و
ديگران ( ،)2014لين ( )2016و گرينر ( )2018دريافتند که درجات باالتري از صفات
سهگانة تاريک شخصيت با سطوح باالتري از شادنفرود همراه است .همچنين ايبل و بروئر
( )2018دريافتند زنان با درجات بيشتري از ماکياوليسم ،شدت بيشتري از شادنفرود را
نسبت به دوستان همجنس خود تجربه ميکنند.

Schadenfreude
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يکي از مفاهيم مطالعهشدة مرتبط با شخصيت و بروز شادنفرود ،حسادت است که ادعاي
تازه اي نيست .افالطون ،بيش از دو هزار سال پيش اظهار ميدارد که «مگر ما نگفتيم که
لذت بردن از بدبياري دوستان ،ناشي از حسادت است؟» (افالطون 427-348 ،سال قبل
از ميالد ،1925/ص ( 339اسميت و ديگران .))1996 ،با اتکا به اين پيشينه طوالني مدت،
پژوهشها نشان ميدهند که افراد نسبت به شخصي پيشگام با موقعيت باالتر ،حسادت
شديدتري تجربه و نسبت به بدبياري و بدبختي آنان رضايت بيشتري پيدا ميکنند تا
همتاي داراي وضعيت متوسط خودشان .و افراد هر چه حسودتر باشند اين موضوع بيشتر
صدق خواهد کرد (اسميت و ديگران ( ،)1996برايهام و ديگران ( ،)1997فن دايک و
ديگران(.))2006
با وجود همگاني بودن هيجانات از جمله شادنفرود ،برخي هيجانات با احتمال بيشتري
در گروههايي از افراد ظاهر ميشوند .شادنفرود نيز از اين قاعده مستثني نيست .همانطور
که اشاره شد ،پژوهشها نشان دادهاند که افراد با ويژگيهاي شخصيتي همچون دلپذيري
با احتمال کمتري از بدبياري ديگران حتي بصورت گذرا لذت ميبرند .همچنين در برخي
پژوهش ها ،اين ارتباط معکوس با صفت شخصيتي با وجدان بودن ديده شده است (بنزو،
.)2014
با جمعآوري تمامي شواهد فوق ،ميتوان ارتباط گسترده و محکمتري را در ميان اين
عوامل متصور شد .اما اين ارتباط به شکل جامع مورد بررسي قرار نگرفته است .يعني
تمامي مطالعات ،تاکنون به بررسي ارتباط ميان متغيرها به صورت محدود و گاهي منفرد
پرداختهاند اما مدلي جامع در پاسخ به اين سوال که کداميک از اين عوامل و از چه
مسيرهايي مي توانند بروز اختالل شخصيتي دگرآزار را تبيين کنند مشخص نشده است.
از آنجايي که نگرش پذيرفتهشدة امروزي براي سببشناسي اختالالت رواني از رويکرد
زيستي-رواني-اجتماعي1پيروي ميکند ،بررسي جامع متغيرهاي مذکور در اين مطالعه
در کنار يکديگر و در قالب مدل ،ميتواند به غناي بُعد روانشناختي اين رويکرد در سبب-
شناسي اختالل شخصيت دگرآزار کمک کند.
همچنين وجود دو مفهوم با تعريف مشابه اما مجزاي شخصيت دگرآزار و هيجان
شادنفرود ،لزوم تمايز شفافتر ميان اين دو را که ميتواند يک اختالل شخصيت جدي و
يا هيجاني رايج همچون ساير هيجانات تجربهشدة انساني باشد بيان ميدارد .با اين حال
Bio-Psycho-Social
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ضمن در نظر گرفتن تفاوتها ،تعريف مشابه اين دو را نيز نميتوان ناديده گرفت و اساساً
ارتباط ذاتي آن ها با اين تعريف ،تاييدشدني است .شايد کمتر مفاهيمي با اين سطح از
شباهت و در عين حال تمايز در ميان مفاهيم روانشناختي ديده شود و چه بسا در اصل
يکي باشند اما تفاوت در شدت و ضعف و فعال و منفعالنه بودن ابراز آنهاست و با متصور
شدن طيفي بودن لذت بردن از درد و رنج ديگران ،از شادنفرود به دگرآزاري برسيم.
بنابراين پرسشهاي بنيادين اين پژوهش آن است که کدام ويژگيهاي شخصيتي در لذت
بردن از درد و رنج ديگران موثر است؟ آيا وجود يا عدم وجود ويژگيهاي زمينهاي خاصي
در شخصيت (صفات پنجگانه) ميتواند وضعيتي ضعيف يا گذرا را که حالت(1شادنفرود)
است تغذيه کرده تا حدي که تنومند گشته و به يک ويژگي اصلي و پايدار به شکل صفت2
(شخصيت دگرآزار) تبديل کند؟ بنابراين ،هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي اين موضوع
است که شادنفرود رابطة ميان کدام صفات پنجگانة شخصيتي را با بروز صفت شخصيتي
دگرآزاري ميتواند ميانجيگري کند؟
به اين ترتيب در مطالعة حاضر ،فرض بر اين است که بعضي صفات پنجگانه شخصيت،
به واسطة هيجان شادنفرود ،قادر به پيشبيني ويژگي شخصيتي دگرآزاري خواهند بود.
يعني افراد با ويژگي هاي شخصيتي خاصي ،هيجان شادنفرود را بيشتر يا کمتر تجربه
ميکنند .انتظار ميرود اين ويژگيهاي شخصيتي ،بيشترين قرابت را با تعامالت اجتماعي
پنهان و آشکار فرد داشته باشند .زيرا همانطور که گفته شد شادنفرود و شخصيت دگرآزار
هر دو مفاهيمي اجتماعي و در ارتباط با ديگران هستند .يعني فرضية اصلي چنين است
که صفات شخصيتياي که رنگ و بويي از مقايسة خود و يا درک متقابل ديگري دارند،
ميتوانند در شکلدهي اين روابط بيشترين سهم را داشته باشند.
از جهتي ديگر ،با توجه به پژوهشهاي معدود در زمينه شادنفرود در ايران ،اجراي اين
پژوهش زمينه و آشنايي الزم جهت انجام تحقيقات گستردهتر در ارتباط با يکي از هيجانات
بسيار کارشده در سطح جهاني را براي مطالعات روانشناسي ايران فراهم ميسازد.

Trait
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روش
پژوهش حاضر ،يک مطالعة توصيفي-تحليلي است که به صورت مقطعي در سال 1399
انجام شد .جامعة آماري پژوهش حاضر ،کلية دانشجويان دانشگاه تبريز در سال تحصيلي
 1399-1400بودند .از اين جامعة آماري  24000نفري ،تعداد  364نفر به روش نمونه-
گيري در دسترس و تعداد بر اساس جدول کرجسي و مورگان به عنوان نمونه انتخاب
شدند که دادههاي مربوط به  336نفر ( 169مرد و  167زن) قابل تحليل بود مالک ورود
براي شرکت در پژوهش دانشجو بودن و عدم ابتال به بيماري روانشناختي و استفاده از
خدمات روانپزشک به اظهار خود شرکتکنندگان بود و به منظور پيشگيري از تمايل به
فريب يا پنهانکاري شرکتکنندگان ،اطمينان خاطر داده شد که دادهها صرفاً براي تحليل
آماري جمعآوري شده و تمامي پرسشنامهها ناشناس پر شدند .مالک خروج ،مخدوش
بودن پرسشنامهها بود.
ابزار
پرسشنامة :NEO-FFI1

براي سنجش ويژگيهاي شخصيتي در اين پژوهش ،از

پرسشنامة  5عاملي شخصيت نئو  ،NEO-FFIکه شامل  60سؤال است ،استفاده شده
است .اين پرسشنامه  5بعد بزرگ عمدهي شخصيت را اندازه ميگيرد .براي هر عبارت
پرسشنامه يک مقياس درجه بندي پنج رتبهاي (ليکرت) وجود دارد که نمرهگذاري از
کامالً موافقم تا کامالً مخالفم به ترتيب  0تا  4تعلق ميگيرد و براي برخي ديگر برعکس.
نمرات مقياس با جمع بستن  12آيتم براي هر بعد به دست ميآيد (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،
در ارتباط با پايايي عاملها ،نتايج مطالعات مختلف نشان ميدهند که زيرمقياسهاي
 NEO-FFIهمساني دروني خوبي دارند .براي مثال هلدن ،ضريب آلفاي اين عاملها را
از (0/76گشودگي به تجربه) تا ( 0/87روانرنجوري) گزارش ميکند (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،

1
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پژوهش هايي نيز در ايران جهت تعيين روايي و پايايي اين پرسشنامه انجام شده است
که از ميان آنها ميتوان به تحقيق روشن چسلي و ديگران ( )1385اشاره کرد .نتايج اين
مطالعه نشان داد که تنها عوامل روانرنجوري و مسئوليتپذيري در تمام آزمودنيها ،ثبات
دروني قابل قبولي دارند (باالتر از  )0/70که البته آلفاي کرونباخ عوامل برونگرايي و
دلپذيري نيز ،از سطح توصيهشده براي مقايسههاي گروهي ،باالتر است (بزرگتر از )0.50
(به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
براي تعيين پايايي پرسشنامه  NEO-FFIدر پژوهشي که توسط رحيمي بازنه (،)1388
در مورد بيماران آسمي صورت گرفته ،مقدار ضريب آلفاي کرونباخ  0/69به دست آمد که
در سطح قابل و قبولي است و با تحقيقات انجام شده همخواني دارد (به نقل از فتحي
آشتياني.)1388 ،
پرسشنامة بالینی چند محوری میلون 1)MCMI-III( IIIبراي سنجش نشانه-
هاي شخصيت دگرآزار نيز از پرسشنامة باليني چندمحوري ميلون IIIاستفاده شد.
پرسشنامة ميلون ،)1997( IIIشامل  175جملة کوتاه خودتوصيفي با پاسخهاي بلي و
خير ميباشد و براي بزرگساالن  18سال به باال استفاده ميشود .ميلون  IIIشامل 28
مقياس است .اين مقياسها در چهار گروه الف)الگوهاي باليني شخصيت ب)آسيب شديد
شخصيت ج)نشانگان باليني و د)نشانگان باليني شديد دستهبندي شدهاند .شخصيت آزارگر
در دستة الگوهاي باليني شخصيت محسوب ميشود.
مطالعات مختلف نشاندهندة پايايي نسبتا خوب  MCMI-IIIاست .براي مثال ،براي
مقياسهاي اختالل شخصيت ،همبستگيهاي متوسطي از  0/58تا  0/93با متوسط 0/78
به دست امده است .در مورد مقياسهاي نشانگان باليني نيز همبستگيهاي متوسطي از
( 0/44اختالل استرس پس از ضربه) تا ( 0/95افسردگي اساسي) با متوسط  0/80به دست
آمده است .پايايي مقياسها در مطالعة هنجاريابي آزمون با فاصلة زماني  5تا  14روز از
دامنة ( 0/82مقياس بدنمايي) تا ( 0/96اختالل شبه جسمي) با متوسط  0/90براي تمام
مقياسها گزارش شده است(به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
در ايران ،چند مطالعه در مورد  MCMIانجام شده است .اولين مطالعه توسط خواجه
موگهي ( ،)1372به منظور هنجاريابي  MCMI-IIدر تهران صورت گرفته است .در
1
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مطالعات وي ،ضريب پايايي مقياسهاي  MCMI-IIبه روش بازآزمايي با فاصلة 10-7
روز از دامنة ( 0/78نمايشي) تا ( 0/87اختالل هذياني) به دست آمده است .ميلون
( ،)1994ميزان اعتبار آزمون را  0/78ذکر کرده است (به نقل از فتحي آشتياني.)1388 ،
پرسشنامة سناریویی شادنفرود ( :)SS1براي سنجش شادنفرود ،در اغلب مطالعات
از سناريوهاي محققساخته و گاهي نيز از نمايش ويديويي به فراخور موضوع مورد بررسي
استفاده شده است .در مقياس شادنفرود فن دايک و ديگران ( )b2005آلفاي کرونباخ براي
چهار آيتم حسادت ،سه آيتم مورد عالقه نبودن ،پنج آيتم شادنفرود ،سه آيتم همدلي ،سه
آيتم مسئوليتپذيري و چهار آيتم سزاواري به ترتيب  0/97 ،0/85 ،0/87 ،0/85 ،0/77و
 0/94بود که نشان از وجود ثبات دروني باال براي هر يک از اين مقياسها داشت .در اين
مطالعه از ادغام دو گروه از سناريوهايي که در دو پژوهش مشابه معرفي شده استفاده شده
است .در واقع ،سناريوهايي که جيمز و ديگران ( )2014معرفي کردهاند ،در ساير پژوهشها
نيز به مقدار بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است .با اين حال ،به نظر ميرسد
سناريوهايي که جيمز و ديگران ( )2014به کار بردهاند بيشتر با روحيات مردانه سازگار
است و تصور آن موقعيتها در مردان ،بهتر ميتوانند عواطف و هيجانهاي برانگيزانندة
شادنفرود را زنده کنند .بنا بر اين ،در اين مسير تصميم بر آن شد که عالوه بر سناريوهاي
مذکور ،دو سناريو نيز از مطالعهاي ديگر (ايبل و بروئر )2018 ،با موضوع ماکياوليسم و
شادنفرود در روابط دوستانة زنان هم گنجانده شود .به عبارتي ديگر ،ميتوان گفت که يکي
از سه سناريوي جيمز و ديگران ( )2014در هر دو جنس زن و مرد احتماال به شکل
مشابهي برانگيزانندة هيجان شادنفرود باشد (سناريوي پيشرفتطلبي در فضاي تحصيلي
و يا شغلي) .با اين حال ،احتمال ميرود که زنان نسبت به موقعيتهاي مقايسهاي خود،
همچون فضاي عاشقانه و يا ويژگي هاي ظاهري همتايان خود (دوست ،همکار و )...
حساسيت بيشتري داشته باشند ،در حالي که مردان نسبت به موقعيتهايي که از لحاظ
مالي و رقابتي مورد ارزيابي قرار ميگيرند از لحاظ شدت شادنفرود بيشتر برانگيخته شوند.
به اين ترتيب ،با حفظ سناريوي پيشرفتطلبي ،چهار سناريويي که به نظر ميرسد دو
نمونه از آنها قدري بيشتر زنانه و دو نمونة ديگر قدري بيشتر مردانه هستند از هر دو
مطالعه وام گرفته شد تا ضريب اطمينان سنجش حاضر تا حد ممکن باال رود .از آزمودنيها
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خواسته شد بعد از مطالعة هر يک از سناريوها ،موافقت خود را با ميزان هريک از احساسات
سهگانه (سرگرمکننده و جالب يافتن موقعيت ،احساس رضايت خاطر ،احساس خوشحالي)
که در آنها ايجاد شده است را در يک مقياس ليکرتي از ( 1بشدت مخالف) تا ( 7بشدت
موافق) اعالم کنند .در مطالعة جيمز و ديگران ( )2014در سناريوي تاجر ثروتمند ،آلفاي
کرونباخ  ،0/74ميانه  5/50و انحراف استاندارد 1/10؛ در سناريوي رقابت ورزشي ،آلفاي
کرونباخ  ،0/82ميانه  4/20و انحراف استاندارد 1/32؛ و در سناريوي پيشرفتطلبي ،آلفاي
کرونباخ  ،0/82ميانه  4/58و انحراف استاندارد  1/20بود .گرينير ( )2017نيز در پژوهش
خود از سناريوهاي جيمز و ديگرانش ( ) 2014بهره برده که آلفاي کرونباخ را به ترتيب
گفته شده مذکور  0/81 ،0/76و  0/73بدست آورد .در پژوهش ايبل و بروئر ( )2018نيز
سناريوي پيشرفتطلبي داراي آلفاي کرونباخ  ،0/82ميانه  10/83و انحراف استاندارد
5/51؛ سناريوي موقعيت عاشقانه آلفاي کرونباخ  ،0/82ميانه  6/62و انحراف استاندارد
 3/89و در سناريوي ويژگيهاي ظاهري آلفاي کرونباخ  ،0/87ميانه  10/38و انحراف
استاندارد  4/99گزارش شده است .اين ابزار در مطالعة ديگري نيز بطور مشابه مورد استفاده
قرار گرفته است (گريتمير.)2015 ،
پرسشنامة سناريويي شادنفرود ،پيش از به کارگيري در مطالعة حاضر ،ساختار عاملي آن
مورد ارزيابي قرار گرفت .بر اساس يافتهها با تحليل عاملي اکتشافي ،يک ساختار پنج
عاملي شناسايي شد .پنج عامل کشف شده با عناوين ثروت ،عشق ،رقابت ،زيبايي و توانايي
نام گذاري شدند .نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان داد که ساختار پنج عاملي برازش
مناسبي با دادهها دارد (يگانه ،بخشيپور و عليلو.)1400 ،
روند اجرای پژوهش :در ابتدا اهداف براي آزمودنيها توضيح داده شد و رضايت آگاهانة
آنان جلب گرديد .همچنين پرسشنامهها ناشناس تکميل شده و آزمودنيها در انصرف از
تکميل پرسشنامهها مختار بودند .ترتيب اجراي پرسشنامهها بدين گونه بود که ابتدا
پرسشنامه سناريويي شادنفرود ،سپس ميلون و در آخر پنج عاملي نئو ارائه گرديد.
غربالگري پرسشنامهها از لحاظ مخدوش و بيپاسخ بودن پس از اتمام مرحلة گردآوري
دادهها انجام شد و پرسشنامههاي بيپاسخ ،چندپاسخ و مخدوش کنار گذاشته شد.
همچنين پس از تکميل پرسشنامه توسط هر يک از آنان ،پذيرايي مختصري به جهت
قدرداني صورت گرفت.
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دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-24و  Amosتجزيه و تحليل شدند .برازش مدل
فرضي با کاربرد روش مدليابي معادالت ساختاري ( 1)SEMمورد آزمون قرار گرفت.
معادالت ساختاري شامل ارتباط بين سازه ها يا همان متغيرهاي اصلي مدل است .اين
مدل ،شامل متغيرهاي برونزا ) (Exogenousو متغيرهاي درونزا )(Endogenous
است .متغيرهاي برونزا ،متغيرهايي هستند که حداقل بر يک سازة ديگر اثر ميگذارند،
ولي از هيچ سازهاي اثر نميپذيرند (در اينجا پنج عامل بزرگ شخصيت) .متغيرهاي درون-
زا ،متغيرهايي هستند که حداقل از يک سازه ديگر اثر ميپذيرند ،و ميتوانند بر سازههاي
ديگر اثرگذار باشند و يا نباشند (در اينجا شادنفرود و صفت شخصيتي دگرآزاري است).
اجراي اين روش ،مشمول تحقق پيشفرضهاي ابتدايي است که تمامي آنها بررسي و
تأييد شدند.
یافتهها
ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونة مورد مطالعه به شرح ذيل است :مجموع شرکت-
کنندگان  364نفر بود که دادههاي مربوط به  336نفر شامل  169نفر مرد ( 50/29درصد)
و  167زن ( 49/70درصد) با ميانگين سني  23.24±2/1سال و انحراف استاندارد 2/26
قابل تحليل بود .همچنين  90/1درصد افراد مجرد و  9/9درصد متاهل 63/9 ،درصد
دانشجوي کارشناسي 27/9 ،درصد دانشجوي کارشناسي ارشد و  8/2درصد دانشجوي
دکتري بودند .اين اطالعات بيانگر جمعيتي است که با احتمال بيشتر ميتوان نتايج نهايي
مطالعه را به آنها تعميم داد.
همچنين ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مکنون پژوهش در جدول  1ديده ميشود.
جدول  .1ماتريس همبستگي متغيرهاي مکنون پژوهش
متغیرها

1

2

1

روانرنجوري

1

2

برون گرايي

**

1

560
-0/

4

3

5

6

7
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باوجدان
بودن
موافق
بودن
گشودگي
به تجربه
شادنفرود

7

دگرآزاري

4
5
6
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**29
-0/3
**49
-0/4
/003
0
**316
0/

**/425
0
**
/333
0
**
/041
-0
**/209

**/165
0
**
/057
0
**/311

**028
0/
**/366

**/237

-0

-0

-0

-0

**28
-0/0

**/315
0

**/213
0

**380

**/052
0

1
1

- 0/

1
1
**/266
0

P >0/05

*

1

P >0/01

**

همانگونه که مندرجات جدول  1نشان ميدهند تمامي همبستگي ها در حد متوسط
هستند ( .)-0/560 ≥ r ≥ 0/566و همبستگي تمامي متغيرها با شادنفرود معنيدار است.
همچنين شاخصهاي برازش ،امکان بررسي مدل را فراهم کرد که در جدول  2آورده
شده است.
جدول  .2شاخص هاي برازش مدل اندازهگيري
شاخص برازندگي
خيدو ()χ2
درجه آزادي ()DF
نسبت خيدو به درجه آزادي
شاخص برازندگي هنجارشده ()NFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص برازندگي فزاينده ()IFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد شده
()SRMR

دامنه قابلپذيرش

مقدار

-

1145/32
312
3/67
0/93
0/94
0/94
0/069
0/062

کمتر از 5
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/08

با توجه به اعداد درجشده در جدول  2ميتوان نتيجه گرفت که مدل از برازش مطلوبي
برخوردار است .همچنين ،براي بررسي مفروضات تحليل مسير (روابط خطي بين متغيرها،
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همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ،مقياس فاصلهاي متغيرها و نرمال بودن) نشان داد که
روابط خطي بين متغيرها و همبستگي بين متغيرهاي پژوهش در ماتريس همبستگي
وجود دارد.
پس از انجام تحليل ،برازش کلي مدل مفهومي بررسي شد.
جدول  .3شاخص هاي برازش مدل ساختاري پژوهش
شاخص برازندگی

دامنه قابلپذیرش

مقدار

خيدو ()χ2
درجه آزادي ()df
نسبت خيدو به درجه آزادي
شاخص برازندگي هنجارشده ()NFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص برازندگي فزاينده ()IFI
ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده استاندارد شده ()SRMR

کمتر از 5
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
بزرگتر از 0/90
کمتر از 0/08
کمتر از 0/08

1767/622
380
4/65
0/91
0/92
0/92
0/076
0/059

شاخص هاي برازش مدل مفهومي پژوهش که در جدول  3گزارش شده است ،نشانگر
برازش مطلوب مدل است .بنابراين ،مدل ساختاري عاملهاي شخصيت با نشانههاي
شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود با دادههاي تجربي برازش مطلوبي دارد.
شکل  1مدل ساختاري مفهومي را به همراه ضرايب استاندارد به تصوير ميکشد.

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش همراه با ضرايب استاندارد مدل
148

فصلنامه روان شناسی کاربردی

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 135-159 ،1401

نتايج ارائه شده در شکل  1نشان مي دهد که بيشتر مسيرهاي مدل داراي ضرايب معناداري
هستند .ضرايب تعيين متغيرهاي درون زاي مدل نيز در حد مطلوبي هستند .به طور کلي ،اين
نتايج نشان ميدهد که متغيرهاي برونزاي مدل قادر به تبيين  41درصد از شادنفرود است.
همچنين ،متغيرهاي مستقل و ميانجي قادر به تبيين  50درصد از دگرآزاري است؛ بنابراين،
برازش مدل ساختاري پژوهش در حد مطلوب است.
نتايج نشان ميدهند که دلپذيري به عنوان متغير برونزا ،با ضريب استاندارد =-3/94( -0/36
 )t-valuesبر شادنفرود اثر مي گذارد .يعني با افزايش دلپذيري شادنفرود کاهش پيدا ميکند.
همچنين ،شادنفرود نيز به عنوان متغير درونزاي ميانجي ،با ضريب استاندارد t- =5/61( 0/66
 )valueبر متغير درونزاي وابسته دگرآزاري تاثير معنيداري دارد .يعني با افزايش شادنفرود،
احتمال بروز نشانههاي دگرآزاري افزايش مي يابد .همچنين ،دلپذيري و دگرآزاري با ضريب
استاندارد  -0/045در سطح  p<0.05معنيدار است ،يعني با افزايش دلپذيري نشانههاي
دگرآزاري کم ميشود.
در مطالعة حاضر براي ارزيابي روابط واسطهاي از آزمون بوت استرپ استفاده شد.
جدول  .4نتايج آزمون بوت استرپ براي اثرات واسطهاي
متغیر

متغیر

متغیر

ضریب

خطای

دامنه

دامنه

سطح

مستقل

واسطهای

وابسته

استاندارد

استاندارد

پایین

باالی

معنی

95%

%95

داری

دلپذيري

شادنفرود

دگرآزاري

-0/242

0/079

-0/440

-0/123

0/003

همانگونه که مندرجات جدول  4نشان ميدهد مسير دلپذيري به متغير دگرآزاري با واسطه-
گري شادنفرود با ضريب استاندارد  -0/242در سطح  p < 0/05معنيدار است .يعني با افزايش
دلپذيري ،ميزان شادنفرود و دگرآزاري کاهش مييابد .در روش بوت استرپ چنانچه حد باال و
پايين هر دو مثبت يا هر دو منفي باشند و مقدار صفر بين اين دو حد قرار نگيرد ،مسير غيرمستقيم
معنادار خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با استفاده از مدل ساختاري فرضي ،روابط ساختاري عاملهاي شخصيت با نشانه-
هاي شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود را مورد آزمون قرار داد .روابط ساختاري بين
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متغيرهاي مطالعه ،نشان از برازندگي خوب مدل فرضي دارد .در اين مدل ،نقش دلپذيري بر
نشانههاي شخصيت دگرآزار با ميانجيگري شادنفرود تاييد شد .مطالعات دربارة ويژگيهاي
شخصيتي مرتبط با شادنفرود کمتر صورت گرفته است .در واقع ،مطالعه در مورد رابطة تفاوتهاي
فردي و شادنفرود ،به دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا افراد با ويژگيهاي شخصيتي خاصي،
بيشتر مستعد تجربه شادنفرود هستند (گرنير .)2018 ،و پرسش ديگر اين است که شادنفرود در
نهايت ره به کجا ميبرد؟ در اين پژوهش ،مسيريابي اين هيجان به سمت و سوي ويژگي شخصيتي
دگرآزاري رديابي شد.
در ميان صفات پنجگانه ،دلپذيري قويترين پيشينة مطالعاتي را در تاثيرگذاري بر شادنفرود و
نشانههاي شخصيت دگرآزار دارد .در تبيين اين يافتهها ميتوان گفت تجربة بيشتر صفت
دلپذيري ،هيجان شادنفرود و دگرآزاري کمتري در پي دارد .رابطة معکوس ميان دلپذيري و
شادنفرود و دگرآزاري در مطالعات متعددي مورد تاييد قرار گرفته است (ونگ ،ليلينفلد و روچت،
 .)2019اشخاص با نمرة باال در دلپذيري ،افرادي دلرحم ،زودباور(اهل اعتماد) ،بخشنده ،مطيع،
پذيرا و مهربان هستند (اسکالتز و اسکالتز .)2016 ،دور از انتظار نيست که چنين افرادي در مقابل
رنج ديگران نميتوانند احساس لذت و رضايت کنند .بلکه احساس همدلي1در آنها برانگيخته
ميشود (کاستا و ديگران2014 ،؛ مگالهاس ،کاستا و کاستا 2016؛ سونگ و شي ،2017 ،ترسينو
و مک کري2001 ،؛ ون و ديگران.)2019 ،
همدلي ،دقيقا روي ديگر هيجان شادنفرود است و هر دوي اينها دو سر يک طيف هستند و
نميتوانند همزمان برانگيخته گردند .بنابراين ،برانگيخته شدن احساس همدلي ،ناقض حضور
شادنفرود خواهد بود (جيمز و ديگران2014 ،؛ گرينير2018 ،؛ پورتر و ديگران2014 ،؛ سوادا و
هاياما2014 ،؛ شيندلر و ديگران .)2015 ،با همين استدالل ،صفت دگرآزاري که احتماال نوع
شديدتر ،وسيع تر و ماندگارتر شادنفرود است نيز در حضور دلپذيري و همدلي رفع اثر ميگردد.
اين يافته نيز همسو با تحقيقات پيشين است (بوکلز و ديگران.)2013 ،
دگرآزاري مفهومي است که با عدم نگراني دربارة درد ديگران و رنجاندن آنها مرتبط است
(باميستر و کمپل .)199 ،دگرآزاري همان لذت و خودسازي است که فرد هنگام ايجاد درد در
ديگري تجربه ميکند .در واقع دگرآزاري يک حالت ذهني است در حاليکه رفتار دگرآزارانه ،عملي
است که باعث تجربه کردن دگرآزاري ميشود و شادنفرود نيز جزيي از دگرآزاري محسوب ميشود
(استين.)1992 ،

Empathy

150

1

فصلنامه روان شناسی کاربردی

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 135-159 ،1401

در پژوهشي نشان داده شد که ويژگيهاي شخصيتي دگرآزاري با شادنفرود همبستگي مثبت
دارند ،يعني افرادي که داراي سطوح باالتري از ويژگيهاي شخصيتي دگرآزاري هستند هنگام
بدبياري شديدتر براي ديگران ،احساس رضايت بيشتري ميکنند (اسکامپ و الفرنير .)2016 ،در
واقع ،شادنفرود نقطة شروع خوبي براي بررسي دگرآزاري روزمره است .با وجود تمام شباهتها
ميان اين دو ،قطعا تفاوتي مشخص شناسنامة اين دو مفهوم را تعريف خواهد کرد .تفاوت شادنفرود
و دگرآزاري در منشاء سرگيري آنهاست .در مطالعهاي به اين نکته اشاره شده است که شادنفرود
اغلب در حس عدالتخواهي اي ريشه دارد که دگرآزاري فاقد آن است اما دگرآزاري براي ديگران
آسيب و يا تحقير عمدي جهت تاييد تسلط يا لذت خود ايجاد ميکند (بوکلز.)2012 ،
اما اين تفاوت در مرکز شکلگيري اين دو مفهوم ،باعث جدايي کامل ميان آنها نميشود .چرا
که گذر از شادنفرود بدليل سزاوار پنداشتن فرد مقابل است (فيدر2008 ،؛ فيدر و نايرن2005 ،؛
فن دايک و ديگران2009 ،؛ فن دايک و ديگران.)2005 ،
سزاوار پنداشتن مي تواند معنا و مفهوم اوليه را که فرد مقابل را اليق عذاب کشيدن ميدانسته
و از تاوان پس دادن وي لذت ميبرده از دست دهد و فرد را به جايي رساند که ديگر تنها احساس
قدرت و لذت ناشي از آن موقعيت به خودي خود تقويت شده و تبديل به هدف اصلي گردد.
در تحقيقي ديگر ،اين جامعه ستيزي و دگرآزاري بود که بروز شادنفرود را پيشبيني ميکرد
(لي .) 2019 ،بنابراين ،ارتباط تنگاتنگ و متقابل ميان هيجان شادنفرود و صفت شخصيتي
دگرآزاري مسجلتر ميگردد.
از سويي ديگر ،بررسي اين روابط از نگاه اجتماعي اهميت دارد .شادنفرود يک هيجان اجتماعي
است که مستقيما از روابط بينفردي شخص نشات گرفته و مجددا بر روابط فرد تاثير ميگذارد.
ويژگيهاي پيشنهادي که بر شادنفرود تاثير ميگذارند عبارتند از :تنفر (فيدر و نايرن،)2005 ،
سزاواري (فيدر2008 ،؛ فيدر و نايرن2005 ،؛ فن دايک و ديگران2009 ،؛ فن دايک و ديگران،
 ،)2005حسادت (فيدر2008 ،؛ اسميث و ديگران1996 ،؛ برايهام و ديگران1997 ،؛ فن دايک و
ديگران ،)2006 ،دوست داشتني بودن (هارلي و وينر ،)2002 ،عزت نفس (فن دايک و ديگران،
 ،)2011رقابت (اسميث )2009 ،و باور به جهان عادل (لرنر1980 ،؛ جيمز و ديگران2014 ،؛
پيترازکيويچ2013 ،؛ گرينير2018 ،؛ ليپکوس .)1991 ،همچنين مطالعات ديگري در زمينة رابطة
شادنفرود با سهگانة تاريک که نمايانگر خودمحوري و سردي هيجاني نسبت به ديگران ميباشد،
صورت گرفته است .اين افراد بيشتر درگير فعاليتهاي ضداجتماعي ميشوند و رضايت بيشتري
را از بدبختي ديگران تجربه ميکنند )جيمز و ديگران2014 ،؛ پورتر و ديگران .)2014 ،همچنين
پژوهشها ،ميان شادنفرود و تقابالت درونگروهي و برونگروهي ارتباط برقرار کردهاند (سيکارا و
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ديگران ،2011 ،ليچ و اسپيرز2008 ،؛ اورکرک و فن دايک2014 ،؛ ونگ و ديگران .)2019 ،ابعاد
اين هيجان حتي از نگاه موقعيتهاي طرفداري و رقابتي در ورزشهاي گروهي و همچنين
موقعيتهاي سياسي و بينالمللي بررسي شده است (کامز و ديگران2009 ،؛ کريستال و وبستر،
 ،2018ليچ و اسپيرز2009 ،؛ ليچ و ديگران2003 ،؛ فن دايک و اورکرک.)2014 ،
شادنفرود پا را فراتر گذاشته و به خاستگاههاي تحولي در رقابتهاي اجتماعي هم نفوذ کرده
است .همسو با پيشينة پژوهشي در مورد بزرگساالن ،مطالعات تحولي ،نقش اساسي رقابت
اجتماعي را در شادنفرود نشان ميدهند (شمي و ديگران2014 ،؛ استينبس و سينگر)2013 ،
همگي اين شواهد حاکي از اهميت اجتماعي و بينفردي اين هيجان است.
دگرآزاري نيز مبتني بر حضور و آزار فردي ديگر است و بدون وجود ديگري معنايي ندارد.
همچنين ،در ميان صفات پنجگانة شخصيت ،دلپذيري را ميتوان اجتماعيترين صفت شخصيتي
دانست .اگرچه برونگرايي نيز ظاهرا در فضاي بينفردي تجلي مييابد اما اساسا مربوط به نحوة
ارتباط برقرار کردن فرد است و خود او را توصيف ميکند .اما دلپذيري کانون تمرکز را از خود
فرد برميدارد و تماما معطوف به افراد ديگر است؛ اينکه فرد نسبت به ديگران چه فکر و احساسي
دارد و چگونه با آنها رفتار ميکند .از اين ديدگاه و وجود چنين وجه اشتراکي بين متغيرهاي
دلپذيري ،شادنفرود و دگرآزاري ،مدل حاصل از اين مطالعه شفافتر ميگردد .يعني نخ تسبيح
اتصالدهندة ميان آنها همان عنصر اجتماعي و ميانفردي بودن اين سه مفهوم شخصيت است.
يافتهها مويد اين هستند که صفت شخصيتي دلپذيري ،نقش قابل توجهي در پيشبيني ميزان
احتمال بروز هيجان شادنفرود و ويژگي شخصيتي دگرآزاري دارد .اين نتيجه ممکن است به
توضيح اين سوال کمک کند که چرا عدهاي از افراد از درد و رنج ديگران لذت ميبرند؟ و چه
تاثيري بر خود فرد و اطرافيانش ميگذارد؟ لذت بردن از درد و رنج ديگران چه در قالب هيجاني
زودگذر و حالتي (شادنفرود) و يا به شکل صفت (دگرآزاري) ميتواند در نهايت منجر به
خودتخريبي فرد شود .نظرية تکاملي فرض ميکند که رفتار نوعدوستانه براي اين تکامل يافته
است که براي فرد عامل به چنين رفتارهايي ،مزاياي بازگشتي به همراه دارد .با اين حال ،براي
اينکه مزاياي بازگشتي نقشي انگيزهبخش ايفا کند ،آنها بايد توسط ارگانيسم تجربه شوند (ديوال،
 .)2008بدين ترتيب ،افرادي که نتايج و ثمرات کمتري از رفتار همدالنة خود ديده باشند کمتر
به تقويت و ادامه اين رفتار ترغيب ميشوند .همدلي يک مکانيسم کانديد زيربنايي ايدهآل براي
تشکيل چنين نوعدوستي هدايتشدهاي در مواقع پاسخ به درد ،نياز و يا پريشانحالي ديگران
است .نوعدوستي ناشي از همدلي ،قدرت خود را از منشا احساسي ميگيرد که خود آن را به
شادکامي ديگران ارزاني ميدارد (ديوال .)2008 ،به اين ترتيب ،افراد با سطوح باالتري از دلپذيري
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به احتمال بيشتري ميتوانند از مزاياي اجتماعي رفتارهاي همدالنه و حساس به احساسات ديگران
خود بهرهمند شوند.
با جمعبندي موارد فوق ميتوان در تاييد فرضية اصلي پژوهش ،چنين نتيجهگيري کرد که
صفت دلپذيري که حاکي از کيفيت و کميت عاطفي و اجتماعي فرد نسبت به ديگران است ،عامل
قابل استنادي در پيشبيني احتمالي لذت بردن او از درد و رنج ديگران خواهد بود .يعني شناسايي
و سنجش يک صفت اجتماعي زمينهساز است که ميتواند در مورد ساير ويژگيهاي اجتماعي
فرد (خواه در قالب هيجاني همچون شادنفرود باشد ،خواه صفتي مانند دگرآزاري) براي ارزيابي
پيشآگهي مورد استفاده قرار گيرد .ساير صفات پنجگانة شخصيت بيشتر معطوف به زندگي فردي
شخص و جهانبيني دروني وي هستند .اما دلپذيري ،کانون تمرکز را به جاي خود فرد بر ديگران
معطوف ميدارد و هيجانات و ويژگيهاي پيوندي را منعکس ميسازد .افراد با سطوح باالتري از
دلپذيري که مهمترين هسته آن احساس همدلي است ،ميزان کمتري از لذت بردن از بدبياري
ديگران را تجربه خواهند کرد .يعني دلپذيري و لذت بردن از رنج ديگران نسبت عکس داشته و
مانعالجمع هستند .طبق مدل حاصل و هدف در اين پژوهش ،تضعيف هرچه بيشتر دلپذيري
ميتواند لذت بردن از بدبياري ديگران را از هيجاني گذرا به سمت صفتي تعيينکننده پيش ببرد.
همچنين مدل حاضر از قابليت استناد و کسب توجه در بررسي علل شکلگيري صفات شخصيت
دگرآزاري برخوردار است.
يافتههاي اين پژوهش بيشترين کاربرد را در درک پارهاي از رفتارهاي اجتماعي دارد .مثال چرا
در مواقعي که انتظار ميرود همدلي در افراد برانگيخته شود ،واکنشي کامالً معکوس يعني لذت
بردن از درد و رنج ديگري نمايان ميشود ،و يا با بروز کدام سرنخهاي شخصيتي ميتوان احتمال
برانگيخته شدن اين نوع از لذت را در افراد انتظار داشت ،سواالتي هستند که ابهام در پاسخگويي
و درک آنها ميتواند تأثيرات مخربي در تعامالت اطرافيان اين افراد با آنها داشته باشد .در واقع،
پاسخ به اين سؤاالت را ميتوان از روابط بينفردي گرفته تا در حجم وسيعتري از واکنشهاي
جمعي و يا حتي در اتاق درمان به کار بست .همچنين تمايز ميان هيجان شادنفرود و شخصيت
دگرآزار مي تواند بار قضاوتي شادنفرود را کمتر کرده و در صورت افشاي اين هيجان در افراد ،آنان
را از برچسب خوردنهاي افراطي در امان نگاه دارد.
پژوهش حاضر محدوديتهايي داشت .از جمله محدوديتهاي اين پژوهش ،عدم کنترل و اندازه-
گيري موازين زيستي و اجتماعي در بروز صفت شخصيتي دگرآزار بود .يعني صرفاً تبيين
روانشناختي ميتواند مسير را تکبعدي کرده اما با گسترش و مطالعات ميانرشتهاي زيستي مثل
ژنتيک يا ساختار مغزي و يا عوامل جامعهشناختي همچون وضعيت اجتماعي -اقتصادي ،ميتوان
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تصوير جامعتري از عوامل سببشناختي در بروز شخصيت دگرآزار به دست آورد .پيشنهاد ميشود
پژوهشگران در مطالعات آينده از روشهاي اندازهگيري متنوع و رويکردهاي گستردهتري استفاده
کنند.
همچنين با توجه محدوديت جامعة آماري و گروه سني مورد مطالعه و همينطور وجود تحقيقات
معدود در اين زمينه ،تکرار پژوهش با ساير گروههاي سني به توانايي تعميم يافتهها کمک خواهد
کرد .از سويي ديگر ،اظهار عدم ابتال به بيماري روانپزشکي توسط خود مشارکتکنندگان به
تنهايي کافي نبود و بهتر است غربالگري دقيق و تخصصيتري صورت گيرد.
موازین اخالقی :براي انجام اين پژوهش ،رضايت آگاهانه از شرکتکنندگان دريافت شد .اهداف
پژوهش توضيح داده شد و همة اطالعات به صورت ناشناس اخذ گرديد .همچنين اطمينان خاطر
داده شد که اطالعات صرفا براي تحليل آماري به کار ميرود و هيچ کاربرد ديگري ندارد .همگي
افراد در انصراف در ادامة پژوهش آزاد بودند.
سپاسگزاری :در پايان از تمامي دانشجوياني که با پاسخ به پرسشنامه در جمعآوري اطالعات
اين پژوهش شرکت نمودند ،کمال قدرداني ميگردد.
مشارکت نویسندگان  :تمامي مراحل انجام پژوهش توسط تنها نويسندة حاضر صورت گرفته
است.
تعارض منافع :در اجراي مطالعه حاضر ،هيچگونه کمک مالي و غيرمالي از سازمان و افراد صورت
نگرفته است.
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