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Abstract 
Numerous studies have shown that game theory, and in particular the public 

goods perspective, helps to better understand the behavior of individuals in a 

global pandemic. The aim of the present study is to explain the vaccination 

program against COVID-19 virus based on game theory of public goods, to 

predict non-participation in vaccination as a free riding behavior through 

dark personality traits. 176 Internet participants were selected by 

convenience sampling method and answered demographic questions and 

dark personality traits questionnaire. Data were analyzed using SPSS 

software. Two-way logistic regression was used to predict the variable of 

participation in vaccination. The results of Homers-Lemshou test showed 

that the model fits the data well (x2 = 12.249, P <0.05) and was able to 

predict the criterion variable (participation / non-participation in the 

vaccination program) (x2 = 63.914 holistic, P <0.001). Overall, the model 

was able to predict 86.9% of all cases correctly. Among the three predictor 

variables of narcissism, Machiavellianism and psychopathy at the error level 

of 0.05, only the discriminant slope coefficient was significant for the 

psychopathy variable. Therefore, it can be concluded that the increase in 

psychopathy scores is associated with a decrease in the probability or chance 

of participating in vaccination (OR = 0.179). This research uses a concept of 

economics (game theory) to provide a new explanation of group 
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participation in the vaccination program; The results of this study also help 

to better understand how people with dark personality traits function in 

vaccination against COVID-19. 

Keywords: COVID-19, Dark Personality Traits, Free Riding Behavior, 

Games Theory, Vaccination. 
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 ینیب شیو پ ها یباز هیبر اساس نظر ۹۱- دیکوئ وعیش نییتب

 قیاز طر گانیرا یعنوان رفتار سوار به ونیناسیعدم واکس

 تیشخص کیصفات تار

روشنک خدابخش 

  یرکالنیپ

دانشگاه الزهرا،  تی،یو علوم ترب شناسیرواندانشکده  شناسیروانگروه  اریدانش

 .تهران، ایران

  

 

  یسارا شاکر دهیس
دانشگاه  تی،یو علوم ترب شناسیرواندانشکده  شناسیروان یدکتر یدانشجو

 .الزهرا، تهران، ایران

  چکیده
طور خاص دیدگاه کاالهای عمومی به درک بهتر  ها و به اند که نظریه بازی های متعددی نشان داده پژوهش

که ضمن تبیین برنامه  کند. هدف پژوهش حاضر این است رفتار افراد در یک پاندمی جهانی کمک می

کاالی عمومی، عدم شرکت در واکسیناسیون را   بر اساس نظریه بازی ۹۱ -واکسیناسیون علیه ویروس کوئید

کننده اینترنتی  شرکت ۹71بینی کند.  عنوان رفتار سواری رایگان از طریق صفات تاریک شخصیت پیش به

شناختی و پرسشنامه صفات تاریک شخصیت  گیری در دسترس انتخاب و به سؤاالت جمعیت به روش نمونه

مورد تحلیل قرار گرفت. از رگرسیون لجستیک دوحالتی  spssافزار  ها با استفاده از نرم پاسخ دادند. داده

لمشو نشان داد که مدل  -بینی متغیر مشارکت در واکسیناسیون استفاده شد. نتایج آزمون هومسر برای پیش

بینی متغیر مالک )شرکت/  ( و قادر به پیشx2= ،05/0< P 94۱/۹9ها برازش دارد ) صورت مناسبی با داده به

 ۱/61(. درکل مدل قادر بود P <00۹/0نگر،  = کلیx2 ۱۹4/16ه واکسیناسیون( بود )عدم شرکت در برنام

بین خودشیفتگی، ماکیاولیسم و  بینی کند. از بین سه متغیر پیش درستی پیش درصد همه موارد را به

تنها ضریب شیب تفکیکی برای متغیر سایکوپاتی معنادار بود؛ بنابراین  00/0سایکوپاتی در سطح خطای 

توان نتیجه گرفت افزایش در نمرات سایکوپاتی با کاهش احتمال یا شانس شرکت در واکسیناسیون  می

ها( تبیین جدیدی  کارگیری مفاهیمی از علم اقتصاد )نظریه بازی =(. این پژوهش با به۹7۱/0ORارتباط دارد )
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ین پژوهش به درک بهتر کند؛ همچنین نتایج ا از مشارکت گروهی افراد در برنامه واکسیناسیون ارائه می

 کند. کمک می ۹۱-چگونگی عملکرد افراد با صفات تاریک شخصیت در واکسیناسیون علیه کوئید

 هینظر ون،یناسی)کرونا(، واکس 91-دیکوئ ت،یشخص کیصفات تار گان،یرا یسوار :ها واژهکلید

   .ها یباز



 033 |و شاکری    یرکالنیخدابخش پ...؛  و ها یباز هیبر اساس نظر 0۱- دیکوئ وعیش نییتب

 مقدمه 

طور پیوسته  جوامع انسانی بهعنوان موجودی اجتماعی در فضای اجتماعی پیچیده  انسان به

گذارد. عمل  تنها بر خود بلکه بر دیگران نیز تأثیر می در حال اخذ تصمیماتی است که نه

شود درزمینه علم اقتصاد  گیری اجتماعی گفته می ها تصمیماتخاذ چنین تصمیماتی که به آن

؛ 90۹1، ۹البسونگیرد )کامر، کوهن، فهر، گلیچر و  تجربی یا رفتاری موردمطالعه قرار می

گیری اجتماعی در بستر اقتصاد عصبی  (. بررسی عصبی در تصمیم90۹۹، 9رلینگ و سانفی

شناسی و ای که از ادغام علوم اقتصاد، روان عنوان رشته شود. علم اقتصاد عصبی به ممکن می

(. در این 9004، 6شود )گلیچر و راستینچی گیرد، تعریف می علوم اعصاب نشأت می

شناسی بر عنوان یک حوزه مهم در علم روان گانه تاریک شخصیت به یر سهپژوهش تأث

گیری در نظریه  عنوان یک تصمیم گیری افراد برای واکسینه شدن یا نشدن به تصمیم

گیری نیز به مبانی عصبی  گیرد؛ در بخش نتیجه های اقتصادی موردبررسی قرار می بازی

مقاله در حوزه نوظهور اقتصاد عصبی به دنبال طور خالصه این  شود. به ها اشاره می یافته

 کنیم. ها آغاز می باشد. بحث را با توضیحی درباره نظریه بازی مدیریت بهتر شیوع کرونا می

های  توجهی با یکدیگر همکاری کرده و در فعالیت طور قابل در طول تاریخ مردم به

های  مانند دولتهای کوچک تا مؤسسات بزرگ  جمعی در گروه مشترک از شکار دسته

اند. نحوه همکاری افراد یک گروه در شرایطی که استفاده همگانی  منتخب مشارکت کرده

(. کاالی عمومی کاالی ۹۱16، 4باشد )هاردین از یک کاالی عمومی مطرح است مهم می

غیررقابتی و اختصاص ناپذیر است. غیررقابتی بودن به این معناست که مصرف آن کاال 

کند و اختصاص ناپذیری به  سترسی به کاال برای دیگران را محدود نمیتوسط یک نفر، د

توان آن را به کسی یا کسانی تخصیص داد و افراد دیگر را از آن  این معناست که نمی

(. موضوعی که همکاری در یک کاالی ۹۱۱0، 0مستثنی کرد )فنی، برکز، مکی و آچسون
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توانند باوجود عدم همکاری، از منافع  می سازد این است که افراد توجه می عمومی را قابل

(. درواقع کاالی ۹۱76، ۹مند شوند )کالرک حاصل از همکاری دیگر اعضای گروه بهره

(. ۹۱۱۱، 9کند )کلوک عمومی یک معضل اجتماعی بین منافع فردی و گروهی ایجاد می

، 6یک ابزار مفید برای بررسی این معضل اجتماعی بازی کاالهای عمومی است )کامر

های خصوصی خود را در سبد  گیرند چه مقدار از دارایی (. این بازی افراد تصمیم می9006

تر از یک و  شوند در یک ضریب بزرگ هایی که عمومی می عموم قرار دهند. دارایی

کننده در بازی ضرب شده و کاالی عمومی حاصل  تر از تعداد افراد مشارکت کوچک

اش را نیز  های شخصی مانده دارایی شود. هر فرد باقی تقسیم میطور مساوی بین همه افراد  به

شود که کل دارایی همه  کند. مجموعه مطلوبیت افراد گروه در حالتی بیشینه می حفظ می

(؛ اما افراد عقالیی تر و 900۹، 4شود )فسچباچر، گاچتر و فهر افراد تبدیل به کاالی عمومی 

وردهای غیرقطعی گروه در آینده بر جای دستا خودمحورتر گروه ممکن است به

(. در این شرایط افراد باوجود عدم ۹۱76، 0دستاوردهای فعلی خود تمرکز کنند )کالرک

عنوان سواری رایگان در تئوری  شوند که به مند می همکاری، از منافع همکاری دیگران بهره

 (.9006، 1ها مطرح است )کمیر بازی

استراتژیک تصمیمات اتخاذشده در شرایطی  ها چارچوبی را برای درک نظریه بازی

کند. بازی  که عملکرد یک بازیکن به تصمیمات سایر بازیکنان بستگی دارد فراهم می

کاالی عمومی انگیزه مردم برای مشارکت در نگهداری کاالهای عمومی یا کاالها و 

، 7کند )اولسون خدماتی که برای همه اعضای یک جامعه در دسترس است را بررسی می

که مزایای کاالی عمومی وابسته به نرخ مشارکت است  (. ازآنجایی۹۱16؛ هاردین، ۹۱10

اگر افراد زیادی رفتارهای سواری رایگان را بروز دهند در این شرایط پایداری کاالی 
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یابد چنین شرایطی تحت معضل کاالی عمومی شناخته  عمومی به ضرر همه کاهش می

دهند که حتی اگر افراد در ابتدا همکاری داشته  شان میهای تئوری بازی ن شود. مدل می

باشند عدم توانایی در کنار گذاشتن وسوسه سواری رایگان، همکاری را به یک استراتژی 

، ۹کند )پیرس، جردن، راند، وانگ، باکالیتی و همکاران دوام تبدیل می بلندمدت غیرقابل

اقدامات برای سرکوب سواری  دهند که کمبود ها نشان می (. تعدادی از پژوهش90۹7

دهد )بیوکا، لی، ویتری، کاپمن و  رایگان افراد را به سمت عدم همکاری سوق می

سازی بازی  ها از طریق مدل (. در پژوهش9006، 6؛ هرمان، تأنی و گاچتر90۹4، 9گالوانی

سو ممکن است  شده است. از یک کاالی عمومی، دو استراتژی تطبیقی کلیدی شناسایی

به خاطر تمایل خودخواهانه به حداکثر کردن سود خود و ارزیابی این مسئله که افراد 

ها هزینه کمی برای گروه دارد، تمایل به سواری رایگان داشته رفتارهای غیر همکارانه آن

توجهی در رابطه با کاالهای عمومی در دسترس  باشند. از طرف دیگر ازآنجاکه مزایای قابل

شناختی را در جهت سرکوب سواری  های روان ت سازگاریاست؛ افراد نیز ممکن اس

، 4منظور پایداری این کاال در خود ایجاد کنند )توبی، کاسمیدس و پرایس رایگان به

تواند مشکالت موجود در پشت پرده  تنها می (. گسترش و درک این سازگاری نه9001

محیطی را توضیح  تگیری، اجرای قانون و رفتارهای زیس سناریوهای واقعی ازجمله رأی

 (.9090، 0تواند ماهیت تکاملی انسان را بازگو کند )لی، یانگ و ون واجت دهد بلکه می

های احتمالی معضل کاالی  های تکاملی همچنین برای بررسی تنش نظریه بازی

های واگیردار نیز کاربرد دارد. طبق این تئوری ایمنی گروه  عمومی در شرایط شیوع بیماری

شود که تعداد زیادی از افراد واکسینه شوند و سرعت انتشار ویروس  میزمانی حاصل 

(. با در نظر گرفتن مصونیت گروه 90۹۹، 1متوقف شود )فیو، روزن بالمب، وانگ و نوواک
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توانند از بین  که افراد می طوری آید. به عنوان کاالی عمومی، معضل اجتماعی پیش می به

مندی  در مقابل عدم واکسیناسیون و همچنان بهرهواکسینه شدن و کمک به مصونیت گروه 

های  از مصونیت گروه یکی را انتخاب کنند. مشارکت در واکسیناسیون با برخی هزینه

مثال دردسر یا هزینه واکسیناسیون و عواقب بالقوه( به سود جمعی گروه  عنوان فردی )به

گونه  ی را بدون هیچکه یک استراتژی سواری رایگان مزایای فرد کند؛ درحالی کمک می

رساند؛ یعنی فرار از عفونت بدون واکسیناسیون خود. در این حالت  ای به حداکثر می هزینه

دهد که  ای برای جلوگیری از واکسیناسیون وجود دارد. نتایج یک آزمایش نشان می انگیزه

 طور فزاینده تصمیم شود که افراد به می افزایش میزان واکسیناسیون در جمعیت باعث

محققانی که در مورد مسائل (. 90۹4و همکاران،  ۹بگیرند که خود را واکسینه نکنند )بیوکا

عنوان  اند، گاهی اوقات امتناع از واکسیناسیون را به تجربی در امتناع از واکسیناسیون نوشته

، 6؛ سیگال، سیگال و بونی9000، 9اند )مای و سیلورمن نوعی سواری رایگان در نظر گرفته

، 0؛ بیتسچ، بوهم، کارن و هولتمن90۹6، 4؛ باتنهیم و اش90۹4بیوکا و همکاران، ؛ 900۱

 (.90۹0، 6؛ ون دن هوون90۹0، 7؛ باچ، باتاچرای و بال90۹6، 1؛ بیستچ، بوهم و کارن90۹7

( از رویکرد نظریه بازی برای 9090) ۱کاتو، ایدا، ایشیدا، اتو، میلوین و همکاران

 عنوان یک کاالی عمومی در شرایط شیوع تحلیل مفهوم امنیت در فاصله اجتماعی به

برند و چندین مکانیزم اجتماعی و روانی که ممکن است از سواری  بهره می ۹۱-کوئید

نده کن شرکت 9۹77کنند. بر اساس این نظرسنجی که  رایگان جلوگیری کند را شناسایی می

افراد »اند  ژاپنی در آن شرکت داشتند پژوهشگران دریافتند افرادی که با این دیدگاه موافق

بیشتر مستعد « باید همیشه از انجام کارهایی که ازنظر دیگران اشتباه است اجتناب کنند
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هستند.  ۹۱-های اجتماعی غیرضروری خود در دوران شیوع کوئید محدود کردن فعالیت

خصوص  تواند رفتار ایمنی را ارتقا دهد به نشان داد که شرم عمومی می نتایج این پژوهش

شود. در پژوهشی دیگر مشخص شد  که تعهدات اجتماعی مهم در نظر گرفته می هنگامی

کنندگانی که برای کمک کردن به دیگران  احتمال مشاهده رفتارهای بهداشتی در شرکت

دهد که  است و این نشان میو خوشحال کردن دیگران ارزش قائل هستند بیشتر 

، ۹دهد )بوهم، بتش و کارن دوستانه و اجتماعی مشارکت را ارتقا می گیری نوع جهت

عنوان یک مشکل که  های بهداشت عمومی به عدم تمایل به پیروی از دستورالعمل(. 90۹1

شدت  شود تالش برای محدود کردن ویروس را به در جوامع مختلف مکرراً ظاهر می

رغم اثبات تأثیر استفاده از ماسک در  مثال، علی عنوان (؛ به9090، 9کند )ناسو تضعیف می

های عفونی )هستچر، بیلهایس، هارت و آپیلنسکی، راکی و  کاهش شیوع بیماری

توجهی از جمعیت آمریکا از استفاده از ماسک خودداری  ( بخش قابل9090، 6همکاران

د واکسیناسیون ندارند؛ تقریباً نیمی از این ها قص درصد از آمریکایی 6۱کنند؛ همچنین  می

ها را تحت تأثیر قرار نخواهد داد )فانک و افراد متقاعد شدند که اطالعات بیشتر تصمیم آن

های بهداشتی محدود به  (. البته این موارد عدم انطباق افراد با دستورالعمل9090، 4تیسون

( گزارش 9090) 0سکا و کازاکی وایززاجنسکویی، جانسون، لنیارباشد.  متحده نمی ایاالت

کنند کمتر از  اند افرادی که نمره باال در صفات تاریک شخصیت کسب می کرده

همچنین تحقیقات  کنند. پیروی می ۹۱-شده جهت مقابله با کوئید های وضع محدودیت

های شخصیتی مانند برونگرایی و  دهد ویژگی توجهی وجود دارد که نشان می قابل

کند  بینی می های اقتصادی و اجتماعی را پیش و سازگاری همکاری دربازیگرایی  درون

(. در 900۹، 7؛ کول، جاجر، وان دنبرگ، ولک و هافستی900۱، 1)بالیت، پارک و جویرمن
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بینی رفتار  بین در پیش عنوان متغیر پیش این پژوهش صفات تاریک شخصیت به

توانند  اینکه چگونه صفات تاریک می منظور درک شده است. به واکسیناسیون در نظر گرفته

بینی کنند الزم است که ابتدا هر سه جزء این صفات تاریک  رفتار سواری رایگان را پیش

 بررسی شوند.

های  ای را در حوزه مدل مالحظه صفات تاریک شخصیت در دهه اخیر توجه قابل

ر خلفه لو، شناسی شخصیت به خود جلب کرده است )یوسفی، چلبیانلو و احمد پو آسیب

شدت اختالالت بالینی نبوده  (. این مدل شامل گروهی از صفات شخصیتی است که به۹6۱6

تر زیر آستانه بالینی اختالل هستند. ویژگی  تر و به عبارت دقیق و درواقع حالت خفیف

ها ازلحاظ اجتماعی و بین فردی اساسی صفات تاریک شخصیت این است که آن

های روزمره  توانند در موقعیت ستند. این صفات با فراوانی باال میآزاردهنده و ناخوشایند ه

گانه  های سه (. ویژگی۹6۱6خانوادگی، شغلی و تحصیلی خود را نشان دهند )احمد پور، 

های شخصیتی مرتبط اما متمایز هستند: ماکیاولیسم،  ای از ویژگی تاریک، مجموعه

(؛ این صفات با استراتژی همسرگزینی 9009، ۹خودشیفتگی و سایکوپاتی )پالهاس و ویلیام

مدت و استثماری، تکانشگری، خود مهار گری پایین، رفتار خطر جویانه، غفلت از  کوتاه

، 6؛ جویتز و پالهاس90۹0، 9آینده، پرخاشگری، خودخواهی )جانسون، کوینگ و توست

( در ۹6۱0( و رضایت زناشویی کمتر )چگنی، خدابخش پیرکالنی و دهشیری، 90۹۹

 ارتباط هستند.

سایکوپاتی با ترکیبی از عالئم تکانش گری و تمایالت ضداجتماعی همراه با 

شود که  (. تصور می۹۱4۹، 4شود )کلیکلی باکی و عدم پشیمانی مشخص می اضطراب، بی

رحمانه و  سایکوپاتی شامل دو عامل است، یک عامل بین فردی متشکل از استفاده بی

ثبات و ضداجتماعی متشکل از تکانش  عامل سبک زندگی بیاستثماری از دیگران و یک 
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طورکلی سایکوپاتی  ( به۹۱66، ۹گری و کنترل رفتاری ضعیف )هارپر، هیر و هکستیان

شامل فقدان همدلی و رفتار ضداجتماعی است. خودشیفتگی عموماً حس برتری و تکانش 

؛ 900۹، 9رودوالتگیرد )مورف و  بینی، تسلط و استحقاق را در برمی گری، خودبزرگ

(. ماکیاولیسم با یک دیدگاه جهانی بدبینانه، فقدان اخالق و 9001، 6وزیر و فاندر

شود؛ همچنین ماکیاولیسم،  ویژه برای منافع شخصی مشخص می کاری، به درست

قاعده و صمیمیت ظاهری  طلبی، رفتارهای بی فریبکاری، عدم همدلی، برونگرایی، فرصت

های صفات تاریک احتماالً  که ویژگی (. درحالی۹۱70، 4ت و گیسگیرد )کریس را در برمی

ها توسط هسته مشترک عدم توافق، فرد است، آن های رفتاری منحصربه مربوط به استراتژی

تواضع در پرسشنامه صفات  -کاری، سنگدلی و سطوح پایین فاکتور صداقت  درست

 (.90۹0، 1شوند )بوک، وایزر و ولک متحد می 0هگزاکو

های شخصیتی بر تمایل به شرکت در  های محدودی درزمینه تأثیر ویژگی هشپژو

( نقش 9099) 7واکسیناسیون صورت گرفته است. پژوهش دانک، پترویس و دانیک

عنوان متغیر میانجی در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و عدم انطباق  پذیری را به ریسک

های  کند. در پژوهشی دیگر محرک میبا اقدامات محافظتی در دوران شیوع کرونا تأیید 

ها، اطمینان و مسئولیت  روانی از طریق مدل پنج عاملی )اعتماد، رضایت، محدودیت

دهند؛  اجتماعی( در قصدمندی واکسیناسیون موردبررسی قرارگرفته، نتایج نشان می

تواند اثربخشی  شناختی مرتبط با اطمینان و مسئولیت اجتماعی می های روان ویژگی

را بهبود بخشد )ویسمن، تارک، باپتیستا،  ۹۱-های واکسیناسیون علیه کوئید ینکمپ

های  تر اعتماد به متخصصان مراقبت (. سطوح پایین909۹، 6دجاردین، جانسون و همکاران
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های شخصیتی سازگاری و همچنین  دوستی، باورهای مذهبی و ویژگی بهداشتی، نوع

یی و پارانویا با مقاومت در برابر واکسیناسیون سطوح باالی سلطه اجتماعی، روان رنجورخو

(. 909۹، ۹کرونا همراه است )مارفی، والیپرس، بنتال، شولین، مسیرد و همکاران

هایی برای مطالعه بیشتر در مورد سواری رایگان برای درک رفتار غیر مشارکتی  درخواست

ائز اهمیت است (. آنچه در این شرایط ح9090، 9وجود دارد )ناسو ۹۱-در طول کوئید

یابی به این مهم  مدیریت این بحران از طریق برنامه واکسیناسیون همگانی است. دست

هایی است که بر درک بهتر رفتار غیر مشارکتی افراد کمک کند. در این  نیازمند پژوهش

دهد شخصیت با  ( اشاره کرد که نشان می909۹) 6توان به پژوهش بالگو مورد می

کت در بهداشت عمومی در زمینه بیماری مسری مرتبط است؛ اپیدمیولوژی و مشار

گیری درباره  بررسی این سؤال است: آیا تصمیمترتیب هدف مقاله حاضر  این به

عنوان یک رفتار سواری  به ۹۱-کوئیدواکسیناسیون )شرکت/عدم شرکت( در بحران 

 بینی کرد؟ توان بر اساس صفات تاریک شخصیت پیش رایگان را می

 شروش پژوه

بود؛ یعنی  ۹400ساله شهر مشهد در تیرماه  40تا  90جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 

های اصلی  طور گسترده اعالم و ویژگی زمانی که برنامه واکسیناسیون علیه کرونا در ایران به

آن موردبحث قرارگرفته بود؛ اما توزیع واکسیناسیون در این زمان هنوز برای جامعه آماری 

های مربوط به ایمنی واکسن کامالً رفع نشده بودند. این  ش آغاز نشده و نگرانیاین پژوه

شرایط خاص زمینه انجام پژوهش مبنی بر تئوری بازی کاالی عمومی را محقق ساخت. 

شده و به پرسشنامه صفات تاریک  گیری در دسترس انتخاب نمونه پژوهش از روش نمونه

صورت الکترونیکی تنظیم  ها به دند. پرسشنامهشخصیت و سؤاالت جمعیت شناختی پاسخ دا

های اجتماعی ارسال و با رعایت اصول اخالقی پژوهش، تأکید بر محرمانه بودن  و در شبکه
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سال  40تا  90کنندگان تکمیل شدند. بازه سنی  اطالعات و رضایت داوطلبانه شرکت

شده  ازه سنی تکمیلهایی که توسط افراد خارج از ب مالک ورود به پژوهش بود. پرسشنامه

ای خاص و یا از کادر درمان بودند و یا به  بودند؛ همچنین افرادی که دارای بیماری زمینه

پرسشنامه  ۹71شده  پرسشنامه تکمیل 60۹تئوری توطئه اعتقاد داشتند؛ کنار گذاشته شد. از 

و  spss( 91زار )اف ها با استفاده از نرم های ورود به تحقیق بودند. این داده دارای کلیه مالک

 به روش رگرسیون لجستیک مورد تحلیل قرار گرفت.

 ابزار پژوهش

ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد است. برای این منظور  آوری داده روش جمع

ای الکترونیکی در دو بخش تنظیم گردید. در بخش اول عالوه بر سؤاالت  پرسشنامه

طرح سه سؤال ابتال به بیماری خاص )قلبی جمعیت شناختی، سن، جنس و وضعیت تأهل با 

عروقی، کلیوی، کبدی و ...(، فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی و باور به تئوری توطئه 

و درنهایت قصد شرکت یا عدم شرکت در  ۹۱در خصوص شیوع و واکسیناسیون کونید 

واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا موردبررسی قرار گرفت. در بخش دوم 

 کنندگان به پرسشنامه صفات تاریک شخصیت پاسخ دادند. رکتش

: جهننت سنننجش صننفات تاریننک شخصننیت  ۹پرسشنننامه صننفات تاریننک شخصننیت 

اسننتفاده شنند  9سننتیزی( از پرسشنننامه دوجننین کثیننف  )خودشننیفتگی، ماکیاولیسننم، جامعننه 

س سؤال بوده و دارای سنه خنرده مقینا    ۹9(. این پرسشنامه دارای 90۹0، 6)جنیسون و ویستر

صورت طینف لیکنرت از    گذاری آن به ستیزی است. نمره خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه

( رواینی  ۹6۱0باشند. در پنژوهش پینری و یوسنفی )     ( منی 0( تنا )خیلنی زیناد=   ۹)خیلی کم=

صوری و محتوای این مقیاس با استفاده ازنظنر اسناتید منورد تأییند قرارگرفتنه اسنت. بنرای        

 ۹1مه دوجین کثیف، از پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسنخه  ارزیابی روایی مالکی پرسشنا
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ستیزی نسنخه کوتناه پرسشننامه شخصنیتی چنندوجهی میننه سنوتا و         گویه ای، مقیاس جامعه

هنای اصنلی    همچنین پرسشنامه ماکیاولیسم استفاده شد. تحلیل عاملی به روش تحلینل مؤلفنه  

زی بنود. ضنرایب بناز آزمنائی     ستی نشانگر وجود سه عامل خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه

قنرار داشنت. ضنریب همسنانی      60/0تنا   11/0ای بنین   هنا در دامننه   برای کل مقیاس و مؤلفه

آمد. همچنین ضرایب همبستگی نمره کنل   دست به 77/0تا  16/0ها بین  درونی خرده مقیاس

و بنا ماکیاولیسنم،    49/0سنتیزی،   ؛ بنا جامعنه  07/0صفات تاریک شخصیت با خودشنیفتگی،  

بود. پایایی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد؛ بنابراین نسنخه کوتناه    00/0

سننجی مناسنب    هنای روان  پرسشنامه دوجین کثیف برای کاربرد در جامعه ایرانی از ویژگنی 

(. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای تمامی ۹6۱0برخوردار است )یوسفی و پیری، 

 آمد. دست به 1۱/0ابعاد باالی 

 های پژوهش یافته

 69کنننده ازنظنر جنسنیت     شنرکت  ۹71ها در بخش توصیفی نشان داد از  وتحلیل داده تجزیه

درصند   09درصند مجنرد و    46درصند زن، ازنظنر تأهنل     16کنندگان مرد و  درصد شرکت

ار مقنادیر مینانگین و انحنراف معین     ۹بود. در جندول   ۹7/6۹متأهل و میانگین سنی این افراد 

 شده است. بین گزارش برای متغیرهای پیش
 بین . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پیش1جدول 

 سایکوپاتی ماکیاولیسم خودشیفتگی 

 میانگین

 انحراف استاندارد

491/6 

۱94/0 

460/۹ 

100/0 

001/9 

0۱6/۹ 

سنجش های رگرسیون لجستیک بررسی شد. برای  در بخش آمار استنباطی ابتدا مفروضه

بین و لگاریتم طبیعی آن متغیر استفاده  خطی بودن از تعامل بین هر یک از متغیرهای پیش

شد. نتایج رگرسیون لجستیک عدم معناداری برای عبارات تعاملی هر سه متغیر را نشان داد 

 باشد. که مشخصه برقراری فرض خطی بودن می
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 بین . مقدار تورم واریانس متغیرهای پیش2جدول 

 سایکوپاتی ماکیاولیسم خودشیفتگی 

 746/۹ 706/۹ 616/۹ تورم واریانس

کدام از متغیرهای  ( برای هیچVIF) ۹مقادیر عامل تورم واریانس 9با توجه به جدول 

 شود. نبوده بنابراین فرض عدم هم خطی تأیید می ۹0تر از  بین بزرگ پیش

 بین . تحلیل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای پیش3جدول 

 B
 

SE Wald
2 df sig Exp) B) 

 خودشیفتگی

 ماکیاولیسم

 سایکوپاتی

 (constantثابت )

066/0- 

00۱/0 

790/۹- 

0۹۱/0 

6۹7/0 

140/0 

604/0 

۹99/۹ 

669/6 

006/0 

0۱1/96 

۹6۹/94 

۹ 

۹ 

۹ 

۹ 

011/0 

۱97/0 

00۹/0 

00۹/0 

006/0 

01۹/۹ 

۹7۱/0 

61۱/94۱ 

بینی متغیر مشارکت در واکسیناسیون استفاده  از رگرسیون لجستیک دوحالتی برای پیش

Rشد. 
 4/04و  6/40بینی بین  اسنل و نگل کرک نشان داد مدل قادر به پیش -کالک  2

صورت  لمشو نشان داد که مدل به -درصد واریانس متغیر مالک بود. نتایج آزمون هومسر

x 94۱/۹9) ها برازش دارد مناسبی با داده
2
= ،140/0 Pبینی متغیر مالک  =( و قادر به پیش

x ۱۹4/16)شرکت یا عدم شرکت در برنامه واکسیناسیون( بود )
(. P <00۹/0نگر،  = کلی2

بین  بینی کند. سه متغیر پیش درستی پیش درصد همه موارد را به ۱/61درکل مدل قادر بود 

وارد مدل شدند. در سطح  Enterاز روش  خودشیفتگی، ماکیاولیسم و سایکوپاتی با استفاده

ضریب تفکیکی برای متغیر سایکوپاتی معنادار بوده و افزایش در نمرات  00/0خطای 

سایکوپاتی با کاهش احتمال یا شانس شرکت در واکسیناسیون ارتباط داشت 

(۹7۱/0OR.)= 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Variance Inflation Factor 
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 گیری بحث و نتیجه

شخصیت )خودشیفتگی، ماکیاولیسم و  ها نشان داد از بین صفات تاریک وتحلیل داده تجزیه

بین عدم شرکت در واکسیناسیون تنها صفت  عنوان متغیرهای پیش سایکوپاتی( به

سایکوپاتی معنادار بود؛ بدین معنا که افزایش در نمرات سایکوپاتی با کاهش احتمال یا 

 شانس شرکت در واکسیناسیون ارتباط دارد.

بعاد مختلف زندگی فردی و خانوادگی با توجه به آثار منفی شیوع کرونا بر ا

(. ۹400؛ سلیمی، حاجی علیزاده، عامری سیاهویی و بهدوست، ۹400)شریعتمدار و آرانی، 

دهنده تالش پژوهشگران جهت  شده درزمینه شیوع کرونا نشان های متعدد انجام پژوهش

ور خاص ط ها و به درک بهتر از شرایط، مدیریت بحران و آگاهی بخشی است. نظریه بازی

توجهی به این بحث اضافه شود و درک ما از  طور قابل تواند به دیدگاه کاالهای عمومی می

رفتار انسان در طول یک پاندمی جهانی را افزایش دهد. مطابق با تحقیقات صورت گرفته، 

-عملکرد مردم در رعایت اصول بهداشتی و اقدام به واکسیناسیون در شرایط شیوع کوئید

؛ 909۹، ۹سازی کرد )یانگ و چوی ن با استفاده از بازی کاالی عمومی مفهومتوا را می ۹۱

زیرا یک محیط عاری از ویروس یک کاالی عمومی است که  (؛9090، 9ویلسون براین و

ها برای رعایت اصول بهداشتی و نگهداری آن به تصمیمات مردم و به تعهد مشترک آن

حال هیچ فردی از مزیت  (. بااین9090، 6وکانانجام واکسیناسیون بستگی دارد )پاکاری و ا

شود؛ بنابراین این خطر و انگیزه وجود  مندی از محیط عاری از ویروس محروم نمی بهره

مند شوند؛ چیزی  خواهد داشت که مردم ترجیح دهند همکاری نکنند و از این مزیت بهره

)یانگ و چوی،  عنوان معضل کاالی عمومی مطرح است که تحت عنوان سواری رایگان به

مورد چگونگی مواجهه با های اقتصادی دیدگاه مهمی در  (. اگرچه نظریه بازی909۹

دهد؛ اما در  عنوان یک مشکل کاالی عمومی ارائه می وضعیت شیوع ویروس کرونا به

استفاده از بازی کاالی عمومی برای بررسی عملکرد افراد در شرایط شیوع ویروس کرونا 
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( 909۹) ۹تاناکا، نیهونسگی، اهتاک و هارنو وردتوجه داشت. در پژوهشباید چند نکته را م

و بیشترین احتمال را برای رد واکسیناسیون  تر کمترین تمایل نتایج نشان داد افراد جوان

های  دارند و از این نظر متفاوت با افراد باالی پنجاه سال هستند؛ افراد با داشتن بیماری

پذیر در  های بهداشتی جمعیت آسیب های مراقبت در محیطای، سن باال و یا کار  زمینه

های شخصی عدم همکاری برای این افراد،  معرض خطر هستند. به دلیل باال بودن هزینه

باشد. همچنین مسئله  بازی کاالی عمومی بستر مناسبی جهت ارزیابی عملکرد این افراد نمی

 ۹۱-رفتارهای پیشگیرانه کوئید رو به رشد عدم همکاری مبتنی بر نظریه توطئه درزمینه

؛ پریچارد و 9090، 9)آرنوت، برندل، کمبل، چن، دیو و همکاران توجه است قابل

داشته باشند که  پردازان تفکر توطئه ممکن است واقعاً باور (. نظریه9090، 6کریستمن

ها عدم اطاعت شود آن هاست. این دیدگاه باعث می ای از جانب دولت حیله ۹۱-کوئید

 هایی خارج از محدوده نظریه (. چنین غیر همکاری9090، 4)کولینز را قهرمانانه بدانند خود

گونه افراد از دیدگاه معضل  وتحلیل اقدامات این شود زیرا تجزیه ها بررسی می بازی

(. به 909۹)یانگ و چوی،  اجتماعی کاالی عمومی ممکن است نامناسب و ناکافی باشد

کاالی عمومی در شرایط شیوع کرونا  شده برای بازی های مطرح این جهت محدودیت

 های خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. عنوان مالک به

تواند عدم مشارکت در برنامه  نتایج این پژوهش نشان داد که صفت سایکوپاتی می

مطالعات اقتصادی تجربی است که نشان بینی کند. این یافته همسو با  واکسیناسیون را پیش

تر همبستگی دارد )زو،  صفت سایکوپاتی باالتر با رفتارهای مشارکتی پایین دهند؛ می

؛ گانگ، برازیل، چانگ و 90۹۹، 1؛ کیوری، جستر و وایدینگ9090، 0گانگ، لئو و لی

توان به پژوهش ریلینگ، گلن، جرم، پاگنوتی،  (. در توضیح این مسئله می90۹۱، 7استنفی
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ساالنی که  کرد. این پژوهشگران دریافتند؛ بزرگ اشاره  (9007 ) ۹گلداسمیت و همکاران

اند، احتمال بیشتری برای عدم همکاری و  نمرات باالیی درزمینه سایکوپاتی کسب کرده

های اقتصادی دارند. با استفاده از  احتمال کمتری برای حفظ همکاری متقابل دربازی

د که افراد باصفت ها دریافتن، آن (fMRI تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی )

ای که برای  دهند، ناحیه سایکوپاتی باال، فعالیت کمتری را در قشر پیش پیشانی نشان می

گیری برای همکاری یا  پردازش پاداش حیاتی است. زمانی که این افراد در شرایط تصمیم

و   (dlPFC)  9جانبی پیش پیشانی -تر در قشر خلفی گیرند؛ فعالیت کم عدم همکاری قرار می

شود که عدم همکاری را انتخاب کنند.  باعث می  (rACC)  6قشر سینگولیت قدامی

پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که افراد با ویژگی سایکوپاتی باال، یک گرایش درونی 

ها داشته و نسبت به عدم همکاری دارند؛ زیرا که انتخاب همکاری پاداش کمتری برای آن

ز دارد. این افراد در صورتی همکاری در یک باری اقتصادی را به تالش شناختی بیشتری نیا

جانبی پیش  -گزینند که درنتیجه تالش شناختی بیشتر سطح فعالیت در قشر خلفی برمی

ها به کنترل شناختی یا تالش بیشتری برای غلبه بر افزایش دهند؛ بنابراین، آن  پیشانی را

ی این تفسیر، همچنین این پژوهش نشان داده های مغرضانه خود نیاز دارند. در راستا پاسخ

تری را جهت انتخاب  گیری طوالنی است که افراد باصفت سایکوپاتی باال زمان تصمیم

دهنده تالش شناختی بیشتر در این شرایط است. این تفسیر  کند؛ که نشان همکاری اتخاذ می

ی باال فعالیت بیشتری در شبیه به مطالعه استدالل اخالقی است که در آن افراد با سایکوپات

جانبی پیش پیشانی نسبت به افراد با سایکوپاتی پایین در هنگام انجام یک عمل  -قشر خلفی

(. 9004، 4گرین، نیستورم، آنجل، دارلی و کوهن مناسب اخالقی از خود نشان دادند )

ا به هم های شخصیتی با عالئم سایکوپاتی باال و همکاری کم ر های مشابهی که ویژگی یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rilling, J. K. Glenn, A. L. Jairam, M. R. Pagnoni, G. Goldsmith, D. R. & Et Al. 

2. Dorsolateral Prefrontal Cortex 

3. Rostral Anterior Cingulated Cortex 

4. Greene, J. D. Nystrom, L. E. Engell, A. D. Darley, J. M. & Cohen, J. D. 



 041 |و شاکری    یرکالنیخدابخش پ...؛  و ها یباز هیبر اساس نظر 0۱- دیکوئ وعیش نییتب

، ۹اند )ماکروز، منر، ایزنبارس، الپرس، النج و همکاران شده کنند، اغلب گزارش مرتبط می

9006.) 

افراد ماکیاولیسم در یک بازی اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود 

توانند با موفقیت از دیگران سوءاستفاده کرده و از  هستند و این افراد با احتمال بیشتری می

، 6؛ زیبور، وینکزه و برزکی90۹0، 9نجام این کار سود ببرند )برزکی، سزابو و زیبورا

دهند که افراد باال در نمره ماکیاولیسم نسبت به زمینه  (؛ اما تحقیقات نشان می90۹4

اجتماعی حساس هستند؛ برای مثال، وقتی بازی کاالی عمومی در بستر اجتماعی شکل 

در شرایط غیراجتماعی است افراد باصفت ماکیاولیسم نرخ گیرد نسبت به زمانی که بازی 

توان به پژوهش  (. در تبین این مطلب می90۹6، 4مشارکت باالتری دارند )داچمن و سالیمن

( اشاره کرد. این پژوهشگران دریافتند؛ 909۹) 0شده توسط هاردین، اسمیت و جوردن انجام

عی و پریشانی عاطفی بیشتر را در پاسخ ثباتی اجتما خودشیفتگی و ماکیاولیسم ادراکات بی

ها ممکن است  دهد افراد دارای این ویژگی کند که نشان می بینی می گیری پیش به همه

طور  حال، سایکوپاتی به پذیری اجتماعی قائل شوند. بااین بینی توجهی برای پیش ارزش قابل

کند. عالوه بر این،  یبینی نم ثباتی اجتماعی را پیش توجهی احساس خطر ناشی از بی قابل

های اجتماعی  های مثبت به محیط فردی پاسخ طور منحصربه سایکوپاتی ممکن است به

-که افراد با صفات باالتر سایکوپاتی در پاسخ به کووید بینی کند. ازآنجایی آشفته را پیش

 ، تأثیر مثبت بیشتری را گزارش کردند، ممکن است این افراد از رویدادهایی که عموما۹۱ً

 شوند، لذت ببرند. عنوان تأثیر منفی بر جامعه درک می به

شده مبنی بر ادراک  جهت تبیین عدم معناداری خودشیفتگی عالوه بر توضیحات ارائه

ثباتی اجتماعی و پریشانی عاطفی بیشتر در افراد با نمره باال در خودشیفتگی در شرایط  بی

های دیگری نیز  توان به نتایج پژوهش ( می909۹شیوع کرونا )هاردین، اسمیت و جوردن، 
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عنوان هسته اصلی  ( احساس شرم را به۹6۱6اشاره کرد. خدابخش پیرکالنی و صفاییان )

 ۹کنند، از طرفی پژوهش کاتو شناسی روانی خودشیفتگی توصیف می احساسات در آسیب

خصوص  بهتواند رفتار ایمنی را ارتقا دهد  ( نشان داد که شرم عمومی می9090و همکاران )

توان چنین در نظر  شود؛ بنابراین می که تعهدات اجتماعی مهم در نظر گرفته می هنگامی

ساز بروز رفتارهای حفاظتی و پایبندی به  گرفت احساس شرم بیشتر در افراد خودشیفته زمینه

باشد. این عامل در کنار عواملی همچون کم  شده ازجمله واکسیناسیون می قوانین وضع

توان  نس و تنوع در صفات ماکیاولیسم و خودشیفتگی در نمونه اخذشده را میبودن واریا

 عنوان عوامل مؤثر در عدم معناداری ضرایب ماکیاولیسم و خودشیفتگی ذکر کرد. به

تواند به درک بهتر از رفتار انسان در طول یک پاندمی جهانی و  نتایج این پژوهش می

های بعدی  تواند زمینه را برای بررسی ن میمدیریت بحران کمک کند. این پژوهش همچنی

شود؛ به بررسی عواملی  مند به این موضوع پیشنهاد می فراهم کند. به پژوهشگران عالقه

های گروهی همچون مشارکت در  بپردازند که ممکن است همکاری در فعالیت

ویژه طور  واکسیناسیون را در افراد باصفت باالی سایکوپاتی تحت تأثیر قرار دهد. به

توان تأثیر جریمه نقدی جهت عدم همکاری را در این افراد موردبررسی قرارداد. از  می

توان به این مورداشاره کرد که این پژوهش قصد افراد را برای شرکت یا  ها می محدودیت

عدم شرکت در برنامه واکسیناسیون موردبررسی قرار داده است که ممکن است متفاوت از 

گیری در دسترس که به جهت پیروی از قوانین  باشد. روش نمونه هارفتار واقعی آن

های  های بهداشتی مورداستفاده قرار گرفت از دیگر محدودیت شده و رعایت پروتکل وضع

 باشد. این پژوهش می
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cato, S. & et al. 
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