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Objectives Dark tetrad personality traits model is a new formulation of maladaptive personality that was 
introduced after dark triad personality and has added sadism component to Machiavellianism, narcis-
sism, and psychopathy constellation. The current research aimed to study the validity of Dark tetrad 
personality traits model among Iranian population.
Methods This cross-sectional study was implemented on 500 undergraduate university students in the 
academic year 2016-17. Samples were selected using stratified sampling method and were assessed by 
Dirty Dozen Scale and Short Sadistic Impulse Scale (SSIS).
Results Test of construct validity of Dark tetrad personality traits model used for confirmatory factor 
analysis showed that it had a good fitness to data. Also, test-retest correlation coefficients for the total 
scale and its subscales ranged from 0.76 to 0.84. Internal consistency for the total scale and its subscales 
ranged from 0.68 to 0.88. 
Conclusion Dark tetrad personality traits model is confirmed among Iranian sample and has a good fit-
ness to data.
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Extended Abstract

1. Introduction

he past decade has witnessed a notice-
able increase in empirical research de-
voted to understanding the dark aspects 

of personality. The research has expanded in spite of 
no clear consensus on the number and nature of as-
pects of the personality who should be considered 
dark. Those dark aspects of personality that have been 
the focus of empirical research in the last decade in-
clude dark triad personality consisting of narcissistic, 
psychopathic, and Machiavellianism traits.

T
The similarities and differences between the dark tri-

ad traits of personality were expanded by Paulhus and 
Williams, who invented the term "dark triad traits" 
of personality. Dark personality features are socially 
aversive and associate with various interpersonal chal-
lenges and potentially destructive behaviors (e.g. ag-
gression, manipulation, exploitation). For example, 
certain dark personality features are associated with 
the perpetration of sexual violence. Researchers have 
argued that one or more of these characteristics may 
determine the core of the dark triad traits, but explora-
tions have led to controversy over the term ‘to reach 
the core’. Disagreement over the core of the dark triad 
traits of personality is partly due to the fact that these 
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Although there are significant similarities between the 
components of dark triad of personality, we must ac-
knowledge the important differences between these com-
ponents. Therefore, due to the wide and different links 
of the dark triad of personality to other constructs, the 
number of dark traits may be more than three. There have 
been recent suggestions to expand the Dark Triad into 
the newly christened Dark Tetrad with the inclusion of 
sadism. Sadism means to enjoy the suffering of others. 
This phenomenon is often discussed in its severe form in 
relation to sexual and sexual contexts.

Recently, Pinker has suggested a milder form of this phe-
nomenon, called "soft sadism" or "everyday sadism." This 
often appears as a non-sexual abuse and is common in dif-
ferent people in different societies; it also seems that statis-
tical data is distributed naturally. Sadistic people always 
look for opportunities to engage in cruel or abusive daily 
activities. It should be noted that as compared to psycho-
pathic people who do not care about others in their inter-
personal relationships, sadistic individuals may harm others 
through their selfish goals.

Although authors of the dark traits recognized the 
formulation of the dark tetrad at the theoretical level, 
there is still insufficient empirical evidence for empiri-
cal acceptance of this formulation. Of course, it should 
be stated that various tools are available for evalua-
tion of everyday sadism, but for the development of 
dark triad to the dark tetrad, separate measurements 
of the sadism component will not be useful. It should 
be evaluated in the context of the dark triad traits and 
more importantly, its role in validating the concept of 
the dark tetrad traits, in order to judge the validity and 
reliability of the dark tetrad. Since there is no com-
prehensive and unitary tool that can be used to evalu-
ate the dark tetrad personality, this research is in line 
with the formalization and theoretical extension of 
the dark triad to the dark tetrad. For the first time, the 
dark tetrad personality was validated using the Persian 
version of the Dirty Dozen Inventory, along with the 
Persian version of the Short Sadistic Impulse Scale. 
Therefore, the aim of the current research was to study 
the validity of Dark tetrad personality traits model 
among Iranian population. 

2. Method

This research uses a descriptive-survey method that 
evaluates the validity of a psychometric instrument. 
The statistical population consisted of all undergradu-
ate students of Urmia University. This cross-sectional 
study was implemented on 500 undergraduate univer-

sity students in the academic year 2016-17. Samples 
were selected using stratified sampling method and 
were assessed using the Persian version of Dirty Dozen 
Scale and Short Sadistic Impulse Scale (SSIS). Inclu-
sion criteria included undergraduate education, absence 
of academic failure, and willingness and informed con-
sent to participate in the research. The exclusion criteria 
included lack of cooperation, mismatch of the question-
naires, the occurrence of acute psychiatric disorder, and 
drug use based on self-declaration.

3. Results

The mean (SD) of the age for boys was 21.35(2.33) 
and 21.38(2.19) year for girls. For the test of construct 
validity of dark tetrad, personality traits model was used 
for confirmatory factor analysis that showed dark tetrad 
model is confirmed and has a good fitness to data. The 
results of this analysis supported the four-factor structure 
of dark tetrad model. Also, Test-retest correlation coeffi-
cients for the total scale and its subscales ranged from 
0.76 to 0.84. Internal consistency for the total scale and 
its subscales ranged from 0.68 to 0.88. 

4. Discussion

The present research was conducted for the first 
time in Iran for validation of the dark tetrad model in 
a sample comprising of undergraduate students. This 
study combines the Persian version of the Dirty Dozen 
Questionnaire, which is a short and effective tool for 
measuring the dark triad with the Persian version of 
short sadistic impulse scale, to test the validity of dark 
tetrad model. Dark tetrad personality traits model was 
confirmed among Iranian sample and had a good fit-
ness to data. The model of dark tetrad in Iranian cul-
ture was confirmed and had a similar structure to the 
findings from the body of research in this field. Based 
on the results of this study, it can be suggested that the 
measurement of the dark tetrad of personality and also 
the formulation of problems of individuals, especially 
interpersonal problems based on the model of dark 
tetrad in clinical and research positions can be useful.

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

Regarding ethical considerations in the research, the sub-
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tion in the research.
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اهداف مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت، فرمول بندی جدیدتری از شخصیت ناسازگارانه است که پس از مدل صفات سه گانه تاریک 
شخصیت مطرح شده است و به ترکیب صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی، متغیر چهارم را با عنوان دیگرآزاری اضافه کرده است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار مدل صفات چهارگانه  تاریک شخصیت در نمونه ایرانی بود. 
موادوروشها این مطالعه به صورت مقطعی روی 500 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. نمونه پژوهش با روش 
نمونه گیري تصادفي طبقه اي انتخاب و با مقیاس دوجین کثیف و مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ارزیابی شد. داده های گردآوری شده با 
نرم افزار های SPSS نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 8 تحلیل شدند.  به منظور آزمون روایی سازه مدل صفات چهارگانه  تاریک شخصیت از 

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد 
یافتهها نتایج روایی سازه نشانگر تأیید ساختار چهارعاملی مدل و برازش خوب آن با داده های حاصل بود. ضرایب باز آزمایی برای کل مقیاس و 
مؤلفه ها در دامنه ای بین 0/76 تا 0/84 قرار داشت که نشانگر پایایی آزمون بود. ضریب همسانی درونی برای کل مدل و نیز خرده مقیاس ها بین 

0/68 تا 0/88 به دست آمد که نشانگر انسجام درونی آزمون بود. 
نتیجهگیری مدل صفات چهارگانه  تاریک شخصیت در نمونه ایرانی مورد تأیید بوده و برازش مطلوبی دارد.

کلیدواژهها:
صفات تاریک، شخصیت، 

ماکیاولیسم، خودشیفتگی، 
جامعه ستیزی، دیگرآزاری
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مقدمه

در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر آن دسته از تحقیقات 
تجربی بودیم که به درک جنبه های تاریک شخصیت1 اختصاص 
پیدا کردند ]1[. این تحقیقات در شرایطی گسترش یافت که بر 
سر تعداد و ماهیت جنبه هایی از شخصیت که باید تاریک تلقی 
با  شوند، وفاق و همسویی آشکاری وجود نداشت ]2[. مطابق 
اولین آثار علمی در این زمینه ]3[ به نظر می رسد نویسندگان و 
پژوهشگران متقاعد شده اند جنبه های تاریک شخصیت از لحاظ 
اجتماعی آزاردهنده هستند و با مشکالت بین فردی و رفتارهای 
مخرب مانند پرخاشگری، فریب کاری2 و استثمار3 همراه هستند؛ 
برای مثال، جنبه های خاص تاریک شخصیت با ارتکاب خشونت 

جنسی مرتبط هستند ]5 ،4[.

آن دسته از جنبه های تاریک شخصیت که در دهه اخیر در 

1. Dark personality
2. Manipulation
3. Exploitation

بوده اند، شامل صفات سه گانه  پژوهشی  و  تجربی  توجه  کانون 
تاریک4 می شوند که متشکل از سه صفت شخصیتی خودشیفتگی، 
جامعه ستیزی و ماکیاولیسم5 است ]1[. اولین مؤلفه از صفات 
سه گانه تاریک شخصیت، خودشیفتگی است که به احساسات 
مبالغه آمیز بزرگ منشی، غرور، غرق شدن در خود و محق بودن 
اشاره دارد. خودشیفتگی در جنبه های مختلف عملکرد بین فردی 
تداخل ایجاد می کند، چون دیگران از گرایش های استثمارگرانه، 
می آیند  ستوه  به  خودشیفته  فرد  بزرگ منشی  و  خودمحوری 
صفات  مجموعه  در  صفت  نحس ترین  جامعه ستیزی،   .]2،  6[
سه گانه تاریک است ]7 ،3[ و با ویژگی هایی مانند تکانش گری، 
بین فردی  پرخاشگری  و  گستاخی  سنگ دلی،  هیجان طلبی، 
تاریک  سه گانه  صفات  مؤلفه  سومین   .]8[ می شود  مشخص 
شخصیت، اصطالح ماکیاولیسم است که به احترام اندیشه های 
ماکیاولیسم  است.  شده  معروف  نام  این  به  ماکیاولی  نیکوال 
منعکس کننده جهت گیری به شدت خودخواهانه ای است که فرد 

4. Dark triad
5. Machiavelliansim 
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تمایل دارد از هر راهی مانند فریب کاری، تقلب و بهره کشی به 
اهداف خود برسد ]2[.

پوالس و ویلیامز6 که اصطالح صفات سه گانه تاریک شخصیت 
را ابداع و مطرح کردند، شباهت ها و تفاوت ها بین صفات سه گانه 
تاریک شخصیت را گسترش دادند ]3[. این نویسندگان اشاره 
مانند  مشترکی  ویژگی های  شخصیت  تاریک  صفات  کرده اند 
ناسازگاری، سنگدلی، فریب کاری، خودمحوری، فقدان صداقت 
و فروتنی و گرایش به بهره کشی بین فردی دارند. آن ها مطرح 
کرده اند ممکن است یک یا چند مورد از این ویژگی ها، تعیین کننده 
هسته اصلی صفات تاریک شخصیت باشند، ولی کنکاش ها برای 
دستیابی به هسته این اصطالح به بحث ها و مجادله های فراوانی 
منجر شده است. نبود توافق بر سر هسته مرکزی صفات سه گانه 
تاریک شخصیت تا حدی ناشی از واقعیت است که این صفات 
شخصیت، اگر چه همپوشانی دارند، از سازه های متمایزی تشکیل 

شده اند ]3 ،1[.

اگرچه شباهت های مهمی بین مؤلفه های صفات سه گانه تاریک 
شخصیت وجود دارد، باید به تفاوت های مهم موجود بین این 
مؤلفه ها نیز اذعان کنیم. یکی از این واگرایی ها مربوط به این 
واقعیت است که صفات ماکیاولیسم و جامعه ستیزی در مقایسه با 
خودشیفتگی بیشتر به عنوان ویژگی های شخصیتی تاریک تر7 و 
ناگوارتر لحاظ شده اند ]9[. این ادعا با پژوهش هایی حاصل شده 
است که نشان داده اند جامعه ستیزی و ماکیاولیسم با پیامدهایی 
مانند فقدان دغدغه های اخالقی همبسته هستند ]10 ،2[. تفاوت 
عمده دیگر بین این مؤلفه ها مربوط به ارتباط متفاوت آن ها با رفتار 
پرخاشگرانه و منشأ فراخوانی آن است ]11[. بنابراین با توجه به 
پیوندهای گسترده و متفاوت صفات سه گانه تاریک شخصیت با 
سازه های دیگر، ممکن است تعداد صفات تاریک شخصیت بیشتر 
از سه صفت باشد. برای مثال، برخی از پژوهشگران مطرح کرده اند 
صفات سه گانه تاریک شخصیت باید به فرمول بندی جدیدی با 
عنوان صفات چهارگانه تاریک8 شخصیت توسعه یابد که در آن 
مؤلفه دیگرآزاری9 به این مجموعه اضافه می شود (تصویر شماره 

.]12، 13[ (1

دیگرآزاری، لذت بردن از رنج دیگران است. درباره این پدیده 
اغلب به شکل شدید آن در بافت های جنایی و جنسی بحث شده 
است. اخیراً پینکر10 حالت خفیف تری از این پدیده را با عنوان 
دیگرآزاری نرم11 یا دیگرآزاری روزمره12 مطرح کرده است که اغلب 

6. Paulhus & Williams 
7. Darker
8. Dark tetrad
9. Sadism
10. Pinker
11. Soft sadism
12. Everyday sadism

به صورت آزارگری غیرجنسی بروز می کند، در افراد جوامع مختلف 
رایج است و به نظر می رسد از لحاظ آماری به طور طبیعی توزیع 
شده است ]14[. افراد آزارگر به دنبال فرصت برای درگیرشدن در 
فعالیت های روزمره ظالمانه یا آزارگرانه هستند. در مقایسه با افراد 
جامعه ستیز که در روابط بین فردی  خودشان به دیگران اهمیتی 
خودشان  خودخواهانه  اهداف  مسیر  در  آزارگر  افراد  نمی دهند، 

ممکن است به دیگران آسیب نیز بزنند ]2[.

با اینکه نویسندگان حوزه صفات تاریک شخصیت فرمول بندی 
صفات چهارگانه تاریک شخصیت را در سطح نظری به رسمیت 
شناخته اند، هنوز شواهد تجربی کافی برای پذیرش تجربی این 
فرمول بندی در دسترس نیست؛ البته باید مطرح کرد ابزارهای 
است،  دیگرآزاری در دسترس  ارزیابی  برای  سنجشی مختلفی 
به صفات چهارگانه  تاریک  برای گسترش صفات سه گانه  ولی 
تاریک شخصیت، سنجش های مجزا و جداگانه مؤلفه آزارگری 
راهگشا نخواهند بود، بلکه باید آن را در چارچوب سنجش صفات 
سه گانه تاریک ارزیابی کرد و مهم تر از آن به بررسی نقش آن در 
اعتباربخشی به مفهوم صفات چهارگانه تاریک شخصیت پرداخت 
پایایی صفات چهارگانه  و  روایی  درباره  بتوان  این رهگذر  از  تا 

قضاوت کرد.

به طور سنتی از پرسش نامه ها و مقیاس های مختلفی مانند 
پرسش نامه شخصیت خودشیفته13 ]15[، مقیاس خودگزارشی 
و   ]17[ ماکیاولیسم15  پرسش نامه   ،]16[ جامعه ستیزی14 
پرسش نامه دوجین کثیف16 ]18 ،1[ برای سنجش صفات سه گانه 
تاریک شخصیت استفاده شده است. نسخه فارسی پرسش نامه 
دوجین کثیف ]1[ یکی از ابزارهای کوتاه و سودمند برای ارزیابی 
سه گانه های تاریک شخصیت است که روایی و اعتبار خوبی دارد. 

13. Narcissistic personality inventory
14. Self Report psychopathy scale
15. Mac-inventory
16. Dirty dozen 

تصویر 1. مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت

خودشیفتگی

دیگرآزاری

ماکیاولیسمجامعهستیزی

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

»رحیمیوسفیوهمکار.اعتباریابیمدلصفاتچهارگانهتاریکشخصیت«
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از آنجا که ابزار جامع و واحدی موجود نیست که برای ارزیابی 
صفات چهارگانه تاریک شخصیت استفاده شود، پژوهش حاضر 
همسو با فرمول بندی و گسترش نظری صفات سه گانه تاریک 
برای  است  درصدد  شخصیت  تاریک  چهارگانه  صفات  به 
اولین بار با به کارگیری نسخه فارسی پرسش نامه دوجین کثیف 
به همراه نسخه فارسی مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ]19[ 
به اعتباریابی مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت بپردازد. بر 
این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا مدل 
صفات چهارگانه تاریک شخصیت بر اساس داده های حاصل از 

نمونه ایرانی، برازش مناسبی دارد؟

روش

این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است که به اعتباریابی 
شامل  آماری  جامعه  می پردازد.  روان سنجی  ابزارهای  از  یکی 
تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه بود که در 
نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. 
حجم تقریبی آن ها ده هزار نفر بود. اگرچه حداقل حجم نمونه 
برآوردشده بر اساس جدول کرجسی و مورگان 365 نفر بود، به 
منظور افزایش اعتبار، مدل 500 نفر در نظر گرفته شد که به 
روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند؛ به این صورت که  از میان 
دانشکده ها با توجه به نسبت جنسیت انتخاب شدند. مالک های 
کارشناسی،  مقطع  در  بودن  تحصیل  حال  در  شامل  ورود 
در  شرکت  برای  آگاهانه  رضایت  و  تمایل  و  مشروطی نداشتن 
پژوهش بود. همچنین مالک های خروج شامل همکاری نکردن و 
مخدوش بودن پرسش نامه ها و ابتال به اختالل روانی  حاد و مصرف 

دارو بر اساس خوداظهاری بود. 

بی پاسخ بودن  و  مخدوش  لحاظ  از  پرسش نامه ها  غربال گری 
پس از اتمام مرحله گردآوری داده ها انجام شد و پرسش نامه های 
بی پاسخ، چندپاسخ، مخدوش و فاقد اطالعات جمعیت شناختی 
ضروری کنار گذاشته شد، اما به منظور رسیدن به حجم نمونه 
از لحاظ رعایت اصول  ادامه پیدا کرد.  تعیین شده، نمونه گیری 
را  پرسش نامه  شد  خواسته  آزمودنی ها  از  پژوهش،  در  اخالقی 
بدون نام تکمیل کنند و رضایت آگاهانه آن ها برای مشارکت در 

پژوهش جلب شد.

با  ابتدا  تاریک شخصیت  آزمون مدل صفات چهارگانه  برای 
مطالعه آثار علمی این حوزه، مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری  
]19[ به عنوان مناسب ترین ابزار برای سنجش آزارگری روزمره 
انتخاب و برای کسب رضایت سازندگان با آن ها مکاتبه شد؛ سپس 
مؤلف اول پرسش نامه مذکور را به فارسی برگرداند. نتیجه بررسی  
مقدماتی ویژگی های روان سنجی آن در نمونه دیگری در حال 
انتشار است. داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از 

ابزارهای زیر گردآوری شدند ]20[:

پرسشنامهدوجینکثیف

جنیسون و وبستر17به منظور تهیه نسخه کوتاهی برای سنجش 
صفات تاریک شخصیت این پرسش نامه را ساختند ]18[ که 12 
تناسب  میزان  پاسخ دهندگان خواسته می شود  از  و  دارد  گویه 
(کاماًل  هفت درجه ای  مقیاسی  در  را  خود  وضعیت  با  گویه ها 
مخالفم=1 تا کاماًل موافقم=7) درجه بندی کنند. در این مقیاس 
با چهار گویه سنجیده  تاریک شخصیت  از سه صفت  هرکدام 
می شود. نتایج چهار مطالعه سازندگان مقیاس جنیسون و وبستر 
دارد.  قبولی  قابل  و  زیاد  اعتبار  و  روایی  این مقیاس  داد  نشان 
سازندگان اصلی ضریب پایایی بازآزمایی18را برای کل مقیاس و 
تا 0/87 به دست  از 0/76  همچنین زیرمقیاس ها در دامنه ای 
این  روان سنجی  ویژگی های  پیری  و  یوسفی  ایران  در  آوردند. 
مقیاس را بررسی کردند که نشانگر روایی سازه خوب مقیاس 
در نمونه ایرانی است ]1[. ضریب بازآزمایی پرسش نامه برای کل 
مقیاس 0/75 و برای مؤلفه های خودشیفتگی 0/79، ماکیاولیسم 

0/80 و جامعه ستیزی 0/66 بود. 

پرسش نامه  آزمون  درونی19  همسانی  سنجش  منظور  به 
دوجین کثیف از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده 
شده بود که برای عامل های خودشیفتگی 0/77، ماکیاولیسم 
بود.   0/76 مقیاس  کل  برای  و   0/68 جامعه ستیزی   ،0/72
از  کثیف،  دوجین  پرسش نامه  همگرای  روایی  ارزیابی  برای 
گویه ای،   16 نسخه  خودشیفته  شخصیت  پرسش نامه های 
شخصیتی  پرسش نامه  کوتاه  نسخه  جامعه ستیزی  مقیاس 
ماکیاولیسم-5  پرسش نامه  همچنین  و  مینه سوتا  چندوجهی 
 .]1[ بود  باال  همگرای  روایی  نشانگر  که  بود  شده  استفاده 
این  نمره کل  برای  آلفای کرونباخ  در پژوهش حاضر ضریب 
پرسش نامه برابر با 0/74 و برای مؤلفه های سه گانه در دامنه 

0/68 تا 0/79 قرار داشت.

مقیاسکوتاهتکانشدیگرآزاری

برای سنجش  را  این پرسش نامه  و هاموند20  اومیرا، دیویس 
و غیرجنسی ساخته اند ]19[ که 10 گویه  روزمره  دیگرآزاری 
چنددرجه ای  لیکرت  مقیاس  در  آزمودنی ها  پاسخ های  و  دارد 
طبقه بندی می شود. این مقیاس تمایالت فرد را درباره احساس 
لذت از آسیب زدن به دیگران می سنجد. ضریب همسانی درونی 
این مقیاس در پژوهش های مختلف بررسی شده است که در 

دامنه 0/68 تا 0/87 قرار داشت.

تکانش  کوتاه  مقیاس  فارسی  نسخه  حاضر،  پژوهش  در 

17. Jonason & Webster
18. Test re-test
19. Internal consistency
20. O’Meara, Davies & Hammond
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دیگرآزاری به منظور اجرا در کنار پرسش نامه دوجین کثیف 
صفات  چهارگانه  مدل  اعتباریابی  و  آزارگری  سنجش  برای 
این پرسش نامه  این اساس  بر  استفاده شد.  تاریک شخصیت 
با حذف یک  نهایت  اکتشافی شد که در  ابتدا تحلیل عاملی 
تک  ساختار  کل،  نمره  با  همبستگی نداشتن  علت  به  سؤال 
دیگر  نمونه ای  در  سپس  شد.  تأیید  سؤال   9 با  آن  عاملی 
نشانگر  تحلیل  دو  هر  نتیجه  که  شد  تأییدی  عاملی  تحلیل 
تأیید ساختار عاملی21 پرسش نامه بود ]21[. ضریب همسانی 
درونی برای مقیاس به شیوه محاسبه آلفای کرونباخ 0/88 و 

به شیوه دونیمه کردن برابر با 0/83 به دست آمد.

و  همبستگی  ماتریس  روش   از  استفاده  با  حاصل  داده های 
تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 22 

و LISREL نسخه 8 تحلیل شدند. 

21. Factor structure 

یافتهها

به  مربوط  جمعیت شناختی  داده های   1 شماره  جدول  در 
و  میانگین  است.  شده  گزارش  تأهل  وضعیت  سن،  جنسیت، 
انحراف استاندارد نمره های آزمودنی ها در صفات چهارگانه تاریک 
شخصیت در جدول شماره 2 ارائه شده است. به منظور بررسی 
روایی سازه مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت از روش تحلیل 
عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحلیل از ساختار چهارعاملی 

صفات تاریک شخصیت حمایت کرد (تصویر شماره 2). 

ضرایب  همه  می دهد،  نشان   3 شماره  جدول   که  همان طور 
مطلوب هستند و مقادیر t مربوط به آن ها باالست و در سطح 
0/001 معنی دار هستند. به منظور بررسی نیکویی برازش مدل 
صفات چهارگانه تاریک شخصیت با داده های پژوهش، شاخص های 
مربوط به برازش مدل ارائه می شوند. جدول شماره 4 شاخص های 

برازش صفات چهارگانه تاریک شخصیت را نشان می دهد.

جدول 1. داده های جمعیت شناختی نمونه پژوهش

فراوانی)درصد(گروه

جنسیت

)55/4(277دختر

)44/6(233پسر

)100(500کل

وضعیتتأهل

)92(460مجرد

)8(40متأهل

)100(500کل

میانگین)انحرافاستاندارد(گروه

)2/33(21/38دخترسن

)2/19(22/35پسر

)2/26(21/86کل

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی ها در صفات چهارگانه تاریک شخصیت

گروه
میانگینوانحرافاستاندارد

صفاتچهارگانهتاریکآزارگریخودشیفتگیجامعهستیزیماکیاولیسم

)14/32(53/72)7/72(14/19)5/97(20/51)4/91(11/66)4/25(7/37زنان

)18/95(62/41)12/05(20/34)5/51(19/19)5/63(12/68)6/09(10/19مردان

)16/09(57/59)10/93(16/93)5/79(19/92)5/24(12/11)5/33(8/3کل
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اگرچه شاخص مجذور کای معنادار بود، با توجه به اینکه 
معنادار  باالست  نمونه  حجم  که  مواردی  در  شاخص  این 
می شود، قابل اغماض هست. در عوض به جای شاخص مجذور 
کای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذور کای بر 
شاخص  تقسیم  حاصل  می پردازند.   (X2/df) آزادی  درجه 
مجذور کای بر درجه آزادی برابر با 3/71 است که اگرچه از 
مقدار بحرانی 3 باالتر است، اختالف فاحش نیست. شاخص 
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) در این مدل 
برابر با 0/05 است. شاخص های برازش مقایسه ای22، شاخص 
برازش هنجارشده23، شاخص برازش هنجار نشده24، شاخص 

22. Comparative Fit Index (CFI)
23. Normed Fit Index (NFI)
24. Non-Normed Fit Index (NNFI)

با  برابر  ترتیب  به  نسبی26  نیکویی  فزاینده25، شاخص  برازش 
با توجه  0/95، 0/94، 0/94، 0/95 و 0/93 به دست آمد و 
به اینکه مقادیر این شاخص ها بیشتر از 0/9 است، درنتیجه 

نشانگر برازش خوب مدل هستند.

آلفای  ضریب  محاسبه  شیوه  به  درونی  همسانی  ضرایب 
کرونباخ برای عامل های خودشیفتگی 0/80، ماکیاولیسم 0/79، 
جامعه ستیزی 0/68، دیگرآزاری 0/88 و برای کل مقیاس 0/85 
بود. این نتایج با استفاده از روش دونیمه کردن برای عامل های 
 ،0/58 جامعه ستیزی   ،0/77 ماکیاولیسم   ،0/75 خودشیفتگی 
دیگرآزاری 0/82 و برای کل مقیاس 0/71 به دست آمد. ضریب 

25. Incremental Fit Index (IFI)
26. Relative Fit Index (RFI)
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باز آزمایی پرسش نامه به فاصله یک هفته برای کل پرسش نامه 
0/84 و برای عامل های خودشیفتگی 0/81، ماکیاولیسم 0/78، 

جامعه ستیزی 0/76 و دیگرآزاری 0/79 بود.

بحث
جنبه های  عنوان  با  نامطلوب شخصیت  جنبه های  به  توجه 

تاریک شخصیت، در دو دهه اخیر شتاب گرفته  است. پژوهش های 
انجام شده در این زمینه عمدتاً معطوف به صفات سه گانه تاریک 
پژوهشگران  و  نویسندگان  برخی  اخیراً  است.  بوده  شخصیت 
مدل صفات چهارگانه را برای جنبه های تاریک شخصیت مطرح 
کرده اند. پژوهش حاضر برای اولین بار در داخل کشور، به منظور 
آزمون اعتبار مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در نمونه ای 

جدول 3. ضرایب استانداردشده و مقادیر t و همچنین معناداری آن ها در مدل اندازه گیری صفات چهارگانه تاریک شخصیت

مقادیرtضرایباستانداردشدهمتغیرهایمشاهدهشده)سؤاالت(

0/7218/04تمایلدارمبرایرسیدنبهخواستههایمازدیگراناستفادهابزاریکنم.1

0/8924/32تمایلدارمبرایرسیدنبهخواستههایمدیگرانرافریبدادهوبهآنهادروغبگویم.2

0/6515/61تمایلدارمبرایرسیدنبهخواستههایمازدیگرانتعریفوتمجیدکنم.3

0/8522/63تمایلدارمبرایرسیدنبهخواستههایمدیگرانرابههروسیلهایبهکاربگیرم.4

0/295/90تمایلدارماحساسپشیمانینکنموافسوسنخورم.5

0/6915/34تمایلدارمبهجنبههایاخالقیاعمالورفتارمتوجهنکنم.6

0/6313/85تمایلدارمتااندازهایسنگدلوبیتفاوتباشم.7

0/6213/63تمایلدارمبهانسانهابدبینباشم.8

0/8020/24تمایلدارمدیگرانتحسینمکنند.9

0/8521/78تمایلدارمدیگرانبهمنتوجهکنند.10

0/6314/78تمایلدارمبهمقامومنزلتخاصیبرسم.11

0/7317/85تمایلدارمدیگرانبهمنتوجهولطفخاصیداشتهباشند.12

0/8222/23اذیتکردندیگرانمیتواندهیجانبرانگیزباشد.13

0/8623/98دیگرانرااذیتمیکنم،چونمیتوانماینکاررابکنم.14

0/8121/55بهخاطرخوشیولذتخودمدیگرانرااذیتمیکنم.15

0/8121/73برایاینکهدیگرانراسرجایشانبنشانم،آنهاراتحقیرمیکنم.16

0/8824/89ازاینکهبهدیگرانازلحاظجسمی،جنسیوهیجانیآزاربرسانم،لذتمیبرم.17

0/8724/33ازتماشایآزارواذیتدیگرانلذتمیبرم.18

0/8121/89دربارهآزارواذیتدیگرانخیالپردازیمیکنم.19

0/5613/29گاهیخیلیعصبانیمیشومودلممیخواهدبهدیگرانآزاربرسانم.20

0/6515/93اگرمردمدیگرانراآزارواذیتکنند،ازآنلذتخواهندبرد.21

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 4. شاخص های برازش مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت

dfX2X2/dfRMSEACFINFINNFIIFIRFIشاخص

2831051/543/710/050/950/940/940/950/93مقدار
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متشکل از دانشجویان کارشناسی انجام شد. 

از لحاظ تاریخی ارزیابی و سنجش جنبه های تاریک شخصیت 
انسان با ابزارهایی صورت گرفته است که گاهی از لحاظ تعداد گویه 
نویسندگان و  بوده اند.  و نحوه پاسخ دهی و نمره گذاری متفاوت 
پژوهشگران این حوزه همواره به استفاده از ابزار یکدست و واحدی 
که بتواند در قالب پرسش نامه به سنجش ابعاد تاریک شخصیت 
بپردازد، توجه کرده اند. بر این اساس در پژوهش حاضر با کنار 
ابزاری  که  کثیف  دوجین  پرسش نامه  فارسی  نسخه  نهادن  هم 
کوتاه و کارآمد برای سنجش صفات سه گانه، یعنی ماکیاولیسم، 
جامعه ستیزی، خودشیفتگی- تاریک شخصیت است ]1[ و با نسخه 
فارسی مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ]20 ،19[ به آزمون اعتبار 

مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت پرداخته شد. 

به منظور برآورد روایی سازه مدل چهارگانه تاریک شخصیت از 
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج حاصل نشانگر برازش 
عامل های چهارگانه  تمامی گویه ها روی  بود.  خوب مدل کلی 
ماکیاولیسم، جامعه ستیزی، خودشیفتگی و دیگرآزاری، بار عاملی 
معناداری داشتند. دامنه بارهای عاملی برای مؤلفه ماکیاولیسم 
بین 0/72 تا 0/89، برای جامعه ستیزی بین 0/29 تا 0/69، برای 
خودشیفتگی بین 0/62 تا 0/85، و برای دیگرآزاری بین 0/56 تا 
0/88 بود. همچنین مقادیر به دست آمده برای شاخص های برازش 
انفرادی CFI، NFI، NNFI، IFI، RFI باالی 0/9 بود که نشانگر 

برازش مطلوب مدل است. 

اگرچه ابزار واحدی که بتواند صفات چهارگانه تاریک شخصیت 
را ارزیابی کند، در دسترس نیست، این یافته ها با نتایج پژوهش های 
پیشین انجام شده روی ابزارهای فوق همسو است ]20 ،18 ،1[ 
و نشانگر این است که مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت 
در فرهنگ ایرانی تأیید می شود و ساختاری مشابه با یافته های 

حاصل از بدنه پژوهش های این حوزه دارد. 

برای بررسی اعتبار مدل چهارگانه صفات تاریک شخصیت، 
داده های حاصل از نمونه با استفاده از دو روش تحلیل شدند. ابتدا 
نتایج تحلیل اعتبار مقیاس نشان داد همسانی درونی گویه های با 
روش محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/85 است 
و برای مؤلفه ها در دامنه بین 0/68 تا 0/88 قرار دارد. این ضرایب 
برای مقیاس دوجین کثیف توسط سازندگان اصلی (جنیسون و 
وبستر، 2010) در دامنه ای بین 0/62 تا 0/87 و در مطالعه یوسفی 
و پیری ]1[ در محدوده بین 0/68 تا 0/77 قرار داشت. همچنین 
سازندگان اصلی مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ضرایب همسانی 
دورنی را ]19[ 0/87 محاسبه کردند و در مطالعه یوسفی ]20[ 
0/88 به دست آمده بود. همچنین ضرایب همسانی درونی به 
شیوه دونیمه کردن بین 0/58 تا 0/82 قرار داشت. بنابراین همسو 
با نتایج پژوهش های پیشین، یافته های پژوهش حاضر نشان داد 
شخصیت  تاریک  چهارگانه  صفات  مدل  پرسش نامه  گویه های 

هماهنگی و انسجام درونی زیادی دارند.

نتیجهگیری
ضرایب بازآزمایی برای کل مقیاس و مؤلفه ها در دامنه ای بین 
برای پرسش نامه  بازآزمایی  قرار داشت. ضرایب  تا 0/84   0/76
دوجین کثیف در مطالعه سازندگان اصلی در دامنه ای بین 0/76 
تا 0/87  و در مطالعه یوسفی و پیری ]1[ بین 0/66 تا 0/80 
قرار داشت. همچنین ضریب بازآزمایی برای نسخه فارسی مقیاس 
تکانش دیگرآزاری 0/77 به دست آمد ]20[. بر این اساس، همسو 
با مطالعات پیشین می توان گفت ابزار استفاده شده برای سنجش 

صفات چهارگانه تاریک شخصیت ثبات و پایایی الزم را دارد. 

لحاظ  از  ابزارهای کوتاهی که  قراردادن  و در دسترس  تهیه 
ویژگی های روانسنجی تأیید شده باشند، یکی از سودمندترین 
روشها برای ارزیابی شخصیت انسان به ویژه جنبه های تاریک 
تاریک  چهارگانه  صفات  مدل  بین  این  در  است.  شخصیت 
شخصیت با توجه به  اینکه اخیراً مطرح شده است و از لحاظ 
نظری توجه روز افزونی به خود جلب کرده است، بیشتر نیازمند 
آماده سازی و ارائه ابزاری سودمند برای ارزیابی و سنجش است. 
مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد مدل صفات چهارگانه 

تاریک شخصیت در نمونه  ایرانی روایی و اعتبار دارد.

محدودیت عمده پژوهش حاضر غربال گری نشدن آزمودنی های 
پژوهش از لحاظ داشتن تشخیص های روان پزشکی بود که اگرچه 
این مسئله از طریق خوداظهاری در پرسش نامه ها بررسی شد، 
ممکن است غربال آزمودنی ها با ابزارهای تشخیصی یا مصاحبه 
نتایج پژوهش حاضر سنجش  بر اساس  باشد.  بالینی سودمند 
صفات تاریک شخصیت و نیز فرمول بندی مسائل و مشکالت افراد 
به ویژه مشکالت بین فردی و ارتباطی افراد بر اساس مدل صفات 
بالینی و پژوهشی  چهارگانه تاریک شخصیت در موقعیت های 

می تواند سودمند باشد.

سپاسگزاری

این پژوهش برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته 
روان شناسی بالینی با همین عنوان است. از دانشجویان مقطع 
کارشناسی دانشگاه ارومیه که در پژوهش حاضر شرکت داشتند، 

کمال تشکر و امتنان را داریم.

نویسندگان مقاله،  نویسنده مسئول مقاله، بین  بر اظهار  بنا 
تعارضی از نظر منافع وجود ندارد.

»رحیمیوسفیوهمکار.اعتباریابیمدلصفاتچهارگانهتاریکشخصیت«
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