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Objectives Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy are often referred to as the dark triad 
of personality. This study explored the relationships of those personalities with three factor per-
sonality models.
Methods The current study was conducted in correlational descriptive research context. A group of 203 
normal participants from Tabriz Payame noor university students answered to MACH-IV, MCMI-II and 
EPQ-R personality questionnaires. Data analyzed using the stepwise multivariate regression analysis 
method.
Results According to three factors model of personality, Machiavellianism was correlated to neuroticism 
(r=0.46, P<0.01) and psychoticism (r=0.32, P<0.01), Narcissism was correlated to psychoticism (r=0.17, 
P<0.01) and extraversion (r=0.17, P<0.01), Psychopathy was correlated to psychoticism (r=0.43, P<0.01) 
and neuroticism (r=0.43, P<0.01). 
Conclusion The dark dimension of personality can be described in terms of high psychoticism, according 
to three factor personality model. 
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Extended Abstract

1. Introduction

mong socially aversive personality traits 
that pointed out by Kowalski [1], three 
have attracted the most empirical atten-

tion from the research context: Machiavellianism, Nar-
cissism and Psychopathy. Despite their diverse routs, 
the personalities composing Dark Triad share a number 
of charectristics. All three entail asocially malevolent 
character with behavior tendencies toward self-promo-
tion, emotional coldness, duplicity, and aggressiveness 

A
[2]. Based on the literature, especially in non-clinical 
groups, evidence suggests overlapping between Ma-
chiavellianism, narcissistic and antisocial personality 
[2-5]. It seems that individuals with dark personality 
traits have traits that can be considered from the gen-
eral traits of personality characteristics. 

The measurement of the normal and abnormal di-
mensions of personality traits has a long history. One 
of these credible systems is based on the self-report 
belong to Eisenck’s theory and his three-dimensional 
perspective of personality. These three dimensions of 
personality are: extraversion versus introversion, neu-
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roticism versus emotional stability, psychoticim versus 
impulse control [6]. 

To date, there has been afew research on the relationships 
between personality trait and the Dark Triad. In the few 
studies carried out on the basis of the five-factor model, 
Paulhus and Williams [2] as well as Jakobwitz and Egan 
[3] showed that agreeableness tend to have negatively 
higher correlations with Machiavellianism, narcissistic and 
antisocial personality. This study explored the relationships 
of those personalities with three factor personality models.

2. Methods

The study was a descriptive-analytical study. The study 
population consisted of all Tabriz Payame Noor University 
students in the academic year of 2014-15. Stratified random 
sampling was used to select the subjects. 

Given the nature of research and considering the adequacy 
of subject numbers in the research, the sample size was set 
at 203 (Average age=29.10 years, SD=7.6). Male mean age 
was 31.53, SD=7.63, (N=58). Female mean age was 28.17, 
SD=7.45 (N=145). For data analysis, stepwise multiple re-
gression analy sis was performed using SPSS 21 software. 
Research tools included MACH-IV, MCMI-II and EPQ-R 
personality questionnaires.

3. Results

Pearson correlation coefficient was used in order to ex-
plore the relationship between the dimensions of personal-
ity traits and dark triad personality. These results are sum-
marized in Table 1.

As the dark triad personality dimension appeared to vary 
by Eysenck personality traits, we used multiple regression 
analysis models. Tables 2, 3 and 4 show the results of the 
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Table 2. Regression analysis of Machiavellianism on three-factor personality model

Step Predictor Variable r R2 F Sig. B b t Sig.

First Neuroticism 0.46 0.21 55.32 0.001 0.63 0.46 7.43 0.001

Second
Neuroticism

Psychoticism
0.48 0.23 31.05 0.001

0.54

0.51

0.39

0.15

5.88

2.35

0.001

0.02

Table 1. Correlations between dimensions of personality traits and dark triad personality

Component 1 2 3 4 5 6

Machiavellianism 1 0.15* 0.37** 0.46** 0.32** 0.23**

Narcissism 1 0.43* 0.11 0.17* 0.17*

Psychopathy 1 0.43** 0.43** 0.06

Neuroticism 1 0.41** -0.21**

Psychoticism 1 0.17

Extraversion 1

** P<0.01, * P<0.005 

Table 3. Regression analysis of Narcissism on three-factor personality model

Step Predictor Variable r R2 F Sig. B b t Sig.

First Psychoticism 0.17 0.03 5.97 0.001 0.28 0.17 2.44 0.001

Second Psychoticism extraversion 0.27 0.07 7.51 0.001
0.35

0.21

0.21

0.21

3.03

2.97

0.003

0.003
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triple analysis results. According to Table 4, regression 
analysis results showed that in first step the entrance of 
Neuroticism can significantly explain 21% of Machiavel-
lianism vari ances. In the second step, Psychoticism can 
raise this amount to 23%.

According to Table 3, regression analysis results showed 
that in first step the entrance of Psychoticism can signifi-
cantly explain 3% of narcissism vari ances. In the second 
step, extraversion can raise this amount to 7%. According 
to Table 3, regression analysis results showed that in first 
step the entrance of Psychoticism can significantly explain 
18% of Psychopathy vari ances. In the second step, extra-
version can raise this amount to 26%.

4. Discussion

The results of this study showed that, based on Eisenck's 
three-factor model: 1. The Machiavellianism personality 
has a positive relationship with neuroticism and Psychoti-
cism. It seems that the important characteristics of Machia-
vellianism personality are high neuroticism, and this may 
explain some of their features, such as the overcoming of 
negative affect, alexithymic and anhedonic states, which 
are also seen in a wide range of neurotic disorders. This 
finding is consistent with the findings of McHoskey [7] Ali 
et al [8]. Characteristics such as the lack of emotional in-
volvement with others and the emotional detachment of the 
Machiavellian personality, described by Wrightsman [9], 
are well suited to Eysenck’s concept of psychoticism. 

2. The Narcissitic personality has a positive relationship 
with psychoticism and extraversion. Psychoticism inlcude 
features such as emotional coldness, antisocial behavior, 
and disability in empathy with others and seems to be more 
closely associated with the characteristics of narcissistic 
personality. The positive relationship between narcissism 
and extraversion found in the present study is consistent 
with earlier studies which have suggested that high extra-
version and low agreeableness are characteristic of narcis-
sistic people [10-13].

3. The antisocial personality has a positive relationship 
with neuroticism and Psychoticism. The relationship be-

tween antisocial personality and Eisench’s Psychoticism 
was completely expected, because the Eysenck Psychoti-
cism scale measures mainly antisocial tendencies [14]. 
Also, the tendency to experience negative emotions in a 
neuroticism can be explained by some antisocial person-
ality syndromes. The findings of this section of the study 
are consistent with the results of previous studies [2-5]. In 
a summing up, the dark dimension of personality can be 
described in terms of high psychoticism, according to three 
factor personality model. 

The present study was limited in two respects; one was 
that research tools were long-term and this issue may have 
affected the results by introducing fatigue in the participants. 
Second, the study was conducted in a non-clinical sample, 
since clinical patients with personality disorders were not 
present in this study, this limitation should be considered in 
generalizing the results, based on this, it is recommended 
that the results of this study be investigated in these groups.
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Table 4. Regression analysis of Psychopathy on three-factor personality model

Step Predictor Variable r R2 F Sig. B b t Sig.

First Psychoticism 0.43 0.18 43.28 0.001 0.68 0.42 6.57 0.001

Second Psychoticism Neuroticism 0.51 0.26 33.61 0.001
0.48

0.20

0.30

0.30

4.46

4.44

0.001

0.001

Mohammadzadeh A, et al. Comparison of Personality Correlates of Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy in Three Factor Personality Model. IJPCP. 2018; 24(1):44-55.



47

بهار 1397 . دوره 24 . شماره 1

* نویسنده مسئول:
دکتر احمد عاشوری

نشانی: تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(، گروه روانشناسی بالینی.
تلفن: 66506853 )21( 98+

ahmad.ashouri@gmail.com :پست الکترونیکی

اهداف سه شخصیت ماکیاولیایي، خودشیفتگي و ضداجتماعي، مثلث تاریک شخصیتي شناخته مي شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه 
آن ها با الگوي پنج عاملي شخصیت انجام گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود. 

مواد و روش ها جامعه آماري تحقیق حاضر عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور تبریز. از بین آن ها نمونه اي به حجم 203 نفر 
و با در نظر گرفتن توزیع جمعیتي به روش نمونه گیري طبقه اي انتخاب شدند. آزمودني ها به پرسش نامه هاي شخصیت ماکیاولیایي، پرسش نامه 

شخصیت چندمحوري بالیني میلون-2 و شخصیت آیزنک پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیري تحلیل شدند.
با  خودشیفته  )P<0/01 ،r=0/32(، شخصیت  روان پریشي گرایي  و   )P<0/01 ،r=0/46( روان آزرده گرایي  با  ماکیاولیایي  یافته ها شخصیت 
روان پریشي گرایي )P<0/01 ،r=0/17( و برون گرایي )P<0/01 ،r=0/17( و شخصیت ضداجتماعي با روان پریشي گرایي )P<0/01 ،r=0/43( و 

روان آزرده گرایي )P<0/01 ،r=0/43( رابطه مثبت نشان داد. 
نتیجه گیری وجه مشترک شخصیتي مطابق الگوي سه عاملي در مثلث تاریک شخصیتي روان پریشي گرایي است. 

کلیدواژه ها: 
ماکیاولیایي، خودشیفتگي، 

شخصیت ضداجتماعي، 
اختالالت شخصیت
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در الگوي سه عاملي 

علي محمدزاده1، *احمد عاشوری2

مقدمه

در بین شخصیت هاي بیزاري آور اجتماعي1 که کووالسکي2 ]1[ 
به آن ها اشاره کرده است، سه شخصیت از نظر پژوهشي توجه 
بیشتري را به خود جلب کرده اند: ماکیاولیایي3، خودشیفتگي4 و 

ضداجتماعي5 ]2[. 

«شخصیت ماکیاولیایي» مفهومي است که در سال هاي اخیر، 
پژوهشگران به ویژه در حوزه شخصیت به آن عالقه نشان داده اند 
]3[. افراد با ویژگي هاي ماکیاولیایي زیاد همراه با بهره کشي هاي 
با  عاطفي  فاصله گیري  چاپلوسي،  و  تملق  قبیل  از  بین فردي 

1. Socially aversive
2. Kowalski
3. Machiavellianism
4. Narcissism
5. Psychopathy

دیگران که متأثر از فقدان اخالق عرفي در آنان است، مشخص 
مي شوند ]5 ،4[. کریستي6 و گیس7 ]6[ براي اولین بار به نقش 
باورهاي ماکیاولیستي در ارتباطات اجتماعي اشاره کردند و از 
آن پس اصطالح ماکیاولیسم در پژوهش هاي علوم اجتماعي و 

روان شناسي به کار گرفته شده است. 

کریستي و گیس با این اعتقاد که باورهاي افراد، شالوده تعامالت 
اجتماعي آنان را پي ریزي می کند و در واقع نگرش هاي خاص 
تأثیر  با دیگران را تحت  انسان، چگونگي رفتار  درباره طبیعت 
قرار مي دهد، به شناسایي عوامل ایجادکننده تفاوت هاي فردي 
در ارتباطات اجتماعي کمک شایاني کردند. آن ها معتقدند افراد 
ماکیاولیایي چهار ویژگي مهم دارند: 1. فقدان عاطفه بین فردي در 
روابط بین فردي، 2. فقدان نگراني درباره اخالق عرفي، 3. فقدان 

6. Christie
7. Geis
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آسیب رواني واضح، 4. تعهد ایدئولوژیکي کم ]7[.

به  روان شناسي  در  قدیمي  مفاهیم  از  یکي  که  خودشیفتگي 
ویژه مکتب روان تحلیل گري است، امروزه نوعي اختالل در سطح 
غیربالیني  سطح  در  شخصیتي  صفت  نوعی  همچنین  و  بالیني 
شناخته می شود و موضوع موردتحقیق در ادبیات پژوهشي است. 
خودشیفتگي سبکي از شخصیت است که با ویژگي هایی همچون 
خودبزرگ بیني، تخیالت افراطي درباره قدرت، زیبایي و موفقیت، 
حساسیت زیاد به انتقاد و احساس بي نظیر بودن مشخص مي شود 
]8[. خودشیفتگي با پیامدهاي مثبت و منفي همراه است ]9[. برخي 
از پیامدهاي مثبت آن عبارتند از: کاهش افسردگي ]10[، برونگرایي 
از  اولیه ]12[ و عملکرد بهتر در جمع ]13[.  ]11[، خوشایندي 
طرفي، عطش توجه، اطمینان افراطي به خود و فقدان همدلي ]9[ 

برخي از پیامدهاي منفي خودشیفتگي را تشکیل مي دهند. 

شخصیت ضداجتماعي یکي از بارزترین اختالالت شخصیت 
اختالل در سطح  این  بیماري شناختي،  بر سطح  است. عالوه 
صفات شخصیتي و در بین جمعیت عمومي نیز مي تواند خود را 
نشان دهد ]14[. اختالل شخصیت ضداجتماعي با جرم، خشونت 
و بزهکاري همراه است. ویژگي هاي اساسي این اختالل شامل 
پیشینه اي از رفتارهاي مستمر و مزمن تجاوز به حقوق د یگران 
است که قبل از 15سالگي آغاز می شود و تا د وران بزرگ سالي 
تد اوم مي یابد . شاخص این اختالل نگرش طمع کارانه به د یگران 
است، نوعي حساسیت نداشتن و بي تفاوتي به حقوق د یگران که 
با د روغ گفتن، د زد ي و تقلب کرد ن مشخص مي شود  ]8[. بیشتر 
تحقیقات انجام شده درباره اختالل شخصیت ضداجتماعي در بین 
زندانیان انجام گرفته است و پیشینه پژوهشي امروزه به تدریج 
به سمت مطالعه صفات ضداجتماعي در جمعیت عمومي پیش 

مي رود ]15[.

با وجود ریشه هاي متفاوت تشکیل دهنده، این سه شخصیت 
که با عنوان مثلث تاریک8 شخصیتي از آن ها نام برده مي شود، 
در چند ویژگي مشترک هستند. هر سه شخصیت درجاتي از 
برای  رفتاري  گرایش هاي  با  همراه  بدخواهانه  اجتماعي  منش 
ارتقای خود، سردي عاطفي، چندرویي و پرخاشگري دارند ]2[. بر 
اساس پیشینه پژوهش به ویژه در گروه هاي غیربالیني، شواهد از 
همپوشي بین شخصیت ماکیاولیایي، خودشیفتگي و ضداجتماعي 
حکایت دارد ]18-16 ،2[. به نظر مي رسد افراد با ویژگي هاي 
مثلث تاریک شخصیتي، صفاتي داشته باشندکه بتوان این صفات 
را از نظر ویژگي هاي عمومي شخصیت بررسي کرد. سنجش ابعاد 
بهنجار و نابهنجار ویژگی های شخصیتی تاریخچه ای طوالنی دارد. 
یکی از این نظام های معتبر، مبتنی بر خودسنجی نظریه آیزنک و 
دیدگاه سه بعدی او از شخصیت است. آیزنک معتقد بود شخصیت 
از صفات یا عواملي تشکیل شده است که با روش تحلیل عاملي 

8. Dark Triad Personality

به دست مي آیند. آیزنک براي آشکار کردن صفات شخصیت از 
تحلیل عاملي استفاده کرد و این روش را با آزمون هاي شخصیت و 
تحقیقات آزمایشي که دامنه وسیعي از متغیرها را دربرمي گرفتند، 
تکمیل کرد. نتیجه تالش هاي آیزنک نظریه شخصیت مبتني بر 
سه بعد است که به صورت ترکبیات صفات یا عوامل توصیف 
مي شوند و مي توان آن ها را عوامل برتر یا فراعامل ها در نظر گرفت. 
این سه بعد شخصیت عبارتند از: برون گرایي در برابر درون گرایي، 
روان آزرده گرایي در برابر ثبات هیجاني، روان پریشي گرایي در برابر 

کنترل تکانه )یا عملکرد فراخود( ]19[.

مروري بر ادبیات پژوهشي مشخص می کند که همبسته هاي 
شخصیتي در مثلث تاریک شخصیتي کمتر مقایسه شده اند. در 
پنج عاملي،  الگوي  اساس  بر  صورت گرفته  پژوهش هاي  معدود 
پالوس9 و ویلیامز10 ]2[ و جاکوبویتز11 و ایگن12 ]16[ گزارش 
با  ضداجتماعي  و  خودشیفتگي  ماکیاولي،  صفات  که  کرده اند 
هدف  با  حاضر  پژوهش  بنابراین  دارند.  رابطه  کم  توافق جویي 
مقایسه همبسته هاي شخصیتي صفات ماکیاولي، خودشیفتگي و 
ضداجتماعي )مثلث تاریک شخصیتي( بر اساس الگوي سه عاملي 

انجام مي گیرد.

روش

پژوهش حاضر از نوع توصیفي همبستگي است. جامعه آماري 
تحقیق حاضر عبارت بود از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام 
نور تبریز که در سال تحصیلي 94-93 مشغول به تحصیل بودند. 
از بین آن ها نمونه اي به حجم 203 نفر مطابق جدول نمونه گیری 
مورگان و با در نظر گرفتن توزیع جمعیتي به روش نمونه گیري 
طبقه اي انتخاب و با ابزارهاي پژوهش آزموده شدند. داده ها با 
استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیري تحلیل شدند. 

ابزارهاي پژوهش عبارت بود از:

)Mach-IV( پرسش نامه شخصیت ماکیاولیایي

کریستي و گیس ]6[ به منظور سنجش ویژگي هاي ماکیاولیایي 
در یک طیف لیکرت پنج درجه اي رسش نامه شخصیت ماکیاولیایي 
بعد  سه  از  پرسش نامه  این  دارد.  سؤال   20 که  ساخته اند  را 
تاکتیک هاي بین فردي، بدبیني به ماهیت انسان و موافقت نکردن 
با اخالقیات مورد اجماع تشکیل شده است. در فرهنگ اصلي، 
دارد،  مطلوبي  روان سنجي  خصوصیات   Mach-IV پرسش نامه 
اجرا  نمونه جمعیتی  روی 9  مقیاس  این  پایایی،  بررسی  برای 
شده است و میانگین پایایی آن با روش تنصیفی 0/79 به دست 
آمده است ]16[. به منظور سنجش روایی، کریستي و گیس ]6[ 

9. Paulhus
10. Williams
11. Jakobwitz
12. Egan
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روایی همگرا و افتراقی را با استفاده از ابزارهای متعدد بررسی 
کردند و شواهدی دال بر قابلیت متمایزکننده و تفاوت ساختاری 
این مقیاس با مقیاس های دیگر را گزارش کردند که حاکی از 
روایی مناسب این مقیاس است. در پژوهش حاضر اعتبار همساني 

دروني به روش آلفاي کرونباخ 0/75 محاسبه شد. 

پرسش نامه شخصیت چندمحوري بالیني میلون-2

پرسش نامه شخصیت چند محوري بالیني میلون 175 سؤال 
را   DSM-IV-TR در  مطرح شده  شخصیت  اختالل   11 و  دارد 
خیر  یا  بله  جواب هاي  با  میلون  پرسش نامه  مي کند.  ارزیابي 
پاسخ داده مي شود. خواجه موگهي این پرسش نامه را در ایران 
هنجاریابي کرده است ]20[ و ویژگي هاي روان سنجي آن با نتایج 
میلون همخواني دارد. بر این اساس، میانگین ضرایب پایایی به 
روش همسانی درونی 0/85 و میانگین روایی پیش بین آن 0/84 
گزارش شده است. با آنکه ابزار مذکور براي جمعیت هاي بالیني 
ساخته شده، در چند مطالعه با گروه هاي غیربالیني نیز به کار برده 
شده است ]21[. در پژوهش حاضر از زیرمقیاس هاي شخصیت 

خودشیفته و ضداجتماعي این پرسش نامه استفاده شد.

 )EPQ-R( پرسش نامه شخصیتي آیزنك فرم تجدیدنظر شده

این پرسش نامه 90 سؤال دارد و براي سنجش شخصیت در 
سه بعد روان آزرده گرایي، برون گرایي و روان پریشي گرایي در دامنه 
سني 16 تا 70 سال استفاده می شود. این پرسش نامه با جواب 
هاي بله یا خیر پاسخ داده مي شود. در ایران کاویاني، پورناصح 

روش  از  استفاده  با  را   EPQ-R پایایي  ]22[ ضریب  موسوي  و 
روان آزرده گرایي   ،0/92 برونگرایي  شاخص هاي  براي  بازآزمایي 
0/89 و روان پریشي گرایي 0/72 به دست آورده اند. ضرایب پایایي 
بازآزمایي که سازندگان اصلي آزمون گزارش کرده اند نیز اعدادي 
حداکثر  و  روان پریشي گرایي  شاخص  براي   0/76 حداقل  بین 
0/90 براي شاخص برون گرایي است ]19[. کاویاني و همکاران 
ایران  در  را   EPQ-R مقیاس هاي  هم زمان  روایي  ]22[ ضرایب 
و   0/73 روان آزرده گرایي   ،0/84 برون گرایي  شاخص هاي  براي 

روان پریشي گرایي 0/75 گزارش کرده اند.

یافته ها

جمعیت شناختي نمونه تحقیق در جدول شماره 1 نشان داده 
پژوهش  متغیرهاي  در  نمرات کسب شده  میانگین  است.  شده 
در جدول شماره 2 خالصه شده است. به منظور بررسي رابطه 
ابعاد مثلث تاریک شخصیت و زیرمقیاس هاي الگوي سه عاملي 
شخصیت، ماتریس ضرایب همبستگي پیرسون آن ها با یکدیگر 

محاسبه شد. این نتایج در جدول شماره 3 خالصه شده است. 

به منظور تعیین دقیق تر رابطه و نیز تشخیص سهم متغیرهاي 
پیش بین در تبیین متغیر مالک از تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
گام به گام استفاده شد. آزمون شاپیر.- ویلک عادی بودن داده ها 
و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف خطی بودن رابطه متغیرهای 
مرحله  سه  در  تحلیل  ادامه  کرد.  تایید  را  پیش بین  و  مالک 
انجام شد. در هر سه مرحله «الگوي سه عاملي شخصیت» به 
عنوان متغیر پیش بین وارد معادله رگرسیون شد. در مرحله اول 

»علي محمدزاده و همکاران. مقایسه همبسته هاي شخصیتي صفات ماکیاولیایي، خودشیفتگي و ضداجتماعي در الگوي سه عاملي«

جدول 1. مشخصات جمعیت شناختي نمونه تحقیق

انحراف استانداردمیانگین سنيدرصدتعداد

14571/428/177/45گروه مؤنث

5828/631/537/63گروه مذكر

20310029/107/63كل نمونه
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جدول 2. میانگین نمرات کسب شده و همبستگي ها در متغیر هاي پژوهش

میانگین )انحراف معیار(متغیر

)7/1(32/28شخصيت ماكياوليايي

)3/53(15/01شخصيت خودشيفته

)3/52(7/1شخصيت ضداجتماعي

)5/21(10/64روان آزرده گرايي 

)3/54(13/03برون گرايي 

)2/19(3/58روان پريشي گرايي 
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«شخصیت ماکیاولیایي»، در مرحله دوم «شخصیت خودشیفته» 
و در مرحله سوم «شخصیت ضداجتماعي» به عنوان متغیر مالک 

وارد معادله رگرسیون شدند. 

در هر سه مرحله به علت تعدد متغیرهاي پیش بین، فرض 
متغیرهاي  استقالل  سنجش  براي  چندگانه  هم خطي بودن 
پیش بین بررسي شد. نرم افزار شاخص تحمل و شاخص عامل 
تورم واریانس را به دست داد. میانگین شاخص تحمل متغیرها 
براي مراحل اول، دوم و سوم به ترتیب حداقل 0/83، 0/96 و 
0/83 و شاخص عامل تورم واریانس به ترتیب حداقل 1/2، 1/04 
از این رو مي توان پذیرفت که متغیرهاي  و 1/2 محاسبه شد. 
اتفاق  از یکدیگر مستقلند و هم خطي بودن چندگانه  پیش بین 
نیفتاده است. جداول 4، 5 و 6 نتایج مراحل سه گانه تحلیل را 

نشان مي دهند.

ارتباط  نسبت معنادار F در جداول شماره 4، 5، 6، نشانگر 
اطالعات  مطابق  است.  مالک  و  پیش بین  متغیر  بین  معنادار 
جدول شماره 4، از بین عوامل سه گانه الگوي سه عاملي شخصیت، 
براي  توان الزم  روان پریشي گرایي  و  روان آزرده گرایي  عامل هاي 
ورود به معادله رگرسیوني برای تبیین شخصیت ماکیاولیایي را 
دارند. ضرایب حاصل از نتایج تحلیل رگرسیوني حاکي از آن است 
که در گام اول ورود متغیر روان آزرده گرایي به تنهایي مي تواند 21 
درصد تغییرات شخصیت ماکیاولیایي را پیش بیني کند. در گام 
دوم، ورود متغیر روان پریشي گرایي مي تواند این مقدار را به 23 

درصد ارتقا دهد.

مطابق اطالعات جدول شماره 5، از بین عوامل سه گانه الگوي 

جدول 3. ماتریس ضرایب همبستگي بین ابعاد مثلث تاریک شخصیت و زیرمقیاس هاي الگوي سه عاملي 

123456مؤلفه ها

مثلث تاريک شخصيت

11- شخصيت ماكياوليايي

1*20/15- شخصيت خودشيفته

1*0/43**30/37- شخصيت ضداجتماعي

الگوي سه عاملي 
شخصيت

1**0/110/43**40/46- روان آزرده گرايي

1**0/41**0/43*0/17**0/32 5- روان پريشي گرايي

0/171**0/21-0/170/06*0/23-**6- برون گرايي

P<0/01**  ،P<0/005*مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 4. تحلیل رگرسیون متغیر شخصیت ماکیاولیایي بر الگوي سه عاملي شخصیت

.RR2FSig.BbtSigمتغیر پیش بینگام

0/460/2155/320/0010/630/467/430/001روان آزرده گرايياول

دوم
روان آزرده گرايي 

روان پريشي گرايي
0/480/2331/050/001

0/54

0/51

0/39

0/15

5/88

2/35

0/001

0/02
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جدول 5. تحلیل رگرسیون متغیر شخصیت خودشیفته بر الگوي سه عاملي شخصیت

.RR2FSig.BbtSigمتغیر پیش بینگام

0/170/035/970/010/280/172/440/01روان پريشي گرايياول

دوم
روان پريشي گرايي 

برون گرايي
0/270/077/510/0010/35

0/21
0/21
0/21

3/03
2/97

0/003
0/003
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سه عاملي شخصیت، عامل هاي روان پریشي گرایي و برون گرایي 
توان الزم براي ورود به معادله رگرسیوني برای تبیین شخصیت 
خودشیفته را دارند. ضرایب حاصل از نتایج تحلیل رگرسیوني 
حاکي از آن است که در گام اول ورود متغیر روان پریشي گرایي 
به تنهایي مي تواند سه درصد تغییرات شخصیت خودشیفته را 
پیش بیني کند. در گام دوم، ورود متغیر برون گرایي مي تواند این 

مقدار را به 7 درصد ارتقا دهد.

سه گانه  عوامل  بین  از   ،6 شماره  جدول  اطالعات  مطابق 
و  روان پریشي گرایي  عامل هاي  شخصیت،  سه عاملي  الگوي 
رگرسیوني  معادله  به  ورود  براي  الزم  توان  روان آزرده گرایي 
برای تبیین شخصیت ضداجتماعي را دارند. ضرایب حاصل از 
نتایج تحلیل رگرسیوني حاکي از آن است که در گام اول ورود 
متغیر روان پریشي گرایي به تنهایي مي تواند 18 درصد تغییرات 
شخصیت ضداجتماعي را پیش بیني کند. در گام دوم، ورود متغیر 

روان آزرده گرایي مي تواند این مقدار را به 26 درصد ارتقا دهد.

بحث

پژوهش حاضر با هدف مقایسه همبسته هاي شخصیتي صفات 
ماکیاولي، خودشیفتگي و ضداجتماعي )مثلث تاریک شخصیتي( 
بر اساس الگوي سه عاملي شخصیت انجام گرفت. بر اساس الگوي 

سه عاملي آیزنک این یافته ها به دست آمد:

و  روان آزرده گرایي  با  ماکیاولیایي  شخصیت  الف- 
روان پریشي گرایي رابطه مثبت دارد. مؤثرترین قلمرو مقیاس هاي 
شخصیت تقابل سازگاري یا ثبات عاطفي با ناسازگاري است که با 
مقیاس روان آزرده گرایي آیزنک سنجیده مي شود. به نظر مي رسد 
از ویژگي هاي مهم شخصیت هاي ماکیاولیایي روان آزرده گرایي زیاد 
باشد. این خود شاید تبیین کننده برخي ویژگي هاي آنان مانند 
غلبه عواطف منفي و حالت هاي الکسیتیمیک13 و بي لذتي14 باشد، 
نیز  از اختالالت روان آزرده وار  حالت هایي که در طیف وسیعي 
مشاهده مي شود ]25-23[. این یافته با یافته هاي مک هوسکي15 

13. Alexithymic
14. Anhedonia
15. McHoskey 

]26[ و علي، آموریم16 و چامورو پري مازیک17 ]27[ همسو است. 
رفتارهاي  مانند سردي عاطفي،  روان پریشي گرایي ویژگي هایي 
ضداجتماعي و ناتواني در همدلي با دیگران را دربرمي گیرد و به 
نظر مي رسد بیشتر با ویژگي هاي شخصیت هاي ماکیاولیایي در 
ارتباط باشد؛ ویژگي هایي مانند فقدان درگیري هیجاني با دیگران 
رایتسمن18 ]28[  و گسلش عاطفي شخصیت ماکیاولیایي که 
آن را توصیف کرده است، به خوبي با مفهوم روان پریشي گرایي 
آیزنک  روان پریشي گرایي  آنجایي که  از  دارد.  آیزنک همخواني 
عمدتاً رفتارهاي ضداجتماعي را اندازه گیري مي کند ]29[، این 
یافته با تحقیقات و نظریه هایي که معتقدند شباهت هایي بین 
شخصیت هاي ماکیاولیایي و ضداجتماعي وجود دارد و بر این 
دارند،  مشابهي  ساختار  مذکور  مفهوم  دو  که  معتقدند  اساس 
همسو است ]30[. در همین راستا اخیراً نشان داده شده است که 
ویژگی های ماکیاولیایی، ضداجتماعی و خشونت بعد شخصیتی 

واحدی را تشکیل می دهند ]31[.

ب- شخصیت خودشیفته با روان پریشي گرایي و برون گرایي 
مانند سردي  رابطه مثبت دارد. روان پریشي گرایي ویژگي هایي 
عاطفي، رفتارهاي ضداجتماعي و ناتواني در همدلي با دیگران را 
دربرمي گیرد و به نظر مي رسد بیشتر با ویژگي هاي شخصیت هاي 
خودشیفته در ارتباط باشد. نظریه پردازان در حوزه خودشیفتگي 
تأکید زیادي بر فقدان همدلي، انعطاف ناپذیري، نداشتن گذشت و 
نابخشودگي و بي اعتمادي بنیادي در خودشیفتگي کرده اند ]32[. 
رابطه مثبت خودشیفتگي با برون گرایي که در پژوهش حاضر 
به دست آمد، با تحقیقات قبلي که عنوان کرده اند برون گرایي و 
توافق جویي کم از ویژگي هاي افراد خودشیفته است، همسو است 
]34 ،33 ،11 ،9[. پیش بیني خودشیفتگي با کمک برون گرایي 
از نظر منطقي قابل توجیه است، زیرا برخي از نشانه شناسي های 
برق  و  پرزرق  رفتارهاي  و  خودنمایشگري  مانند  خودشیفتگي 
که مستلزم فقدان اضطراب و کمرویي در حضور دیگران است، 

مستلزم برون گرایي است. 

ج- شخصیت ضداجتماعي با روان پریشي گرایي و روان آزرده گرایي 

16. Amorim
17. Chamorro-Premuzic
18. Wrightsman

جدول 6. تحلیل رگرسیون متغیر شخصیت ضداجتماعي بر الگوي سه عاملي شخصیت

.RR2FSig.BbtSigمتغیر پیش بینگام

0/430/1843/280/0010/680/426/570/001روان پريشي گرايياول

دوم
روان پريشي گرايي
روان آزرده گرايي

0/510/2633/610/001
0/48
0/20

0/30
0/30

4/46
4/44

0/001
0/001
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رابطه مثبت دارد. آیزنک، فرد روان پریش را به عنوان کسي که 
در انتهایي ترین نقطه پیوستار سالمتي روان پریشي19 قرار گرفته 
است، در نظر مي گیرد ]35[. ارتباط شخصیت ضداجتماعي با 
مقیاس  زیرا  است،  انتظار  قابل  کاماًل  آیزنک  روان پریشي گرایي 
را  ضداجتماعي  گرایش های  عمدتاً  آیزنک  روان پریشي گرایي 
شخصیت  اختالل  نشانه شناسي  نظر  از  هم   .]29[ مي سنجد 
با مقیاس روان پریشي گرایي  ارتباط  نظر  از  ضداجتماعي و هم 
آیزنک، مي توان گفت شخصیت هاي ضداجتماعي در به کارگیري 
افراد  این  زیاد  احتمال  به  و  نیستند  دقیق  زیاد  اخالقي  اصول 
لذت گرایي بیشتري دارند ]36[. به عبارتي در این افراد نظارت 
وجدان بر کنش هاي فرد ضعیف است و پایبندي اندکي به اصول 
اخالقي نشان مي دهند. یافته هاي این بخش از پژوهش با نتایج 

تحقیقات قبلي ]18-16 ،2[ همسو است.

نتیجه گیري

می توان  کلی،  جمع بندی  در  و  حاصل شده  نتایج  اساس  بر 
نتیجه گیری کرد وجه مشترک شخصیتي مطابق الگوي سه عاملي 
در مثلث تاریک شخصیتي روان پریشي گرایي است. یافته ای که در 
الگوی شش عاملی نیز به دست آمده است و بر اساس الگوی هگزاکو، 
مثلث تاریک شخصیتی با مؤلفه صداقت رابطه معکوس دارند ]37[. 

پژوهش حاضر از دو نظر محدودیت داشت: اول اینکه ابزارهاي 
سنجش پژوهش طوالني بود و این مسئله ممکن است با ایجاد 
خستگي در شرکت کنندگان، نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار داده 
باشد. دوم اینکه پژوهش حاضر در جامعه آماري دانشجویان عمدتاً 
کارشناسي صورت گرفت، از آنجایي که نمونه هاي بالیني مبتال به 
اختالالت شخصیت در پژوهش حاضر شرکت نداشتند، در تعمیم 
نتایج باید این محدودیت را در نظر گرفت. بر این اساس توصیه 

مي شود نتایج پژوهش حاضر در این گروه ها نیز بررسي شود.

سپاسگزاری

از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز که در انجام این کار 
پژوهشی ما را یاری کردند، قدردانی می شود. بنا به اظهار نویسنده 

مسئول مقاله، حامی مالی و تعارض منافع وجود نداشته است.

19. Normality-psychosis spectrum
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