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Abstract
MACH-IV has been extensively used in personality psychology. The
present study aimed to translate and validate MACH-IV in Iranian
context. Following a standard back-translation technique, MACH-IV
was translated into Persian. A preliminary discussion group with 20
students from university of Tehran improved the readability of the
scale. A sample of 299 participants was recruited using snowball
sampling method. Item analysis, factor analysis, parallel analysis,
convergent validity assessment, and internal consistency evaluation
were performed to ensure validity and reliability of the Persian version
of MACH-IV. Dirty Dozen (DD) was used as a convergent measure.
item analysis suggested that 3 items (items 14, 17, and 20) did not
have psychometric sufficiency in Iranian context. Remaining 17 items
were subjected to an exploratory factor analysis with varimax rotation.
Parallel analysis suggested 2 factors to be retained. These two factors
were labeled as cynical worldview and manipulative tendency.
MACH-IV and its subscales converged with Machiavellianism
subscale of DD strongly. Internal consistency coefficients of the two
subscales and total MACH-IV were 0.73, 0.66, and 0.74 respectively.
the 17-item Persian version of the MACH-IV has adequate
psychometric properties to be used in research and subclinical
settings.
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چکیده

بررسی ویژگیهای روانسنجی این ابزار از تحلیل گویه ،تحلیل موازی ،تحلیل عاملی ،روایی همگرا و
همسانی درونی استفاده شد .مطالعه مقدماتی روی گویهها نشان داد که  3گویه (شماره  17 ،14و )20
کفایت روانسنجی الزم را ندارند .تحلیل عاملی روی  17گویه باقیمانده صورت گرفت .تحلیل موازی
وجود  2عامل را تأیید کرد .این دو عامل به ترتیب ،جهان بینی بدبینانه و گرایش به فریبکاری نامیده شدند.
ضرایب همسانیدرونی برای خرده مقیاسها و کلمقیاس به ترتیب 0/73 ،و  0/66و  0/74بود .همچنین،
مقیاسماک با خرده مقیاسهای دوازده کثیف و بهخصوص خردهمقیاس ماکیاولیسم همبستگی معنادار
داشت که شاهدی بر روایی همگرای نسخه فارسی مقیاس ماکچهار است .نسخه فارسی مقیاس ماک چهار
دارای  17آیتم و  2عامل و همسو با پژوهشهای پیشین است .این عوامل دارای همسانیدرونی قابلقبول
  1مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته  .....دانشگاه  .......است.
 نویسنده مسئول( Emali Address :ترجیحا سازمانی) (قلم بی زر ،سایز )10
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در زمینه روانشناسی شخصیت ،پژوهش روی سازهماکیاولیسم در حال افزایش است .مقیاس ماک چهار ،پر
استفادهترین ابزار به منظور سنجش ماکیاولیسم است .پژوهش حاضر به استانداردسازی این مقیاس در
جامعهایرانی میپردازد .مقیاس ماک چهار با روش ترجمه معکوس به فارسی برگردانده شد .بیست
دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران بهصورت مقدماتی به این مقیاس پاسخ دادند و پیشنهاداتی برای
روانتر و شیواترشدن متن دادند .نسخه نهایی در کنار مقیاس دوازده کثیف بین افراد یک نمونه  299نفری
از شهر تهران توزیع شد .جامعه پژوهش ساکنین شهر تهران و روش نمونهگیری در دسترس بود .بهمنظور

تاریخ دریافت99/10/23 :؛ تاریخ پذیرش1400/05/12 :

راضیه چگینی

مقاله پژوهشی/مروری/سخن سردبیر

اندازه گیری تربیتی
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هستند .کل مقیاس ماک چهار نیز دارای روایی همگرای قابلقبول است؛ بنابراین ،میتوان نتیجهگرفت که
ترجمه فارسی مقیاس ماک چهار ابزاری روا و معتبر برای سنجش سازه ماکیاولیسم در ایران است.

کلید واژهها :ماکیاولیسم ،استانداردسازی آزمون ،روایی ،اعتبار ،تحلیلعاملی ،سهگانهتاریک.
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مقدمه
از منظر برخی روانشناسان در روانشناسی تمام راهها از انگیزه شناخت شخصیت آغاز و
در آخر هم به این مفهوم منجر میشود .تحقیق حاضر هم در راستای آمادهسازی ابزاری
برای سنجش یک تیپشناسیشخصیتی است.
سازه شخصیتی ماکیاولیسم برگرفته از کتابهای سیاستمدار قرن شانزدهم ،نیکولو
ماکیاولی 1است .ماکیاولی اوضاع سیاسی دوران خود را در دو اثر اصلی خود «مباحثه»2و
«شاهزاده 3بیان کرده بود اما کلیسای کاتولیک اجازه انتشار آثار او را در آن زمان نداد.
ماکیاولی در آثارش افرادی با ویژگیهای سرد ،عیبجو ،واقعبین ،متقلب ،بهرهکش و
تفکری غیر اخالقی را توصیف کرد که شخصیت ماکیاولی برگرفته از توصیفات او و
دیدگاههایش در کتابهای مذکور است.
براساس نظریه مک هاسکی ،ورزل و زرتاو ( )1999صفات تاریک شخصیت هر فرد
4

5

از سه بعد جامعهستیزی ،خودشیفتگی و ماکیاولیسم ساختهشده است که بعداً بعد چهارمی
به نام دیگر آزاری به آنها افزودهشده است این چهار بعد نقش مستقیمی در نگرش افراد به
زندگی دارند و با رفتارهای مخرب مانند پرخاشگری ،فریبکاری ،استثمار و ارتکاب
خشونت جنسی مرتبط هستند (پاولهاس و همکاران.)2018 6،
مطالعات بیانگر این است که در افراد با صفات تاریک شخصیت که میزان باالی
خشونت و حساسیت بین فردی (دو مؤلفه مهم مشکالت بین فردی) را دارا هستند؛ تعامالت
سازمان نیافته ،غیر مستقیم و منفصل وجود دارد و همدلی و شفقتورزی پایین در آنها
شروعکننده فاصله هیجانی و سردی عاطفی و عدم احساس مسئولیت نسبت به رنج دیگران
و عدم همدردی و همکاری با افراد است (حفاظی و همکاران.)1399 ،
مشکالت  7DSM–5میدانیم بین روابط شخصیت نابهنجار و روابط بینفردی8ارتباط
گستردهای مطرحشده است.
1
. Niccolo Machavelli
(2. Discourses on Livy) The discourses
3. The Prince
4. McHoskey , Worzel &zartouve
5. Dark Triad of Personality
6. Paulhus & et al
7
). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM–5
8
. interpersonal relationship
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بینفردی منجر به سبک تعاملی ناکارآمد میگردد (کیم ،پیلکونیز و بارخام)1997 1،
مجموعهای از مشکالت بین فردی را پیشبینیکننده اختالالت شخصیت میدانند که شامل
حساسیت بین فردی ،دوسوگرایی بین فردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید اجتماعی و نبود
جامعهپذیری میباشند که میتوان آنها را از همبستههای مهم اختالالت شخصیت دانست
که به صفات تاریک نیز قابلتعمیم است (بابائیان و همکاران 1393 ،به نقل از حفاظی و
همکاران.)1399 ،
سازه ماکیاولی یک اختالل شخصیت تحتبالینی است .امروزه یک فرد ماکیاولی؛ با
در نظر نگرفتن صفات منفی؛ فردی با هوشعملی باال ،کنترلهیجانی و باانگیزه در بهدست
آوردن آنچه میخواهد ،توصیف میشود (پاستور .)1982 2،دارای عواطف و همدلی
محدود (جوناسون ،لیونز ،بتهل و روس )2013 3،و تکانشیاند (جونز و پاولهاس،)2011 ،
سلطهجو و به دنبال جایگاه و منزلت اجتماعیاند (سمینینا وهانی ،)2015 4،و کشانندههایی
مانند پول ،قدرت و شهرت در ماکیاولیها انگیزه بهوجود میآورد (کریستی و گیس،
1970؛ فر ،سارنسون5و پاولهاس1992 ،؛ جونز و پاولهاس ،2009 ،راسمن .)2011 6،این
افراد بهصورت مدیرانی متقلب ،به فکر منافع خود ،و کسانی که شیفته قدرت هستند و
انگیزشهای درونی ندارند ،توصیف شدهاند (بارکر1994 7،؛ بکر2007 8،؛ جاج ،پیکولو و
کوسولکا .)2009 9،فردی که دارای این ویژگی شخصیتی است ،برای رسیدن به اهداف
ال با زیرکی و فریب انجام
خود حاضر است دست بههر کاری بزند ،اما این کارها معمو ً
دادهمیشوند .در روابطعاشقانه و زناشوئی برخالف آنها که عواطف مثبت ،با تعهد و در
نتیجه روابطپایدار دارند (لیری و بایومیستر ،2017 10،وانجلیستی و پرلمن )2018 11،سهگانه
تاریک ،روابطجنسی متنوع ،رفتارهای غیراخالقی و ارتباطات تأثیرگذار دارند.
1
. Kim, Pilconis & Baham
2
. Pastor
3
. Leary & BaumeisterJonason., Lyons., Bethell. & Ross
4
. Semenyna & Honey
5
. Fehr. &., Samsom
6
. Rauthmann
7
. Barker
8
. Becker
9
. Judge. Piccolo. & Kosalka
10
. Leary & Baumeister
11
. Vangelisti & Perlman
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(عطاری و چگنی )2017 ،و با انواع الگوهای خیانت جونز1و پاولهاس ارتباط دارند
( .)2014البته هر چندکه تمایل هر دو جنس در روابط ناپایدار است ولی مردان بیشتر از
راهبردهای حفظ جفت استفاده میکنند (چگنی ،1395چگنی ،خدابخش پیرکالنی و
دهشیری.)2018 ،
از سوی دیگر چون روابط باکیفیت باال و میزان کم مشکالت بینفردی یکی از
شاخصهای مهم سالمت روان است (نومن و همکاران ،)2020 2،پس سازه ماکیاولیسم در
بیماری و سالمت شخصیتی و روانی ،روابط بین فردی ،زناشویی ،جرمشناسی ،انگیزه،
مناسبات ،رضایتمندی و فرسودگی شغلی ،حائز اهمیت است.
بهطورکلی ،در سه دهه گذشته پژوهشهای زیادی در زمینه سازهی ماکیاولیسم

3

صورتگرفته است که ضرورت گسترش و آمادهسازی ابزارهای پژوهشی را نمایان
میسازد.
ابزار اندازهگیری که بیشترین استفاده را برای سنجش ماکیاولیسم داشته است،
ماکچهار 4است که توسط کریستی و گیس )1970( 5ساخته شد .پژوهشهای زیادی
بهبررسی اینکه ماکچهار چه چیزی را اندازهگیری میکند پرداختهاند و نتایج متفاوتی
داشتهاند( .کریستی و لهمان )1970 6،میگویند گروهی از پژوهشها ادعا میکنند که
ماکیاولیسم تنها یک بعد دارد ،درحالیکه سایر پژوهشها شواهدی دارند مبنی بر اینکه
ماکیاولیسم یک سازه چندبعدی است (ویلیامز ،هزلتون و رِنشاو1975 7،؛ هانتر ،گربیگ و
بوستر .)1982 8،در واقع ،مسئله این است که ماکیاولیسم سازهای تکبعدی و یا چندبعدی
است؛ و آیا سازه مورد نظر توسط ابزار ماک چهار بهدرستی سنجیده میشود یا خیر در
ادبیات روانسنجی ،این موضوع حکایت از روایی دارد .اگر ابزاری ،سازهای ذهنی را
بسنجد که برای سنجش آن طراحیشده است ،اصطالحاً دارای روایی است .اگر سازه
ماکیاولیسم قابل اندازهگیری و یکبعدی باشد ،پس گویههای مقیاس ماک چهار باید در
1. Jones
2
. Neumann & et al
3
. Machiavellianism
4
. MACH-IV
5
. Christie & Geis, F.
6
. Christie & Lehmann, S.
7
. Williams., Hazleton & Renshaw
8
. Hunter., Gerbing & Boster
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تحلیل عاملی ،روی یک عامل بارگذاری شوند .اگر این سازه قابل اندازهگیری و چندبُعدی
باشد ،گویه های مقیاس باید روی دو یا چند عامل بارگذاری شوند .عالوهبر اینها ،در
جمعیتهای مختلف ،مجموعهای از گویهها باید مشخصاً در یک عامل یا بُعد ثابت
بارگذاری شوند .در جمعیتهای متفاوت؛ جابهجاییهای اندکی ممکن است برای برخی
گویهها که ارزش وزنی تقریباً یکسانی دارند و شبیه به یکدیگر هستند ،در عاملها اتفاق
بیفتد .کرلینجر )1973(1تحلیل عاملی را امری مفید برای برآورد اعتبار سازه2میداند.
البته پژوهشگران بر سر تعداد و ماهیت جنبههایی از شخصیت که باید تاریک تلقی
شوند ،وفاق و همسویی ندارند .آن دسته از جنبههای تاریک شخصیت که در دهه اخیر در
کانون توجه تجربی و پژوهشی بودهاند ،مشتمل بر سه صفت شخصیتی خودشیفتگی،
جامعهستیزی و ماکیاولیسم است (پاولهاس.)2013 ،
کریستی ( )1970نویسنده پیشگام در این زمینه بود .کریستی ادعا کرده است که
گرایشبه جهانبینی و نگاه به طبیعت انسان همانند یک فرد ماکیاولی ،یک متغیر
قابلاندازهگیری و تفاوتی بین فردی بوده و یک ساختار سهبعدی برای این سازه معرفی
کرد .اولین بُعد مربوط بهاستفاده از تاکتیکهای فریبدهنده در روابط میان فردی است.
دومین بُعد شامل نگاهی بدبینانه به طبیعت انسان است که انسان را ضعیف ،ترسو و حساس
در مقابل فشارهای اجتماعی توصیف میکند و سازه سوم بیتوجهی یک فرد ماکیاولی را
نسبت به اخالق متعارف ،توضیح میدهد.
ساخت ابزارهایی برای اندازهگیری ماکیاولیسم توسط کریستی ( ،)1970پس از طی
فازهای مختلف ،تبدیل به دو مقیاس متفاوت شد .ماکچهار شامل  20گویه است ،که
برگرفتهشده از فرم اصلی آنکه  71گویه داشت ،است .این  20گویه از نظر محتوا و قدرت
تمایز ،بررسی و سپس انتخاب شدند .از این 20گویه 10 ،گویه به شخصیت ماکیاولی و 10
گویهی دیگر به بررسی شخصیت غیرماکیاولی میپردازند.
هنگامیکه کریستی مقیاس ماک چهار را ساخت ،او گویهها را در سهبعدی که در باال
توضیح داده شد ،طبقهبندی کرد :راهبردهای بین فردی ،نگاه بدبینانه به طبیعت انسان و
بیتوجهی به اخالق متعارف .آخرین بُعد کمترین تعداد گویه را دارد زیرا ماکیاولی
انتزاعگرایی و قضاوت اخالقی را کمتر از توصیههای عملی در نظر میگیرد (کریستی،
1
. Kerlinger
2
. construct reliability
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 .)1970در واقع مقیاس ماک چهار فقط دو گویه در این مورد دارد .پژوهشهای فراوانی
نشان دادهاند که خردهمقیاس«بیتوجهی به اخالق متعارف» ویژگیهای روانسنجی ضعیفی
دارد .دو عامل دیگر (راهبردهای بین فردی و نگاه بدبینانه به طبیعت انسان) توسط
پژوهشهای زیادی حمایت شدهاند .لیکن ،الزم به ذکر است روش بیان جمالت و بار
1

منفی و مثبت گویهها به بارگذاری آنها در عاملهای متفاوت میشود (احمِد و استوارت،

1981؛ هانتر ،گربینگ و بوستر .)1982 2،فر ،سامسوم 3و پاولهاس ( )1992بعد از
فراهم کردن مروری قابل درک بر ادبیات موجود در این زمینه ،استفاده از نمرهکلی ماک
چهار را در کنار نمرهگذاری جداگانه خردهمقیاسها پیشنهاد کردند .کورزین )1997(4به
بررسی پژوهشهایی که در مورد ابعاد ماک چهار بودند ،پرداخت و نتیجهگرفت که
بهعلت وجود ساختارهای عاملی متفاوت در پژوهشهای مختلف ،باید پژوهشهای
بیشتری روی ساختار عاملی این ابزار صورتگیرد.
ماکیاولیسم با سازههای روانشناختی دیگر مانند پارانویا (کریستوفرسن و استمپ،

5

 ،)1995نارسیسیسم( 6مکهاسکی ،)1995 7،شخصیتضد اجتماعی( 8مکهاسکی ،ورزل

9

و اسزیارتو ،)1998 10،عدم کنترل (گابِل و داجلو )1994 11،و افسردگی (بکیر ،ییلماز و
یاواس )1996 12،نیز اشتراکاتی دارد .همچنین با ابعاد اساسیشخصیت مانند
روانرنجورخویی و برونگرایی نیز رابطه دارد (آلسوپ ،آیسنک و آیسنک .)1991 13،با
معرفی سهگانه تاریک شخصیت توسط پاولهاس و ویلیامز ( ،)2002این سازه شخصیتی ،به
شکل جدیتری وارد ادبیات پژوهشی در رشته روانشناسی شد.

1
. Ahmed & Stewart
2
. Hunter, Gerbing & Boster
3
. Samsom
4
. Corzine
5
. Christoffersen & Stamp
6
. Narcissism
7
. McHoskey
8
. Antisocial personality disorder
9
. Worzel
10
. Szyarto
11
. Gable & Dangello
12
. Bakir, Yilmaz & Yavas
13
. Allsopp, Eysenck & Eysenck
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در سه دهه گذشته ،پژوهشهای بسیاری به بررسی نقش سهگانه تاریک شخصیت
(نارسیسیسم ،ماکیاولیسم و پسیکوپاتی )1در مجموعه وسیعی از رفتارها پرداختهاند .سهگانه
تاریک شخصیت در سال  2002مطرح شد و از آن زمان تا به امروز ،پژوهشهای زیادی
در این زمینه انجام شده است .پژوهشهایی هم در باره ابزارهای این تیپشناسی انجام شده
است.
از جمله سهگانهتاریکشخصیت با پنج عاملبزرگشخصیت مقایسه شده است
(کووالسکی ،ورنون ،شرمر)2016 2،؛ بنابراین آشنایی با سازههای تشکیل دهنده این سهگانه
ضروری است و از آنجا که در ایران ،پژوهشهای محدودی درباره سازهشخصیتی
ماکیاولیسم صورتگرفته است ،الزم است که خاستگاه و ابزار سنجش این سازهشخصیتی
نیز بیشتر مورد بررسی قرارگیرد .در این رابطه ،پژوهشهای صورتگرفته اغلب از
4

پرسشنامههای کوتاه سهگانهتاریک (مانند پرسشنامه دوازدهکثیف؛ 3جوناسون و وبستر،
 )2010شخصیت استفادهکردهاند .بهواسطه ساختار مفهومی پیچیده سازه ماکیاولیسم و

همچنین ساختار چندبعدی آن ،نمیتوان آن را با چندگویه بهطور کامل سنجید .بهمنظور
سنجش روایی 5و اعتبار 6سازه ماکیاولیسم ،پژوهشهای بسیاری از ابزار ماک چهار بهره
میبرند .در حالحاضر ،مقیاس ماک چهار بهصورت گسترده در ادبیات پژوهشی
روانشن اسی شخصیت مورد استفاده است .سوال پژوهش حاضر این است که آیا نسخه
فارسی مقیاس ماک چهار ابزاری روا و معتبر برای سنجش سازه ماکیاولیسم در ایران است؟
پس این مطالعه به ترجمه و روایییابی این مقیاس درجمعیت ایرانی میپردازد.

روش
تحقیق حاضر یک پژوهش توصیفی -پیمایشی است که به ارزیابی ویژگیهای روانسنجی
یک ابزار شخصتی میپـردازد.
1
. Psychopath
2
. Kowalski, Vernon & Schermer
3
). Dirty Dozen (DD
4
. Jonason & Webster
5
. validity
6
. reliability
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جامعه و نمونهآماری :جامعه آماری پژوهش حاضر افراد ساکن در شهر تهران بود.
روش نمونهگیری به صورت در دسترس بود ،به این صورت که  5پژوهشگر ،مأموریت
یافتند که  60شرکتکننده را جذبکنند .شرایط ورود به پژوهش عبارت بود از :سن بین
 18تا  60سال ،عدم استفاده از داروهای روانپزشکی ،داشتن حداقل مدرکتحصیلی دیپلم
(به دلیل امکان تکمیل پرسشنامهها به سهولت) ،سکونت در شهر تهران و رضایت برای
شرکت در پژوهش .در نهایت  300نفر پرسشنامهها را تکمیل کردند که یک نفر از آنها
شرایط ورود به پژوهش را نداشت و بهدلیل سن باالی  60سال از نمونه پژوهش حذف شد.
در نتیجه ،پژوهشحاضر شامل  299نفر بود .میانگین سن شرکتکنندگان  25/69بوده و
انحراف استاندارد آن  6/98بود .مجموعاً 172 ،نفر مرد و  126نفر زن بودند ( 1نفر نیز
جنسیت خود را گزارش نکرده بود) .در نمونهحاضر 224 ،نفر مجرد و  71نفر متأهل بودند
( 4نفر نیز وضعیت تأهل خود را گزارش نکرده بودند) .در رابطه مدرکتحصیلی 76 ،نفر
دارای مدرک دیپلم 167 ،نفر دارای مدرک کارشناسی 41 ،نفر دارای مدرک
کارشناسیارشد و  2نفر دارای مدرک دکتری بودند ( 13نفر نیز مدرکتحصیلی خود را
گزارش نکردند) .الزم به ذکر است که پژوهشها حاکی از این است که اندازهنمونه
1

حاضر برای مقاصد تحلیلعاملی مناسب است (مککالوم ،ویدامان ،ژنگ و هونگ،
.)1999
ابزارها :مقیاسماک چهار :مقیاسماک چهار توسط کریستی و گیس ()1970

ساختهشده و دارای  20گویه است .ده گویه شخصیت ماکیاولیان را توصیف میکنند و 10
گویه باقیمانده نیز شخصیت غیر ماکیاولیان را توصیف میکنند .گویههای این ابزار در
ال موافقم» درجهبندی میشوند .جمع نمرات
یک طیف  7نقطهای از «کامالً مخالفم» تا «کام ً
همه  20گویه عبارت است از نمره فرد در سازه ماکیاولیسم .همانطور که در ابتدای این
مقاله اشارهشد ،نظرات مطالعات مختلف ساختارهای عاملی متفاوتی را برای این ابزار در
نظرگرفتهاند ،از جمله ساختارهای یک عاملی ،دوعاملی ،سهعاملی و چهارعاملی .به منظور
استانداردسازی این مقیاس در جمعیتایرانی ،ابتدا دو مترجم مسلطبه زبان انگلیسی و
فارسی 20 ،گویه را به فارسی ترجمهکردند .بعد ،پژوهشگران مناسبترین ترجمه را
انتخاب کردند .سپس ،این نسخه از ابزار توسط مترجم سومی به انگلیسی برگردانده شد.
تفاوتهای بین ترجمه معکوس و گویههای اصلی نیز بررسیشد .نسخهفارسی نهایی بین 20
1
. MacCallum, Widaman, Zhang & Hong
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نفر ازدانشجویان کار شناسی روانشناسی دانشگاهتهرآنکه بــه عنوان معرف کوچکی از
جامعهی هدف تلقی میشدند توزیع شد و نظرات آنها درباره نوع نگارش و شیوایی
گویهها پرسیده شد .پس از چند تغییر کوچک در برخی واژهها و قابل فهمکردن تمامی
گویهها ،نسخه نهایی ابزار برای اجرای نهایی آماده شد.
تحلیل مقدماتی گویهها حاکی از عدمکفایت روانسنجی سه گویه داشت .گویه اول
(شماره  )14عبارت بود از «اکثر مردها شجاع هستند» .طبق نظر سه مترجم مسلطبه
زبانانگلیسی ،این گویه حتی در زبانانگلیسی نیز دارای اندکی ابهام است ،چرا که از لغت
مردان( 1که میتواند بهصورت انسانها نیز ادراک شود) در آن استفاده شده و همزمان
مشخص نیست که جمله بار منفی دارد یا مثبت .از طرف دیگر اثرسقف نیز در مورد این
گویه وجود داشت ،چرا که میانگین این گویه نزدیک به انتهای طیف بوده است .گویه دوم

(شماره  )17عبارت بود از «این گفته که "در هر دقیقه یک احمق متولد میشود" بسیار
اشتباه است» .ترجمه تحتاللفظی این گویه در ابتدا عبارت بود از «اعتقاد بارنوم بر اینکه

"در هر دقیقه یک احمق  /نادان متولد میشود" ،اشتباه است» .لیکن ،در اجرایاولیه روی
دانشجویان مشخص شد که تعداد بسیار زیادی ،حتی در قشر دانشجو ،با بارنوم آشنایی
ندارند و گویه بهنظر ثقیل میآمد .بههمین دلیل ،با توجه بهنظر دانشجویان و نویسندگان،
این گویه تغییر شکل یافت تا برای اجرا روی جمعیتعمومی آمادهشود .اما بهنظر میرسد
که باز هم نتوانسته در جمعیتعمومیایرانی ،مفهوم مورد نظر (بدبینی بهذات انسان) را
بهخوبی بسنجد و بههمین دلیل همبستگی این گویه و نمره کل مقیاس بسیار پایین بود .گویه
سوم (شماره  )20عبارت بود از «اکثر افراد مرگ پدر -شان را راحتتر فراموش میکنند تا
از دستدادن اموالشان را» .این گویه نیز از نوشتههای ماکیاولی استخراج شده و به نوعی
بدبینی او بهنوع بشر را نشان میدهد .با توجه به عامل فرهنگی دخیل در این گویه ،واریانس
مشترک آن با باقی گویهها به شدت کاهش یافته است .درمجموع ،بهنظر میرسد که سه
گویه مذکور کفایت مفهومی و عملیاتی الزم را به منظور سنجش سازه ماکیاولیسم در
فرهنگایرانی ندارند .همچنین عدم همبستگی گویههای  17و  20با نمره کل مقیاس در
تحقیقی که سال  2016در کشور استرالیا انجام شده نیز ،گزارش شده است (موناگان،
بیزومیک و سلبوم.)2016 2،
1
. Men
2
. Monaghan., Bizumic & Sellbom
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مقیاسدوازدهکثیف :این مقیاس توسط جوناسون و وبستر ( )2010ساختهشده و به
اندازهگیری سه شخصیت تاریک (ماکیاولیانیسم ،نارسیسیم و پسیکوپاتی) میپردازد .این
ال
پرسشنامه دارای  12آیتم است که در یکطیف  7نقطهای از «کامالً مخالفم» تا «کام ً
موافقم» درجهبندی میشوند .اعتبار و روایی این مقیاس در پژوهشهای مختلف تأیید شده
است (مانند جوناسون و مککین2012 1،؛ وبستر و جوناسون .)2013 ،انجام چهارمطالعه
توسط سازندگان جوناسون و وبستر نشان داد که این مقیاس از روایی واعتبار بـاال و
قابلقبولی برخـوردار اسـت .ضـریب بـازآزمـایی بـرای کـل مقیاس و همچنین
زیرمقیـاسهـا توسـط سـازندگان اصـلی در دامنهای از  87/0 ،76/0به دست آمده است.
آقابابایی ،محمدتبار و صفارینیا )2014( 2اعتبار و روایی نسخه فارسی این مقیاس را
مناسب ارزیابی کردند .و در پژوهشی ایرنی دیگری ضرایب همسانی درونی پرسشنامه به
شیوه محاسبه ضریب آلفـــای کرونبـــاخ بـــرای عامـــل هـــای خودشـــیفتگی ،77/0
ماکیاولیسم  72/0جامعه ،ستیزی  68/0و برای کل مقیاس 76/0بود .ضــریب بــازآزمــائی
پرسشــنامه بــه فاصــله 2هفتــه بــرای کــل پرسشـــنامه 75/0و بـــرای عامـــلهـــای
خودشـــیفتگی ،79/0ماکیاولیسم 80/0و جامعه ستیزی 66/0بود( رحیم یوسفی و فائزه
پیری.)1395 ،
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس ماک چهار از
حلیلعاملیاکتشافتی به روش تحلیل مؤلفههـای اصلی3با چرخش واریماکس استفادهشد .و
بهمنظور بررسی رواییهمگرا از همبستگیپیرسون بین متغیرهای پژوهش استفادهشد .چرا
که بهطور کلی ،همبستگی پیرسون میتواند بهعنوان شاخصی از اندازه اثر در نظر گرفته
شود .بهمنظور مقایسه نمرهکل ماکیاولیسم بین زنان و مردان و همچنین افراد مجرد و متأهل
از آزمون تیاستیودنت برای گروههای مستقل بهره گرفتهشد .همچنین ،برای مقایسه نمره
ماکیاولیسم در گروههای مختلف شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلی از تحلیل
واریانس یکراهه استفاده شد .بهمنظور بررسی اعتبار این مقیاس نیز از آلفایکرونباخ

1
. Jonason, & McCain
2
. Aghababaei, Mohammadtabar & Saffarinia
3
. principal components analysis.
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بهرهگرفته شد .تمامی محاسبات آماری توسط نسخه بیست و پنجم نرم افزار اس پی اس
اس1صورت گرفت.

یافتهها
قبل از تحلیلعاملی ،تحلیلتوصیفی گویهها صورت گرفت تا بهترین گویهها برای
مراحلبعدی انتخابشوند .بهمنظور بررسی آمارههایتوصیفی و کفایتروانسنجی گویهها،
میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی ،کشیدگی ،ضریبهمبستگی با کل و آلفایکرونباخ در
صورت حذف برای هر گویه محاسبهشدند .نتایج تحلیلابتدایی گویهها در جدول  1آمده
است .الزم به ذکر است که آلفایکرونباخ اولیه برای تمامی  20آیتم  0/731بود .همانطور
که در جدول  1دیده میشود ،گویههای  17 ،14و  20همبستگیهای زیر  0/2با نمرهکل
مقیاس دارند و حذف آنها باعث افزایش آلفایکرونباخ میگردد .عالوه بر این ،گویه
شماره  14دارای اثر سقف بوده و دارای انحراف استاندارد پایینی است .الزم به ذکر است
که کجی و کشیدگی تمامی گویهها در بازه مجاز قرار دارند .با توجه به موارد مذکور،
تصمیم گرفته شد که گویههای  17 ،14و  20وارد تحلیل عاملی نشوند.
جدول  .1آمارههای توصیفی گویههای مقیاس ماک چهار
انحراف

همبستگی با

آلفا درصورت

کل

حذف
0/711

آیتم

میانگین

1

4/07

2/02

2

4/58

2/01

0/439

3

2/54

1/65

1/019

0/297

4

4/03

1/91

0/182

-1/155

0/365

5

4/45

1/82

-0/314

-0/993

0/366

0/714

6

2/82

1/83

0/720

-0/636

0/536

0/700

7

3/48

2/05

0/224

-1/295

0/415

0/709

8

3/52

2/13

0/247

-1/328

0/349

0/715

9

2/16

1/55

1/355

1/225

0/342

0/717

10

2/53

1/53

0/830

-0/069

0/221

0/726

11

3/99

1/88

0/043

-1/019

0/263

0/723

12

3/95

1/82

-0/124

-1/017

0/209

0/727

استاندارد

کجی

کشیدگی

-0/028

-1/189

0/398

-1/070

0/286

0/721

0/362

0/715
0/714

1
). Statistical package for social sciences (SPSS
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2/64

1/64

0/710

-0/456

0/211

0/727

14

5/09

1/57

-0/369

-0/938

0/130

0/732

15

2/71

1/80

0/659

-0/841

0/293

0/720

16

2/52

1/69

1/040

0/129

0/370

0/714

17

3/60

2/07

0/241

-1/084

0/106

0/738

18

4/46

1/96

-0/415

-0/998

0/315

0/718

19

4/10

2/14

-0/170

-1/256

0/216

0/728

20

3/03

1/82

0/450

-0/840

0/150

0/732

بهمنظور بررسی اکتشافی ساختارعاملی مقیاس از تحلیلعاملی با چرخش واریماکس
روی پاسخهای  299شرکتکننده در  17گویه منتخب از مرحلهپیشین استفاده شد .شش
عامل دارای ارزش ویژه باالی یک بودند؛ لیکن ،بهمنظور تعیین تعدادعوامل تشکیلدهنده
از تحلیلموازی بهره گرفتهشد .مقدار کایزر-میر-اولکین ،برابر  0/769و آزمونبارتلت در
سطح  0/001معنادار بود .تحلیلموازی (جدول  )2وجود  2عاملزیربنایی را تأیید کردند.
پس از تعیین تعدادعوامل از طریق تحلیلموازی ،تعداد عاملها روی عدد  2ثابت شد و
تحلیلعاملی با چرخش واریماکس تکرار شد.
جدول  .2نتایج مربوط به تحلیل موازی گویههای مقیاس ماک چهار
ارزش ویژه تصادفی معیار

شماره عامل

ارزش ویژه

1

3/373

1/586

2

2/096

1/455

12/33

3

1/165

1/374

6/85

(بازه اطمینان  99درصد)

درصد تبیین واریانس

تصمیم

19/84

قبول
قبول
رد

ساختارعاملی چرخشیافته گویههای مقیاسماکچهار در جدول  3آمدهاست.
همانطور که مالحظه میشود 8 ،گویه روی عامل یکم و  9گویه روی عاملدوم بارگذاری
شدهاند .به منظور نامگذاری این دوعامل ،آنها بهصورت جداگانه به دو متخصص
روانشناس ارائه شدند و از آنها خواسته شد که متغیر مورد اندازهگیری را نامگذاری
کنند .متخصصان ،عامل اول را «اخالقگرایی» و «گرایش به اخالقیات» نامگذاری کرده و
عامل دوم را نیز «بدبینی به انسانها» و «گرایش به فریبکاری» نامیدند .با توجه به این نام-
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گذاریها و پیشینه پژوهش در عناوین خردهمقیاسهای این ابزار ،عامل اول «جهانبینی
اخالق مدار» و عامل دوم «گرایش به فریبکاری» نامیده شدند.
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جدول  .3ساختار عاملی چرخشیافته گویههای مقیاس ماک چهار
عامل یکم

عامل دوم

گویهها
 . 9در هر صورت ،بهتر است که ساده و متواضع بود تا مهم و دروغگو.

0/616

0/003

 .6صداقت همیشه بهترین سیاست است.

0/549

0/300

0/543

0/183

 .7هیچ بهانهای برای دروغ گفتن وجود ندارد.
 .10وقتی از کسی میخواهی کاری برایت انجام دهد ،بهتر است دلیل واقعی

0/536

-0/122

0/491

0/069

 .16میتوان در همه جنبههایزندگی خوب بود.

0/477

0/078

 .4اکثر مردم اساساً خوب و مهربان هستند.

0/434

0/149

0/364

0/064

0/053

0/627

0/079

0/495

0/061

0/494

 .18بهطور کلی ،آدمها تا زمانی که مجبور نشوند ،سخت کار نمیکنند.

-0/006

0/450

 .12کسی که کامالً به شخص دیگری اعتماد میکند ،به دنبال دردسر میگردد.

-0/062

0/425

 .8سخت است که بدون فریبکاری پیشرفت کرد.

0/194

0/410

0/095

0/317

0/208

0/273

خواسته خود را بگویی تا دالیلی بیاوری که مهم جلوه کند.
 . 3آدم فقط باید کاری را انجام دهد که مطمئن است از نظر اخالقی درست
است.

 .11اکثر کسانی که در دنیا پیشرفت میکنند ،زندگیهایی ساده و اخالقی
دارند.
 .1هیچگاه دلیل واقعی کاری که انجام دادهای را نگو ،مگر اینکه برایت مفید
باشد.
 . 2بهترین راه برای کنترل کردن مردم ،گفتن چیزی است که دوست دارند
بشنوند.
 .5بهتر است که تصورکنیم همه مردم رگههایی از شرارت دارند و تنها زمانی
که فرصتش پیش بیاید ،آن را بروز میدهند.

 .13بزرگترین تفاوت میان بیشتر جنایتکاران و سایر مردم این است که
جنایتکاران به اندازهای سادهلوح هستند که دستگیر شوند.
 .15چاپلوسی افراد مهم کار هوشمندانهای است.
 .19کسانی که از بیماریهای العالج رنجمیبرند ،باید این انتخاب را داشته
باشند که بدون درد کشته شوند.

0/088

0/241

بهمنظور بررسی رواییهمگرای مقیاسحاضر ،همبستگی بین خردهمقیاسهای ابزار
دوازدهکثیف (ماکیاولیسم ،نارسیسیسم و پسیکوپاتی) و خردهمقیاس های ابزار ماکچهار
(جهانبینیبدبینانه و گرایشبهفریبکاری) و همچنین نمرهکل این مقیاس محاسبه شدند.
نتایج مربوط به ماتریسهمبستگی بین متغیرها در جدول  4آمده است .همانطور که
دیدهمیشود ،همبستگی بین نمرهکل مقیاس ماکچهار باالترین همبستگی را با
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خردهمقیاس ماکیاولیسم دارد که حاکی از رواییهمگرای قابلقبول مقیاس ماکچهار
است.
جدول  .4همبستگی بین خردهمقیاسهای ابزارهای دوازدهکثیف و ماک چهار
1

2

4

3

5

 .1نارسیسیسم

1

 .2پسیکوپاتی

0/204

1

 .3ماکیاولیسم

0/311

0/373

1

 .4جهانبینی بدبینانه

0/198

0/348

0/407

1

 .5گرایش به فریبکاری

0/289

0/317

0/370

0/292

1

 .6نمره کل ماک چهار

0/314

0/393

0/480

0/786

0/821

6

1

تمامی ضرایب همبستگی در سطح  0/01معنادار هستند.

همانطور که پیش از این اشاره شد ،بهمنظور بررسی همسانی درونی مقیاس از
آلفایکرونباخ استفاده شد .جدول  5نشاندهنده ضرایبآلفا برای خردهمقیاسها و همچنین
نمرهکل مقیاسماکچهار است .ضریبآلفای خردهمقیاس جهانبینیبدبینانه و همچنین
کلمقیاس  17آیتمی ماکچهار رضایتبخش است .همسانیدرونی خردهمقیاس گرایش به
فریبکاری نیز قابلقبول است.
جدول  .5ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها و نمره کل مقیاس ماک چهار
ابزار

تعداد آیتمها

آلفای کرونباخ

خرده مقیاس جهانبینی بدبینانه

8

0/73

خردهمقیاس گرایش به فریبکاری

9

0/66

نسخه  17آیتمی مقیاس ماک چهار

17

0/74

الزم به ذکر است که مقایسه نمراتکل ماکچهار در افراد مجرد و متأهل تفاوت
معناداری را نشان داد ( )p<0/05و  . F=1.66افراد مجرد نمره باالتری نسبت به افراد متأهل
داشتند اما اندازه اثر این اختالف ،کوچک بود ( )Cohen’s d= 0 /29همچنین ،مردان
بهصورت معناداری نمرات باالتری در ماکیاولیسم داشتند ( )p<0/05و F= 4/16
( .)Cohen’s d=1/94تحلیل یکراههواریانس تفاوت معناداری را بین سطوح مختلف
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تحصیلی پیدا نکرد ( .)p<0/05همبستگیپیرسون نیز بین نمرهکل مقیاسماک و سن ،رابطه
معکوس معناداری را در سطح  0/05نشانداد (.)r=-0/142

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهشحاضر ،ترجمه و استانداردسازی مقدماتی مقیاس ماکچهار بهمنظور
اندازهگیری سازه ماکیاولیسم بود .این سازه در زمینه روانشناسی شخصیت بسیار مورد
توجه بوده است وپس از معرفی نظری سهگانهتاریکشخصیت ،اهمیتی دوچندان یافته و
توجه پژوهشگران زیادی را بهخود جلب کرده است .نظر به اینکه در راستای توجه به
تیپولوژی صفات سهگانه تاریک شخصیت ،فرمول بندی جدیدتری با عنوان صفات
چهارگانه تاریک شخصیت با مؤلفه دیگر آزاری (پاولهاس ، )2013 ،نظریه صفات
سهگانه روشن شخصیت (جانسون )2018 1،و نیز به منظور سنجش جنبههای روشن
شخصیت هم پرسشنامه صفات روشن (جانسون )2018 ،توسعه یافته است ،اهمیت و
قابلیت پژوهش زایی نظریه صفات سهگانه تاریک شخصیت و ابزارهای سنجش آن مشهود
میگردد.
شایان ذکر است صفات روشن شخصیت شامل :همدلی ،شفقتورزی و انساندوستی
است .منظور از همدلی این است که انسانها بهطور کلی قابل درک و احساس کردن
هستند .شفقتورزی ،یعنی انسان ها باید مورد عطوفت و مهربانی قرار گیرند .انسان دوستی
یعنی انسانها با توجه به سابقه و پیشینه خود مستحق احترام و تکریم میباشند ،این مفاهیم
در تقابل روشنی با سهگانه تاریک شخصیت است.نظر به این افزایش توجه و همچنین
جالب بودن ذاتی مفهوم شخصیت ماکیاولی ،در دسترس بودن ابزارهای معتبر و روا به
منظور اندازهگیری دقیق این سازه اهمیتی بیش از پیش پیدا میکند .با فراهم آوردن نسخه
معتبر فارسی این مقیاس ،پژوهشگران ایرانی میتوانند از این ابزار استفاده کنند .بهمنظور
استاندارد سازی مقیاس ماکچهار ،ابتدا نسخهفارسی آن طی چند مرحله از فرآیند ترجمه
معکوس بهدست آمد .با استفاده از نمونهای از جمعیت عمومی ایرانی ،ساختار عاملی،
روایی همگرا و همسانی درونی ابزار مورد بررسی قرار گرفتند.
تحلیل مقدماتی گویهها :با توجهبه مطالب مذکور ،هفده گویه وارد تحلیلعاملی
اکتشافی شدند .بهمنظور تعیین تعداد گویهها از تحلیل موازی استفاده شد که روشی نسبتاً
1
. Johnson
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بدیع در باب حفظ یا عدم حفظ عوامل در تحلیلعاملی است .تحلیلموازی حاکی از وجود
دو عاملزیربنایی داشت .با توجهبه نظر متخصصان و پیشینه پژوهش ،این دو خرده مقیاس
بهترتیب تحت عناوین جهان بینی بدبینانه و گرایش به فریبکاری نامگذاری شدند .ساختار
دو عاملی مقیاس ماک چهار در فرهنگ ایرانی با بسیاری از پژوهشها در کشورهای دیگر
نیز همسو است (جونز و پاولهاس .)2014 1،این همسویی در تحلیــل عــاملی در وهله اول
حاکی از ایـن مطلب است که فرمـولبنـدی در صـفات تاریـک شخصـیت در ساختار
پرسشنامه ماک چهار در جامعه ایرانی نیز قابل اکتشاف است ،و در وهله بعدی هم در
فرهنگ ایرانی ساختاری مشـابه دارد .الزم به ذکر است که هر دو این خرده مقیاسها
دارای همسانیدرونی قابلقبول بودند .هرچند پایین بودن نسبی آلفایکرونباخ در
خردهمقیاسهای این ابزار در پژوهشهای بسیاری گزارش شده است (مانند جونز و پاول
هاس )2014 ،که ممکناست ریشه در پیچیدگی سازههای مورد نظر و یا چگونگی ساخت
این مقیاس داشته باشد ،ولی میزان حاصل درتحقیق حاضر از نظر پژوهشگران قابلقبول
است .هر چند آلفایکرونباخ خرده مقیاس گرایش به فریبکاری 0/66بهدست آمده است
ولی آلفایکرونباخ خرده مقیاس جهانبینی بدبینانه 0 /73و آلفایکرونباخ نسخه  17آیتمی
مقیاس ماک چهار 0/74محاسبه شد،که به هر حال باالتر است.
خردهمقیاسها و همچنین نمرهکلمقیاس ماک با خردهمقیاس ماکیاولیسم در ابزار
دوازدهکثیف همبستگی مثبـــت معنادار داشتند .همچنین ،همانطور که انتظار میرفت،
مقیاس ماکچهار با خردهمقیاسهای نارسیسیسم و پسیکوپاتی نیز همبستگی مثبـــت
معنادار داشت که بهواسطه نزدیکی نظری این سازهها قابل تبیین است (پاولهاس و ویلیامز،
 .)2002و ایـن نشـانگرآن است که نسخه  17گویهای مقیاس ماک چهار ضمن مزیت عمده
ایجـاز در دستیابی بـــه آ نچه که مد نظر بوده مـوفق بوده است.با توجهبه اینکه همبستگی
پیرسون بین ماک چهار و خردهمقیاس ماکیاولیسم بزرگتر از همبستگی با نارسیسیسم و
پسیکوپاتی است ،میتوان نتیجه گرفت که ابزار حاضر از رواییهمگرای 2قابلقبولی
برخوردار است.
بررسی رابطه بین متغیرهای دموگرافیک و نمرهکلمقیاس ماکچهار نیز حاکی از رابطه
معنادار ماکیاولیسم و وضعیت تأهل و جنسیت و سن بود .تحلیل آماری نشان داد که مردان
1
. Jones, D. N., & Paulhus, D. L.
2
. convergent validity
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نمرات باالتری در ماکیاولیسم دارند .شـاید این مطلب ناشی از آن است که ازمردان در
مقایسه با زنان بیشتر انتظار میرود تا به خواستهها واهداف خود برسند (یوسفی و
پیری .)1395این یافته با گزارشهای پیشین همسو بوده و از طریق نظریههای تکاملی نیز
قابل تبیین است (تنگ و چن2008 1،؛ کراو1993 2،؛ ویلسون ،نییر و میلر1998 3،؛
جوناسون ،لی ،وبستر و اشمیت .)2009 4،این یافته که ماکیاولیسم با افزایش سن کاهش
6

مییابد نیز کامالً در راستای پژوهشهایگذشته است (مودرک1989 5،؛ بارلت و بارلت،

 .)2015کاهش نمره ماکیاولیسم در افراد متأهل نیز با توجه بهنقش واسطهای سن قابل
توضیح است.
مطالعات گوناگون نشان داده که شخصیت تغییر و تحول مییابد ،برای مثال با باال رفتن
سن افراد با وجدانتر و همدلتر میشوند و کمتر عصبی خواهند بود .همینطور صفات
تاریک شخصیت یعنی ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و سایکوپاتی کاهش مییابد و به همراه
این صفات ،خطر رفتارهای ضد اجتماعی مثل ارتکاب جرم و سوءمصرف مواد در هر
جنسیتی با ارتقاء سن کمتر میگردد ،مجموعاً شخصیت اشخاص نیز تا حدودی سالمتر و
خوبتر میشود.
سالمندی را بلوغ شخصیت هم مینامند ،این یک تغییر و تحول تدریجی و نامحسوس
است که از دوران نوجوانی آغاز و تا سنین پیری به ا نجام میرسد همینطور شخصیت با
یادگیریهای شخصی تا حدی تحول مییابد ،و چنانچه فرد در محیط و فرهنگهای
گوناگون قرار بگیرد شخصیت مقداری دستخوش تغییرات میگردد.
نظر به اینکه کسانی که ویژگیهای شخصیتی تاریک دارند مشکالت عدیده ارتباطی
دارند و به قول بر ویر 7،در عشق روابط کوتاه مدت را ترجیح میدهند و از تعهدات
ارتباطی خودداری میکنند (برویر و همکاران ، )2018 ،تن دادن به ازدواج آنهم در سن
باالتر و اثرتعاملی خانواده داشتن میتواند از ویژگیهای تاریکشخصیت ،بکاهد.
1
. Tang & Chen
2
. Crow
3
. Wilson, Near& Miller
4
. Jonason, Li, Webster & Schmitt
5
. Mudrack
6
. Barlett & Barlett
7
. Brewer
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برخی از محدودیتهای پژوهش حاضر قابل ذکراند .نخست آنکه نمونهحاضر به
روشی غیر احتمالی1انتخاب شده است
که احتمال معرف بودن نمونه را کاهش میدهد ،و چون نمونه حاضر صرفاً از
شهرتهران جمعآوری شده است .پیشنهاد میشود که پژوهشهای آینده ،با استفاده از
روشهای نمونه گیری تصادفی در شهرهای مختلف ایران اقدام به استاندارد سازی این ابزار
نمایند.

سپاسگزاری
در خاتمه باید از جناب آقای دکتر ناصر آقابابایی که با در اختیار گذاشتن نسخهفارسی
مقیاسدوازدهکثیف ،ما را در انجام این مطالعه یاری کردند ،صمیمانه سپاسگزاری نمود.

1
. non-probability
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