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 .7استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسئول).
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

چکیده
مقدمه :پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت ابزاری جدید برای تشخخی
هدف پژوهش هاضر اعتباریابی مقیاس سه جنبه تاریک شخصیت بود.

سخریو و اسخان در هخوخه شخصخیت اسخت.

روش :جامعه اماری شامل کلیه کاربران فعال دارای پست الکترونیک بودند که  212نفر با اسختفاده رو نمونخهگیخری
گلوله برفی بهعنوان گروه نمونه انتخاب شخدند .دادههخا بخا رو تحلیخل عخاملی تیییخدی و نخر افخزار «اِی .ا  .اُو .اس»22 .
تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :یافتهها نشان داد که ضریب الفای کرونباخ برای مؤلفههای شخصیت ماکیاویلیسم  ،0/17ضداجتماعی
 0/33و خودشیفته  0/33و رابطه نمره کل با هر ایتم در دامنه  0/72تا  0/00بخه دسخت امخد .بررسخی همسخانی
درونی با استفاده اخ رو الفای کرونباخ ،توافق بین ارخیابها ،اخمون باخ اخمون و همبستگی سؤال بخا نمخره
کل اخمون نشان داد که این مقیاس اخ پایایی مناسبی برخوردار است .بررسیهای مربخو بخه روایخی محتخوا و
ساخه این مقیاس نشانگر روایی مطلوب پرسشنامه مذکور بود .یافتههای هاصل اخ تحلیل عاملی تیییدی همانند
فر اصلی ،سه عامل همبسته ولی مجخزا را اشخکار سخاخت کخه عبخار انخد اخ ماکیاویلیسخم ،ضخداجتماعی و
خودشیفته.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست امده میتوان گفت که پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت
ابزاری پایا و روا برای سنجش این سه جنبه شخصیت در جامعه ایران است.
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مقدمه
سه نوع شخصیت وجود دارد که بهعنوان جنبههای سههگانهه
تاریهه  1شخصههیت هوههدورناک هاکیاوی ی هه  ،2خودشههیگی  3و
ضااجیماع  .4این سه جنبه ،شخصیتهای آزاردهناهای ه هینا
که عم کردشان در هحاوده طبیعه اسهت و در جاهعهه بههوفهور
هواهاه ه شود [ .]1سیاستهای هاکیاوی ی بهوسی ه کارآهای
آن ها در توجیه کردن کارهایوان هوخص ه شهود .شهعار ایه
آنها این است که «هاف وسی ه را توجیه ه کنا» .جاهعهسییزی
و هاکیاوی ی سازهههای هززایه ه هینا و از ظحهاه هگدهوه
همپوش های نیز دارنا ،زیرا هر دو با فقر روابط عاطگ  ،هیزهان
و فقاان ن رانه ههای اخالقه همهراه ه هینا .خصویهیار بهارز
جاهعهسییزان فقاان عاطگه است [ .]2،1درحاظ که هاکیاوی ی -
ها از طریق بدرهکو و سوءاسیگاده و جاهعهه سهییزی بها فقهاان
گناه ،عام یااقت ،بابین و سن ال بودن نیز هوخص ه شهود.
خودشیگیهها به دنبال توجه ،وجده یا هوقعیت اجیماع ه ینا و
باورشان بر این است که ن هبت بهه دی هران برتهری و اسهیحقا
بیوههیری دارنهها [ .]3خودشههیگی و جاهعهههسههییزی هههر دو در
هگاهی باظین ه ینا که جزء اخیالالر شخصیت ه ینا کهه در
«دی .اس .ام 5».نیز طبقهبنای شهاه اسهت [ .]4هحققهان نوهان
دادهانا که سه هؤظگهی جنبههای تاری شخصیت دارای هاهیهت
ذات ه و تنییک ه ه ههینا [ .]5،5تندهها هاکیاوی ی ه دارای جههزء
هحیط بیویری است ،زیرا هاکیاوی ی تحت تأثیر تزربه تعایل
ه شود [.]2
تحقیقار نوان داده است که رفیهاریههای هاکیاوی ی هی و
خودشههیگی در دوره کههودک همکههن اسههت بهها شخصههیتهههای
ضااجیماع هرتبط باشا و این شخصیتها با پرخاش ری در دوره
کودک و نوجوان ارتبها دارد [ .]7ایهن سهه نهوع شخصهیت بها
تکانو ری ،رفیارهای پرخطر ،فقاان خهودکنیرظ و راهبهردههای
زناگ سهری  5ههرتبط اسهت [ .]11 ،11 ،9 ،8خودشهیگی بها
قماربازی هرتبط دان یهانا [ .]12کری ل 7و همکاران جنبههههای
سهگانه تاری شخصیت هورد بررس قرار دادنها ،نیهاین نوهان ر
ارتبا هیزانخواه و تکانو ری با سه جنبه تاریه شخصهیت
[ ]13و شر بنایهای همراه با زور و تدایها اسهت .افهرادی کهه
رفیارهای جاهعه سییزی و هاکیاوی ی باالتری دارنا از سب های
شههو طبع ه هنگ ه تههر رپرخاش ه ری و خههودزن  ،)8درحههاظ کههه
خودشیگیهها بیویر از سب های شو طبع هثبتتری ه کننها
[ .]14از نظر راهوتمن و کوالر 9خودشیگیهها ن بت بهه دو سهن
دی ههر ،در ن ههاه هههردم هههورد هحبوبیههت بیوههیری ه ههینا [.]15
1

Dark Triad
Machiavellianism,
3 Narcissism
4 Psychopathy
5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
)(DSM
6 Fast Life Strategy
7 Crysel
8 Aggressive, self-defeating
9 Rauthmann&Kolar
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Externally Oriented Thinking
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جان ون و کروز 11دریافینا ،ههر کهاام از ابعهاد سههگانهه تاریه
شخصیت با شکل خای از نقص عاطگ هرتبط است .شخصهیت
ضااجیماع با ضعف در هماظ  ،هوکل در توییف اح اسهار و
تگکر در جدت خارج  11خودشیگیهها با هماظ عاطگ هحاود و
هوکل در شناسای اح اسار و هاکیاوی ی ها با تگکر در جدهت
خارج ارتبا دارد .فاکیورهای هخی ف اظک تایمیها بها همهاظ
هحاود هرتبط است و به نوبه خود جنبههای تاری شخصهیت را
پیشبین ه کنا [.]15
هحققان تالش کردهانا سه جنبه تاری شخصیت را از جدار
گوناگون هورد هطاظعه قرار دهناک هطاظعار نوان هه دهها وقیه
این افراد به عنوان رهبر انیخاب ه شونا با سهایر افهرادی کهه بهه
رهبری نم رسیانا تگاوت ناارنا [ .]17این شخصیتهها همکهن
است دارای کارکرد هثبت و انطباق نیز باشهنا .اگهر جنبههههای
تاری شخصیت با هوش و جذابیت فیزیک همراه شود ،اغ ب بهه
افراد در ک ب هوقعیت رهبری کمه هه کنها [ .]18بهه گگیهه
هوگان ،12یگار تاری شخصیت به هردم کم ه کنا تا از بقیه
در هحیط کار ج و بیگینا ،نه اینکه ظزوهاً با دی هران همهراه شهود
[ . ]19همین اهر باعث شاه است که اخیراً بعض از هحققهان بهر
روی اجیماع سییزهای هوفق [ ]21و خودشیگیههای هوفق []21
هیمرکز شونا .هرچنا کهه ایهن افهراد همکهن اسهت در بعضه از
زهینهها هوفق باشنا ،وظ اکثراً در ندایت ،از جهذابیت هه افینها
[ .]19 ،18در هطاظعهای جان ون و همکاران [ ]11از گروه نمونهه
خواسینا تا به سناریوهای واکنش نوان دها .نیاین نوهان هه -
دها افراد خودشیگیه بیویر از فنون نرم بدرهکو اسهیگاده هه -
کننا .درحاظ که افراد ضا اجیماع بیویر از فنهون سهخت بدهره-
کو اسیگاده ه کننا .افراد هاکیاوظ انعطافپذیر بودنا و از ههر
دو روش بدره ه برنا.
بررس هبان نظری و تزرب در این زهینه نوان ه دها که
سه جنبه تاری شخصیت با هیغیرهای ب یاری ههرتبط ه هینا.
هرچنا که در ط چنا سال گذشیه ،این سهه هؤظگهه بههیهورر
جااگانه هورد هطاظعه قرار ه گرفینا و ابزارهای هززای داشینا،
وظ در حال حاضر برای هطاظعه این سه جنبه هزهرا از هه وظه
همپوش ابزارهای سهاخیه شهاه اسهت تها بیهوان راحهتتهر ایهن
خصوییار شخصیی را هطاظعهه نمهود []18؛ بنهابراین شهناخت
خودشهیگی  ،هاکیهاوی و جاهعههسهییزی ،بهه دظیهل اینکهه بها
رفیارهای پرخطر زیادی ارتبا دارد رهاننا ق اری ،بدهرهکوه از
دی ران ،پرخاش ری ،ازدواجها ناهوفق) ،الزم و هد اسهت .ظهذا در
اوظین گام بایا بیوان ابزار هناسب برای شناسای و سهنزش ایهن
شخصیتها تدیه نمود؛ بنابراین ایهن پههوهش بهه دنبهال بررسه
روای و پایای اعیبار سازه این هقیاس است.
یک از ابزارهای ساخیه شاه در ایهن حهوزه ،پرسوهناهه 12
سؤاظ جنبههای پ ت 13شخصیت اسهت کهه توسهط جان هون و
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وب یر تدیه شا [ .]22ع رغ عالقههای که در تحقیقار ن بت
به جنبههای سهگانه تاری شخصیت پایا آهاه است ،هنوز یه
ابزار کوتاه و کارآها وجود ناارد .بهنحهویکهه اگهر بخهواهی ایهن
شخصیتها را هورد آزهون قرار دهی  ،با اسیگاده از هقیهاسههای
هیگاور ،بایا بیش از  91آیی را اسیگاده کنی تا این سهه جنبهه
اناازه گیری شود .به همین هنظور نیاز است ابزار کارآها و کوتاه
در این زهینه ساخیه شود .از طرف دی ر اگر تمام ایهن ابزارهها در
ی ابزار تزمی شود کارآهای آن باالتر ه رود ،زیرا با ی ابهزار
سروکار داری و هوکالر هر کاام از ابزارها بهتندهای را نخواهها
داشت .هاف از انزام این پهوهش تعیین شاخصهای روای سازه
هقیاس سه جنبه تاری شخصیت است؛ بنابراین این پهوهش بهه
دنبال پاس به این سؤال استک آیا هال 3عاه جنبههای تاری
شخصیت بهوسی ه دادههای گردآوری شاه در یه نمونهه ایرانه
هورد حمایت قرار ه گیرد؟ نیاین این پههوهش هه توانها هیهزان
اعیمادپذیری هقیاس سه جنبه تاری شخصیت را بهعنهوان یه
ابزار اناازهگیری هوخص سازد.
روش
نوع پژوهش
پهوهش حاضر از نوع توییگ  -همب ی است.
آزمودنی
جاهعه آههاری شهاهل ک یهه ک هان اسهت کهه دارای پ هت
اظکیرونی فعال ه ینا 272 .نگر با اسیگاده از روش نمونهگیهری
گ وظه برف به عنوان گروه نمونه انیخاب شهانا .بهرای برگردانهان
این پرسوناهه به فارس ابیاا فهرم ان ی ه پرسوهناهه توسهط
هحقق بهیورر ه یقل ترجمه و فرم ندای تدیه شا .سپس فهرم
ان ی با روش ترجمه هعکوس توسط هیخصص زبان ان ی ه
به ان ی برگرداناه شا .ایهن کهار هوجهب اطمینهان بیوهیر از
یحت ترجمه پرسوناهه ه گردد .در ابیاا این پرسوناهه در ی
نمونه  41نگری اجرا شا و از دانوزویان خواسیه شا تها سهؤاالر
هبد را هوخص کننا ،در این هرح ه نیز ایالحار الزم به عمهل
آها و بعا از نظرخهواه از چنها هیخصهص روانوناسه  ،روایه
هحیههوای ن ههخه ندههای تا.یهها شهها .هحققههین بههرای گههردآوری
اطالعار ،پرسوناهه اظکیرونیک تدیه نموده و آن را با اسهیگاده از
پ ت اظکیرونیک به  31نگر ارسال کرد و سپس از آنها خواسهیه
شا که آن را تکمیل کرده و در یورر اهکان آن را حااقل بهرای
 5نگر از دوسیان خود ارسال نماینا و آنها نیز این کهار را تکهرار
کننهها .همینههین توضههیحار الزم دربههاره چ ههون پههر کههردن
پرسوناهه در باالی آن داده شاه بود تا اینکه تعااد  272نگهر بهه
این پرسوناهه جواب دادنا و آن را برای هحقق ارسال نمودنا.

شیوه تحلیل دادهها
در این تحقیق عالوه بر آهار توییگ و همب هی پیرسهون،
برای بررس روای سازه از روش تح یل عاهل تأییای و نهرمافهزار
«اِی .ام .اُو .اس »222 .اسیگاده شا.
نتایج
یافیهها نوان داد که هیان ین و انحراف اسیاناارد گروه نمونه
در داهنه سن  15تها  41سهال ،بهه ترتیهب  25/53و  5/32بهود.
 27/5دریا از شرکتکنناگان دارای هارک کارشناسه ارشها و
باالتر 51/4 ،دریا ظی انس 4 ،دریا کاردان  5/5 ،دریا دیپ و
 1/5دریا دیپ به پایین بودنا 54/ 8.دریا از گروه نمونه زن و
 41/5هرد توکیل ه داد .بررس روای هحیهوای از روش توافهق
بین ارزیابها اسیگاده شا بهنحویکه سه هیخصص روانوناس در
هورد آیی های و هؤظگه های پرسوناهه نظر خهود را بیهان کردنها.
ضرایب پایای بهین ارزیهابهها در هؤظگههههای هاکیهاوی ی ،1/82
ضااجیماع  1/87و خودشیگیه  1/83به دست آها .برای ارزیاب
پایای با اسیگاده روش باز آزهای در یه دوره یه هاههه در 41
دانوزوی دانو اه هحقق اردبی اجرا شا که نیاین نوان داد که
ضریب باز آزهای برای هؤظگه هاکیاوی ی ه  1/73 ،ضهااجیماع ،
 1/58و خودشیگیه  1/52به دست آهها .در جهاول  1هیهان ین و
انحراف هعیار هیغیرهای پهوهش آورده شاه است.
جاول شماره  ،2شاخصههای آههاری و ضهرایب همب هی
هادههای هقیاس سه جنبه تاریه شخصهیت را نوهان هه دهها.

ابزار پژوهش
پرسوههناهه  12سههؤاظ سههه جنبههه تاری ه شخصههیتک ایههن
پرسوناهه توسط جان هون و همکهاران سهاخیه شها [ .]22ایهن
پرسوههناهه سههه هؤظگههه دارد کههه خودشههیگی  ،هاکیاوی ی ه و
جاهعهسییزی را در  12گویه ،در طیف  5درجهای ظیکرته کهاهالً
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AMOS-22

730

1
2

Downloaded from cpap.shahed.ac.ir at 17:13 IRDT on Sunday July 22nd 2018

هخاظف= 1تا کاهالً هوافق= ،5این سهه جنبهه تاریه شخصهیت را
هورد آزههون قهرار هه دهها .جان هون و همکهاران در  4هطاظعهه
هخی ف و در  1185شرکتکنناه ،ویهگه ههای روانسهنز ایهن
هقیاس رشاهلک اعیبار سازه ،روای افیراق  ،ه زهان و پایهای بهاز
آزهون) را هورد بررس قرار دادنا ،بهنحویکه از  91آیی ابیهاای
در ندایت  12آیی برای فرم ندای آن باق هانا .در ندایت آنهها
هقیاس خود را  12ویهگ پ ت شخصیت 1ناهیانها ،درحهاظ کهه
همان سه جنبههای تاری شخصیت را اناازهگیری ه کنا .داده-
های این هطاظعه نوان داد که این هقیهاس بها پرخاشه ری ،عهام
توافق و ازدواجهای کوتاههار هرتبط است .سازناگان این هقیاس
گزارش دادنا که در تمام هطاظعار ،ایهن هقیهاس از ویهگه ههای
روان سنز هناسهب برخهوردار بهود .در هطاظعهار هیعهادی کهه
جان ون و همکاران [ ]22انزهام دادنها ،هیهزان آظگهای کرونبها
هاکیاوظی را از  1/72تها  ،1/77بهرای ضهااجیماع از  1/55تها
 1/59و برای خودشیگی از  1/78تا  1/85گزارش نمودنها و بها
اسیگاده از روشهای روای ه زهان ،پهیشبهین و تح یهل عهاه
تأییای ،روای آن را تا.یا کردنا.
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جدول  .1میانگین ،انحراف معیار متغیرهای ماکیاویلیسم ،ضداجتماعی و خودشیفته

هیغیرها و شاخصهای آهاری
هاکیاوی ی

7/13

3/15

ضااجیماع

9/72

2/87

خودشیگیه

11/95

4/31

جدول  .2شاخصهای آماری و ضرایب همبستگی مادههای مقیاس سه جنبه پلید شخصیت ()n=272

هاکیاوی ی

ضااجیماع

خودشیگیه

سؤاالر

هیان ین  ±انحراف هعیار

r

 -1دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،دی ران را تحت نگوذ خود درآورم.
 -2دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،از فریب یا دروغ اسیگاده کن .
 -3دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،در هقابل دی ران چربزبان کن .
 -4دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،از دی ران سوءاسیگاده کن .
 -5دوست دارم ردر اشیباهات ) اح اس پویمان نااشیه باش .
 -5دوست دارم بیشازحا ن ران اخالقیار یا رعایت ایول اخالق اعماظ نباش .
 -7دوست دارم ن بت به دی ران سن ال و ب عاطگه باش .
 -8دوست دارم ن بت به دی ران عیبجو و بابین باش .
 -9دوست دارم از دی ران بخواه که هرا تح ین کننا.
 -11دوست دارم از دی ران بخواه که به هن توجه کننا.
 -11دوست دارم به دنبال شان و هقام اجیماع باش .
 -12دوست دارم از دی ران انیظار داشیه باش که توجه ویههای به هن کننا.

1/35± 2/52
1/73± 1/37
1/13± 1/89
1/83± 1/34
1/11± 4/33
1/32± 2/31
1/15± 1/59
1/91± 1/48
1/37± 2/54
1/33± 2/57
1/13± 3/95
1/37± 2/79

1/81
1/74
*
1/81
*
1/72
*
1/42
*
1/74
*
1/77
*
1/59
*
1/85
*
1/91
*
1/55
*
1/87

همانطور که در جاول  2هالحظه ه شود .باالترین هیان ین
در هیغیر هاکیاوی ی در هاده  2ر )2/52و کمیهرین هیهان ین در
هاده  4ر ،)1/34باالترین هیان ین در هیغیر ضااجیماع در ههاده
 5ر )4/33و کمیرین هیان ین در هاده 8ر )1/48به دست آها.

*
*

همینین در هیغیر خودشیگیه باالترین هیان ین در ههاده 11
ر )3/95و کمیرین هیان ین در هاده 11ر )2/57به دسهت آهها .در
جاول شماره  2ضریب آظگای کرونبا به تگکی هر هیغیهر آورده
شاه است.

جدول  .3ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک هر متغیر

ضریب آظگای کرونبا
هیغیر

پهوهش حاضر

پهوهش ،سازناگان هقیاس

هاکیاوی ی

1/74

1/77-1/72

ضااجیماع

1/53

1/59-1/55

خودشیگیه

1/84

1/85 – 1/78

جدول  .4برازش الگوی پیش نهادی با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی

X2

df

Χ2/df

GFI

IFI

CFI

NFI

RAMSEA

RMR

ساخیار سه عاه

در پهوهش حاضر

87/338

41

2/18

1/95

1/95

1/95

1/93

1/15

1/19

عاه

در پهوهش حاضر

551/227

54

11/21

1/58

1/51

1/51

1/59

1/18

1/14

ساخیار سه عاه

در پهوهش سازناگان هقیاس

123/91

-

2/43

-

-

1/92

1/87

1/18

-

عاه

در پهوهش سازناگان هقیاس

344/51

-

5/38

-

-

1/55

1/58

1/15

-

اظ و  /شاخص

ساخیار ی

ساخیار ی
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هیان ین

انحرافهعیار

نادر هاجلو و همکاران

بررسی مقدماتی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت

همان طور که در جاول  3هالحظه ه گردد ،هم ان درونه
هیغیر هاکیاوی ی  ،1/74ضااجیماع  1/53 ،و خودشیگیه 1/84
به دست آها که نوان ه دها کهه ضهریب آظگهای کرونبها ایهن
هقیاس خود ارزشیاب در حا قابل قبوظ اسهت .افهزون بهر ایهن،
همب ی هری از هادههای هقیاس ذکر شاه با نمهره کهل ههر
هیغیر نیز هحاسهبه شها کهه در جهاول  2قابهل هالحظهه اسهت.
همب ی سؤالها با نمره کل ههر هیغیهر در سهط ،P< 1/111
هعن دار بودنا .داهنه این ضریب همب ی از  1/42تها  1/91در
نوسان بوده است؛ بنابراین همه پرسشههای هقیهاس سهه جنبهه
تاری شخصیت از هم ان الزم برخوردارنا.
روایی سازه
وارس روای سازهی پرسوناهه سه جنبهه تاریه شخصهیت
به وسی ه تح یل عاه تأییای و با اسیگاده از نرم افزار «اِی .ام .اُو.
اس »22 .یورر گرفت .برای آزهون هال سه عهاه از شهاخص
هزههذور کههای ،شههاخص نیکههوی بههرازش 1شههاخص برازنههاگ
هقای ه ای ،2شاخص برازناگ افزایو  ،3شهاخص ریوهه خطهای
هیان ین هزذورار تقریب 4و باقیماناه هزذور هیان ین 5و شاخص
توکر ظویس 5اسیگاده شا .برای تعیین کگایهت برازنهاگ اظ هوی
پیش ندادی با دادهها ،ترکیب از شاخصهای برازنهاگ اسهیگاده
شا .در جهاول  4شهاخصههای ههذکور نوهان دادنها کهه ههال
پیوندادی از شاخصهای برازناگ قابل قبوظ برخوردار است.
شاخص هزذور کای ،شاخص برازناگ هط ق هال است کهه
هرچه به یگر نزدی تر باشا و به ظحاه آهاری هعنه دار نباشها،
هال برازناهتر خواها بود .وقیه حزه نمونهه بهین  75تها 211
باشا ،هقاار هزذور کای ی اناازه هعقهول برازنهاگ اسهت؛ اهها
برای هالهای با  Nبزرگتر ،هزذور کهای تقریبهاً از نظهر آههاری
هعن دار است [ .]23این هوجب ه شود که آههاره هزهذور کهای
تقریباً همیوه برازش هال را رد کنا [ ]25 ،24بنابراین ب هیاری
از پهوهو ران هزذور کای را ن بت بهه درجهه آزادی آن ریعنه
هزذور کای ن ب ) ه سهنزنا [ .]25برخه پهوهوه ران بیهان
کردهانا که چنانیه این شاخص کمیر از  2باشا ،برازناگ عهاظ ،
بین  2تا  5برازناگ خوب و بهزرگتهر از  5برازنهاگ ضهعیف و
ناهقبول اظ و را نوان ه دها [ .]27هنهارجار جهاول  4هقهاار
هزذور کای ن ب را  2/18نوهان هه دهها کهه نوهاندهنهاهی
بههرازش خههوب هههال اسههت .شههاخص نیکههوی بههرازش ،شههاخص
برازناگ هقای های و شاخص برازناگ افزایوه شهاخصههای
ه ینا که برازش هال هعین را با هال پایه نوان ه دهنا [.]28
هرچه این شاخصها به ی نزدی تر باشها ،بهرازش ههال بدیهر
است .اظبیه این هقاار بایا حااقل  1/91باشا تا ههال ههورد نظهر

شکل .1نمودار مدل برآورد شده مقیاس سه جنبه تاریک شخصیت (ساختار
سه عاملی)

1 GFI
2 IFI
3

CFI
RMSEA
)5 Root Mean Square Residual (RMR
)6 Tucker Lewis Index (TLI

7

4

)Normed Fit Index (NFI
8 Browne &Cudeck
9 Excellent Fit
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پذیرفیه شود .بر اساس هنهارجار جهاول  4هقهادیر «جه  .اف.
آی« ،».اِن .اِف .آی« ،» 7.آی .اِف .آی ».و «سه ه  .اِف .آی ،».بهههه
ترتیب 1/95 ،1/93 ،1/95و  1/95است که حاک از برازش خوب
هال است .همانطور که هواهاه ه شود ایهن هقهادیر از هقهادیر
پهوهش ای نیز باالتر و بدیر بود .شاخص ریوه خطای هیان ین
هزذورار تقریب از شاخصهای دی ر برازناگ است .ایهن هقهاار
ریوه دوم هیان ین هزذورار باق هاناه است که بهعنوان تابع از
هقاار کواریانس تگ یر ه شهود [ .]23بهروان و کهودک 8هقهادیر
باالتر از  1/11را نوان دهناه برازش ضعیف ،بهین  1/18تها 1/11
برازش هیوسط ،بین  1/15تا  1/18برازش قابل قبهول و کمیهر از
 1/15را نوان دهناه بهرازش عهاظ  9هه داننها [ .]29بهر اسهاس
هنارجار جاول ،4شهاخص ریوهه خطهای هیهان ین هزهذورار
تقریب برابر  1/15به دست آها که نوهاندهنهاهی بهرازش قابهل
قبول این هال است .باقیماناه هزذور هیهان ین  1/19بهه دسهت
آها که باز ه نوان دهناه برازش خوب هال است .همانطور که
در جاول شماره  4هالحظه ه گهردد ،برازنهاگ ههال پههوهش
حاضر از برازناگ سازناه این هقیاس نیز باالتر شا بههنحهویکهه
شاخص ریوه خطای هیان ین هزذورار تقریب این هقیاس 1/18
به دست آها .دریورت که این شاخص در این پههوهش  1/15بهه
دست آها که نواندهناه برازناگ هال پهوهش حاضر است.
شکل .1نمودار هال بهرآورد شهاه بهرای سهه جنبهه تاریه
شخصیت را نوان ه دها .همانطور که در شکل 1هالحظه هه -
گردد ،ک یه بارهای عاه هقیاس سه جنبه تاری شخصیت روی
سه عاهل بهطور هعن داری بار گذاشیهانا .تندا آیی شماره  5بهار
هعن داری نااشت .به غیر از ایهن آیهی  ،بهزرگتهرین بهار عهاه
هربو به هاده  11و کوچ تهرین آن هربهو بهه ههاده  11بهود.
همینین شکل شماره  2بارهای عاه هربو بهه  12هقیهاس را
در ی ساخیار ی عاه را نوان هه دهها .همهانطهور کهه در
جاول  .4هالحظه ه شود ،ساخیار ی عاه این هال از برازش
هناسب برخوردار نبود و هطابق با پهوهش سازناه هقیاس ساخیار
سه عاه آن از برازش و بدیری داشت .ظذا سهاخیار ته عهاه
این هال چه در پههوهش سهازناگان هقیهاس و چهه در پههوهش
حاضر تا.یا نوا.
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شکل .2نمودار مدل برآورد شده مقیاس سه جنبه تاریک شخصیت (ساختار تک
عاملی)

بحث و نتیجهگیری
سازگاری اجیماع از بهزرگتهرین ه ها.ل زنهاگ فهردی و
خانوادگ هر جاهعه ای است که هیأسگانه عام سازگاری همکهن
است به هعضل بزرگ در جواهه تبهایل شهود [ .]31بهر اسهاس
بررسه هههای یههورر گرفیههه اخههیالل شخصههیت ضههااجیماع و
خودشیگیه در هیان اخیالالر شخصیت شیوع بیویری دارد []31
وظ در هورد شخصیت هاکیاوظ تحقیقات یورر ن رفیهه اسهت.
هیأسگانه پرسوناههای ه در ایران وجود ناارد که این سه جنبهه
تاری شخصیت را با ه هورد ارزیاب قرار دها .در این پهوهش با
هعرف ه پرسوههناهه سههه جنبههه تاری ه شخصههیت ،ویهگ ه هههای
روانسنز آن هورد بررس قرار گرفت .جان هون و وب هیر []22
بیان کردنا که در پهوهشهای قب ههیچگونهه هقیهاس کوتهاه و
هعیبری در این زهینه وجود نااشیه و در خی ه از پههوهشهها از
هقیاسهای جااگانهای برای سنزش این سه جنبه شخصیت ه -
پرداخینا .هقیاس که ه کوتاه و ه این سهه جنبهه را در خهود
داشیه باشا ،بدیر از هقیاسهای اسهت کهه بههطهور پراکنهاه بهه
بررس این سه جنبه تاری شخصیت بپهردازد .بهه همهین دظیهل
آن ها به ساخت چنین هقیاس همت گماردنا .با توجه بهه اینکهه
در ایران این سه جنبهه تاریه از شخصهیت ههورد بررسه قهرار
ن رفیه بود ،بنابراین هحققین سع بر آن داشینا کهه بهه بررسه
پایای و روای این هقیاس بپردازنا.
دادههای حایل از بررس پایای این هقیهاس نوهان داد کهه
هیزان ضریب آظگای کرونبا هقیاس هذکور برای سه جنبه تاری
شخصیت در حا قابل قبوظ اسهت ،بههنحهویکهه ضهریب آظگهای
کرونبا به دست آهاه ،هطابق با آظگای کرونبا سازناگان هقیاس
بود .همینین بهرای بررسه هم هان درونه در جدهت بررسه
پایای  ،همب ی هر سؤال با نمره کل آزهون گرفیه شها .نیهاین
نوان داد که همه سؤاالر با نمره کل هر عاههل رابطهه هعنه دار
باالی دارد و نوان ه دها که این هقیاس از پایای قابهل قبهوظ
برخوردار است .داده های حایل از روش بازآزهای و روش توافهق
بین ارزیابها برای سه هؤظگه هقیاس نوان داد که این سه هؤظگهه
از پایای هط وب برخوردار است.
عالوه بر پایای  ،روای هحیوا و سازه این هقیاس تا.یا شا .بها
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توجه بهه اینکهه روایه هحیهوا جنبهه عق ه و هنطقه داشهیه و
نم توان نییزه را بر اساس روشهای آههاری بهه یهورر ضهریب
عادی تعیین نمود ،ظذا تا.یا هیخصصان این حوزه در اهر ارزیهاب
روای یوری و هنطق پرسوهناهه جنبههههای سههگانهه تاریه
شخصیت هالک عمل واق گردیا.
نیاین حایل از تح یل عاه نوان داد که بهار عهاه چدهار
سؤال هاکیاوی ی از بار هناسب و باالی برخوردار است؛ بنابراین
شخصیت هاکیاوی ی ی بیان ه کنا که این افراد بها ترفنهاهای
دی ران را هورد آظت دست خود قرار داده و از هر وسهی های بهرای
رسیان به اهااف خود اسیگاده ه کننا .هد ترین شعار آنها این
است که هاف وسی ه را توجیه ه کنا.
بار عاه سه سؤال در شخصیت ضااجیماع هثبهت بهوده و
نوانه ضااجیماع بودن را نوان ه دهها .سهن ال و به عاطگهه
بودن ،خودخواه  ،عام پایبنای به اخال و ان انیت از هؤظگههای
ای شخصیت ضااجیماع است؛ اها تندها سهؤال  5بهار عهاه
هعن داری بها شخصهیت ضهااجیماع نااشهت و در نمونهه ایهن
پهوهش تا.یا نوا .ه توان چنین تبیین کرد که بهار هنگه ایهن
سؤال «دوست دارم اح اس پویمان نااشیه باش » ن بت به سه
سؤال دی ر کمیر است؛ بنابراین بدیر است در نمونه جااگانه دی ر
این سؤال را دوباره هورد سنزش قرار داد.
بار عهاه چدهار سهؤال خودشهیگی هثبهت بهوده و نوهانه
خودشیگیه بودن افراد است .افراد خودشیگیه بهطور هااوم از دی ر
توجه و تح ین ه خواهنا و تمایل آنها این است که دنبال هقام
و هوقعیت اجیماع باشنا .توجه ویههای از دی هران هه ط بنها و
دوست دارنا این توجه ن بت به سایر افراد هیگاور باشا .هرگهاه
اح اس کننا که به آنها ک توجد شاه است دچار سرخوردگ
شاه و همکن است بهطور هنگ واکنش نوان دهنا.
در کل دادههای حایل از برازش هال این هقیاس نوان داد،
هال سه عاه که توسط سازناگان هعرف شاه در این پههوهش
نیز تا.یا شاه و حی برازش باالتر و بدیر از هال سازناگان دارد.
افزون بر این ،همان طهور کهه بهرازش ههال ته عهاه را تا.یها
نکردنا ،برازش هال ت عاه این پههوهش نیهز تا.یها نوهاه و
دادهها نوان دادنا که هال سه عاه برازش بدیهر و دقیهقتهری
ن بت به ت عاه دارد و واریانس بیویری را تبیین ه کنا.
درهزموع از نیاین پهوهش حاضر چنین اسینبا ه شود که
با در نظر گرفین یافیههای هربو به پایهای و روایه  ،زههان الزم
برای تکمیل پرسوناهه ،سدوظت نمرهگذاری که از هد ترین جنبه
عم بودن پرسوناهه هح وب ه شود ،هقیاس سه جنبه تاری
شخصیت ابزاری کاهالً هناسب برای سنزش ایهن سهه شخصهیت
تاری است؛ بنابراین این ابزاری هناسب برای ارزیاب سهری ایهن
سهه شخصههیت افههراد ،جدههت اسهیگاده پهوهوه و بهاظین بههرای
پهوهو ران و هراکز درههان و هوهاورهههای شهغ و خهانوادگ
است .پیونداد ه شود در پهوهش آت به بررس روای و پایهای
این هقیاس در جاهعههای هخی ف پرداخیه شود.
در این تحقیق سایر روای های پیشبین ،ه زههان ،افزایوه ،
بررس ن ردیا و الزم است در هطاظعار بعای این هحاودیت رف
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9. Jonason, P. K., &Tost, J. (2010). I just cannot control
myself: The Dark Triad and selfcontrol.Personality
and Individual Differences, 49, 611–615.

 هقیاس جنبههای سه گانه تاری شخصهیت ابهزاری جایها.گردد
، است و هنوز شواها داخ ه در ههورد ویهگه ههای روانسهنز
 زهینهیهاب دربهاره آن یهورر ن رفیهه،  آزهایو، همهگیرشناس
 اهیا است که در پهوهشهای آت شهواها کهاف در ههورد.است
روای و پایای این هقیاس هنیور گردد تا با اطمینان بیویری در
.سایر زهینههای پهوهوه و درههان ههورد اسهیگاده قهرار گیهرد
،ازآنزاکه اکثریت گروه نمونه دارای تحصیالر دیپ به باال بودنا
بنابراین اسیگاده از این هقیاس در افراد زیر دیپ با احییا بکهار
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پیوست
پرسشنامه سه جنبه تاریک شخصیت
کاهالً هوافق

سواالر

هوافق

تا حای هوافق

هخاظف

کاهال هخاظف

 .1دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،دی ران را تحت نگوذ خود در آورم
 .2دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،از فریب یا دورغ اسیگاده کن
 .3دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،در هقابل دی ران چرب زبان کن
 .4دوست دارم برای رسیان به اهااف  ،از دی ران سو اسیگاده کن
 .5دوست دارم ردر اشیباهات ) اح اس پویمان نااشیه باش
 .5دوست دارم بیش از حا ن ران اخالقیار یا رعایت ایول اخالق اعماظ نباش
 .7دوست دارم ن بت به دی ران سنگ دل و ب عاطگه باش
 .8دوست دارم ن بت به دی ران عیب جو و بابین باش
 .9دوست دارم از دی ران بخواه که هرا تح ین کننا
 .11دوست دارم از دی ران بخواه که به هن توجه کننا
 .11دوست دارم به دنبال شأن و هقام اجیماع باش
 .12دوست دارم از دی ران انیظار داشیه باش که توجه ویهه ای به هن کننا

سواالر  1تا  4هربو به هاکیاوی ی

 ،سواالر  5تا  8هربو به ضا اجیماع و سواالر  9تا  12هربو به خودشیگیه ه ینا .همینین همه

آیی ها به یورر ه یقی نمرهگذاری ه شود رکاهالً هخاظف = 1تا کاهال هوافق =.)5
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