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ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت
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صغری ابراهیمی
تاریخ دریافت1911/6/11 :

قوام1

صص141-151 :

تاریخ پذیرش1911/11/11 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک
شخصیت (موشاگن ،هیلبیگ و زتلر )1111 ،در جمعیت ایرانی بود .بدین منظور از جامعه آماری کلیه
افراد بزرگسال (باالتر از  11سال) ساکن شهر تهران ،نمونه ای به حجم  541نفر به شیوه هدفمند و
در دسترس انتخاب شد .افراد حاضر در پژوهش به پرسشنامه ویژگی های  1گانه تاریک (موشاگن،
هیلبیگ و زتلر )1111 ،شخصیت پاسخ گفتند .داده های حاصل با نرم افزار آماری  SPSS-19مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  19سوال روی  1عامل بارگذاری
شدند که این  1عامل روی هم  46درصد از واریانس پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت
را تبیین می کردند .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  11سوالی  1/19محاسبه
گردید که نشان از هماهنگی درونی مناسب سوال ها داشت .نتایج تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار
 AMOSو روش مدل یابی معادالت ساختاری نیز نشان داد ،الگوی نه عاملی پرسشنامه با داده ها
برازش دارد .بطور کلی یافته ها حاکی از مناسب بودن ویژگی های روان سنجی پرسشنامه در جمعیت
ایرانی بود و می توان از این ابزار در پژوهش ها استفاده کرد.
واژه های کلیدی :اعتبار ،روایی ،ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت

1دانشیار گروه روان شناسی تربیتی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسول مقالهqavam.s2015@gmail.com :
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مقدمه
امروزه و در طول تاریخ ما شاهد رفتارهای بی رحمانه ،خودخواهانه  ،بی پروا ،یا حتی رفتار بد
شیطانی در فرهنگ ها و جوامع مختلف هستیم .به همین ترتیب ،محققان از رشته های مختلف در
درون و فراتر از روانشناسی ،توصیف ،توضیح و پیش بینی چنین فعالیتهای منفی که اغلب تعامالت
مثبت اجتماعی را به خطر می اندازند و بنابراین ساختار جوامع کارآمد را در کل مختل می کنند
مورد هدف قرار داده اند .از دیدگاه روانشناسی  ،و به ویژه روانشناسی شخصیت ،تحقیقات تمرکز
طوالنی در صفات پایدار شخصیت دارند که با اخالق پیوند دارند ،و از جمله ویژگی های تاریک
شخصیت که شامل مواردی است که از نظر اخالقی و رفتاری در اجتماع سؤال برانگیز است را مورد
بررسی قرار می دهند (.)Moshage , Hilbig, & Zettler, 2018
سنجش ابعاد بهنجار و نابهنجار ویژگیهای شخصیتی تاریخچهای طوالنی دارد .یکی از این
نظامهای معتبر ،مبتنی بر خودسنجی نظریه آیزنک )Eysenck & Eysenck, 1975( 1و دیدگاه
سه بعدی او از شخصیت است .آیزنک معتقد بود شخصیت از صفات یا عواملی تشکیل شده است که
با روش تحلیل عاملی به دست می آیند .آیزنک برای آشکار کردن صفات شخصیت از تحلیل عاملی
استفاده کرد و این روش را با آزمونهای شخصیت و تحقیقات آزمایشی که دامنه وسیعی از متغیرها
را در بر میگرفتند ،تکمیل کرد .نتیجه تالشهای آیزنک نظریه شخصیت مبتنی بر سه بعد است که
به صورت ترکبیات صفات یا عوامل توصیف میشوند و میتوان آنها را عوامل برتر یا فراعاملها در
نظر گرفت .این سه بعد شخصیت عبارتند از :برونگرایی در برابر درونگرایی ،روانآزردهگرایی در برابر
ثبات هیجانی ،روانپریشیگرایی در برابر کنترل تکانه (.)mohammadzadeh , ashouri, 2018
در سال های اخیر روانشناسان شخصیت در تحقیقات توجه خودشان را به سمت ویژگیهای
تاریک شخصیت متمرکز ساختهاند ،و چتری از تحقیقات روی اصطالح ویژگی های تاریک قرار دارد.
ویژگیهایی همچون ماکیاولی ،1سایکوپاتی 9و خودشیفتگی .4که مجموعاّ تحت عنوان مدل تیره سه
تایی یا شخصیت تاریک شناخته میشوند Paulhus & Williams (2002 ( .از پیشگامان اولیه در طرح
این دیدگاه بودند ،آنها معتقدند که این سه ویژگی همگی بر شرارت ،سردی عاطفی ،نیرنگی و
پرخاشگری متمرکز میباشند و بر جنبه های تاریک و کثیف شخصیت متمرکز هستند .اگرچه
شباهتهای مهمی بین مؤلفههای صفات سهگانه تاریک شخصیت وجود دارد ،باید به تفاوتهای مهم
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موجود بین این مؤلفهها نیز اذعان کنیم .یکی از این واگراییها مربوط به این واقعیت است که صفات
ماکیاولیسم و جامعهستیزی در مقایسه با خودشیفتگی بیشتر به عنوان ویژگیهای شخصیتی تاریکتر
و ناگوارتر لحاظ شدهاند ( .)Rauthmann & Kolar, 2013این ادعا با پژوهشهایی حاصل شده است
که نشان دادهاند جامعهستیزی و ماکیاولیسم با پیامدهایی مانند فقدان دغدغههای اخالقی همبسته
هستند (.) Arvan, 2013
در سالهای اخیر  )2018( Moshage, Hilbig, & Zettlerبا بسط نظریه های پیشین ویژگی
های دیگری نیز به این ویژگی های تاریک افزوده اند که شامل خودخواهی ،1ماکیاولیسم  ،بی اخالقی،1
خودشیفتگی ،حق روانی ،9سایکوپاتی ،سادیسم ،4منفعت طلبی شخصی ،5و کینه توزی 6می باشد.
آن ها با تکیه به نتایج برخی تحقیقات از جمله پژوهش فراتحلیل اوبویل 7و همکاران ( O'Boyle,
 )Forsyth, Banks, & McDaniel, 2012معتقدند که صفات تاریک مختلف از یک ماده اصلی زمینه
ای ناشی می شوند و بنابراین یک هسته مشترک دارند .با این فرض آن ها به تدوین نظریه ای
پرداختند که در ادامه تحقیقات قبلی مبتنی بر نظریه سه ویژگی تاریک شخصیت و با بسط پرسشنامه
پنج عاملی شخصیت مک کرا و کاستا ( )McCrae & Costa, 2008و مدل پرسشنامه هگزاکو ( Ashton
 ،)& Lee,2007بود .و مبتنی بر این نظریه پرسشنامه ای طراحی شد که  1ویژگی تاریک شخصیت
را مورد سنجش قرار می دهد.
در بررسی ویژگی های تاریک شخصیت فرم های مختلفی وجود دارد .در ایران Hajlo et al,
 ،2015; basharpoor & shafie, 2015; Yousefi & Piri, 2016; Amiri & Yaghoobi, 2016به
بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگیهای سهگانه تاریک شخصیت پرداختند و
( ،)Yousefi & Imanzad, 2018; Atadokht, Zardi Gikloo, Laleh, 2019نیز به بررسی ویژگی
های چهار گانه تاریک شخصیت پرداختند.
ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش ( )Hajlo et al, 2015برای مولفههای شخصیت ماکیاویلیسم
 ،1/74ضداجتماعی  1/69و خودشیفته 1/19و رابطه نمره کل با هر آیتم در دامنه 1/41تا  1/11به
دست آمد.
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ضریب همسانی درونی خرده مقیاسها در پژوهش ( )Yousefi & Piri, 2016بین  1/61تا 1/77
به دست آمد .همچنین ضرایب همبستگی نمره کل صفات تاریک شخصیت با خودشیفتگی1/57 ،؛
با جامعهستیزی 1/41 ،و با ماکیاولیسم 1/55 ،بود .در پژوهش ( )Yousefi & Imanzad, 2018نتایج
روایی سازه نشانگر تأیید ساختار چهارعاملی مدل و برازش خوب آن با دادههای حاصل بود .ضرایب
باز آزمایی برای کل مقیاس و مؤلفهها در دامنهای بین  1/76تا  1/14قرار داشت که نشانگر پایایی
آزمون بود .ضریب همسانی درونی برای کل مدل و نیز خرده مقیاسها بین  1/61تا  1/11به دست
آمد که نشانگر انسجام درونی آزمون بود .در پژوهش)Atadokht, Zardi Gikloo, Laleh (2019
نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که مقیاس  4عاملی از اعتبار مناسب برخوردار است
(ضریب آلفای کرونباخ برای عامل ماکیاولیسم  ،11/1خودشیفتگی  ،16/1سایکوپاتی  1/71و سادیسم
 1/77به دست آمد) .شاخص های برازش تحلیل عاملی تاییدی نیز روایی مناسب مقیاس را نشان
دادند.
در یکی از مطالعاتی که  )2018( Moshage, Hilbig, & Zettlerدر پژوهش خود بدان اشاره
کرده اند از  1145آزمودنی ،داده های مربوط به  1115پرسشنامه که بصورت آنالین پاسخ داده شده
بودند مورد بررسی قرار گرفت .دامنه سنی شرکت کنندگان  11تا  61سال با میانگین  99/4و انحراف
استاندارد  11/1بود .نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار  1عاملی پرسشنامه را که همگی زیر مجموعه
یک متغیر مکنون بودند را تایید کرد .شاخص های برازش نشان دادند مدل نه عاملی از داده های
تجربی پشتیبانی می کند.
از آن جا که شناخت شخصیت در مواردی مانند استخدام های شغلی ،مشاوره های ازدواج ،و
شناخت رفتارهای مجرمانه و ...می تواند کمک کننده باشد لذا وجود ابزارهای مناسبی که بتواند به
سنجش این ویژگی ها بپردازد ضروری به نظر می رسد .از اینرو با توجه به ضرورت وجود ابزارهایی
برای سنجش شخصت و این نکته که مدل نه گانه تاریک شخصیت در ایران مورد بررسی قرار نگرفته
است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ویژگیهای  1گانه تاریک
شخصیت روی نمونه ای ایرانی بود.
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا پرسشنامه ویژگیهای  1گانه تاریک
شخصیت ( )Moshage , Hilbig, & Zettler, 2018در نمونه ایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار
است ؟
روش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه
افراد بزرگسال (باالتر از  11سال) ساکن شهر تهران بود .از این جامعه ،نمونه ای به حجم  541نفر
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به شیوه هدفمند و در دسترس به ابزار پژوهش پاسخ دادند .بخشی از افراد نمونه بصورت آنالین به
پرسشنامه الکترونیکی پاسخ دادند ( 151نفر) و بقیه نیز بصورت مداد کاغذی به پر کردن پرسشنامه
پرداختند .پرسشنامه ها بصورت انفرادی پاسخ داده شده است و هر فردی بصورت مستقل عمل کرده
است .بعد از جمع آوری داده ها حدود  95پرسشنامه بدلیل مخدوش بودن اطالعات و تکمیل نبودن،
حذف گردیدند و حجم نمونه به  515نفر کاهش پیدا کرد.
اطالعات الزم برای بخش نظری پژوهش از کتاب ها و مقاالت استخراج شد و در بخش آماری
از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .در بخش آمار توصیفی به ویژگی های جمعیت نمونه و
همچ نین شاخص های توصیفی متغیر پژوهش پرداخته شد و در بخش آمار استنباطی برای بررسی
ویژگی های روان سنجی ابزار پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید .در این پژوهش ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ویژگی های  1گانه تاریک
شخصیت مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشنامه ویژگی های تاریک شخصیت توسط ( )Moshage, Hilbig, & Zettler, 2018با
گسترش و ادامه تحقیقات قبلی مبتنی بر نظریه سه ویژگی تاریک شخصیت و با بسط پرسشنامه
پنج عاملی شخصیت ( )McCrae & Costa, 2008و مدل پرسشنامه هگزاکو (،)Ashton & Lee, 2007
ساخته شد که دارای  19گویه می باشد .که  1ویژگی را مورد سنجش قرار می دهد .این  1ویژگی
عبارتند از :خودخواهی ( 11گویه) ،ماکیاولیسم ( 11گویه) ،بی اخالقی ( 1گویه) ،خودشیفتگی
(1گویه) ،حق روانی ( 1گویه) ,سایکوپاتی ( 1گویه) ،سادیسم ( 11گویه) ,منفعت طلبی شخصی (1
گویه) و کینه توزی ( 17گویه)  .نمره گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرت و  5درجه ای می باشد .نتایج
پژوهش سازندگان تست نشان داد ابزار از اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است .این پرسشنامه توسط
سه متخصص مترجم به زبان فارسی ترجمه شد و سپس دوباره از فارسی به انگلیسی ترجمه شد .با
مطابقت ترجمه ها و اطمینان از صحت ترجمه پرسشنامه  19سوالی در اختیار جمعیت نمونه قرار
گرفت.
یافته ها
در این پژوهش  541نفر شرکت داشتند ،که برخی از پرسشنامه ها به دلیل مناسب نبودن و
مخدوش بودن پاسخ ها حذف شدند و حجم نمونه به  515نفر (117مرد ،و  971زن) کاهش پیدا
کرد .میانگین سنی مردان شرکت کننده در این پژوهش  51سال و میانگین سنی زنان  97سال
محاسبه گردید .در این پژوهش ،به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه ویژگی های  1گانه تاریک
شخصیت ،نخست قابلیت تحلیل عاملی از طریق آماره کایزر -مایر -اولکین و آزمون کرویت بارتلت
بررسی شد .بر این اساس مقدار اماره کایرز-مایر -اولکین ( )1/114به دست آمد که بیانگر کفایت
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نمونه است و آزمون کرویت بارتلت( X2=11111/511با  df=9419و  ) P>1/111نشان میدهد که
ماتریس همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست؛ بنابراین عاملیابی قابل توجیه است.
در تحلیل عاملی اکتشافی ،ابتدا سوال هایی که دارای همبستگی پایین(کمتر از  )1/1با نمره
کل پرسشنامه بودند حذف شدند .در این مرحله سوال های  75 ،79 ،61 ،55 ،51 ،91 ،91و 11
حذف شدند .سوال  96نیز به دلیل اشتراک پایین و همبستگی پایین حذف شد و همچنین سوال 44
بار عاملی ضعیفی(کمتر از  )1/1روی همه عامل ها داشت .بنابراین با حذف این سوال ها مجموعا 11
سوال حذف شدند و تعداد گویه های پرسشنامه به  19گویه کاهش پیدا کرد .در ادامه  19سوال با
تکیه بر پشتوانه نظری تست روی  1عامل بارگذاری شدند که این  1عامل روی هم  46درصد از
واریانس پرسشنامه ویژگی های تاریک شخصیت را تبیین می کردند .در جدول  ،1مقدار ارزش ویژه
و واریانس تبیین شده عامل ها قبل و بعد از چرخش واریماکس ،گزارش شده است.
جدول .1واریانس کل تبیین شده توسط عامل ها قبل و بعد از چرخش
مجموع مجذورات بارهای استخراج شده بعد از چرخش

ارزش ویژه اولیه
عامل

ارزش ویژه

درصد
واریانس

درصد
تراکمی

ارزش ویژه

درصد
واریانس

درصد
تراکمی

1

16/71

11/11

11/11

1/91

11/11

11/11

1

7/11

1/51

11/71

5/11

6/11

11/11

9

9/19

9/71

91/41

5/14

6/11

14/91

4

1/11

1/77

95/16

4/17

5/19

11/49

5

1/14

1/46

97/79

9/66

4/41

99/14

6

1/11

1/91

41/15

9/61

4/97

91/11

7

1/61

1/19

41/11

1/45

1/16

41/17

1

1/59

1/14

49/19

1/11

1/91

49/56

1

1/45

1/74

45/61

1/76

1/11

45/61

برای تعیین عامل های معنی دار از نمودار چرخش یافته ارزش های ویژه که نمودار اسکری
نامیده می شود ،استفاده گردید .در این نمودار طرحی از تبیین واریانس کل تبیین شده توسط هر
متغیر را در ارتباط با هم نشان می دهد.
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جدول .2عامل ها و سوال های بارگذاری شده روی آن ها
ردیف

سوال ها

عامل ها

 .11اگر امکان داشت ،با خوشحالی پول کمی پرداخت میکردم تا
1

همکالسیای که مورد
عالقه ام نیست ،در امتحان نهایی رد شود.
. 17اگر من یکی از آخرین دانشآموزان در حال امتحاندادن باشم و متوجه

1

شوم که معلم بهنظر بیصبر میرسد ،من امتحانم را طوالنیتر میکنم تا او
عصبانیتر شود.
 .16حاضرم برای برخی کاالها و خدمات هزینه بیشتری پرداخت کنم تا

9

افرادی که
دوست شان ندارم هزینه بیشتری را صرف کنند.

4
5
6

.11اگر همسایهام از ظاهر حیات جلوی خانهام ناراضی باشد سعی میکنم
آن را بدتر کنم تا او ناراحت شود
.14خوشحال میشوم نماینده منتخبی که مخالفش بودم شکست بخورد
حتی اگر این شکست به اجتماع صدمه بزند.
 .19اگر این قرار بر این باشد که دیگران نمره باالتری از من بگیرند،
ترجیح میدهم هیچ کسی در کالس امتیاز اضافهای نگیرد.

عامل 1
کینه توزی
بارهای عاملی
بین  1/771تا
1/951
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7

 .15من حاضرم یک ضربه بخورم ،تا فردی که دوستش ندارم دو ضربه
بخورد.
 .11اگر در فروشگاه متوجه شوم افرادی که پشت سر من هستند عجله

1

دارند ،سعی میکنم آهستهتر عمل کنم تا کار پرداخت من طوالنیتر شود و
وقت بیشتری گرفته شود.

1
11
11

 .11وقتهایی بوده که مشتاق بودم از آسیبهای کوچکی رنج ببرم تا
بتوانم فرد دیگری را که الیق آن بوده است ،مجازات کنم.
 .11اگر همسایهام از صدای بلند موزیکم شکایت کند ممکن است صدای
آن را بلندتر کنم تا او ناراحتتر شود حتی اگر به این خاطر جریمه شوم.
 .11بخشی از وجودم از دیدن شکست افرادی که دوستشان ندارم ،لذت
میبرد.حتی اگر شکست آنان به من صدمه بزند.
 .11وقتی یکی از همکارانم که او را دوست ندارم ،مجبور باشد بیشتر در

11

شرکت بماند و کار اضافی کند ،من هم در شرکت میمانم و اضافه کار
میکنم.

19
14
15
16
17

 .19گاهی اوقات کمی رنجبردن برایم ارزشمند است تا بتوانم مجازات شدن
دیگران را ببینم.
 .19کار درستی است که در دفاع از کسانی که برای شما اهمیت دارند،
شایعات را گسترش دهید.
 .77ممکن است برای منتشرکردن شایعات درباره فردی که دوستش ندارم
حیثیت خود را در معرض خطر قرار دهم.
 .14برداشتن وسایل دیگران بدون کسب اجازه از آنها ،در صورتی که
بخواهید به امانت ببرید اشکالی ندارد.
 .71امیدوارم مسئوالن منتخب در تالش برای بهبود اجتماع موفق باشند
حتی اگر من مخالف آنها در انتخابات بوده باشم.

11

 .64من از صدمهزدن جسمانی ،جنسی و هیجانی به فرد دیگر لذت میبرم.

11

 .61برای لذت خودم به دیگران صدمه زدهام.

11

 .65از آزاردیدن و آسیب دیگران لذت میبرم.

11

 .61من به دیگران آسیب میرسانم چون میتوانم این کار را بکنم.

11

 .66من تخیالتی دارم که شامل آسیبدیدن افراد دیگر است.

19

 .69من دیگران را تحقیر میکنم تا حدودشان را حفظ کنند.

عامل دوم
سادیسم
بارهای عاملی
بین  1/671تا
1/911
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 .51آسیبرساندن به مردم میتواند هیجانبرانگیز باشد.

15

 .67گاهی اوقات از شدت عصبانیت میخواهم به افراد دیگر آسیب برسانم.

16

 .59این حقیقت دارد که من میتوانم نسبت به دیگران بدجنس و
آبزیرکاه باشم.

17

 .57برای رسیدن به خواستهام هر چیزی میگویم.

11

 .51مردم اغلب به من میگویند که قابل کنترل نیستم.

11

 .51انتقام باید سخت و سریع باشد.

91

 .51اگر افراد دلشان بخواهد ،از آزار رساندن به دیگران لذت میبرند.

91

 .56من از رابطه خیلی نزدیک و خصوصی با افراد ناآشنا لذت میبرم.

91

141

 .71در جستجوی فرصتهایی برای دستیابی به جایگاه اجتماعی باال
هستم.

99

 .71دریافت درجات نسبتا عالی از اولویتهای من است.

94

 .61دایما بهدنبال یافتن راههایی برای پیشرفت هستم.

95

 .74داشتن پول زیاد از هدفهای زندگی من است.

96

 .45من لیاقت چیزهای بیشتری در زندگیام دارم.

منفعت طلبی

97

 .41اتفاقات جالب و بزرگی باید برای من پیش بیاید.

بار عاملی بین

91

 .49باید بهترین چیزها به من برسد چون سزاوار آنها هستم.

91

 .71سعی میکنم مطمئن شوم تا دیگران از موفقیتهای من آگاه شوند.

41

 .76من همیشه در جستجوی چیزهایی هستم که شادم کند.

41
41
49
44
45

عامل سوم

 1/746تا 1/971

 .41اگر در کشتی( تایتانیک ) درحال غرقشدن بودم ،الیق این بودم که
سوار اولین قایق نجات شوم.
 .16از اختالفنظر مستقیم با دیگران باید اجتناب کرد چون ممکن است
آنها در آینده برایتان مفید باشند و به دردتان بخورند.
.1

بهترین شیوه ارتباط با مردم ،گفتن چیزهایی است که آنها

عامل چهارم بی
اخالقی

دوست دارند بشنوند.

بارهای عاملی

 .17عاقالنه است پیگیر اطالعاتی باشید که بعدا بتوانید برعلیه افراد از آن

بین  1/611تا

استفاده کنید.

1/111

 .11مطمئن شوید که برنامههایتان به نفع خود شماست نه دیگران.
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46
47
41
41
51
51
51
59
54

 .15با درنظر گرفتن شیوههای نامناسبی که افراد خود را ارائه میکنند،
گناه نیست اگر اندکی درباره اعتبار خود اغراق کنید.
 .15باید افراد مهمی در کنارتان باشند تا چیزهایی را که میخواهید
بهدست بیاورید ،حال هر هزینهای که داشته باشد.
 .11به خود اختصاصدادن ایدههایی که متعلق به خودتان نبودهاند ،چندان
اشکالی ندارد.
 .1بزرگترین تفاوت بین اکثر مجرمان و افراد دیگر در میزان حماقت
مجرمان است که باعث دستگیری آنها می شود.
 .91افرادی که مورد بدرفتاری قرار میگیرند ،معموال خودشان کاری
کردهاند تا چنین رفتاری با آنها شود.
 .11با برخی افراد باید 5خشن رفتار کرد ،چرا که احساسات ظریفی ندارند
تا جریحهدار شوند.
 .11شما باید منتظر زمان مناسب بمانید تا بتوانید کارهای دیگران را تالفی
کنید.
 .16مردم نباید برای انجام کارهای سوالبرانگیزی که یک مقام باالتر از آنها
درخواست کرده است ،مورد بازخواست قرار بگیرند.
 .17نمیتوان افراد را برای انجام چیزهایی که دوستانشان هم انجام
میدهند و بهطور اصولی یا فنی اشتباه است ،سرزنش کرد.

55

 .7بهطور کلی مردم تا زمانی که مجبور نباشند بهسختی کار نخواهند کرد.

56

 .14بهطورکلی افراد تا مجبور نباشند بهسختی کار نمیکنند.

57

 .4پیشرفتکردن بدون حذف مسایل حاشیهای کار سختی است.

51

 .6این روزها نمیتوان فهمید روی چه کسی میتوان حساب کرد.

عامل پنجم خود

51

 .11گاهی نمیتوانید بفهمید چهکاری درست و ارزشمند است.

خواهی

61
61
61
69

 .1قوانین اغلب برای منافع گروههای کوچک و خودخواهی وضع میشوند
که به قوانین احترام نمیگذارند.
 .11هر دقیقه یک آدم منفعتطلب به دنیا میآید.
 .11برای پولدارشدن هیچ راه درست و غلطی وجود ندارد و راههای کسب
آن یا بسیار سخت است و یا آسان.
 .91من اصرار دارم تا احترامی را که الیق آن هستم ،دریافت کنم.

بارهای عاملی
بین  1/716تا
1/997
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64
65
66

 .99بدون من بسیاری از فعالیتهای گروهی خستهکننده و بینتیجه
هستند.
 .91مردم من را یک رهبر ذاتی میدانند.
 .94میدانم که خاص هستم چرا که دیگران بهطور دائم این را به من
میگویند.

67

 .97من همواره با افراد مهم مقایسه شدهام.

61

 .41صادقانه احساس میکنم که شایستهتر از دیگران هستم.

61
71

151

عامل ششم خود
شیفتگی بارهای
عاملی بین
 1/616تا 1/915

 .41احساس میکنم من در همه امور ،حق و شایستگی بیشتری نسبت به
دیگران دارم.
 .54دیگران بعد از اینکه دوستیشان را با من بههم میزنند ،همواره
پشیمان میشوند.

71

 .47کارها باید بر وقف مراد من باشند.

71

 .11اکثر مردم قابل احترام هستند.

سایکوپاتی

79

 .41من دوست دارم از صاحبان قدرت انتقام بگیرم.

بارهای عاملی

74

 .46افرادی شبیه به من  -هر از گاهی  -سزاوار راحتی بیشتر هستند.

بین  1/454تا

75

 .11برای حفظ شهرت خود باید چیزهایی را از دیگران پنهان کنید.

76

نیامده است.
پارک مرا بگیرد ،با نهایت آرامش و بدون هیچ عجلهای از پارکینگ خارج
میشوم.

71
71
11

1/916

 .9هر فردی باید از زندگیش در زمان حال لذت ببرد ،فردا و آینده هنوز
 .71اگر به پارکینگ شلوغی بروم و راننده دیگری بخواهد بعد از من فضای

77

عامل هفتم

 .5هرگز به دیگران دلیل واقعی کاری را که انجام میدهید ،نگویید مگر این
که گفتنش برایتان سودی داشته باشد.

عامل هشتم
حق روانی
بارهای
عاملی 1/619تا
1/967

.1یک فرد باید تنها از قوانینی تبعیت کند که بهنظر منطقی میرسد.
 .11هر فردی که میداند توسط قانون دستگیر و مجازات نمیشود ،اگر
قانون را نقض کند،کار درستی انجام داده است.

عامل نهم
ماکیاولیسم

11

 .95دوست دارم با افراد مهم آشنا شوم.

بارهای عاملی

11

 .61همواره بهدنبال شنیدن تعریف و تمجید از دیگران هستم.

بین  1/911تا

19

 .19عاقالنه نیست که رازهای خود را به کسی بگویید.

1/111
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در جدول فوق سوال ها به ترتیب بارهای عاملی در هر یک از عامل ها مرتب شده اند .سوال
 17در عامل اول و سوال  19در عامل نهم دارای بارهای عاملی منفی می باشند .سوال ها در عامل
های  1تا  6تقریبا مطابق با پرسشنامه اصلی بار شده اند  .ولی در عامل های  1 ،7و  1بارهای عاملی
ضعیف تر شده و سوال ها چندان مطابق با پرسشنامه اصلی نمی باشند .سوال  7و  14هر دو روی
عامل پنجم بار گذاری شدند و چون از لحاظ ترجمه ،قابل تفکیک نبودند ،سوال  14که بار عاملی
کوچکتری داشت حذف گردید .و  11سوال در پرسشنامه باقی ماندند.
جدول .3شاخص های توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ عامل ها
عامل ها

میانگین

1
1
9
4
5
6
7
1
1

16/71
11/65
94/11
91/14
11/41
17/99
14/19
19/16
11/14

انحراف
استاندارد
1/55
1/19
7/79
1/91
6/41
5/74
9/41
9/55
1/71

کمترین

بیشترین

17
14
11
19
1
7
5
4
4

11
67
51
65
45
95
15
11
11

تعداد آیتم
ها
17
14
11
19
1
7
5
4
4

آلفای
کرونباخ
1/119
1/111
1/111
1/114
1/711
1/774
1/711
1/711
1/661

در جدول فوق شاخص های توصیفی عامل ها و همچنین تعداد آیتم ها و ضریب آلفای کرونباخ
برای هر یک از عامل ها گزارش شده است .باالترین ضریب آلفا مربوط به عامل اول و کمترین مربوط
به عامل نهم می باشد  .ولی مقدار ضریب آلفا نشان می دهد سوال ها از هماهنگی درونی مناسبی
برخوردارند .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  11سوالی  1/199محاسبه گردید
که ضریب مناسبی است و نشان از هماهنگی درونی مناسب سوال ها دارد.
جدول .4ضرایب همبستگی عامل ها
عامل
ها
1
1
9
4
5
6
7
1
1

1

1

9

1
**1/795
1**/115
**1/595
**1/151
**1/916
**1/111
**1/191
**1/171

1
**1/191
**1/517
**1/917
**1/916
**1/911
**1/145
**1/195

1
**1/961
**1/941
**1/511
**1/511
**1/145
**1/511

4

1
**1/511
**1/411
**1/441
**1/975
**1/415

5

1
**1/919
**1/417
**1/974
**1/469

6

1
**1/416
**1/111
**1/951

7

1
**1/145
**1/955

1

1
**1/111

1

1
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در جدول فوق ضرایب همبستگی بین عامل های پرسشنامه گزارش شده است که همگی در
سطح  1/11معنادار هستند .باالترین ضریب همبستگی مربوط به عامل اول و دوم (کینه توزی و
سادیسم) ( )1/795است و پایین ترین ضریب همبستگی مربوط به عامل اول و سوم (کینه توزی و
منفعت طلبی) ( )1/115می باشد.
جدول .5شاخصهای برازش مدل اندازه گیری پرسشنامه ویژگی های تاریک شخصیت
مدل

Chi square

df

Chi
square/df

CFI

RMSEA

تحلیل عاملی
تاییدی

7111/744

9119

1/141

1/111

1/151

نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه در جدول  5گزارش شده است ..شاخص ریشه میانگین
مجذورات تقریب  RMSEAیکی از شاخصهای گزارش شده است .محققان توصیه کردهاند برای
مدلهایی که برازندگی خوبی دارند باید از  1/16کمتر باشد .شاخص برازندگی تطبیقی  CFIباید
بیش از مقدار  1/1باشد تا مدل نهایی پذیرفته شود .همچنین مقدار کای اسکوئر برازش شده
( )CMIN/DF=1/11که در سطح  1/11معنادار می باشد و شاخص مناسبی برای برازش مدل می
باشد .هر چه مقدار این شاخص کوچکتر باشد می توان نتیجه گرفت که ساختار کواریانس مدل بطور
معناداری از ساختار کواریانس مشاهده شده متفاوت نمی باشد ( .)Ghasemi, 2012همین طور که
نتایج نشان می دهد شاخص های برازش مناسب هستند و می توان نتیجه گرفت ساختار پرسشنامه
با داده های تجربی برازش دارد و ساختار  1عاملی را تایید می کند .نمودار مسیر در شکل  1نمایش
داده شده است.
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شکل .1نمودار مسیر پرسشنامه  22سوالی

بحث و نتیجه گیری
بررسی شخصیت در طول تاریخ و در تمامی جوامع و فرهنگ ها مورد توجه بوده است .بررسی
شخصیت می تواند به توصیف و پیش بینی رفتارها کمک کند .وجود ابزارهایی برای سنجش ویژگی
های شخصیت الزم و ضروری است .با توجه به این نکته که امروزه توجه روانشناسان به ویژگی های
تاریک شخصیت و نقش آن در پژوهش های جرم شناسی معطوف گشته است ضرورت وجود چنین
ابزارهایی مورد توجه قرار میگیرد .در ایران پرسشنامه سه گانه و چهارگانه ویژگیهای تاریک
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شخصیت مورد بررسی قرار گرفته بود اما در زمینه پرسشنامه ویژگیهای نه گانه شخصیت که به
بررسی رفتارهای ناهنجار بیشتری می پردازد ،پژوهشی صورت نگرفته بود و بنابراین سعی شد تا
اعتبار و روایی این ابزار در جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار گبرد .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان
داد با حذف ده سوال از پرسشنامه اصلی ،بقیه سوال ها روی  1عامل بارگذاری شدند که این  1عامل
روی هم  46درصد از واریانس پرسشنامه ویژگی های نه گانه تاریک شخصیت را تبیین می کردند.
این یافته با نظریه زیر بنایی مقیاس و با پرسشنامه اصلی که ساختاری نه عاملی ( Moshage , Hilbig,
 )& Zettler, 2018داشت همسو بود.
در یکی از مطالعاتی که  )2018( Moshage , Hilbig, & Zettlerدر پژوهش خود بدان اشاره
کرده اند ،نتایج تحلیل عاملی تاییدی ساختار  1عاملی پرسشنامه را که همگی زیر مجموعه یک متغیر
مکنون بودند را تایید کرد .شاخص های برازش نشان دادند مدل نه عاملی از داده های تجربی
پشتیبانی می کند ( X=11655/15و.)RMSEA =1/141 ،P> 1/11
در مطالعه ای دیگر با  914شرکت کننده با دامنه سنی  11تا  71سال با میانگین سنی 99/4
و انحراف استاندارد  11/1نتایج نشان داد مدل نه عاملی با داده ها برازش دارد و شاخص های برازش
مناسب بودند (.)Moshage, Hilbig, & Zettler, 2018
عامل اول کینه توزی بود که باالترین میزان واریانس را تبیین می کرد .عامل دوم سادیسم بود
که اشاره به رفتارهایی دارد که به قصد آزار دیگران صورت می گیرد .دیگر آزاری ،لذتبردن از رنج
دیگران است .درباره این پدیده اغلب به شکل شدید آن در بافتهای جنایی و جنسی بحث شده
است .اخیراً  )2011( Pinkerحالت خفیف تری از این پدیده را با عنوان دیگرآزاری نرم یا دیگرآزاری
روزمره مطرح کرده است که اغلب به صورت آزارگری غیرجنسی بروز میکند ،در افراد جوامع مختلف
رایج است و به نظر میرسد از لحاظ آماری به طور طبیعی توزیع شده است .افراد آزارگر به دنبال
فرصت برای درگیرشدن در فعالیتهای روزمره ظالمانه یا آزارگرانه هستند .عامل سوم منفعت طلبی
بود که اشاره به رفتارهایی دارد که در آن شخص به دنبال سود جویی است .عامل چهارم بی اخالقی
و عا مل پنجم خودخواهی و عامل ششم خود شیفتگی بود .خود شیفتگی در پژوهش های پیشین در
مدل سه گانه و چهار گانه ویژگی های شخصیت نیز مطرح شده است .خودشیفتگی به احساسات
مبالغهآمیز بزرگمنشی ،غرور ،غرقشدن در خود و محقبودن اشاره دارد .خودشیفتگی در جنبههای
مختلف عملکرد بینفردی تداخل ایجاد میکند ،چون دیگران از گرایشهای استثمارگرانه،
خودمحوری و بزرگمنشی فرد خودشیفته به ستوه میآیند (  .)Zeigler-Hill & Marcus, 2016عامل
هفتم سایکوپاتی یا رفتارهای ضد اجتماعی می باشد که آزمون هی شخصیت و پژوهش های پیشین
زیاد مورد بحث قرار گرفته است .عامل جامعه ستیزی یا سایکوپاتی برای مدت طوالنی عامل خطر
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مهمی در پیشبینی رفتارهای مجرمانه و حبس در نظر گرفته شده است و به طور معنادار در مجرمان
زندانی مشاهده شده است .عامل هشتم حق روانی است که شامل رفتارهایی است که شخص خود
را بیشتر از دیگران محق می داند ( .)Moshage , Hilbig, & Zettler, 2018عامل نهم نیز به رفتارها
و شخصیت ماکیاولی اشاره دارد .اصطالح ماکیاولیسم به احترام اندیشههای نیکوال ماکیاولی به این
نام معروف شده است .ماکیاولیسم منعکسکننده جهتگیری بهشدت خودخواهانهای است که فرد
تمایل دارد از هر راهی مانند فریبکاری ،تقلب و بهرهکشی به اهداف خود برسد ( & Zeigler-Hill
.)Marcus , 2016
دادههای حاصل از بررسی اعتبار این مقیاس نشان داد که میزان ضریب آلفای کرونباخ مقیاس
مذکور برای نه جنبه تاریک شخصیت در حد مناسبی است و مطابق با یافته سازندگان ( Moshage
 ), Hilbig, & Zettler, 2018تست می باشد.
در نهایت یافته های حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد ساختار نه عاملی تست مطابق با
پشتوانه نظری است و با تست اولیه همخوانی دارد .بنابراین نتایج می توان از این پرسشنامه در
پژوهش ها استفاده نمود.
در آخر چون این ابزار در جمعیت شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت در تعمیم نتایج آن به
شهرهای دیگر باید احتیاط کرد .پیشنهاد می شود ویژگی های روانسنجی این ابزار در نمونه های
دیگرمورد بررسی قرار گیرد  .همچنین از این ابزار می توان در روانشناسی جنایی و شناسایی ویژگی
های مربوط به جرم و مجرمین استفاده کرد.
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