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  سنجی نسخه فارسی پرسشنامه دوجین کثیف هاي روان ویژگی

  )2(، فائزه پیري)1(یرحیم یوسفدکتر 
  چکیده

خودشـیفتگی،  سـطوح غیـر بـالینی     بنـدي جدیـدي از شخصـیت ناسـازگارانه اسـت کـه از      گانـه تاریـک شخصـیت، فرمـول    صفات سـه  :هدف
سنجی نسخه کوتـاه پرسشـنامه دوجـین کثیـف در     هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان. ستیزي تشکیل شده استماکیاولیسم و جامعه

 بـا  و انتخـاب  ايطبقـه  تصـادفی  گیـري نمونـه  بـه روش  93- 92سال تحصـیلی   در دانشجو 300مقطعی  مطالعه نیا در :روش .جامعه ایرانی بود

و  MMPIستیزي پرسشـنامه شخصـیتی چنـدوجهی مینـه سـوتا      ، مقیاس جامعه)NPI-16(خودشیفته  شخصیت ، پرسشنامهدوجین کثیفمقیاس 
هـاي اصـلی نشـانگر وجـود سـه عامـل        تحلیـل عـاملی بـه روش تحلیـل مؤلفـه      :هـا یافتـه  .مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد   5 - پرسشنامه ماکیاولیسم

ضـریب  . قرار داشـت  80/0تا  66/0اي بین ها در دامنه یاس و مؤلفهضرایب باز آزمائی براي کل مق. ستیزي بودخودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه
نمره کل صفات تاریک شخصیت بـا خودشـیفتگی،    همچنین ضرایب همبستگی. به دست آمد 77/0تا  68/0ها بین  همسانی درونی خرده مقیاس

هـاي صـفات تاریـک شخصـیت تفـاوت وجـود        ر مؤلفـه درنهایت بـین مـردان و زنـان د   . بود 55/0و با ماکیاولیسم،  42/0ستیزي،  ؛ با جامعه57/0
  .سنجی مناسب برخوردار استهاي رواننسخه کوتاه پرسشنامه دوجین کثیف براي کاربرد در جامعه ایرانی از ویژگی :گیري نتیجه. داشت

  ستیزي؛ دوجین کثیفصفات تاریک؛ ماکیاولیسم؛ خودشیفتگی؛ جامعه :کلیدواژه
  

  ] 16/10/1394: پذیرش مقاله؛ 1/5/1394: دریافت مقاله[
   

  
   مقدمه

هـاي  تـرین شخصـیت  ترین و آزاردهنـده در میان نامطلوب
مطـرح شـده اسـت، سـه      )1(ی اجتماعی که توسـط کووالسـک  

انــد کــه بــا شخصــیت بیشــترین توجــه تجربــی را جلــب کــرده
ــم   ــامل ماکیاولیس ــته و ش ــدیگر همبس ــه1یک ــتیزي، جامع و  2س

ه معرفـی نیمـرخ شخصـیتی    منجـر بـ  کـه  ند هسـت  3خودشیفتگی
 ،2( شـده اسـت   4هاي تاریک شخصیتگانهجدیدي به نام سه

بندي جالب و پرطرفداري صفات تاریک شخصیت فرمول ).3
شناسـی  و روان )2-8(سـت  اسرعت در حـال رشـد    است که به
  .)5 ،4(نام گرفته است  5جیمز باند

 سیسازه ماکیاولیسم اصطالحی است کـه کریسـتی و گـا   
ساس کارهاي اولیه و اصول اعتقادي نیکوال ماکیـاولی  بر ا )9(

اند که مبتنی بر یک قلمرو نگرشی است که با نگرش برگزیده

_______________________________________ 
1 machiavellianism 
2 msychopathy 
3 marcissism 
4 dark triad of personality 
5 James Bond 

، بدبینانه و غیراخالقی به جهان؛ رفتارهاي مـرتبط  6گرایانهعمل
ي دنبـال  بـرا  8؛ راهبردهـاي بلندمـدت و سـرد   7با نفـع شخصـی  

ري کردن اهداف شخصی؛ همـدلی پـایین و درنهایـت فریبکـا    
کریسـتی و گـایس نشـان    . )10،3(د شـو بین فردي مشخص می

کننـد  دادند افرادي که در این شاخص نمره باالیی کسـب مـی  
اي ممکن است در محیط آزمایشگاه و دنیـاي واقعـی بـه شـیوه    

  .)2( ندیسرد و فریبکارانه رفتار نما
 هاي راسکین و هـال سازه خودشیفتگی غیر بالینی از تالش

م نوع خفیف و غیرمرضـی ایـن سـازه پدیـدار     براي ترسی )11(
گــري و برتــري ، ســلطه9شــد کــه بــا تــابلوي بــالینی اســتحقاق 

خودشیفتگی چندین ویژگـی مختلـف ولـی    . شودمشخص می
افراطـی؛   10طلبی پایدار؛ خودپسـندي مرتبط باهم را نظیر توجه

کشی در روابط بین فردي؛ و تمرکز شدید بر خود تکبر و بهره

_______________________________________ 
6 pragmatic 
7 self-beneficial 
8 cold 
9 entitlement 
10 egotism 
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دن در تحسـین خـود؛ و درنهایـت احسـاس     همراه بـا غـرق شـ   
ــی   ــد م ــه هــم پیون ــودن را ب ــري و پیشــاهنگ ب ــد برت . )10(ده

خودشیفتگی، ازلحاظ مطلوبیت اجتماعی و هاي مختلف  شکل
هـا   بسـیاري از آن و  با جامعه از یکدیگر متفاوت هستند انطباق

اگر به حد آستانه بالینی نرسند، ممکن است براي افراد انطباقی 
، غرور، رهبري و اقتدار ممکـن  1راي نمونه خود افزاییب. باشند

هاي اجتماعی مطلوبیـت و محبوبیـت داشـته    است براي فعالیت
  .)3( باشند

عنـوان یـک حالـت     ستیزي بهانطباق و معرفی مفهوم جامعه
خفیف و غیر بالینی، اخیراً و پس از طرح دو مفهوم فوق انجام 

اصـلی ایـن حالـت    هـاي  ویژگی. )14 ،2 ،13 ،12(گرفته است 
و  یطلبـی بـاال همـراه بـا همـدل     شامل تکـانش گـري و هیجـان   

توانـد در دو حالـت اولیـه    این سازه مـی . اضطراب پایین هست
همراه با خودخواهی، نقـص در عواطـف بـین فـردي، فقـدان      (

همـراه بـا سـبک زنـدگی و     (و ثـانوي  ) 3کشـی ، بهره2پشیمانی
ارهایی که عالئـم  ابز .)3( دیتجلی نما) رفتارهاي ضداجتماعی

به دنبال تفکیک افراد ضـداجتماعی   سنجند یمستیزي را جامعه
ــراي نمونـــه  ــتند، بـ ــ  از عـــادي هسـ ــود گزارشـ  یمقیـــاس خـ

هــایی تشــکیل شــده اســت کــه افــراد  ســتیزي از گویــه جامعــه
ایـن مقیـاس بعـداً    . کنـد ستیز را از افراد عادي متمایز می جامعه

هاي مقیاس نمره ).15،2( شد يروا ساز 4براي نمونه غیرجنایی
ستیزي توانست رفتار ضداجتماعی مقیاس خود گزارشی جامعه

را در افراد درگیر در مسائل قانونی و حقوقی و همچنین افـراد  
  ).2( دیبینی نماعادي پیش
هـا دارنـد،   هـاي گونـاگونی کـه ایـن سـازه     رغم ریشهعلی
 ،دهنـد گانه تاریک را تشکیل میهایی که صفات سهشخصیت
به درجـات مختلـف   . هستند مش      ترکها ي از ویژگیدر تعداد
ها نمایانگر یـک مـنش اجتمـاعی بـدخواه همـراه بـا        هر سه آن
هاي رفتاري در جهت خـود افزایـی، سـردي هیجـانی،     گرایش

ــه  . دوگــانگی و پرخاشــگري هســتند ــالینی گــاهی ب ــار ب در آث
هـاي شخصـیتی اشـاره شـده اسـت      گانـه پیوندهاي بین این سـه 

هـاي غیـر   رشد و گسترش مقیـاس  نهیزم خیر درروند ا. )16،2(
سـازه در   بالینی، زمینه را براي ارزیابی روابط تجربـی ایـن سـه   

درنتیجـه،  . هاي عادي و غیر بالینی مقدور ساخته استجمعیت
در حال حاضر شـواهد تجربـی بـراي همپوشـی ماکیاولیسـم و      

و  )19( سـتیزي خودشیفتگی بـا جامعـه   ،)17،18(ستیزي جامعه
بـا توجـه بـه    . در دست هست )20( یاولیسم با خودشیفتگیماک

_______________________________________ 
1 self enhancement 
2 remorselessness 
3 exploitation 
4 non criminal 

هـاي عـادي و   این روابط، این احتمال وجود دارد که در نمونه
گانـه تاریـک   دهنده صفات سـه هاي تشکیلغیر بالینی نیز سازه

  .)2(شخصیت معادل و موازي هم باشند 
رغم عالقه علمی و پژوهشی فزاینده در حوزه صـفات  علی

شـناختی  روش يهـا  ضعف شکالت و نقطهتاریک شخصیت، م
. زمینـه سـنجش و ارزیـابی ایـن مفهـوم وجـود دارد       اساسی در

طور سنتی، صفات تاریک شخصیت توسط سـه ابـزار مجـزا     به
ــنامه   ــی پرسش ــه 40یعن ــیفته گوی ــیت خودش ، )11( 5اي شخص

و مقیاس خود گزارشی  )9( 6اي ماکیاولیسمگویه 20پرسشنامه 
. ارزیابی شـده اسـت   )12( 7ستیزياي جامعهگویه 31گزارشی 

-گویه کـه بـه سـنجش سـه سـازه فـوق مـی        90وجود بیش از 
پردازند، باعث شده اسـت کـه کـارایی الزم را بـراي ارزیـابی      
صفات تاریک شخصیت توسـط پژوهشـگران نداشـته باشـند؛     

اي را بـراي ایـن   حـل بسـنده  راه) 21(بنابراین جنیسون و وبستر 
است بر تهیه و توسعه نسـخه   اند که مبتنیمشکل پیشنهاد کرده

نـام   8اي صفات تاریک شخصیت که دوجـین کثیـف  گویه 12
کم دو دلیل عمـده  ، دست)21( زعم سازندگان به. گرفته است

: براي تهیه مقیاس کوتاه صفات تاریک شخصیت وجـود دارد 
مجـزا، هـر مقیـاس     يکـه در روش اسـتفاده از ابزارهـا    اول این
بـراي  . خ خاص خود را داردهاي پاسها و محدودیتسوگیري

ــاك   ــاس م ــتفاده از مقی ــه اس ــابی    )9( 5-نمون ــراي ارزی ــه ب ک
مطلوبیـت   لهیوسـ  ماکیاولیسم به کار رفته است، ممکن است بـه 

، همچنین این ابـزار  )21، 22(تحت تأثیر قرار بگیرد  9اجتماعی
در دو . )23(سنجی الزم مبهم اسـت  هاي روانازلحاظ ویژگی

از  5-هـاي مقیـاس مـاك   ی درونی گویـه همسان )24،5(مطالعه 
اي شاخص پـایینی  گویه 20که براي مقیاس  ،تجاوز نکرد 7/0

  .است
ــراي ســنجش  )11،25( پرسشــنامه شخصــیت خودشــیفته ب

خودشیفتگی به میزان زیـادي تحـت تـأثیر درجـات بـاالیی از      
هـاي  و از یک سري گویه )26،21(هست  10مدیریت برداشت

 سـاز باشـند   تواننـد مسـئله  مـی تشکیل شده اسـت کـه    11دوگانه
مقیـاس  (الزم به ذکر است که کـاربرد دو فـن مختلـف    . )21(

 تـر  دهیـ چیسـنجش منجـر بـه پ   ) دوگانه در برابر مقیاس لیکرت
شـدن توانـایی فـرد بـراي سـنجش صـفات تاریـک شخصـیت         

_______________________________________ 
5 narcissistic personality inventory (NPI) 
6 mach. IV scale 
7 self report psychopathy scale  III 
8 dirty dozen 
9 social desirability 
10 impression management 
11 dichotomous 
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که نمرات حاصل از هر یـک از ابزارهـا بایـد     شود، درحالی می
  .)4(شوند در یک مقیاس استاندارد گردآوري 

گویـه،   91با که ارزیابی صفات تاریک شخصیت  دوم این
ــه خســتگی برخــی   وقــت ــر اســت و ممکــن اســت منجــر ب گی
ویژه زمانی که سنجش صفات تاریـک   دهندگان شود، به پاسخ

نفس یـا  شخصیت با ارزیابی یک یا چند متغیر دیگر نظیر عزت
هـا  شود، تعداد کل گویهپنج عامل بزرگ شخصیت همراه می

هـا در مقیـاس   بررسی. کندصد و پنجاه گویه تجاوز می از یک
هـاي جـامعی را فـراهم    وسیع و با ابزارهاي اصـلی اگرچـه داده  

کننـدگان  آورد، ولی ممکن است به علت خستگی شـرکت می
بـا   تواننـد  یهـاي کوتـاه مـ   مقیـاس . به خطاي پاسخ منجر گردد

 هـاي اضـافی و رعایـت اصـل ایجـاز، در زمـان و      حذف گویه
جــویی کننــد و درنتیجــه خســتگی و آزردگــی فعالیــت صــرفه

؛ بنـابراین  )27(کنندگان در پـژوهش را کـاهش دهنـد    شرکت
هــاي کوتـاهی کــه داراي کــارایی بــالینی و  اسـتفاده از مقیــاس 

توانند هـم بـراي پژوهشـگران و هـم     اجرایی باالیی هستند، می
 .)21(صـرفه باشـند    بـه  دهنـدگان سـودمند و مقـرون   براي پاسخ

زمـان زیـادي    2010در سـال   اگرچه از آغاز معرفی ایـن ابـزار  
هـاي مختلـف روي   هایی در فرهنـگ ولی پژوهش گذرد،نمی

براي نمونـه سـازندگان مقیـاس    ). 32-28(آن انجام شده است 
اصلی ضرایب همسانی درونی آن را در دو نمونه مورد مطالعه 

 67/0یسم ، ماکیاول87/0و  85/0مجزا براي مؤلفه خودشیفتگی 
. انـد به دست آورده 66/0و  62/0ستیزي و براي جامعه 72/0و 

هـا در  ها، همبسـتگی  زمان و همگراي مؤلفه در زمینه روایی هم
؛ عالوه بر این روایـی  )30، 29(قرار داشت  76/0تا  34/0دامنه 

). 32، 31(افتراقی مطلوبی براي این ابزار گـزارش شـده اسـت    
ساختار عـاملی پرسشـنامه از مـدل     مطالعات معطوف به بررسی

  ).33، 28(اند سه عاملی حمایت کرده
کـه در   و همچنین با توجـه بـه ایـن   بر اساس آنچه بحث شد 

زبان فارسـی ابـزاري بـراي سـنجش صـفات تاریـک شخصـیت        
هــدف پــژوهش حاضــر بررســی و ارزیــابی   وجــود نــدارد، لــذا

 سنجی نسخه کوتاه پرسشـنامه صـفات تاریـک   هاي روانویژگی
بـر ایـن اسـاس دسـتیابی بـه      . شخصیت در جمعیت ایرانی هست

آیا پرسشـنامه صـفات    - 1: هاي زیر مدنظر بوده است پاسخ سؤال
آیـا ابـزار    - 2تاریک شخصیت از اعتبار الزم برخـوردار اسـت؟   

ساختار عاملی پرسشنامه  - 3 فوق از روایی الزم برخوردار است؟
  است؟صفات تاریک شخصیت در جامعه ایرانی چگونه 

  
 روش

هست که به  پیمایشی-توصیفیپژوهش حاضر یک مطالعه 
جامعـه   .پـردازد سنجی یک ابزار مـی هاي روانارزیابی ویژگی

نیمسال مشغول به تحصیل در پژوهش شامل تمامی دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی واحـد خـوي    93-92دوم سال تحصیلی 

وش تصـادفی  بـه ر  )مرد 142زن و  158( نفر 300تعداد  .بودند
میانگین و انحراف معیـار سـن زنـان و    . ندشد انتخاب 1ايطبقه

. بـود  89/21±08/2و  46/21±92/2مردان بـه ترتیـب برابـر بـا     
ضـمن اعـالم داوطلبانـه بـودن      جهـت رعایـت اصـول اخالقـی    

رضـایت گـروه نمونـه بـراي شـرکت در       شرکت در پژوهش،
ام و گفتـه شـد کـه نیـازي بـه ذکـر نـام و نـ         پژوهش جلب شد
  .خانوادگی نیست

پـس از   براي اجراي پژوهش ابتدا پرسشنامه دوجین کثیف
توسـط مؤلـف اول بــه   مکاتبـه بـا سـازندگان و کسـب اجـازه،      

دکتـراي  توسـط یـک    نسخه فارسـی  فارسی ترجمه شد، سپس
شـد و درنهایـت بـا همکـاري      2زبان انگلیسی ترجمه معکـوس 

صـالح  ا هـا زبان انگلیسی نواقص ترجمـه کارشناس ارشد یک 
نفر دانشـجوي   40 در گروهی متشکل ازابزار  در ادامه. گردید

نسـخه فارسـی    موجـود در کارشناسی اجرا گردید و مشکالت 
قـرار   اصـالح هـا مـورد   فهـم بـودن گویـه    ازلحاظ روانی و قابل

عضاي هیئت علمی درنهایت نسخه نهایی به سه نفر از ا. گرفت
شـد و   عرضـه  با مدرك دکتـري تخصصـی   شناسیگروه روان

هـا  داده .بـراي کـاربرد نهـایی آمـاده شـد     نسخه فارسی مقیاس 
ــه ــک  ب ــورت ت ــه ص ــر   و اي  مرحل ــاي زی ــتفاده از ابزاره ــا اس ب

  .گردآوري شدند
این ابزار توسط جنیسون و وبسـتر  : پرسشنامه دوجین کثیف

منظور تهیه یـک نسـخه کوتـاه بـراي سـنجش صـفات        به) 21(
گویه هست که  12داراي . تاریک شخصیت ساخته شده است

هـا بـا   شود تا میزان تناسب گویـه دهندگان خواسته میاز پاسخ
تـا   1=کامالً مخـالفم (اي درجه 7وضعیت خود در یک مقیاس 

در این مقیـاس هرکـدام از   . بندي نمایددرجه) 7=کامالً موافقم
. شـود گویه سـنجیده مـی   4سه صفت تاریک شخصیت توسط 

سازندگان مقیاس جنیسون  شده توسط نتایج چهار مطالعه انجام
نشان داد که این مقیاس از روایی و اعتبار بـاال و   )21(و وبستر 

ضـریب بـاز آزمـایی بـراي کـل      . قابل قبولی برخـوردار اسـت  
هـا توسـط سـازندگان اصـلی در     و همچنین زیرمقیـاس  مقیاس
  .آمده است دست به 87/0تا  76/0اي از دامنه

  3ياویــهگ 16پرسشــنامه شخصــیت خودشــیفته نســخه    

NPI-16)(:    این پرسشنامه، ابزار خود سنجی کوتاهی اسـت کـه
هـاي غیـر   هـاي خودشـیفتگی در گـروه   براي سـنجش ویژگـی  

با استفاده از نسخه اصلی  )34(بالینی توسط آمز، رز، اندرسون 
_______________________________________ 
1 stratified 
2 back translation 
3 narcissistic personality inventory-16  



70 

  
  فیکث نیپرسشنامه دوج یسنج روان يها یژگیو 

 

  
 

70

  

از جفت این پرسشنامه . ساخته شده است )25( يراسکین و تر
ها  باید یکی از آن دهندههایی تشکیل شده است که پاسخگویه

زمان آن  روایی هم سازندگان اصلی پرسشنامه. را انتخاب نماید
اي مطلــوب  گویــه 40را از طریــق پرسشــنامه خودشــیفتگی   

نشـان داد کـه نسـخه     )35( محمد زاده ).34(اند گزارش کرده
ز روایی همگراي باالیی کوتاه پرسشنامه شخصیت خودشیفته ا

)77/0=r (یفارسـ نسـخه   1ب باز آزمائیضرای. رخوردار استب 
اعتبـار همسـانی    در پژوهش حاضـر ضـریب  . بود 84/0برابر با 

به دسـت   74/0براي این ابزار  2آلفاي کرونباخ درونی به روش
  .آمد

سـتیزي نسـخه کوتـاه پرسشـنامه شخصـیتی      مقیاس جامعـه 
سؤالی پرسشنامه در  71نسخه  :)MMPI( 3سوتاچندوجهی مینه

اصـلی توسـط راکـین کـانن سـاخته      از روي نسخه  1948سال 
ــا طیــف  . شــده اســت ایــن آزمــون یــک ابــزار خــود ســنجی ب

گـري افـراد داراي   هاي بلی یا خیـر اسـت و بـراي غربـال     پاسخ
 MMPIنسـخه کوتـاه   . اختالل از افراد سالم ایجاد شـده اسـت  

، يستریخودبیمارانگاري، افسردگی، ه(مقیاس بالینی  8داراي 
) ف روانی، اسکیزوفرنی و شـیدایی ستیزي، پارانویا، ضعجامعه
شده و روایی  این نسخه توسط اخوت و همکاران ترجمه. است

قـرار گرفتـه اسـت     دیو اعتبار آن براي جمعیت ایرانی مورد تائ
 بـین  را MMPIفـرم کوتـاه    ضـریب اعتبـار   )37(نورباال . )36(

از صـرفاً   در ایـن پـژوهش  . ه اسـت گزارش کرد 80/0تا  70/0
اسـتفاده شـده    ،)ستیزيجامعه(ی اجتماعی نوامقیاس انحراف ر

_______________________________________ 
1 test retest 
2 Cronbach's alpha 
3 Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونـی آن بـه شـیوه     .است
به  69/0و به شیوه دونیمه کردن  74/0محاسبه آلفاي کرونباخ 

 .دست آمد
براي سنجش سازه ماکیاولیسـم از  : 5-پرسشنامه ماکیاولیسم

 هیـ گو 20ایـن مقیـاس داراي   . استفاده شد )9( 5-مقیاس ماك
شـود تـا میـزان    دهندگان خواسته مـی هست که در آن از پاسخ

موافقــت خــود را بــا عبــارات مقیــاس بــر اســاس یــک مقیــاس 
مشـخص  ) 5= تا کـامالً مـوافقم   1=کامالً مخالفم( يا درجه پنج
گزارش شده است که  )38( در مطالعه عارفی و لطیفیان. نماید

. هسـت  ورداربرخـ  اعتبـار مناسـبی   ازاین ابزار در جامعه ایرانی 
آلفــاي همســانی درونــی بــه شــیوه محاســبه  همچنــین ضــریب 

افخـم ابراهیمـی،    .بـود  68/0کرونباخ براي کل مقیاس برابر بـا  
ضـریب اعتبـار آن را از طریـق دونیمـه     ) 39(بیرشک، مکنـون  

  .اندگزارش کرده 79/0 4کردن
  
 ها یافته

ــره  ــار نم ــانگین و انحــراف معی ــژوهش در  می ــه پ ــاي نمون ه
  .ارائه شده است 1جدول در  دوجین کثیف پرسشنامه

برابـر بـا    5الکـین  -مـایر  -کـایزر گیري مالك کفایت نمونه
ها براي تحلیل عـاملی مناسـب   دهد دادهنشان می بود که 72/0

نیز ازلحـاظ آمـاري    6چنین، آزمون کرویت بارتلت هم. هستند
دهـد بـراي   نشـان مـی   کـه ) ≥001/0p؛ 985/752( دار بود معنی

  .حلیل بین متغیرها همبستگی کافی وجود دارداجراي ت

_______________________________________ 
4 split half 
5 Kaiser Meyer Olkin ( KMO) 
6 Bartlett's test of sphericity 

 دوجین کثیفدر پرسشنامه  هاو همبستگی بین عامل هاي نمونه پژوهشمیانگین و انحراف معیار نمره - 1جدول 
  هاهمبستگی بین عامل  زنان  مردان  مؤلفه

  4  3  2  1 )انحراف معیار(میانگین   )اف معیارانحر(میانگین 
    1 )03/5( 83/9 )31/6( 11 /14 ماکیاولیسم 1

   1 42/0 )63/4(79/12 )56/4( 15/12 ستیزي جامعه 2

  1 31/0 34/0 )27/5( 15/22 )90/5( 58/19 خودشیفتگی 3

 1 69/0 73/0 68/0 )22/10( 77/44 )22/11( 87/42 مقیاس نمره کل 4

  
  هاي اصلی با چرخش واریماکس حل تحلیل مؤلفه وسیله راه واریانس تبیین شده به - 2جدول 

  شده پس از چرخش هاي استخراج مقادیر مؤلفه  هاي ویژه اولیه ارزش  
  درصد تراکمی  درصد واریانس  کل  درصد تراکمی  درصد واریانس  کل  ها عامل

  63/20  63/20  47/2  49/23  49/23  82/2  خودشیفتگی
  41/39  77/18  25/2  70/41  20/18  18/2  مماکیاولیس
  95/52  53/13  62/1  95/52  25/11  35/1  ستیزيجامعه
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در  دوجین کثیـف ساختار عاملی پرسشنامه  استخراجبراي 
ی بـه روش  از تحلیل عاملی اکتشـاف  ، به دو دلیلنمونه پژوهش
 2واریمـاکس بـا اسـتفاده از چـرخش     1هاي اصـلی  تحلیل مؤلفه
که سازندگان ابـزار از ایـن روش اسـتفاده     ؛ اول ایناستفاده شد

ها اسـتقالل   که ازلحاظ نظري بین مؤلفه اند و همچنین اینهکرد
مؤلفـه   3در کـل   .وجود دارد و چرخش متعامد ارجحیت دارد

درمجمـوع   ،مؤلفـه  3و ایـن   باالتر از یک داشتند 3ارزش ویژه
کـل   2 جدول. کرد درصد از واریانس کل را تبیین می 95/52

  .دهد ن میهاي اصلی را نشا مؤلفهتوسط شده واریانس تبیین
هــاي  هــاي مربــوط بــه هــر یــک از مؤلفــهگویــه 3جــدول 

بـر   12، 11، 10، 9، هـاي گویـه . دهـد  نشـان مـی  شده را  استخراج
 4، 3، 2، 1 هايگویه. روي مؤلفه خودشیفتگی بارگذاري شدند
سومین مؤلفه درنهایت . روي مؤلفه ماکیاولیسم بارگذاري شدند

_______________________________________ 
1 principal components analysis 
2 varimax 
3 eigen value 

  .مشخص شد 8، 7، 6، 5 هايبود که از طریق گویهستیزي جامعه
ضریب  پرسشنامه به شیوه محاسبه همسانی درونی ضرایب

ــراي عامـــل  ــاخ بـ ــاي کرونبـ ــاي  آلفـ ــیفتگی هـ ، 77/0خودشـ
 76/0مقیاس براي کل و  68/0ستیزي ، جامعه72/0ماکیاولیسم 

  .بود
کــل بــراي هفتــه  2فاصــله  بــاز آزمــائی پرسشــنامه بــهضــریب 

ــنامه  ــراي عامـــل 75/0پرسشـ ــاي  و بـ ــیهـ ، 79/0فتگی خودشـ
  .بود 66/0ستیزي جامعهو  80/0ماکیاولیسم 

ــراي  ــابی ب ــی ارزی ــف، از  روای مالکــی پرسشــنامه دوجــین کثی
مقیـــاس ، ايگویـــه 16پرسشـــنامه شخصـــیت خودشـــیفته نســـخه 

و سوتا  ستیزي نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه جامعه
همبسـتگی   4 جـدول  .استفاده شد 5- پرسشنامه ماکیاولیسم چنین هم

  .دهدپرسشنامه دوجین کثیف و سایر ابزارها را نشان میبین 

  مؤلفههاي عاملی مربوط به هر  هاي اصلی و وزن تحلیل مؤلفهنتایج  -3جدول  
  شده هاي استخراج مؤلفه  هاگویه

  ستیزيجامعه  ماکیاولیسم  یخودشیفتگ  
      81/0  .تمایل دارم دیگران به من توجه و لطف خاصی داشته باشند  12گویه 
      78/0  .تمایل دارم دیگران به من توجه کنند  10گویه 

      72/0  .تمایل دارم دیگران تحسینم کنند  9گویه 
      71/0  .تمایل دارم به مقام و منزلت خاصی برسم  11گویه 

    78/0    .اي به کار بگیرمهایم دیگران را به هر وسیلهیل دارم براي رسیدن به خواستهتما  4گویه 
    75/0    .هایم از دیگران استفاده ابزاري کنمتمایل دارم براي رسیدن به خواسته  1گویه 
    70/0    .ها دروغ بگویم هایم دیگران را فریب داده و به آنتمایل دارم براي رسیدن به خواسته  2گویه 
    69/0    .هایم از دیگران تعریف و تمجید کنمتمایل دارم براي رسیدن به خواسته  3گویه 
  78/0      .ها بدبین باشمتمایل دارم نسبت به انسان  8گویه 
  69/0      .تفاوت باشماي سنگدل و بیتمایل دارم تا اندازه  7گویه 
  56/0      .نکنم هاي اخالقی اعمال و رفتارم توجهتمایل دارم به جنبه  6گویه 
  55/0      .تمایل دارم احساس پشیمانی نکنم و افسوس نخورم  5گویه 

 

  هاپرسشنامه دوجین کثیف و سایر مقیاسهمبستگی بین  - 4 جدول
 

  ماکیاولیسم  ستیزيجامعه  خودشیفتگی
مؤلفه 

  خودشیفتگی
مؤلفه 

  ماکیاولیسم
مؤلفه 

  ستیزي جامعه
نمره کل صفات 

  تاریک
              1  ايهیگو 16-خودشیفتگی

            MMPI(  *26/0  1( يزیستجامعه
          1  22/0*  36/0*  5-ماکیاولیسم

        1  18/0  25/0*  52/0**  مؤلفه خودشیفتگی
      1  25/0*  61/0**  32/0*  37/0**  مؤلفه ماکیاولیسم

    1  26/0*  21/0*  32/0*  67/0**  25/0*  ستیزيمؤلفه جامعه
  1  72/0**  62/0**  66/0**  55/0**  42/0**  57/0**  نمره کل صفات تاریک

 .معنادار است 05/0ها در سطح  همبستگی*؛ معنادار است 01/0ها در سطح  همبستگی**
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گانــه هــاي جنســیتی در صــفات ســهبــراي مقایســه تفــاوت
. تاریک شخصیت از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شـد 

ــون   ــی آزم ــر کل ــود ) p>001/0(اث ــادار ب ــه  . معن ــایج مقایس نت
ات تاریک هاي صف هاي زنان و مردان در هر یک از مؤلفه نمره

 .ارائه شده است 5جدول شخصیت در 
هـاي  بین نمرهشود، مالحظه می 5جدول طور که در همان

ــه   ــان در مؤلفـ ــردان و زنـ ــین    مـ ــم و همچنـ ــاي ماکیاولیسـ هـ
ــادار وجــود داردخودشــیفتگی  مــردان در مؤلفــه . تفــاوت معن
ــیفتگی  ماکیاولیســم ــاس خودش ــان در مقی ــره و زن ــاالتري  نم ب

  .داشتند
  
  بحث

گران عالقه فراوانی براي ساخت ابزارهاي کوتـاه و  پژوهش
در ). 28(هاي مهم شخصیتی دارنـد  فشرده جهت سنجش سازه

ســازي و بررســی همــین راســتا هــدف پــژوهش حاضــر آمــاده
سنجی پرسشنامه دوجین کثیـف در  مقدماتی خصوصیات روان

اي صفات گویه 12بر همین اساس مقیاس . جمعیت ایرانی بود
س از برگـــردان بـــه زبـــان فارســـی و تاریـــک شخصـــیت پـــ

نفـر   300سازي یک نسخه فارسی مناسـب و دقیـق روي    آماده
هـاي   نتایج تحلیل عـاملی بـه روش تحلیـل مؤلفـه    . اجرا گردید
در  شنهادشـده یپهـاي  را نشان داد که با عامـل  مؤلفهاصلی، سه 

هـــاي  مؤلفـــه. منطبـــق بـــود) 21(تحلیـــل ســـازندگان اصـــلی 
هـاي مربوطـه   سیار باالیی را بـا گویـه  شده همبستگی ب استخراج

 بـار  میانگین بارهاي عـاملی بـاال بـود کـه نشـانگر       نشان دادند،
ــراي مؤلفــه  ــایج تحلیــل عــاملی  . هــا هســت عــاملی خــوبی ب نت

پرسشنامه دوجین کثیف با نتایج حاصـل از مطالعـات مختلـف    
این یافته در وهله اول حاکی از ایـن  . همسو بود) 35، 21، 28(

ي صـفات تاریـک شخصـیت در    بنـد  فرمـول که  موضوع است
ساختار پرسشنامه سه عاملی دوجین کثیف در جامعه ایرانی نیز 
قابل اکتشاف هست و در فرهنگ ایرانی نیـز سـاختاري مشـابه    

  .دارد

هـاي پرسشـنامه دوجـین کثیـف بـه دو       بررسی اعتبار مؤلفه
نخست نتایج تحلیل اعتبار مقیاس نشان داد که . شیوه انجام شد

اي بین ها در دامنه رایب باز آزمائی براي کل مقیاس و مؤلفهض
ضــرایب بــاز آزمــائی در مطالعــه . قــرار داشــت 80/0تــا  66/0

بـر  . قرار داشت 87/0تا  76/0اي بین سازندگان اصلی در دامنه
توان گفـت  می )21،28(این اساس، همسو با مطالعه سازندگان 

ــف از     ــین کثی ــنامه دوج ــاه پرسش ــخه کوت ــه نس ــات الزم ک ثب
ــی   . برخــوردار اســت ــابی همســانی درون ــراي ارزی ــین ب همچن

هاي مقیاس ضرایب آلفـاي کرونبـاخ بـراي مقیـاس بـین       گویه
این ضـرایب در مطالعـه سـازندگان    . قرار داشت 77/0تا  68/0

؛ قـرار داشـت   87/0تـا   62/0اي بـین  در دامنـه ) 28، 21(اصلی 
هـاي  ، یافتـه )21،28( بنابراین همسو با نتایج سـازندگان اصـلی  

هــاي پرسشــنامه دوجــین پـژوهش حاضــر نشــان داد کــه گویــه 
  .کثیف از هماهنگی و انسجام درونی باالیی برخوردار هستند

در زمینـه روایـی همگـراي مقیـاس     شـده   انجـام ي ها لیتحل
پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخه نشان داد که این مقیاس با 

ه پرسشــنامه ســتیزي نســخه کوتــامقیــاس جامعــه، ايگویــه 16
پرسشـــنامه  چنـــین و هـــمســـوتا شخصـــیتی چنـــدوجهی مینـــه

ــم ــه 5-ماکیاولیسـ ــت   بـ ــته اسـ ــت همبسـ ــور مثبـ ــامی . طـ تمـ
ــتگی ــاي  همبس ــبهه ــده محاس ــف و   ش ــین کثی ــنامه دوج پرسش

ایـن  . هـا معنـادار بودنـد   گانه آن با سایر شـاخص هاي سه مؤلفه
نشـانگر ایـن   ) 28(یافته همسو با نتایج مطالعه جنیسون و وبستر 

موضوع است که نسـخه کوتـاه پرسشـنامه دوجـین کثیـف در      
جنیسون و وبسـتر  . مدنظر بوده ، موفق بوده است آنچهدستیابی 

کـه نسـخه کوتـاه مقیـاس صـفات تاریـک        معتقد هستند) 21(
که داراي مزیت عمده ایجـاز اسـت، بایـد     ضمن این تیشخص

هـاي صـفات   هاي بلند سـازه پذیري الزم را همانند فرمانعطاف
هـا عمـل    تاریک شخصیت داشته باشـد و در عمـل هماننـد آن   

ــا   . نمایــد ــاه بایــد ب ــه ایــن ویژگــی، نســخه کوت بــراي تحقــق ب
همبسـته   دهنـده  لیتشـک هاي  بلند سازههاي اصلی و فرم  مقیاس
رغم چنین شـواهد تائیدکننـده، بایـد بیـان کـرد کـه       علی. باشد

  هاي صفات تاریک شخصیت هاي زنان و مردان در مؤلفههمقایسه نمر نتایج تحلیل واریانس چند متغیري - 5 جدول

  )انحراف معیار(میانگین  جنس  متغیر
 مجموع
  مجذورات

ي درجه
  آزادي

میانگین 
  راتمجذو

F  معناداري  

 027/0  96/4 86/156 1 86/156 )31/6( 14/11 مردان  مؤلفه ماکیاولیسم
  )03/5( 83/9 زنان

 __ 33/1 42/28 1 42/28  )56/4( 15/12 مردان  ستیزيمؤلفه جامعه
  )63/4( 79/12 زنان

 001/0 68/14 65/458 1 65/458  )90/5( 58/19 مردان  مؤلفه خودشیفتگی
  )27/5( 15/22 زنان
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گانـه انـدازه   اند که صفات سـه  برخی مطالعات نیز مطرح کرده
توســط پرسشــنامه دوجــین کثیــف ممکــن اســت   شــده گرفتــه

صـفات تاریــک را   فـرد  منحصـربه هـاي  هـا و مشخصـه  ویژگـی 
  ).40( نتوانند به نمایش بگذارند

در زمینــه صــفات تاریــک  گرفتــه انجــامهــاي در پــژوهش 
با توجه به نقش جنسیت مطرح شـده اسـت   ) 21)(2(شخصیت 

هـاي بـاالتري را در مقایسـه بـا زنـان در      که معموالً مردان نمره
بـر همـین اسـاس در    . کنندصفات تاریک شخصیت کسب می

گـروه   هـاي مـردان و زنـان   ها به مقایسه نمرهبخش پایانی یافته
. هاي صـفات تاریـک شخصـیت پرداختـه شـد      نمونه در مؤلفه

نتایج نشان داد که مردان در مؤلفـه ماکیاولیسـم در مقایسـه بـا     
شـاید ایـن تفـاوت    . هاي بـاالتري را کسـب کردنـد   زنان، نمره

ناشی از این موضوع باشد که از مردان در مقایسه با زنان بیشتر 
هاي خودشان برسند و در رود تا به اهداف و خواسته انتظار می

ــاهی ممکــن اســت از روش   ــیر گ ــن مس ــانی و  ای ــاي غیرانس ه
ستیزي بین همچنین بین مؤلفه جامعه. نامطلوب نیز استفاده کنند

 توجـه  جالـب نکتـه  . دو جنس تفاوت معناداري وجود نداشـت 
هـاي  که در این پژوهش، زنـان در مقایسـه بـا مـردان نمـره      این

اي که بـا  فتگی کسب کردند، یافتهباالتري را در مؤلفه خودشی
همسـو  ) 33(نتایج پژوهش افخم ابراهیمـی، بیرشـک، مکنـون    

که مردان بیشتر از زنان به اختالل شخصیت  با توجه به این. بود
شـوند، مـورد انتظـار بـود کـه در مؤلفـه       خودشیفتگی مبتال می

خودشیفتگی نیز مردان نمرات باالتري کسب کننـد، در حـالی   
در تبیین ایـن وضـعیت   . آمده است دست وع بهعکس این موض

 توان گفـت کـه نمـرات بـاالي زنـان در مقایسـه بـا مـردان        می
ماهیـت خودشـیفتگی ارزیـابی شـده      تواند ناشی از تفـاوت  می

کننـدگان نظریـه صـفات     توسط ابزار فوق باشـد؛ چراکـه ارائـه   
بنـدي  تاریک شخصیت نیز مـدعی هسـتند کـه در ایـن فرمـول     

. اي و غیر بالینی خودشـیفتگی مـدنظر اسـت    سطوح زیر آستانه
هاي جنسیتی در هاي آتی به تفاوتشاید بهتر باشد که پژوهش

همچنـین  . صفات تاریک شخصـیت بـا تأمـل بیشـتري بنگرنـد     
ممکن است تفاوت جنسیتی یافته شده در مؤلفه خودشـیفتگی  
با توجه به رویکرد تکاملی و اقتضاي شرایط سنی دختـران نیـز   

هرحال بهتر است ایـن موضـوع در جریـان     به. باشد قابل توجیه
هاي اجتماعی و فرهنگی هاي آتی و با توجه به نگرشپژوهش

هاي جنسیتی در بافت جامعه ایرانی مورد مطالعه حاکم بر نقش
  .بیشتري قرار بگیرد

نسخه کوتاه پرسشـنامه دوجـین کثیـف از سـاختار عـاملی      
ین ایـن مقیـاس   همچنـ . مشابه با نسخه اصـلی برخـوردار اسـت   
مقیـاس   نیـ ای طورکل به. اعتبار و روایی باال و قابل قبولی دارد

سنجی الزم و کافی را براي استفاده در ایـران  هاي روان ویژگی
  .دارا است

  
  سپاسگزاري
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Psychometric Properties of Persian Version  
of Dirty Dozen Scale 

  
Abstract 
Objectives: Dark triad is a new formulation of maladaptive personality that is 
composed of Machiavellianism, subclinical narcissism, and subclinical 
psychopathy. The aim of the current research was to study the psychometric 
properties of the short form of Dirty Dozen Scale among Iranian population. 
Method: In this cross sectional study, 300 university students in 2014-15 
academic year were selected using stratified sampling method and were 
assessed by Dirty Dozen Scale, Narcissistic Personality Inventory-16 (NPI-16), 
Psychopathy scale of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI), and Machiavellianism Questionnaire (MACH-IV). Results: Factor 
analysis by principle component analysis extracted three components: 
narcissism, machiavellianism and psychopathy. Test-retest correlation 
coefficients for the total scale and its subscales ranged from 0.66 to 0.80. 
Internal consistency of the subscales ranged from 0.68 to 0.77. Also, 
correlation coefficients between total score of Dark Triad Scale and 
Narcissistic personality, psychopathy, and Machiavellianism were 0.57, 0.42, 
and 0.55, respectively. Finally, there was a significant difference between 
males, and females’ scores on Dark Triad components. Conclusion: Short 
form of Dirty Dozen Scale has suitable psychometric properties for Iranian 
population. 

Key words: dark triad; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; dirty 
dozen 
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