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 هایافته

 الف( روایی

 تحلیل عاملی اکتشافی

و وزم   کرویت بارتلت انجام شاااضر باااری  ب   1اولکین-مایلر-کایزرقبل از انجام تحلیل عاملی اکتشاااا یز وزم   

ست ومضه  شا  می 80/0برابر  KMOد ستر همب د ک  ن بایت بخش ا چنین دهض حجم نم ن  برای تحلیل عاملی ر

دار ب د و حاکی از و  معنی 001/0در سطح  ب  دست ومض ک ( 2χ(136)=26/1485زP<01/0)وزم   کرویت بارتلت

شنام ز ابتضا از  س ستر برای تحلیل ع امل این پر س  ا ساختار مضل عاملی منا سایی  شنا ست ک  تحلیل عاملی برای  ا

تاریک  هایاصااالی ب ره تر ت  شاااضر بضین رری  برای تعیین ع امل پرساااشااانام   نب  یابی مح رعاملروش تحلیل 

: مقضار ویژهز نسبت درصض واریانس تبیین شضه ت سط هر تشخصیتز س  شاخص اصلی زیر م رد استفاده قرار تر 

 لیهای احتماعامل و درصاااض تراکمی واریانس تبیین شاااضهر سااا س از روش چرخش واریماکس برای تعیین عامل

 دهضر اصلی را نشا  می یابی مح رعاملهای مرب ط ب  تحلیل ز شاخص1زیربنای پرسشنام  استفاده تردیضر  ضول 

 اصلی یابی محورهای تاریک شخصیت با روش تحلیل عاملهای آماری تحلیل عاملی پرسشنامه جنبه: شاخص1جدول

 تبییندرصد تراکمی واریانس  درصد واریانس تبیین  مقدار عامل 

1 31/3 27/29 27/29 

2 53/2 13/21 40/50 

3 12/1 36/9 76/59 

 

باشااانضز عامل می 12/1تا  31/3عامل دارای مقضار ویژه باالتر از یک هساااتنضز ک  از  3دهضز نشاااا  می 1نتایج  ضول

پرسشنام  را ب  خ د درصض کل واریانس  76/59درصض از واریانس و روی هم ر ت   36/9و عامل وخر  27/29نخست 

 ر(1)شکل انضاختصاص داده

ب دز بنابراین هیچ یک از  4/0ها باالتر از نشاااا  داد ک  بارهای عاملی هم  ت ی  2نتیج  چرخش ب  روش واریماکس

ها ب  ترتی  هر نشااا  داده شااضه اسااتر با ت    ب  محت ای ت ی  2ها در  ضول ها حذف نشااضر نتایج کل ت ی ت ی 

 یرمقیاس خ دز براساس چ ارچ ب نظری و  قرار تر تر ت ی  در ز

                                                           
1Kaiser-Mayer-Olkin (KMO)  

2 Varimax Rotation 
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 های تاریک شخصیتهای پرسشنامه جنبه: بارهای عاملی گویه2جدول

 اختالالت فکری و روانی مماکیاولسی میسنارسیس هاگویه اهگویه

 -14/0 57/0 25/0 کنمرهایم استفاده میاز دیگرا  برای پیشبرد خ است  1

 25/0 79/0 09/0 نمرکهایم از  ری  و دروغ استفاده میخ است برای سیض  ب   2

 24/0 76/0 04/0 نمرکاز چاپل سی و تمل  برای پیشبرد کار خ د استفاده می 3

 31/0 78/0 01/0 کنمراز دیگرا  برای رسیض  ب  اهضاف خ د س ء استفاده می 4

 60/0 -03/0 10/0 کنمراحساس پشیمانی نمی 5

 56/0 29/0 -07/0 بعض اخالقی اعمال خ د بی اعتنا هستمرنسبت ب   6

 78/0 13/0 -09/0 ودم سنگضل و بی احساسی هستمر 7

 61/0 23/0 09/0 ودم بضتمانی هستمر 8

 02/0 13/0 80/0 خ اهض دیگرا  تحسینم کننضردلم می 9

 -01/0 19/0 84/0 خ اهض دیگرا  ب  من ت    کننضردلم می 10

 -01/0 -06/0 81/0 شا  و اعتبار ا تماعی هستمر در  ستج ی 11

 06/0 09/0 84/0 انتظار دارم دیگرا  مرا م رد لطف ویژه خ د قرار دهنضر 12
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نم دار سنگریزه   ت تعیین تعضاد ع امل مناس  قابل استخراج. 2شکل  

  تحلیل عامل تأییدی

با روش بروورد حضاکثر درستنمایی از نرم ا زار مرتب  اول و دوم  1ها از تحلیل عاملی تأییضیر عامل  ت اعتبا

AMOS   مل نسبت مجذور خی ب  های برازش مضل از چنضین شاخص شااستفاده شضر برای بررسی شاخص 24نسخ

ز 5ای پارسیم نسز شاخص برازش مقایس 4ایز شاخص برازش مقایس 3ز شاخص برازش نرم پارسیم نس2در   وزادی

نم ن   200استفاده شضر  8و ریش  میانگین مربعات خطای تقری  7ز شاخص نیک یی برازش6ش ا زایشیشاخص براز

 برای تحلیل عاملی تأییضی م رد بررسی قرار تر تر

 های مورد بررسیپیش فرض

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

2 Chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIN/DF)  

3 Parsimonious Normed Fit Index (PNFI) 

4 Comparative Fit Index (CFI) 

5 Parsimonious Comparative Fit Index (PCFI) 

6 Incremental fit index (IFI) 

7 Goodness of Fit Index (GFI) 

8 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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ار های پرت ب  ص رت مجزا م رد بررسی قرها   ت بررسی ت زیع ربیعی و دادهت زیع تک متغیره و چنض متغیره داده

( و نقض کشیضتی چنض متغیره P<001/0) 1 اصل  ماهاالن بیس های پرت چنض متغیره با استفاده ازتر تر و  د داده

 ( م رد بررسی قرار تر تر 20)باالتر از  2مردیابا استفاده از بری  

 های تاریک شخصیتهای نیکویی برازش تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه جنبه: شاخص3جدول

 

 

 .قابل قب ل( <5خ بز  < 3) CMIN/DFز RMSEA (<0.08)(ز 9.<) GFI,CFI, IFIز PNFI, PCFI, ((>.5 ها *میزا  قابل قب ل شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Malalanobis dsquared 

2 Mardia 

برازندگیهای شاخص  

 مدل تحلیل عاملی تاییدی
χ2 df P-value CMIN/df RMSEA PNFI CFI PCFI IFI GFI 

721/2976 مرتب  اول پیش از اصالح  1072 000/0  776/2  079/0  674/0  908/0  700/0  909/0  903/0  

639/2916 مرتب  اول بعض از اصالح  1069 000/0  728/2  077/0  680/0  918/0  707/0  919/0  916/0  

801/2830 مرتب  دوم  1116 000/0  536/2  067/0  644/0  932/0  671/0  934/0  930/0  
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ت ا  نتیج  تر ت ک  مضل وزم   شضه دارنض و میهای برازش در حض مطل بی قرار تمامی شاخص 3با ت    ب   ضول 

 در شهای تاریک شخصیت تأییض میهای تردووری شضه دارد و ساختار عاملی پرسشنام   نب برازش مناسبی با داده

 انضرها تزارش شضهو واریانس تبیین شضه هر یک از ت ی  tز بروورد پارامترز بارهای عاملیز وماره 4در  ضول 

 های تاریک شخصیتهای پرسشنامه جنبهو واریانس تبیین شده هر یک از گویه tورد پارامتر، بارهای عاملی، آماره: برآ4جدول

 واریانس تبیین شده tآماره بارعاملی برآورد پاررامتر گویه عامل

 13/0 70/6 36/0 94/0 1ت ی   ماکیاولیسم

 58/0 13/16 76/0 55/1 2ت ی  

 54/0 36/15 73/0 60/1 3ت ی  

 66/0 58/17 81/0 50/1 4ت ی  

 13/0 01/6 36/0 95/0 5ت ی   

اختالالت فکری و 

 روانی
 28/0 17/9 53/0 19/1 6ت ی  

 44/0 60/11 67/0 45/1 7ت ی   

 29/0 33/9 54/0 24/1 8ت ی   

 60/0 93/16 77/0 2 9ت ی   نارسیسیسم

 72/0 30/19 85/0 04/2 10ت ی  

 46/0 27/14 68/0 70/1 11ت ی  

 62/0 32/17 79/0 90/1 12ت ی  

 

مضل عاملی وزم   شضه  2باشضر در شکل دار میمعنی 001/0ها در سطح تمامی ت ی  tوماره  4با ت     ضول 

 پژوهش تزارش شضه استر
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 های تاریک شخصیت: مضل عاملی وزم   شضه تحلیل عاملی تأییضی پرسشنام   نب 2شکل 
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 همگرا و واگراروایی 

از معیارهای   رنل والرکر  های تاریک شخصیت نب پرسشنام  پس از برازش مضل ساختاریز   ت ارزیابی روایی همگرا و واترا 

استفاده  4و میانگین مجذور واریانس مشترک 3ز حضاکثر مجذور واریانس مشترک2ز میزا  واریانس استخراج شضه1( اعتبار مرک 1981)

 ASVو  MSVبایض  باشض و   ت تأییض روایی واترا  CR>AVEو   <7/0CR ز <5/0AVEشضر   ت برقراری روایی همگرا بایض 

 باشضر AVEکمتر از 

 دهضرهای تاریک شخصیت را نشا  می نب پرسشنام  معیارهای روایی همگرا و واترای  5 ضول 

 های تاریک شخصیتجنبه. روایی همگرا و واگرا پرسشنامه 5جدول 

 مرتبه اول مرتبه دوم
𝐂𝐑 ابعاد 

AVE CR AVE MSV ASV 

518/0  942/0  

509/0  461/0  333/0  891/0  ماکیاولیسم 

532/0  474/0  268/0  901/0  اختالالت  کری و روانی 

515/0  422/0  315/0  753/0  نارسیسیسم 

 

تاریک  های نب پرسشنام  روایی همگرا و واترا  نشا  داد با ت    ب  برقراری معیارهای   رنل و الرکر در تمامی ابعادز  5نتایج  ضول 

 شخصیت برقرار استر

 روایی همزمان

لبستگی محاسب  های دهای تاریک شخصیتز همبستگی ابعاد مختلف این پرسشنام  با سبکبرای بررسی روایی همزما  پرسشنام   نب 

 نشا  داده شضه استر  6شض ک  نتایج در  ضول شماره 

 . ماتریس همبستگی ابعاد6جدول

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره

       1 دلبستگی ایمن 1

      1 -17/0** دلبستگی ناایمن)اشتغال خارر( 2

     1 33/0** 05/0 دلبستگی ناایمن)هراسا ( 3

    1 26/0** 11/0* -22/0** ناایمن)دوری تزین(دلبستگی  4

   1 11/0* 08/0 10/0* 02/0 ماکیاولیسم 5

                                                           
1 Construct Reliability (CR) 

2 Average Variance Extracted (AVE) 

3 Maximum shared Squared Variance (MSV) 

4 Average shared Squared Variance (ASV) 
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  1 42/0** 06/0 11/0* 03/0 -13/0** اختالالت  کری و روانی 6

 1 05/0 25/0** 12/0* 16/0** 28/0** -19/0** نارسیسیسم 7

*p<.05, **p<.01 

  

باشضر رابط  دار می( منفی و معنی-190/0( و نارسیسم )-13/0اختالالت  کری و روانی )رابط  سبک دلبستگی ایمن با  6مطاب   ضول 

چنین رابط  دلبستگی دوری تزین با باشضر همدار می( مثبت و معنی28/0( و نارسیسیسم )10/0دلبستگی اشتغال خارر با ماکیاولیسم )

 باشضردار می( مثبت و معنی12/0( و نارسیسیسم )11/0ماکیاولیسم )

 ب( اعتبار1

قیاس م ز دونیم  کرد ز و بری  بازوزمایی استفاده شضه استر این س   ن ع اعتبارهمسانی درونی هایروشاعتبار از منظ ر سنجش ب 

 تزارش شضه استر 7در  ضول های تاریک شخصیت پرسشنام   نب 

های تاریک شخصیتپرسشنامه جنبه : ضرایب پایایی7جدول  

 دو نیمه کردن باز آزمایی آلفای کرونباخ های تاریک شخصیتپرسشنامه جنبه

 79/0 68/0** 74/0 ماکیاولیسم

 74/0 65/0** 72/0 اختالالت  کری و روانی

 91/0 79/0** 86/0 نارسیسیسم

**p<.01 

 

شا  می 7نتایج  ضول  برای  ولفای کرونباخ تمام عاملن سانی درونی باالتر ب ده و حاکی از  7/0ها از دهض ک   شنام   هم س مطل ب پر

ست نب  شخصیت ا برای  باز وزمایی و دو نیمر همهای تاریک  ست؛ دار ب دهها معنیسازی تمام عاملچنین    نتیج  ت ابنابراینز می ا

 مطل بی برخ ردار استر از اعتبار  های تاریک شخصیتتر ت نسخ   ارسی پرسشنام   نب 

حضاقل   در تحلیل عامل اکتشا ی ب  ازای هر یک ت ی باشضرمیمتفاوت اکتشا ی و تأییضی نیاز ب  دو دست  داده ا رای تحلیل عامل    تتبصره: 

ب  ر ر مثال:   ت انجام روایی سازه یک ابزار  رباشضمی نم ن  م رد نیاز 200حضاقل  2005نفر و در تحلیل عامل تاییضی براساس نظر کالین  10تا  5

نفر دیگر   ت انجام تحلیل عامل  200نفر   ت انجام تحلیل عامل اکتشا ی و از  200ک  از ر رینفر م رد نیاز استر ب  400س الی در مجم ع  20

 تأییضی استفاده می ش در

ط ب  بروورد درستنمایی بررسی ش د و نتایج مرب ط ب  تحلیل عامل تاییضی مرتب  های مرب قبل از ا رای تحلیل عامل تاییضی بایض پیش  رضنکته: 

راول و دوم ب  ص رت کامل تزارش ش د  

                                                           
1. Reliability 


