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 چکیده

گانه تاریک شخصیت، مدل گسترش یافته صفات بود. مدل صفات پنج ایرانیتاریک در نمونه  گانه صفاتاعتباریابی متقاطع مدل پنج پژوهش حاضر هدف
ستیزی و دیگرآزاری افزوده است. پژوهش از نوع توزی را به مجموعه صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعهچهارگانه تاریک شخصیت است که مولفه کینه

نفر از این جامعه بود که به روش  044و تعداد نمونه  69-69یان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی دانشجوپژوهش همبستگی بود. جامعه 
توزی ، مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری و مقیاس کینه مقیاس دوجین کثیف انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل نسخه فارسی ایخوشه گیرینمونه

ستیزی، خودشیفتگی، دیگرآزاری رحله مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از استخراج پنج مولفه ماکیاولیسم، جامعهها در دو مداده .بود
برازش انگر تایید ساختار پنج عاملی و درصد از واریانس را تبیین نماید. همچنین تحلیل عاملی تاییدی نش 21/96توزی بود که توانست در نهایت و کینه

 90/4ها بین ها از طریق آلفای کرونباخ برای مولفههمسانی درونی گویهضرایب  بودند. 6/4های برازش باالتر از مقدار بحرانی ؛ همه شاخصمطلوب مدل بود
صفات تاریک  گانهمدل پنج .بود 96/4تا  94/4ها بین  و برای و مؤلفه 99/4بود. ضرایب باز آزمائی برای کل مقیاس  99/4و برای کل مقیاس  69/4تا 

 های بالینی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار بگیرد.تواند در موقعیتدر نمونه ایرانی مورد تایید قرار گرفت و می شخصیت

 توزیستیزی، دیگرآزاری، کینهماکیاولیسم، خودشیفتگی، جامعه کلیدي: هايواژه
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 مقدمه

شناسی شخصیت مطرح شده های آسیبدید و جذابی است که در دو دهه اخیر در حوزه مدلبندی ج، فرمول2صفات تاریک شخصیت
باشند فردی همراه میهایی نامطلوب و آزاردهنده هستند و با مشکالت بیناست. از لحاظ اجتماعی، صفات تاریک شخصیت، ویژگی

گذرد، ولی این (. اگرچه از ارائه این مدل زمان زیادی نمی2969زاد، ؛ یوسفی و ایمان2969؛ یوسفی و پیری، 1441، 1)پاالس و ویلیامز
شناسی بالینی و اجتماعی باز کرد و با اقبال متخصصان این های حوزه شخصیت، روانمدل به سرعت جایگاه خاص خود را در پژوهش

 (.1429، 9هیل و مارکوس-ها مواجه شد )زیگلرحوزه

شناخته شد  0تاریک گانهبندی شد که با اصطالح سهستیزی فرمولیسم و جامعهمدل اولیه با سه ویژگی خودشیفتگی، ماکیاول
ستیزی مفاهیمی آشنا و دارای پیشینه (، از میان سه صفت تاریک شخصیت، مولفه خودشیفتگی و جامعه1441)پاالس و ویلیامز، 

در  9های نیکوالی ماکیاولیتحت تاثیر اندیشهشناسی بودند، ولی مولفه سوم از حوزه فلسفه و نظری و پژوهشی غنی در حوزه روان
شناختی به پدیده انداز روانهای کریستی و گیز اولین کسانی بودند که از چشمقرن شانزدهم وارد این مجموعه شد. دو پژوهشگر با نام

 (. 1426، 9بریسکیماکیاولیسم پرداختند و آن به به عنوان یک ویژگی شخصیت، نگرش به جهان و نوعی رفتار توصیف کردند )

هایی دارند و خصوصیاتی مانند گانه با همدیگر همپوشی و شباهت( مطرح کردند که این صفات سه1441پوالس و ویلیامز )
-های مشترک سهفردی، ویژگیکشی میان، خودمحوری، فقدان صداقت و در نهایت تمایل به بهره9کاریناسازگاری، سنگدلی، فریب

هستند و ممکن است یکی از این صفات هسته مرکزی صفات تاریک باشد، ولی برای شناسایی آن  های تاریک شخصیتگانه
های رغم شباهت، سازههای تاریک شخصیت علی(؛ با این وجود، مولفه2969زاد، های بیشتری باید انجام شود )یوسفی و ایمانپژوهش

ستیزی و ماکیاولیسم را در دارند تا در این مجموعه، دو صفت جامعهمتمایز و متفاوتی هستند؛ به عنوان نمونه، پژوهشگران تمایل 

-هایی است که نشان دادند جامعهتر و ناگوارتر قلمداد نمایند؛ شواهد برای این ادعا برگرفته از پژوهشمقایسه با خودشیفتگی، تاریک

، 6؛ آروان1429 مارکوس، و هیل-؛ زیگلر2969اد، زستیزی و ماکیاولیسم با فقدان مالحظات اخالقی همبسته هستند )یوسفی و ایمان
1429.) 

های تاریک شخصیت، برخی پژوهشگران  مطرح کردند که ممکن گانهطولی نکشید در کمتر از یک دهه از پیشنهاد مدل سه
ابی به نگاه است تعداد صفات تاریک شخصیت بیشتر از سه ویژگی باشد؛ به عنوان نمونه برخی پیشنهاد کردند که به منظور دستی

 مارکوس، و هیل-تبدیل شود )زیگلر 6گانه تاریک، به مدل صفات چهارگانه تاریکجامعی از صفات تاریک بهتر است صفات سه

(. مولفه جدید پیشنهاد شده برای خانواده صفات تاریک شخصیت، مولفه 1446، 24لوین، راجرز و شیجرنی؛ شابرول، ون1429
های جنایی و در حوزه مسائل جنسی بررسی شده است، ولی اخیراً پژوهشگران الح بیشتر در موقعیتبود. اگرچه این اصط 22دیگرآزاری

                                                           
1. Dark personality 
2. Paulhus & Williams 

3. Zeigler-Hill & Marcus 

4. Dark triad 

5. Niccolò Machiavelli 
6. Bereczkei 
7. Manipulation 
8. Arvan 

9. Dark tetrad 
10. Chabrol, Van Leeuwen, Rodgers & Séjourné 

11. Sadism 
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اند که به شکل آزارگری غیرجنسی مرسوم است، مورد توجه قرار داده 2دیگرآزاری روزمرهتری از این پدیده را که به عنوان حالت خفیف
 (.   1422، 1؛ پینکر2969زاد، )یوسفی و ایمان استرسد در جمعیت عمومی رایج کند و به نظر میجلوه می

اند، ولی شواهد با این که متخصصان حوزه صفات تاریک شخصیت، مدل صفات چهارگانه را از لحاظ نظری به رسمیت شناخته
رجی که به های نویسندگان نشان داد که تعداد مقاالت منتشر شده خاشمار و نابسنده است، بررسیپژوهشی در این زمینه انگشت

؛ 2969زاد، اند از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر است )یوسفی و ایمانبررسی اعتبار مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت پردخته
های داخلی تنها مطالعه در این زمینه، مربوط به نویسنده دوم این مقاله است (. در پژوهش1446لوین، راجرز و شیجرنی، شابرول، ون
 (.2969زاد، ی اعتبار مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در یک نمونه دانشجویی پرداخته است )یوسفی و ایمانکه به بررس

گسترش یابد و تصور  9گانه تاریکتواند به مدل پنجاند که مدل چهارگانه صفات تاریک میاخیراً برخی پژوهشگران ادعا کرده
اند (. این پژوهشگران پیشنهاد کرده1429 مارکوس، و هیل-از ذهن نیست )زیگلرهای بیشتر دور صفات تاریک شخصیت حتی با مولفه

هیل، میسر و -به عنوان پنجمین مولفه در مجموعه صفات تاریک شخصیت در نظر گرفته شود )مارکوس، زیگلر 0توزیکه کینه

شناسی شخصیت فراموش های حوزه روانتوزی در پژوهشاند که سازه کینه( بحث کرده1420(. مارکوس و همکاران )1420نوریس، 
شناسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این اصطالح بیشترین توجه پژوهشی را از طرف شده است و کمتر توسط روان

که دهند گران کینه را به گرایشی نسبت میتحلیلدریافت کرده است. روان 9و اقتصاد رفتاری 9شناسی تحولیپژوهشگران حوزه زیست

زند تا دیگران را تنبیه کند؛ برای نمونه افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی که به خودشان آسیب در آن فرد به خودش آسیب می
توزی یکی های روانی، کینهزنند تا افراد مهم اطرافشان را تنبیه کنند. در چارچوب پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختاللمی

رسان آسیب-توزی شامل یک عنصر خود(. کینه1429است )انجمن روانپزشکی آمریکا،  9ایاعتنایی مقابلهعالئم اصلی اختالل بی

فردی و اجتماعی منفی و جدی همراه باشد. در بسیاری شناختی، بینتواند به عنوان یک انگیزه نیرومند با پیامدهای رواناست که می
توزی را توان رد پای کینهمی 6و حتی پدیده فرار مالیاتی 6وریسم و جدال برای طالقهای فردی و اجتماعی مانند خودکشی، تراز آسیب

  مشاهده کرد.

 زمینه در شناختی اساسیروش هایخأل و مشکالت صفات تاریک شخصیت، حوزه در فزاینده پژوهشی و علمی عالقه رغمعلی

های صفات تاریک شخصیت، ابزارهای مختلفی را که از از مولفه هادارد؛ برای نمونه اولین سنجش وجود مفهوم این ارزیابی سنجش و

ها و خستگی اند که مشکالتی مانند طوالنی بودن گویهدهی متفاوت بودند به کار گرفتهها و حتی مقیاس پاسخلحاظ تعداد گویه
های حوزه و رشد روزافزون پژوهش (. با گسترش2969ها و واگرایی مفهومی سواالت را در پی داشته است )یوسفی و پیری، آزمودنی

 21( و جونز و پوالس2969)یوسفی و پیری،  22ای دوجین کثیفگویه 21( مقیاس 1424) 24صفات تاریک شخصیت جنسون و وبستر

                                                           
1. Everyday sadism 

2. Pinker 
3. Dark pentad 

4. Spitefulness 

5. Evolutionary biology 

6. Behavioral economy 
7. Oppositional defiant disorder 

8. divorce negotiations 

9. tax policy 
10. Jonason & Webster 
11. Dirty dozen 

12. Jones & Paulhus 



    1011 بهار 61 شماره همدشانز سال                                                                                                        روانشناختي نوين هايپژوهش فصلنامه

   

69 
 

 ها وگانه تاریک در قالب یک ابزار واحد با تعداد گویه( مقیاس کوتاه صفات تاریک را ارائه کردند که برای ارزیابی صفات سه1420)
بندی نظری صفات چهارگانه تاریک مجدداً پژوهشگران از مقیاس پاسخدهی یکسان تهیه شده بودند. از آنجا که پس از فرمول

نامه کارشناسی ارشد در قالب یک پایان (2969زاد )کردند یوسفی و ایمانها استفاده میابزارهای جداگانه و منفرد برای ارزیابی مولفه
اعتباریابی و معرفی ابزاری پرداختند که مبتنی بر بسط و ترکیب نسخه فارسی مقیاس دوجین کثیف )یوسفی و شناسی بالینی به روان

بود. مطالعه مذکور نشان داد که مدل صفات چهارگانه تاریک  2( و نسخه فارسی مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری2969پیری، 

رخوردار است. در همین راستا، از آنجا که ابزار مناسبی که بتواند صفات شخصیت در نمونه بومی قابل طرح بوده و از برازش مناسب ب
گانه تاریک شخصیت را مورد سنجش قرار دهد در دسترس نیست و شواهدی برای طرح این مدل در نمونه بومی وجود ندارد، پنج

تاریک شخصیت در صدد است تا  گانهگانه تاریک به صفات پنجبندی و گسترش نظری صفات چهارپژوهش حاضر همسو با فرمول

برای اولین بار با به کارگیری نسخه فارسی پرسشنامه دوجین کثیف، نسخه فارسی مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری و نسخه فارسی 
-گانه تاریک شخصیت بپردازد. بر این اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخمدل صفات پنج 1توزی به اعتباریابی متقاطعمقیاس کینه

گانه تاریک شخصیت بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی در نمونه بومی قابل های پنجآیا مولفه -2باشد: های زیر میبه سوال گویی

های حاصل از نمونه بومی از برازش مناسبی گانه تاریک شخصیت استخراج شده بر اساس دادهآیا مدل صفات پنج -1استخراج است؟ 
 برخوردار است؟

 

 روش

سنجی با استفاده از روش اعتباریابی متقاطع پرداخته است. در که به اعتباریابی یک ابزار روانبود ز نوع همبستگی پژوهش حاضر ا

شود و سپس به منظور مطالعه ساختار عاملی ابزار، اعتباریابی متقاطع نمونه پژوهش به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم می
شود. جامعه آماری استفاده می 0و در گروه دیگر از روش تحلیل عاملی تأییدی 9ملی اکتشافیها از روش تحلیل عادر یکی از گروه

شاغل به تحصیل  69-69نفر بودند که در سال تحصیلی  9944پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با حجم 

-گیری خوشهنفر لحاظ شد که به روش نمونه 044اد سنجی و حجم مطلوب تعدهای روانحجم نمونه بر اساس منطق پژوهش .بودند

هایی به ها با توجه به نسبت جنسیت و تعداد دانشجویان هر دانشکده کالسای انتخاب شدند؛ به این صورت که از میان دانشکده
را شده از لحاظ مخدوش و های اجها، پرسشنامهگیری و گردآوری دادهعنوان خوشه انتخاب شد. الزم به ذکر است که در فرآیند نمونه

های ورود به ها تا دستیابی به حجم نمونه تعیین شده ادامه یافت. مالکشدند و گردآوری داده ناقص بودن به صورت همزمان غربال
های خروج شامل پژوهش شامل اشتغال به تحصیل و همچنین تمایل و رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش بود. همچنین مالک

اظهاری بود. از لحاظ رعایت _حاد و مصرف دارو بر اساس خود ها و ابتال به اختالل روانیاری و مخدوش بودن پرسشنامهعدم همک

ها خواسته شد پرسشنامه را بدون نام تکمیل نمایند و رضایت آگاهانه آنها جهت مشارکت در اصول اخالقی در پژوهش، از آزمودنی
 پژوهش ثبت شد. 

 

 

                                                           
1. Short Sadistic Impulse Scale (SSIS) 

2. Cross-validation 
3. Exploratory factor analysis 

4. Confirmatory factor analysis  



 

 و همکارانرحیم یوسفی                                                                      ...                         گانه تاریک شخصیتاعتباریابی متقاطع مدل صفات پنج

 

66 
 

 ابزارهاي پژوهش

 های پژوهش که به صورت تجربی و میدانی بود از ابزارهای زیر استفاده شد: ای گردآوری دادهبر

( به منظور تهیه یک نسخه کوتاه برای 1424)  : این ابزار توسط جنسون و وبسترنسخه فارسي پرسشنامه دوجین کثیف-2

شود تا میزان تناسب دهندگان خواسته میسخباشد که از پاگویه می 21سنجش صفات تاریک شخصیت ساخته شده است. دارای 

بندی نماید. در این مقیاس هرکدام از ( درجه9تا کامالً موافقم= 2ای )کامالً مخالفم=درجه 9ها با وضعیت خود در یک مقیاس گویه
فتگی: ؛ خودشی 9،9،9،6ستیزی: ؛ جامعه 2،1،9،0شود )ماکیاولیسم: گویه سنجیده می 0سه صفت تاریک شخصیت توسط 

(. نتایج چهار مطالعه انجام شده توسط سازندگان مقیاس جنیسون و وبستر نشان داد که این مقیاس از روایی و اعتبار باال 6،24،22،21

ای از ها توسط سازندگان اصلی در دامنهبرای کل مقیاس و همچنین زیرمقیاس 2و قابل قبولی برخوردار است. ضریب پایایی بازآمائی
( مورد بررسی قرار 2969سنجی این مقیاس در ایران توسط یوسفی و پیری )های روانبه دست آمده است. ویژگی 69/4تا  99/4

و برای  99/4خوب مقیاس در نمونه ایرانی است. ضریب بازآزمائی پرسشنامه برای کل مقیاس  1گرفته است که نشانگر روایی سازه

آزمون پرسشنامه  9بود. به منظور سنجش همسانی درونی 99/4ستیزی جامعهو  64/4، ماکیاولیسم 96/4خودشیفتگی  هایمولفه
، 91/4، ماکیاولیسم 99/4های خودشیفتگی  دوجین کثیف از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده بود که برای عامل

های شخصیت جین کثیف، از پرسشنامهبود. برای ارزیابی روایی همگرای پرسشنامه دو 99/4، و برای کل مقیاس 96/4ستیزی جامعه

سوتا، و هم چنین پرسشنامه ستیزی نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهای، مقیاس جامعهگویه 29خودشیفته نسخه 
 (.2969استفاده شده بود که نشانگر روایی همگرای باال بود)یوسفی و پیری،  9-ماکیاولیسم

 

( برای سنجش 1422این پرسشنامه توسط اومیرا، دیویس و هاموند )يگرآزاري: نسخه فارسي مقیاس کوتاه تکانش د-2

ای ها در یک مقیاس لیکرت چند درجههای آزمودنیگویه است که پاسخ 24دیگرآزاری روزمره و غیرجنسی ساخته شده است. دارای 
( در 2969زاد )سنجد. یوسفی و ایماندیگران میشود. این مقیاس تمایالت فرد را درباره احساس لذت از آسیب زدن به بندی میطبقه

پژوهشی برای سنجنش مولفه دیگرآزاری به منظور آزمون مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت ابتدا با مطالعه آثار علمی این حوزه، 
رضایت سازندگان  ترین ابزار برای سنجش دیگرآزاری روزمره انتخاب و جهت کسبمقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری به عنوان مناسب

با آنها مکاتبه شد؛ سپس پرسشنامه مذکور توسط مولف دوم به فارسی برگردانده شد و مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت. ضریب 

قرار داشت. این مقیاس  69/4تا  96/4های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در دامنه همسانی درونی این مقیاس در پژوهش
( از لحاظ ساختار عاملی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشانگر تاید ساختار عاملی به 2969زاد )ش یوسفی و ایمانقبالً در پژوه

دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و نیز تاییدی در نمونه بومی است. در پژوهش مذکور ضریب همسانی درونی برای مقیاس به شیوه 

 به دست آمده بود.  69/4وه دونیمه کردن برابر با ، و به شی66/4محاسبه آلفای کرونباخ 

( ساخته شده است. این 1420هیل، مرسر، نوریس )-این ابزار توسط مارکوس، زیگلرتوزي: نسخه فارسي مقیاس کینه-3

ارزیابی و شود. مقیاس فوق به ای ثبت میهای چنددرجهها بر اساس گزینههای آزمودنیسوال است که در آن پاسخ 29مقیاس دارای 

                                                           
1. Test re-test 
2. Construct validity 

3. Internal consistency 
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بندی شده است که این پردازد که به صورت تمایل به آسیب زدن به خود به منظور تنبیه دیگران مفهومتوزی در افراد میسنجش کینه
 حاضرم "های این مقیاس عبارتند از تواند شامل ابعاد اجتماعی، مالی، فیزیکی و اذیت باشد؛ برای نمونه برخی گویهتنبیه دیگران می

 لذت ندارم دوستشان که افرادی شکست دیدن از "؛ "بخورد مشت دوتا ندارم دوستش که کسی عوضش در اگر بخورم، مشت یک

. در مطالعه سازندگان اصلی مقیاس، ساختار عاملی این پرسشنامه به روش تحلیل "بزند من آسیب به آنها شکست اگر حتی میبرم،
های عاملی مطلوب بود. ضریب همسانی درونی این مقیاس با استفاده از روش صعاملی اکتشافی حاکی از استخراج یک عامل با شاخ

به دست آمده است. در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی  66/4و در جمعیت عمومی  66/4آلفای کرونباخ در جمعیت دانشجویی 
 به دست آمد.  60/4کردن برابر با و با روش دونیمه  61/4توزی به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با برای مقیاس کینه

 

  اجراروش 

گیری ها بر اساس طرح نمونهسازی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش با هماهنگی مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، دادهپس آماده

منظور رعایت اصول اخالقی های مختلف در یک بازه زمانی یک ماهه گردآوری شد. به ها و کالساتخاذ شده با مراجعه به دانشکده
هایی که تمایلی برای شرکت در پژوهش نداشتند، کنار گذاشته شدند و به جای آنها، آزمودنی دیگری جایگزین شد. پژوهش آزمودنی

 نام بود تا از این طریق محرمانه بودن اطالعات آزمودنی ها حفظ شود.  ها بیهای تکمیل شده توسط آزمودنیهمچنین پرسشنامه

 هاوه تحلیل دادهشی

افزارهای های آماری همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و به وسیله نرمهای پژوهش با استفاده از روشداده

spss  و  11نسخهLISREL  مورد تحلیل قرار گرفت.  6نسخه 
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 هايافته
 یت تاهل و مقطع تحصیلی گزارش شده است. شناختی مربوط به سن، جنسیت، وضعهای جمعیتداده (2)در جدول 

 شناختي نمونه پژوهشهاي جمعیتداده (6)جدول
 میانگین و انحراف استاندارد گروه  

 
 سن

 (99/0) 26/19 دختر 

 (26/0) 09/11 پسر

 (09/0) 61/11 کل 

 
 جنسیت

 فراوانی و درصد گروه 

 (9/91) 124 دختر 
 (9/09) 264 پسر
 (244) 044 کل 

 
 وضعیت تأهل 

 فراوانی و درصد گروه 

 (69) 991 مجرد 

 (9) 16 متأهل 

 (244) 964 کل 

 
 مقطع

 فراوانی و درصد گروه

 (1/60) 999 کارشناسی

 (22) 00 کارشناسی ارشد

 (6/0) 26 دکتری
 (244) 044 کل

 

 ارائه شده است. دودر جدول شماره تاریک شخصیت گانه صفات پنجدر  هاآزمودنیهای میانگین و انحراف استاندارد نمره
 

 

 شخصیت تاريک گانهپنج صفات در هاآزمودنيهاي میانگین و انحراف استاندارد نمره (2)جدول 

 کل توزيکینه ديگرآزاري خودشیفتگي جامعه ستیزي ماکیاولیسم 

میانگین و انحراف 
 استاندارد

میانگین و انحراف 
 استاندارد

حراف میانگین و ان
 استاندارد

میانگین و انحراف 
 استاندارد

میانگین و انحراف 
 استاندارد

میانگین و انحراف 
 استاندارد

(26/0) 96/9 زنان  42/21 (92/0) 29/19 (94/9) 99/9 (21/0) 06/9 (99/0) 66/99 (92/21) 

 (96/29) 92/99 (16/9) 99/6 (96/9) 61/6 (99/9) 11/14 (49/9) 99/29 (49/9) 06/24 مردان

 (66/20) 21/94 (60/0) 92/6 (99/9) 14/6 (69/0) 99/12 (64/0) 99/21 (90/9) 46/6 کل

 

گانه تاریک شخصیت، نمونه پژوهش با استفاده از مالک کدهای به منظور بررسی ساختار عاملی و همچنین برازش مدل صفات پنج

حلیل عاملی اکتشافی و گروه دوم با روش تحلیل عاملی تأییدی نفری تقسیم شد. گروه اول به روش ت 144زوج و فرد به دو گروه 
 مورد بررسی قرار گرفت.
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نیز از لحاظ  1آزمون کرویت بارتلت ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.داده بود که نشان داد  69/4برابر با  2الکین-مایر-اندازه کایزر
 .جود همبستگی کافی بین متغیرها برای اجرای بهینه تحلیل عاملی استنشانگر و(، که ≥p 442/4؛ 92/1019) دار بود آماری معنی

0واریماکسبا استفاده از چرخش  9های اصلیتحلیل مولفهی به روش برای کشف ساختار عاملی از تحلیل عاملی اکتشاف
استفاده شد.  

در و در نتیجه چرخش متعامد ارجح است.  های تاریک شخصیت از استقالل برخوردارنددلیل استفاده از این روش این بود که مولفه

-واریانس تبیین (9) کرد. جدول درصد از واریانس کل را تبیین می 22/96 مجموعو در  باالتر از یک داشتند 9مؤلفه ارزش ویژه 9کل

 دهد.  ها را نشان می شده به وسیله مولفه
 

 ها با چرخش واريماکس واريانس تبیین شده به مولفه (3)جدول 
هاي استخراج شده  مقادير مولفه هاي ويژه اولیه ارزش 

 پس از چرخش

درصد  کل عامل ها
 واریانس

 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی

 02/19 02/19 96/0 02/19 02/19 96/0 دیگرآزاری
 29/96 90/20 60/1 29/96 90/20 60/1 خودشیفتگی
 96/09 90/6 92/2 96/09 90/6 92/2 ماکیاولیسم

 19/99 99/9 91/2 19/99 99/9 91/2 توزیکینه
 21/96 69/9 26/2 21/96 69/9 26/2 ستیزیجامعه

 
 نمایان شد. 29،20،29،29 هایبود که از طریق گویه دیگرآزاریدهد. اولین مؤلفه  نشان میهای مربوط به هر مولفه را گویه( 0) جدول

به دست آمد.  2،1،9،0های . سومین مولفه ماکیاولیسم با گویهبه دست آمد 6،24،22،21 هایگویهبه وسیله  خودشیفتگیدومین مؤلفه 
 هایبود که از طریق گویهستیزی جامعهمین مولفه مشخص شد. در نهایت پنج29،26،26،14های توزی با گویهچهارمین مولفه کینه

 حاصل شد. 9،9،9،6

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO( 

2. Bartlett's Test of Sphericity  

3. Principal components analysis 
4. Varimax  

5. Eigen value 
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 مولفهاملي مربوط به هر هاي ع هاي اصلي و وزن تحلیل مؤلفهنتايج  (0)جدول 
 های استخراج شده مؤلفه هاگویه هامولفه

 ستیزیجامعه توزیکینه ماکیاولیسم خودشیفتگی دیگرآزاری

 

 دیگرآزاری

29 69/4     

29 60/4     

20 61/4     

29 91/4     

 

 خودشیفتگی

24  69/4    

21  61/4    

6  62/4    

22  99/4    

 

 ولیسمماکیا

0   64/4   

2   96/4   

1   99/4   

9   99/4   

 

 توزیکینه

29    96/4  

26    99/4  

26    91/4  

14    99/4  

 

 ستیزیجامعه

9     96/4 

9     99/4 

6     99/4 

9     92/4 
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ها نشان ش از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافتههای پژوهگانه تاریک شخصیت با دادهبه منظور بررسی برازش مدل صفات پنج
را ( 2)پژوهشی برخوردار است )شکل  های حاصل از نمونه، ساختار پنج عاملی صفات تاریک شخصیت از حمایتداد که بر اساس داده

 نگاه کنید(. 
 

  

 
 : ساختار پنج عاملی مدل صفات تاریک شخصیت2شکل 

 
 

دار  معنی 442/4ست و در سطح ا مربوط به آنها باال tهمه ضرایب مطلوب هستند و مقادیر  ارائه شده است( 9) لجدودر  طور که همان
 هستند.

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 5سوال 

 

 01سوال

 

 05سوال

 

 0سوال 

 1سوال 

 
 1سوال 

 4سوال 

 6سوال 

 9سوال

 9سوال 

 6سوال 

 01سوال 

 00سوال

 01سوال

 04سوال

 

  06سوال

  09سوال

 09سوال  

 06سوال 

 11سوال

 ماکیاولیسم

 جامعه ستیزی

 خودشیفتگی

 یگرآزارید

 توزیکینه
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 گانه تاريک شخصیتگیري صفات پنجمعناداري آنها در مدل اندازهو  tضرايب استانداردشده و مقادير  (5)جدول 
ضرایب  )سؤاالت( شده متغیرهای مشاهده 

استاندار
 دشده

 tمقادیر 

 00/20 99/4 هایم از دیگران استفاده ابزاری کنم.تمایل دارم برای رسیدن به خواسته 2
 19/29 90/4 هایم دیگران را فریب داده و به آنها دروغ بگویم.تمایل دارم برای رسیدن به خواسته 1
 90/21 99/4 یگران تعریف و تمجید کنم.هایم از دتمایل دارم برای رسیدن به خواسته 9
 92/29 99/4 ای به کار بگیرم.هایم دیگران را به هر وسیلهتمایل دارم برای رسیدن به خواسته 0

 96/9 00/4 تمایل دارم احساس پشیمانی نکنم و افسوس نخورم. 9
 60/9 09/4 های اخالقی اعمال و رفتارم توجه نکنم.تمایل دارم به جنبه 9
 20/6 99/4 تفاوت باشم.ای سنگدل و بیتمایل دارم تا اندازه 9
 09/6 99/4 ها بدبین باشم.تمایل دارم نسبت به انسان 6

 96/29 96/4 تمایل دارم دیگران تحسینم کنند. 6
 99/29 69/4 تمایل دارم دیگران به من توجه کنند. 24
 96/21 90/4 تمایل دارم به مقام و منزلت خاصی برسم. 22

 99/29 99/4 تمایل دارم دیگران به من توجه و لطف خاصی داشته باشند. 21

 69/29 96/4 تواند هیجان برانگیز باشد.اذیت کردن دیگران، می 29
 49/29 96/4 توانم این کار را بکنم.کنم، چون میدیگران را اذیت می 20
 94/26 69/4 کنم.به خاطر خوشی و لذت خودم، دیگران را اذیت می 29
 16/21 99/4 برم.از تماشای آزار و اذیت دیگران، لذت می 29

 14/21 99/4 .بخورد مشت دوتا ندارم دوستش که کسی عوضش در اگر بخورم، مشت یک حاضرم 29
 شوند مجبور ندارم دوستشان که افرادی که شرطی به بپردازم، بیشتری پول خدمات یا کاال برای حاضرم 26

 .دازندبپر من از بیشتر
99/4 22/21 

 94/24 96/4 .بزند آسیب من به آنها شکست اگر حتی برم،می لذت ندارم دوستشان که افرادی شکست دیدن از 26
 دهد،می هل مرا سرم پشت شخص کنم احساس و باشم حساب صورت پرداخت حال در فروشگاه در اگر 14

 .دهممی تصاصاخ پرداخت برای را زیادی زمان و کنممی عمل کند وقت آن
92/4 26/22 

 

گزارش  های حاصل از نمونه در جدول شماره ششگانه تاریک شخصیت با دادههای مربوط به نیکویی برازش مدل صفات پنجشاخص
 .شده است

 گانه تاريک شخصیتمدل صفات پنج هاي برازششاخص (1)جدول 

Df X شاخص
2 X

2
/df RMSEA CFI NFI NNFI IFI RFI GFI 

 69/4 61/4 69/4 69/4 69/4 69/4 40/4 92/2 64/190 294 مقدار

که این شاخص در مواردی که حجم نمونه  شود اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود، ولی با توجه به این طور که مشاهده می همان
نام نسبت مجذور  جای شاخص مجذور کای به تفسیر شاخص دیگری به اغماض هست. در عوض به شود، قابلباالست معنادار می

است که با توجه به مقدار  92/2پردازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با ( میX2/dfکای بر درجه آزادی )
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های برازش  است. شاخص 40/4در حد مطلوبی قرار دارد. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد در این مدل برابر با  9بحرانی 
و شاخص  9، شاخص نیکویی نسبی0، شاخص برازش فزاینده9، شاخص برازش هنجار نشده1، شاخص برازش هنجار شده2ای مقایسه

ها  که مقادیر این شاخص به دست آمد و با توجه به این 69/4و  61/4، 69/4، 69/4، 69/4، 69/4به ترتیب برابر با  9نیکویی برازش
 مدل هستند. است، در نتیجه نشانگر برازش مطلوب 6/4باالی 
، 96/4، ماکیاولیسم 69/4خودشیفتگی های  ضریب آلفای کرونباخ برای عامل با استفاده از روش محاسبه همسانی درونی ضرایب

 باز آزمائی پرسشنامه که بهضریب  .ه دست آمدب 99/4مقیاس برای کل و  61/4توزی ، کینه69/4، دیگرآزاری 90/4ستیزی جامعه
، 96/4خودشیفتگی های  و برای عامل 99/4کل پرسشنامه برای  نفر از افراد نمونه اصلی پژوهش محاسبه شد 94دو هفته روی فاصله 

 .به دست آمد 99/4توزی و کینه 90/4،دیگرآزاری  94/4ستیزی جامعه ،99/4ماکیاولیسم 

 

 گیري بحث و نتیجه

خصیت، اجتماعی، بالینی گسترش یافته است. در جریان شناسی شهای تاریک شخصیت در حوزه روانتوجه و عالقه به مطالعه جنبه

این توجه و استقبال از صفات تاریک شخصیت آن چه که مهم و تاثیرگذار بوده است تهیه و معرفی ابزارهای کارآمد و کوتاه برای 
گانه اریابی مدل پنجباشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر عالوه بر اعتبهای صفات تاریک شخصیت میسنجش و ارزیابی مولفه

نفر دانشجو  044گانه تاریک در نمونه بومی بود. بدین منظور صفات تاریک شخصیت، معرفی ابزاری موثر برای ارزیابی صفات پنج

نفری تقسیم شدند و در قالب طرح اعتباریابی متقاطع هر یک با یکی از دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و  144انتخاب و به دو گروه 
ها در تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از استخراج پنج مولفه بود که به ترتیب دیگرآزاری، ی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافتهتأیید

درصد از واریانس کل را تبین کرد. در این  96ستیزی نام گرفت و در مجموع در حدود توزی و جامعهخودشیفتگی، ماکیاولیسم، کینه

ها نگه داشته شود، ولی مشاهده شد که در مجموعه گویه 0/4های دارای بار عاملی باالی عین شده بود که گویهتحلیل از ابتدا اگرچه م
قرار داشت. نکته مهم دیگر این که همه  69/4تا  92/4های استخراج شده باال بوده و در در دامنه ها و مولفههمبستگی بین گویه

های حاصل ای حذف و یا جابجا نشد. یافتهبوطه دارای بار عاملی معنادار بودند و هیچ گویههای استخراج شده مرها بر روی مولفهگویه

های گروه نمونه و تایید مدل استخراج شده بود به گانه مفروض نشانگر برازش مدل با دادهاز تحلیل عاملی تاییدی روی مدل پنج
قرار داشتند.  69/4تا  00/4ها در دامنه ها بر روی مولفهملی گویهبودند. بارهای عا 6/4های برازش باالتر از طوری تمامی شاخص
-توان نتیجه گرفت که مقیاس کوتاه صفات پنجهای حاصل از تحلیل عاملی به دو روش اکتشافی و تأییدی میبنابراین بر اساس یافته

اعتبار الزم و کافی برخوردار است. اگرچه  گانه تاریک شخصیت دارای روایی سازه مطلوب و باالیی بوده و مدل در جمعیت بومی از
های گانه را بررسی کرده باشد پیدا نکردند، ولی نتایج این بخش با یافتهنویسندگان پژوهشی مشابه را که دقیقاً مدل صفات پنج

گانه بی صفات سه( مبنی بر اعتبار مقیاس دوجین کثیف و نسخه فارسی آن در ارزیا2969(، یوسفی و پیری )1424جنیسون و وبستر )

های پژوهی ( مبنی بر اعتبار مدل صفات چهارگانه همسو است. این همسویی بین یافته2969زاد )تاریک و پژوهش یوسفی و ایمان
 های چندگانه صفات تاریک شخصیت در نمونه ایرانی است.  نشانگر تایید مدل

                                                           
1. Comparative Fit Index (CFI) 

2. Normed Fit Index (NFI) 

3. Non-Normed Fit Index (NNFI) 

4. Incremental Fit Index (IFI) 
5. Relative Fit Index (RFI) 

6. Good Fitness Index (GFI) 
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گانه تاریک شخصیت نیز پرداخته شد. بدین منظور پنجهای مقیاس صفات در این پژوهش به بررسی ضریب همسانی بین گویه
و برای  99/4ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که این ضرایب برای کل مقیاس آلفای کرونباخ  برای کل مقیاس و نیز تمامی مولفه

ثیف در مطالعه سازندگان اصلی قرار دارد. مقدار آلفای محاسبه شده برای مقیاس دوجین ک 69/4تا  90/4گانه در دامنه های پنجمولفه
نژاد، انصار حسین، سیدی ، در مطالعه حاجلو، قاسمی99/4تا  96/4( بین 2960، در مطالعه بشرپور و شفیعی )69/4تا  91/4مقیاس بین 

در  و برای مقیاس صفات چهارگانه تاریک 99/4تا  96/4( بین 2969و در مطالعه یوسفی و پیری ) 60/4تا  99/4( بین 2969اصل)

گانه که به قرار داشت. عالوه بر این ضریب بازآزمائی برای مقیاس پنج 66/4تا  96/4( در دامنه 2969زاد )مطالعه یوسفی و ایمان
قرار داشت. ضریب بازآزمائی برای  96/4تا  94/4های آن در دامنه فاصله دو هفته مجدد ارزیابی شده بود برای کل مقیاس و مولفه

و در مطالعه یوسفی و  64/4تا  99/4( 2969، مطالعه یوسفی و پیری )69/4تا  99/4توسط سازندگان اصلی بین  مقیاس دوجین کثیف

گانه تاریک قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعه همسانی درونی و پایایی مقیاس صفات پنج 62/4تا  99/4( بین 2969زاد )ایمان
(، 2969نژاد، انصار حسین، سیدی اصل )(، حاجلو، قاسمی2969، یوسفی و پیری )(1424شخصیت با نتایج مطالعات جنیسون و وبستر )

های پژوهش حاضر نشانگر این بود که مقیاس صفات ( همسو است. بنابراین یافته2969زاد )( و یوسفی ایمان2960بشرپور و شفیعی )

 یایی نتایج برخوردار است.ها و نیز ثبات و پاگانه تاریک شخصیت از همسانی درونی و انسجام گویهپنج

های کوتاه به دلیل مقرون به صرفه بودن و رغبت انگیزی با اقبال بیشتری از طرف سنجی آزمونبه طور کلی در حوزه روان

تواند به فارسی یک مدل می سنجی نسخههای روانشوند؛ عالوه بر این، معرفی و مطالعه ویژگیمتخصصان و پژوهشگران مواجه می
های داخلی همسو با مطالعات به روز جهانی کمک نماید. پژوهش حاضر همسو با این دیدگاه نشان داد که سترش پژوهشرشد و گ

گانه تاریک شخصیت از اعتبار مطلوبی در نمونه بومی برخوردار است همچنین ابزاری سودمند و معتبر را عالوه بر این مدل صفات پنج

های بالینی و پژوهشی مورد استفاده متخصصان و ت معرفی کرد تا در موقعیتگانه تاریک شخصیبرای سنجش صفات پنج
های پیش روی پژوهش حاضر فقدان یک ابزار موازی برای مقایسه نتایج و نیز عدم کنترل پژوهشگران قرار گیرد. از محدودیت

 ها بود. های روانپزشکی در آزمودنیاختالل
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Abstract 

This study aimed at cross-validation of Dark pentad personality traits model among Iranian 

sample. The Dark Pentad Personality Traits Model expands upon the dark tetrad model, adding 

the component of spitefulness to the personality constellation of the narcissism, 

Machiavellianism, psychopathy and sadism. The present correlational research studies the 

research population from Azarbaijan Shahid Madani University in the academic year 2017-2018 

and the sample size consisted of 400 people who were selected by using cluster sampling 

methods. The instruments used in this study included the Persian version of Dirty Dozen Scale, 

the Persian version of Short Sadistic Impulse Scale, and the Persian version of Spitefulness scale. 

The data were analyzed in two stages. First, Exploratory factor analysis revealed five components 

of Machiavellianism, psychopathy, narcissism, sadism, and spitefulness, which could finally 

explain 59.12% of the total variance. Also Confirmatory factor analysis confirmed the Five-

Factor Model and showed good fitness of the model; all fitness indices were higher than the 

critical value of 0.9. The internal consistency coefficients of the items through Cronbach’s alpha 

for the components ranged from 0.74 to 0.86 and for total items was 0.77. Test-retest reliability 

coefficients were 0.75 for total items, and between 0.70 and 0.79 for the components. Dark 

pentad personality traits model was confirmed in the Iranian sample and can be evaluated in 

clinical and research settings. 
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