
 1 -9 ، ص1399 ، پاییز23فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده

روش کمی و از نوع با  فراگیر شخصیت با اضطرابتاریکعاملبررسی ارتباط سه به حاضر پژوهش در

انتخاب  در شهر تهران ۱۳۹۹در سال  ۶۰تا  ۲۰بین  نفر افراد ۹۶شاملنمونه  شد.پرداختههمبستگی 

 دسترستصادفی و از نوع دربه دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت غیرروش گردآوری اطالعات  .شد

ست. اشخصیت و پرسشنامه اضطراب بک تاریکصفتپرسشنامه مقیاس سه بود. ابزار پژوهش شامل

بود و  ۰.۰۲۸که  .sig روش آماری پژوهش روش همبستگی گشتاوری پیرسون بود. با توجه به نمره 

گرفت، در نتیجه رکوچکتر است، لذا با فرض صفر رد و فرض خالف مورد تایید قرا ۰.۰۵این عدد از 

یفتگی، خودشبه عبارت دیگر افرادی که دارای سه صفت تاریک شخصیت یعنی صفات  رابطه معنادار بود.

شوند؛ همچنین ستیزی هستند، به احتمال بیشتری دچار اضطراب فراگیر میماکیاولیسم و جامعه

ر چند ه شوند.افرادی که دارای صفت ماکیاولیسم هستند به احتمال بیشتری دچار اضطراب فراگیر می

 توان در فراگیر شدن اضطراب فراگیر نیز نقش دانست.که بیماری کرونا را می

خودشیفتگی، ماکیاولیسم و ، فراگیر ، اضطرابسه عامل تاریک شخصیت واژگان کليدی:

 .ستیزیجامعه
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 2مائده ورمزیار ،1فریبا ابراهيمی ،1علی اکبر صالحی

 .شهرری -خمینی)ره( مدرس و مشاور دانشگاه، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدیادگارامام ۱
 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانش آموخته مقطع کارشناسی، ۳
 

  نام نویسنده مسئول:

 مائده ورمزیار

 ادر شيوع کرون فراگير و اضطراب تيشخص کیتار سه صفت نيارتباط ب

 ۱۳/۶/۱۳۹۹ تاریخ دریافت:

 ۲۶/۸/۱۳۹۹ تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
یکی از اختالالت اساسی در آسیب شناسی روانی است زیرا ویژگی های اساسی آن منعکس کننده  ۱اختالل اضطراب فراگیر

این اختالل با نگرانی مزمن، افراطی و  .(۱۳۹۶،دیگرانو خدایاری فرد(دباشهای اصلی موجود در همه اختالالت هیجانی میفرایند

و میزان شیوع  غیر قابل کنترل در مورد شماری از موضوعات و اضطراب ، گوش به زنگی و عالئم بدنی همراه آن مشخص می شود

شخصیت های آزارنده و در عین حال  یکی از مفاهیم جدید در حوزه .(۱۳۹۸ن،دیگراو )رشتبریآن در زنان دو برابر مردان است

شود. سه صفت شناخته می ۳هستند که با عنوان روانشناسی جیمز باند ۲شخصیتتاریکعاملغیربیمارگون و بهنجار، سه

رفتارهایی با سنخ  به دلیل داشتن ابعاد مشترک مثل ماهیت اجتماعی مشابه، ۶ستیزیو جامعه۵،ماکیاولیسم 4خودشیفتگی

این . (۱۳۸۶،دیگرانی و)میکائیلاندبندی قرار گرفتهفریبکاری در یک دستهسردی هیجانی و  گری و درویی،خودمحوری،پرخاش

ا بشخصیت است. تاریکصفتهای اضطراب و سهپژوهش از نوع بنیادی است و در آن به دنبال مشاهده ارتباط معنادار بین مولفه

شخصیت نیز در افراد جامعه دیده می تاریکاختالالت روانی است و سه عاملترین توجه به این که اضطراب فراگیر یکی از شایع

 د.توان اقداماتی در جهت سالمت روان افراد جامعه انجام دادر صورت وجود احتمالی ارتباط بین آنها می شود،

را  ویژگی های یک نظریه تمام دیشا یشناخت به لحاظ روشکه  ریه سه عامل تاریک شخصیتنظدر  7پالهاوس و ویلیامز

و  سمیانیاولیاکم سم،یسینارس یتیشخص یژگیکه سه و اندبه این موضوع پرداختهسازه باشد،  کی یبه معرف شتریب وباشد نداشته

نند. کنار ک ینیبشیرا پ یمخرب اجتماع یرفتارها توانندیبوده و م یراخالقیابعاد ناپسند و غ یدارا یبه لحاظ اجتماع یکوپاتیپس

)عطاری و دهدیمخرب ارائه م یمرتبط با رفتارها یهاجانیو ه هازهیاز انگ یکامل تر دید هایژگیو نیهم قرار گرفتن هم زمان ا

 .(۱۳۹۳جگینی،

 ۹پردازد. درنظریه اول اضطراب را ناشی از انباشتگی انرژی جنسیدر سه نظریه به تبیین علت اضطراب می ۸فروید

اند دداند. در نظریه دوم اضطراب را ناشی از امیال غریزی جنسی مخالف با هنجار اجتماعی مییابرانگیختگی جنسی ارضا نشده می

در  شود وگردد و باعث اضطراب میشود.این تصور سرکوب شده هرازگاهی به خودآگاه بازمیکه سرکوب و به ناخودآگاه تبعید می

 . (۱۳۹۹، )موسویاندانددر کودکی را یکی از علل اصلی اضطراب می ۱۱و ترس از اختگی ۱۰نظریه سوم فقدان ابژه عشق

کند.هرچه در نظریه تعادل خود میگوید هرچیزی که تعادل زیستی و روانی مارا برهم بزند در ما ایجاد اضطراب می ۱۲کانن

 .(۱۳۹۵ن،دیگراو )مورموگویینیاز روانی ما بهتر و کامل تر ارضا شود تعادل روانی بهتری داریم

مرحله: هشدار با استرس مثبت، مقاومت)باقی ماندن درمرحله  ۳در نظریه خود اضطراب و پاسخ آن را در  ۱۳هانس سلیه

 .(۱۳۹۵ ،دیگرانو )مورمورگوییکنددرآمدن) استرس منفی( مطرح میپاهشدار( و فرسایش یا از

های به ویژه اضطراب گزند و آسیب باعث جستجوی ابژهکند اضطراب کودک درباره ابژه در نظریه خود بیان می ۱4کالین

شود اما اگر هریک از این دو شکل اضطراب بیش از حد زیاد شود،ارتباطات جدید غیر آسیب زننده و در نتیجه افزایش ارتباطات می

 .(۱۳۹۹،)موسویانکندفرد را با دنیا بازداری و یا محدود می

                                                           
1 General anxiety disorder (GAD) 
2 Dark triad of personality 
3 James bond psychology 
4 Narcissism 
5 Machiavellianism 
6 Antisocial 
7 Paulhus, D. L., & Williams, K. M 
8 Freud 
9 Libido  
10 Loved object 
11 Castration anxiety 
12 Walter Cannon 
13 Hans Selye 
14 Melanie Klein 
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در نظریه خود استرس را ناشی از ارزیابی شناختی ما از موقعیت)ارزیابی اولیه(، توانایی ها و امکانات خودمان  ۱۵الزاروس

سترس ا، تر ارزیابی کنیمداند.در ارزیابی ثانویه هرچه موقعیت خود را تهدیدکنندهها)ارزیابی ثانویه( میها و آسیبدربرابر تهدید

 .(۱۳۹۵،دیگرانو مورموگویی(هرچه توانایی خود را بیشتر بدانیم استرس کمتری ایجاد خواهد شد بیشتری داریم و در ارزیابی اولیه

زا از تلفن های هوشمند با استفاده مشکل  COVID-19جان دی ایلهای و همکاران در پژوهشی که با عنوان عالئم اضطرابی

زا از تلفن های استفاده مشکل شدت با COVID-19 اضطراباند که  در بزرگساالن چینی همبستگی دارد به این نتیجه رسیده

 شدت و عمومی اضطراب استفاده بیش از حد از تلفن ناشی از کنترل ، حال این با. دارد ارتباط اضطراب و افسردگی هوشمند،

گوردن جان دی.یانگ، )استنکرده بینی پیش را COVID-19 شدت استفاده از تلفن همراه ناشی از اضطراب افسردگی،

 .(۲۰۲۰جی.جی،

 ه توسطک  یزیستو جامعه سمیاولیماک فتگی،یمجرم: خودشریدر افراد مجرم و غ تیشخصکیتارگانهبا عنوان سه یدر پژوهش

شخصیتی خودشیفتگی و ضد اجتماعی  هایژگییها نشان داد که تفاوت دو گروه در وانجام شد، تحلیل داده گرانیو د میکائیلی

مربوط  یفتگیخودش ریتفاوت به متغ نیدار است. بزرگترمعنی p<0/05 حدر صفت ماکیاولیسم در سطو  p<0/01درسطح 

 .(۱۳۹۶،ییخو ی؛احمد یمیکائیلی منیع؛صالح)شودیم

 یلیتحص یباخودکارآمدی زیستوجامعه یفتگیخودش ،یاولی)ماککیتار تیشخص یهایژگیرابطه وای با عنوان در مطالعه

و  یلیحصت یخودکارآمد نیکه ب یبا توجه به ارتباط معکوسنتایج نشان داد که  ،شدکه توسط سعادت و دیگران انجام انیدانشجو

 یمخرب ریتأث توانندیصفات م نیگرفت که ا جهینت توانیشده است م ( مشاهدهیاولیو ماک یزیست )جامعهکیتار تیصفات شخص

 یوانشناختر ریغپژوهش از نقش مت نیا جینتا نیآنها داشته باشند. همچن شرفتیپ تیو درنها انیدانشجو یلیتحص یبر خودکارآمد

 ،عادتس ؛،یکالنتر،یقمران) کندیم تیحما انیدر دانشجو یلیتحص یخودکارآمد یباورها ینیبشیدر پ کیتار تیصفات شخص

۱۳۹۶). 

 ۳۳ستیزی و ماکیاولیسم جامعهشد که خودشیفتگی، در پژوهشی که توسط کشکوک و دیگران انجام شده نتیجه گرفته

درصد واریانس  ۲۹ستیزی و ماکیاولیسم تبیین کننده کنند.به عالوه جامعهپذیری رفتاری را تعیین میدرصد از واریانس ریسک

 .(۱۳۹7آهی،؛منصوری،، رسایی کوشک)تفاوتی اخالقی نبودکننده بیبینیتفاوتی اخالقی هستند، اما خودشیفتگی پیشبی

به  دهندیرا نشان م یکمتر یباال عالئم افسردگ یجانیبا هوش ه یاولیمردان ماکای با عنوان دیگران در مطالعهبیانچی و 

ی هوش توانایرا نشان نداد. در مردان،  یو افسردگ توانایی هوش هیجانی، سمیاولیماک نیارتباط خام ب چیه این نتیجه رسیدند که

اال، از ب توانایی هوش هیجانیبا  یهنگام همراه سمیاولیکرد که ماک لیتعد یابه گونهرا  یبر افسردگ سمیاولیماک ریتأث هیجانی

 یجسم یافسردگ ریکه تعامل مشاهده شده اساسًا تحت تأث ادسطح مؤلفه نشان د لیو تحل هیمحافظت کند. تجز یعالئم افسردگ

 انیتوانایی هوش هیجباال و مثبت در مردان با  هیجانیتوانایی هوش را در مردان با  یجسم یافسردگ ماکیاولیسماست. گرفتهقرار

هدف از  .(۱۳۹۹بیانچی،پتثی،میرکوویچ،لماتری،اسکلج)در زنان مشخص نشده است یارتباط چیکرد. ه ینیبشیپ یمنف نییپا

 شخصیت و اضطراب رابطه وجود دارد یا خیر؟تاریکعاملپژوهش حاضر این است که آیا بین سه

 

 روش
این پژوهش  سال  بود.  ۶۰تا  ۲۰بین دامنه سنی  افرادجامعه آماری  کمی و از نوع همبستگی است.حاضر روش پژوهش 

روش گردآوری اطالعات به دلیل شیوع بیماری کرونا به  .است نفر ۹۶ حجم نمونه در شهر تهران اجرا گردید و ۱۳۹۹در سال 

ا برای هطراحی و لینک پرسشنامه گوگل فرمها در سایت رسشنامهبود که برای این کار پ دسترسصورت غیرتصادفی و از نوع در

 های اضطراب بک وپرسشنامه شد. ابزار پژوهش شاملآزمودنی ارسال و پس از تکمیل اطالعات از روی سایت برای آنالیز برداشته

  .بودندشخصیت تاریکصفتپرسشنامه مقیاس سه

تا  ۰گویه است که هر کدام از  ۲۱شده و دارای ساخته ۱۹۸۸آزمون اضطراب بک توسط آرون تی بک و همکارانش در سال 

دهنده عالمت نشان ۲، نمره دهنده عالمت خفیفنشان ۱دهنده عدم وجود عالمت، نمره نشان ۰مره شوند. نگذاری مینمره ۳

                                                           
15 Richard Lazarus 
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-گیری اضطراب در نوجوانان و بزرگساالن ساختهبرای اندازه (BAI)آزمون بکدهنده عالمت شدید است. نشان ۳متوسط و نمره 

 سنجد. م ذهنی، بدنی و هراس را میئم اضطراب یعنی عالئاست و هر یک از ماده ای آن یکی از عالشده

سنجش گویه است که به  ۱۲است و شامل شدهپرسشنامه مقیاس سه صفت تاریک شخصیت توسط جانسون و وبستر ساخته

کامال  ۹کامال مخالفم و ۱ای)نقطه ۹این آزمون از مقیاس لیکرت پردازد. در سه صفت ماکیاولگرایی، سایکوپاتی و خودشیفتگی می

 دهنده بیشتر بودن آن صفت در فرد است. ی باال نشاناست. نمرهشدهموافقم( استفاده

 –همچنین پایایی آزمون (.۹۲/۰) اندکردهی کرونباخ استفادهبرای ارزشیابی این پرسشنامه از آلفادر پرسشنامه اضطراب بک 

( HDRSبندی اضطراب همیلتون )گردید و روایی همگرایی با مقیاس درجهمحاسبه 7۵/۰باز آزمون پرسشنامه پس از یک هفته 

( و ۹۵/۰سازی اسپیرمن)نیمه( ، آزمون دو ۹۲/۰آمده که میزان متوسطی است. در نمونه ایرانی نیز آلفای کرونباخ )به دست ۵۱/۰

 است .آمدهدست( برای این پرسشنامه به77/۰بازآزمون ) –پایایی آزمون 

ها همبستگی خوبی با پرسشنامه های شخصیت هر یک از خرده آزموندر پرسشنامه مقیاس سه صفت تاریک شخصیت 

برای ماکیاولگرایی،  ۸۶/۰برای کل مقیاس،  ۸۹/۰ی آن خودشیفته، ماکیاولگرایی و مقیاس سایکوپاتی دارد و ضریب پایایی بازآزمای

ا هاست. این مقیاس در ایران با ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسبرای خودشیفتگی گزارش شده ۸7/۰برای سایکوپاتی و 7۶/۰

 است.آمدهدست( به ۶۹/۰و سایکوپاتی  ۶۸/۰، خودشیفتگی 7۵/۰)ماکیاولگرایی 

. در روش آمار توصیفی ازشاخص هایی نظیر میانه، شودآمار توصیفی و استنباطی استفاده میژوهش از دو روش در این پ

است و در روش آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون و برای شدهها استفادهمیانگین، مد، انحراف استاندارد و جداول و نمودار

 .شداستفاده ۲۶ورژن  spssآنالیز اطالعات از نرم افزار 

 آمار توصيفی-1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایجنت
و میانگین سه عامل  ۱۵.۲۹، میانگین اضطراب  ۳4.4۵نفر ، میانگین سنی افراد  ۹۶با توجه به جدول شماره یک تعداد افراد 

  ها تقریبا نرمال است.است و توزیع دادهبوده ۳۶.۲۲تاریک شخصیت 

 

 age anxiety dark triad 

N 
Valid 96 96 96 

Missing 0 0 0 

Mean 34.45 16.29 36.22 

Std. Error of Mean 1.032 1.100 1.332 

Median 35.00 14.00 34.00 

Mode 20 a9 50 

Std. Deviation 10.111 10.773 13.047 

Variance 102.229 116.061 170.236 

Skewness .136 .632 .378 

Std. Error of Skewness .246 .246 .246 

Kurtosis -.979 -.427 -.528 

Std. Error of Kurtosis .488 .488 .488 

Range 36 42 56 

Minimum 20 0 12 

Maximum 56 42 68 

Sum 3307 1564 3477 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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 جنسيت-2جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

men 29 30.2 30.2 30.2 

female 67 69.8 69.8 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 اند.نفر مرد بوده ۲۹نفر آنها زن و  ۶7اند که نفر در این پژوهش شرکت داشته ۹۶با توجه به جدول شماره دو 

 وضعيت تاهل-۳جدول شماره 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

single 39 40.6 40.6 40.6 

married 57 59.4 59.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0  

 

 اند.نفر از آنان متاهل بوده ۵7کنندگان مجرد و نفر از شرکت ۳۹قابل مشاهده است  ۳چنانچه در جدول 

 جنسيت-1شماره  نمودار

 
ستون سمت چپ فراوانی و ستون سمت راست فراوانی زنان. استشدهدادهافراد نشانفراوانی جنسیت  ۱در نمودار شماره 

 دهد.مردان را نشان می
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 وضعيت تاهل-2نمودار شماره 

 
نمودار سمت راست افراد متاهل و نمودار سمت چپ افراد مجرد .استشدهدادهفراوانی وضعیت تاهل نشان ۲در نمودار شماره 

 دهد.را نشان می

 همبستگی بين سه عامل تاریک شخصيت و اضطراب -۴شمارهجدول 

 anxiety Dark triad 

anxiety 

Pearson Correlation 1 *.232 

Sig. (2-tailed)  .023 

N 96 96 

Dark triad 

Pearson Correlation *.232 1 

Sig. (2-tailed) .023  

N 96 96 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 فرض صفر: بین سه عامل تاریک شخصیت و اضطراب ارتباط وجود ندارد.

 فرض یک: بین سه عامل تاریک شخصیت و اضطراب ارتباط وجود دارد.

 ۰۲۳/۰آن  sigاست و چون همبستگی بین اضطراب و سه عامل تاریک شخصیت را ارزیابی کرده 4نتایج مندرج در جدول 

 گردد.کوچکتر است بنابراین فرض صفر رد و فرض یک یعنی فرض اصلی پژوهش تایید می ۰.۵و از  استشده

 همبستگی بين اضطراب و ماکياوليسم -۵جدول شماره 

 anxiety Machiavellianism 

anxiety 

Pearson Correlation 1 *.225 

Sig. (2-tailed)  .028 

N 96 96 

Machiavel

lianism 

Pearson Correlation *.225 1 

Sig. (2-tailed) .028  

N 96 96 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 فرض صفر: بین متغیر اضطراب و ماکیاولیسم ارتباط وجود ندارد.

 فرض یک: بین متغیر اضطراب و ماکیاولیسم ارتباط وجود دارد.

کوچکتر است ، ارتباط معناداری بین صفت ماکیاولیسم و  ۰۵/۰شده است و از  ۰۲۸/۰آن  sigچون  ۵با توجه به جدول 

  .شودتایید می بنابراین فرض صفر رد و فرض یک اضطراب وجود دارد.

 همبستگی بين اضطراب و خودشيفتگی-۶جدول شماره 

 anxiety narcissism 

anxiety 

Pearson Correlation 1 .191 

Sig. (2-tailed)  .063 

N 96 96 

narcissism 

Pearson Correlation .191 1 

Sig. (2-tailed) .063  

N 96 96 

 

 فرض صفر: بین اضطراب و خودشیفتگی ارتباط معناداری وجود ندارد.

 فرض یک: بین اضطراب و خودشیفتگی ارتباط معناداری وجود دارد.

است و چون کوچکتر آمدهبه دست sig ۰۶۳/۰که ارتباط بین اضطراب و خودشیفتگی را ارزیابی میکند،  ۶با توجه به جدول 

 .گرددمی ردو فرض یک  تاییداست فرض صفر  ۰۵/۰از 

 همبستگی اضطراب و جامعه ستيزی-۷جدول شماره 

 anxiety antisocial 

anxiety 

Pearson Correlation 1 .109 

Sig. (2-tailed)  .291 

N 96 96 

antisocial 

Pearson Correlation .109 1 

Sig. (2-tailed) .291  

N 96 96 

 

 فرض صفر:بین اضطراب و جامعه ستیزی ارتباط معناداری وجود ندارد.

 فرض یک: بین اضطراب و جامعه ستیزی ارتباط معناداری وجود دارد.

بزرگتر است پس فرض صفر قبول و فرض یک رد  ۰۵/۰است که چون از  ۲۹۱/۰به دست آمده  sigبا توجه به جدول هفت 

 .شودمی

 

 بحث
-در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین اضطراب فراگیر و سه عامل تاریک شخصیت )ماکیاولیسم، خودشیفتگی و جامعه

به عبارت دیگر افرادی که  اریک شخصیت تایید شدهمبستگی بین اضطراب و سه عامل ت 4ستیزی( بود. با توجه به جدول شماره 

 ستیزی هستند به احتمال بیشتری دچار اضطرابدارای سه صفت تاریک شخصیت یعنی صفات خودشیفتگی،ماکیاولیسم و جامعه

ت صفشد یعنی افرادی که دارای بین صفت ماکیاولیسم و اضطراب همبستگی دیده ۵با توجه به جدول  شوند همچنینفراگیر می

طراب توان در فراگیر شدن اضهر چند که بیماری کرونا را می شوند.ماکیاولیسم هستند به احتمال بیشتری دچار اضطراب فراگیر می

 فراگیر نیز نقش دانست.
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زا از تلفن های با استفاده مشکل COVID-19یعالئم اضطراب( با عنوان ۲۰۲۰در پژوهشی که جان دی ایلهای و دیگران)

و استفاده از امتیازات   COVID-19، به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب بزرگساالن چینی همبستگی دارد هوشمند در

شدند. با استفاده از درصد با اضطراب متوسط شناخته ۲4کنندگان با حداقل افسردگی متوسط و درصد از شرکت ۱۲مقطعی 

ای بین اضطراب عمومی و زا از تلفن همراه و رابطه واسطهکلبا استفاده مش COVID-19مدلسازی معادالت ساختاری، اضطراب 

شد.  اگرچه کنترل استفاده از تلفن همراه برای اضطراب فراگیر و شدت افسردگی، استفاده مشکل آفرین از تلفن همراه یافت

ز نی پژوهشدر این  زا از تلفن همراه نبود.بینی کننده شدت استفاده مشکلبیش از این پیش COVID-19اضطراب ناشی از 

نفر از  ۹۰۸اما جامعه مورد نظر، اندکردهو از پرسشنامه مجازی استفاده اندپژوهش حاضر به مطالعه اضطراب فراگیر پرداختهمانند 

پژوهش حاضر جامعه افراد در حالی که در  بودشدهکردند بود و از روش آزمایشی استفادهافرادی که از برنامه وی چت استفاده می

 .نفر بود ۹۶کننده شد و تعداد افراد شرکتسال بودند و از روش دردسترس استفاده ۶۰تا  ۲۰بین 

 فتگی،یمجرم: خودش ریدر افراد مجرم و غ تیشخص کیبا عنوان سه گانه تار (۱۳۹۶در پژوهشی که میکائیلی و دیگران)

-دشخصیتی خودشیفتگی و ض هایژگییدو گروه در و تفاوت رسیدند که انجام دادند به این نتیجه یزیستو جامعه سمیاولیماک

 یفتگیخودش ریتفاوت به متغ نیتردار است. بزرگمعنی p<0/05 حو در صفت ماکیاولیسم در سط p<0/01اجتماعی درسطح  

پژوهش و پژوهش حاضر، بررسی متغیر سه گانه تاریک شخصیت بود. در این پژوهش جامعه د. تنها شباهت بین این شویمربوط م

 ۶۰تا  ۲۰نفر از افراد غیر مجرم به صورت تصادفی ساده بود در حالی که جامعه حاضر افراد  ۸۵آماری زندانیان مرد شهر ارومیه و 

 ساله به صورت دردسترس بودند. 

 نیکه ب یبا توجه به ارتباط معکوسداد که انجام شد نتایج نشان( ۱۳۹۶گران)در پژوهش دیگری که توسط سعادت و دی

صفات  نیگرفت که ا جهینت توانیاست مشده ( مشاهدهیاولیو ماک یزیست)جامعه کیتار تیو صفات شخص یلیتحص یخودکارآمد

پژوهش از  نیا جینتا نیباشند. همچنآنها داشته شرفتیپ تیو درنها انیدانشجو یلیتحص یبر خودکارآمد یمخرب ریتأث توانندیم

. در کندیم تیحما انیدر دانشجو یلیتحص یخودکارآمد یباورها ینیشبیدر پ کیتار تیصفات شخص یروانشناخت ریغنقش مت

است و از روش همبستگی استفاده پژوهش نیز مانند پژوهش حاضر به بررسی متغیر سه عامل تاریک شخصیت پرداخته این

نفر از دانشجویان خوابگاه دانشگاه اصفهان بودند و از روش خوشه ای برای انتخاب  ۲۳۰است. در این پژوهش جامعه آماری کرده

ساله بودندو برای انتخاب نمونه از روش در  ۶۰تا  ۲۰بود. درحالی که در پژوهش حاضر جامعه آماری افراد نمونه استفاده شده

 شد.دسترس استفاده

و با عنوان نقش سه گانه تاریک شخصیت در ریسک پذیری رفتاری  (۱۳۹7یگری که رسایی کشوک و دیگران)در پژوهش د

درصد از واریانس  ۳۳ستیزی و ماکیاولیسم عهکه خودشیفتگی، جام گیری شدنتیجه ،شد ر انجامپس آموزان دانش یاخالق یتفاوتی ب

درصد واریانس بی تفاوتی اخالقی  ۲۹ستیزی و ماکیاولیسم تبیین کننده کنند.به عالوه جامعهپذیری رفتاری را تعیین میریسک

یر سه پژوهش حاضر به بررسی متغنیز همانند  پژوهش. در این تفاوتی اخالقی نبودکننده بیبینیهستند، اما خودشیفتگی پیش

انشگاهی دپژوهش پسران مقطع پیشاما تفاوت در این است که جامعه آماری  اند.صفت تاریک شخصیت با روش همبستگی پرداخته

تا  ۲۰نفربود در حالی که در پژوهش حاضر از افراد  ۲۶۵کنندگان و تعداد شرکت ایگیری به صورت خوشهو نمونه شهر بیرجند

 .ندبود از جامعه تهران نفر۹۶و تعداد شرکت کنندگان  سال و به صورت دردسترس ۶۰
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