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 چکیده 
پژوهش حاضر با هدف برسی رابطه سبک های هویت با سه عامل  

دانشگاه   دانشجویان  شامل  پژوهش  جامعه  در  شخصیت،  تاریک 

)ره( خمینی  امام  تحصیلی  _یادگار  سال  در  ، 1400-99شهرری 

آزمودنی به صورت در دسترس انتخاب شد، انجام گردید.    94تعداد  

ار پژوهش شامل  جمع آوری اطالعات به صورت در دسترس بود. ابز

پرسشنامه های آزمون سبک های هویت و مقیاس سه صفت تاریک  

  آزمون   یبه دست آمده با روش آمار   یها  سپس دادهشخصیت بود.  

پیرسون   تجزهمبستگی  به    هیمورد  توجه  با  گرفت.  قرار  تحلیل  و 

که کوچکتر از سطح    دیگرد  135/0  برابر  sigبدست آمده نمره    جینتا

بدان معنا است    نیشد و ا  تایید  لذا فرض صفربود    05/0  یمعنادار 

بین سبک های هویت با سه عامل تاریک شخصیت رابطه وجود  که  

 ندارد. 

کلیدیواژه تاریک    :های  صفت  سه  هویت،  های  سبک 

 . شخصیت
 

 
Abstract 

The aim of this study was to investigate the 

relationship between identity style and three dark 

personality factors in a research community 

including students of Yadegar Imam Khomeini 

University in the academic year 1400-99, 94 

selected subjects. Data collection was available. 

The research tools included questionnaires of 

identity style test and identification of three dark 

personality traits. Then, the obtained data were 

analyzed by Pearson correlation test. According 

to the results obtained less than 0.35 which was 

a significance level of 0.05, the null hypothesis 

was confirmed and this means that there is no 

infinity with the three dark factors of personality . 

Keywords: identity styles, three dark 

personality traits. 
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 مقدمه 
شود    یاطالق م 4ی زیو جامعه ست 3یفتگیخودش  ،2یتیالیناپسند ماک   یبه سه صفت اجتماع  1ت یشخص  کیاصطالح صفات تار

متمرکز است  6یپرخاشگر  یدورو  ی عاطف  ی فرد  یشرارت اجتماع   ی صفت به نوع   نیمطرح شد ا   5ام یلیکه توسط پولهاس و و

باشد افراد   ینامطلوب م  یتیاز صفات شخص   یمجموعه ا  فیتوص   یمورد استفاده برا  تیشخص  ک ی  تیشخص  کیسه گانه تار

 .(1397 ،ی)مشهد دارند ی ادیز ینیخود ب تیسه گانه  شخص نیا یدارا

  شه یهستند ر  یزیو جامعه ست  یاز جمله پرخاشگر  یاریمشکالت بس  یهستند دارا  تیشخص  کیصفات تار  یکه دارا  یافراد

هر    یاساس  یها  ازیاز ن 7تیهر فرد که خاص اوست باشد. هو  تیآن ها و سبک هو  یابی  تیتواند در هو  یافراد م  نیمشکالت ا

بزرگسال  تیاست. هو  یانسان در  را  نها  هدنشان خوا  یاثر خود  در  و  دارا  تیداد  بود.   9شکست  ای  8موفق  تیهو  یفرد  خواهد 

  ت یالگو به بحران هو  ن یرشد نشان داد. او در ا  ند یرا بر اساس فرا  تیهو  یسبک ها  یالگو 11کسون یبر اساس آثار ار 10ایمارس

  یزودرس و سردرگم را ارئه داد )آقاجان  رس،یموفق، د  تیاست. او سطح تعهد و چهار هو  تیکند که موضوع فرد با واقع  ی اشاره م

 .(1381 ،یآباد نیحس

که از جمله آن ها  خورندی باالتر نسبت به همساالن خود برم نیدر سن یناموفق هستند به مشکالت تیکه در کسب هو یافراد

  ت ی هو  نکهیا  لیافراد به دل  ن یاز جمله آنهاست. ا  یو پرخاشگر 12اضطراب   ، ی شناخت  یدگیچی پ   ،ی عدم کنترل درون  ، یدی به ناام

کنند   یاضطراب م یسردرگم هستند و احساس ناتوان تیدر نها ستیو هدفشان چ ریدانند که مس یخود را کشف نکرده اند نم

  ی افراد رفتار ها نیحرکت کنند. ا 13ی و افسردگ یو پرخاشگر یاز جمله ضد اجتماع  یتیتوانند به سمت اختالالت شخص ی و م

افراد به  نیخورد. ا اهندشکست خو  زیمشترک ن یهستند و در زندگ ییها یدچار آشفتگ تیعدم هو لیبه دلنداشته و  یمناسب

و نابسامان داشته    نیمشکل افر  ی تواند روابط اجتماع   ی م  ت یشخص  ک یبر صفات تار  ییا  نهیو داشتن زم  ت ینداشتن هو  لیدل

  ت یگردد و سالمت و امن  یتیو شخص  ی اختالالت روان  گریساز د  نهیو زم  یمنجر به افسردگ   ی باشند. اختالل در روابط اجتماع

 .اندازد )به نظر نگارنده( یجامعه را به خطر ب

  یتیجنس یو نقش ها یافتگ ی زیتما ت،یشخص کینقش ابعاد تار یبه بررس ی( در پژوهش1398و همکاران ) یکلور یپورمحسن

پ  نت  یی زناشو  یدلزدگ  ینیشبیدر  ها  آن  برا   جهیپرداختند،  ب  یگرفتند  تار  نیزنان،  و جامعه    سمیاولیماک  یتیشخص  کیابعاد 

و معنادار    یمنف  یبه گونها  یاجتماع   تیو مطلوب  ی زنانگ  نیدارد و همچن  ودرابطه مثبت معنادار وج  ییزناشو  یو دلزدگ  یزیست

  ی اجتماع   تیو مطلوب  ی مردانگ  ، یافتگ ی زینشان داد که تما  زیچندگانه ن  ونیرگرس  لیتحل  جهیهمبسته بود. نت  یی زناشو  ی با دلزدگ

پ   ی( سهم معناداریتیجنس  ینقش ها  ی)مؤلفه ها   کیابعاد تار  زی. در مورد زنان ندمردان دارن  ییزناشو  یدلزدگ  ینیشبیدر 

 .کرد ینیشبیرا پ  ییزناشو یمعنادار، دلزدگ  یبه گون ها یزیو جامعه ست  سمیاولیماک یتیشخص

 
1. Dark personality traits 
2. Machiavelli 
3. Narcissism 
4. Antisocial 
5. Pauls& William 
6. aggression  
7. Identity 
8. Successful identity 
9. Identity failed 
10. Marcia 
11. Ericsson 
12. Anxiety 
13. Depression 
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صفات تاریک شخصیت و کیفیت روابط اجتماعی در دانشجویان پرداختند،   یبه بررس  ی( در پژوهش1396)  یپور و جعفر  ینجف

 .تگی، ارتباط معکوس داردگرفتند که کیفیت باالی روابط اجتماعی با ماکیاول گرایی، سایکوپاتی، و خودشیف جهیآن ها نت

  هیفرد پا  تیهستند و اگر شخص  تیشخص  یریعامل در شکل گ  نیاز مهمتر  تیهو  یتوان گفت که سبک ها  یم  یطور کل  به

افتد    ی کند و سالمت جامعه به خطر م  ی را فراهم م  یاز اختالالت روان  یاریساز بس  نهینداشته باشه زم  یمحکم و کارآمد  یها

 ت یشخص  کیبا سه عامل تار  تیهو  یسبک ها  انیما نشان دهنده رابطه مینشد که مستق  افتی  یموضوع پژوهش  نیبا توجه به ا

  ک یبر سه عامل تار  تیهو  یسبک ها  سوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بینمنظور    نی است؛ بد   عیپژوهش بد   نیباشد ا

اسالم  انیدانشجو  تیشخص آزاد  خم  ادگار ی   واحد   ی دانشگاه  تحص  مسالین  یشهرر_)ره(  ینیامام  رابطه (  1400_99)یلیاول 

 وجود دارد؟

 

 روش 
امام    ادگاریواحد    یدانشگاه آزاد اسالم  انیدانشجو  پژوهش،  نیا  یآمار  جامعه. بود  یو از نوع همبستگ یروش پژوهش حاضر کم

تعداد  است  یشهرر _)ره(  ینیخم ن  یآزمودن  94  که  تحص  مسالیدر  شدند1400_99)یلیاول  انتخاب  نمونه  عنوان  به   ).  

روش  پرسشنامه های سبک های هویت صالحی و سه صفت تاریک شخصیت جانسون و وبستر به صورت آنالین ایجاد شد و از 

 اطالعات استفاده شد. ی جمع آور یو در دسترس برا ی تصادف ریغ  یرینمونه گ

 

 پرسشنامه سبک های هویت صالحی

آن مورد   یریاندازه گ  تی است. ابتدا کفا  یا  نهیو هفت گز  یسوال  45  یخودسنج  یپرسشنامه    کی  تیهو  یآزمون سبک ها

سوال ،    13  ی شد؛در ادامه چهار سازه مکنون بدست آمد که مولفه مذهب  یاب یحاصل ، مطلوب ارز  جهیقرار گرفت که نت  یابیارز

عامل    لیشاخص ها در تحل  ریقرار گرفت. سا دییرد تاسوال مو  9  یاجتماع   فهسوال و مول  11  یسوال ، مولفه فرد  12  یمولفه مل

  وه یباشد؛ البته ش  یم  یهفت درجه ا  فیط  کی  یآزمون هر سوال دارا  نیبرخوردار بودند . در ا  یمناسب  زانیاز م  زین  یدییتا

گذار نها   ینمره  در  است.  معکوس  دوم  سوال  ط  تیدر  شامل  نمرات  ب  315تا   45نمره    نیب  ی فیمجموع  نمرات   ن یاست.لذا 

 ی برا  باشد.   ی باال م  تیهو  انگریب  315تا  226متوسط و نمرات    تیهو  انگریب  225تا135، نمرات    نییپا  تیهو  انگریب  134تا45

  ی آلفا   بیضر  یآزمون دارا   نیاست.ا  ییشرط روا  ییا یاستفاده شد. پا spss از نرم افزار  تیهو  یآزمون سبک ها  ییا یپا  نییتع

استفاده  AMOS بود، از نرم افزار  یدییو تا  یاکتشاف   یعامل  لیکه شامل تحل  ییا یپا  نییتع  یبرا   سپس .باشد  یم  90/0کرونباخ  

 . شد

 

 : 14پرسشنامه سه صفت تاریک شخصیت جانسون و وبستر 

  کیاست که سه صفت تار  هیگو  12( ساخته شد و شامل  2010توسط جانسون و وبستر)  تیشخص  کیسه صفت تار  اسیمق

 اس، یمق  نیا   4تا1است. سؤاالت  یا  نهیگز  9سوال    12شامل    اسیمق  نیسنجد. ا  یرا م  یفتگیو خودش  یکوپات ی، سا  ییاولگرایماک

  اس یدر مق .رندیگیرا اندازه م یکوپاتیسا تیشخص   12تا9، التو سؤا فتهیخودش  تیشخص   8تا5سؤاالت  اولگر،یماک تیشخص

،     فتهی خودش  تیشخص  یبا پرسشنامه ها   یخوب  یابزار همبستگ  نیا  یاز خرده آزمون ها  کی هر    تیشخص  کیسه صفت تار

(   2010،  یو هار لی)پاولهاس، همف  ی کوپاتیسا اس ی(  و مق1970 سیو گ یستی)پکر ییاولگرای( ، ماک1998 یو تر نی)راسک

 ی برا  87/0و  ی کوپاتیسا  یبرا  76/0  ، ییاولگرایماک  یبرا   86/0  اس، یل مقک  یبرا   0/    89آن     یی بازآزما  یی ا یپا  بیدارد و ضر

 
14. Johnson & Webster 
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  یعامل  لیشده است. تحل ی ابیاعتبار  یعیتوسط بشرپور و شف  یدر مطالعها  رانیدر ا  اسیمق  نی ا.  گزارش شده است  یفتگیخودش

  ن یکرد. در ا  نییکل سؤاالت را تب  انس یدرصد وار   61/54سه عامل را آشکار کرد که در مجموع    اس یمق  نیسؤاالت ا  ی اکتشاف

 .  به دست آمد   69/0  یکوپاتیو سا   68/0  یفتگی، خودش  75/0  ییاولکرای هاس ماک اسیکرونباخ خرده  مق  یفاآل  بیمطالعه، ضرا

 

 نتایج
که   یافراد  سه صفت تاریک شخصیت و سن، متغیر های سبک های هویت یابتدا به بررس یف یقسمت آمار توص جیدر بخش نتا

  ی م  یکه به آن آمار استنباط  میپرداخت  رهایمتغ  نیرابطه ب  یبه بررس  گرید  ی و در بخش  میگرفته اند پرداخت  قرار  مورد پژوهش 

 .ندیگو

 1جدول  

Statistics 

 شخصیت _تاریک_صفت _سه هویت 

N 
Valid 94 94 

Missing 0 0 

Mean 141.2766 78.8191 

Std. Error of Mean 3.15490 1.17522 
Median 145.0000 79.5000 

Mode 145.00 83.00 

Std. Deviation 30.58793 11.39417 

Variance 935.622 129.827 
Skewness .018 -.199 

Std. Error of Skewness .249 .249 

Kurtosis -.533 -.574 

Std. Error of Kurtosis .493 .493 
Range 136.00 51.00 

Minimum 80.00 49.00 

Maximum 216.00 100.00 
Sum 13280.00 7409.00 

 

نفر و میانگین   94نشان دهنده توزیع فراوانی سبک های هویت و سه صفت تاریک شخصیت می باشد، تعداد نمونه    1جدول  

و کمترین نمره سبک های    129.8و    935.6، واریانس  83و   145، مد  79.5و    145، میانه  78.81و    141.27هر کدام به ترتیب  

 است. 100و بیشترین  49، کمترین نمره سه صفت تاریک شخصیت 216و بیشترین  80هویت 

 2جدول 

Statistics 
 sen 

N 
Valid 94 

Missing 0 

Mean 27.73 

Median 25.50 
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Mode 21 

Sum 2607 

 

می    21و    25.50،  27.73نشان دهنده میانگین، میانه و مد متغیر سن است، که هر کدام برای این متغیر به ترتیب    2جدول  

 باشد. 

 1نمودار 

 
 

نشان دهنده وضعیت سبک های هویت است، در ستون افقی نمرات سبک های هویت و در ستون   1نمودار هیستوگرام سن  

 عمودی فراوانی آن قرار دارد.
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 2نمودار 

 
 وضعیت سه صفت تاریک شخصیت می باشد، محور افقی نمرات آن  و محور عمودی فراوانی آن می باشد.  2نمودار هیستوگرام  

 3نمودار
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نشان دهنده دامنه سنی افراد است، محور افقی سن افراد و محور عمودی فراوانی آن می باشد، در ضمن   3نمودار هیستوگرام  

 سال قرار دارد. 28تا  21بین بازه سن افراد 

 3جدول 

Correlations 

 هویت شخصیت _تاریک_صفت _سه 

 شخصیت _تاریک_صفت _سه
Pearson Correlation 1 -.155 

Sig. (2-tailed)  .135 

N 94 94 

 هویت
Pearson Correlation -.155 1 

Sig. (2-tailed) .135  

N 94 94 

 

است که بزرگتر از    135/0برابر    sigنشان دهنده رابطه سبک های هویت با سه صفت تاریک شخصیت است، عدد    3جدول  

می باشد، بنابراین فرض صفر تایید و فرض خالف رد شد، بین سبک های هویت با سه صفت تاریک   05/0سطح معناداری  

 شخصیت رابطه وجود ندارد.

 4جدول

Correlations 

 خودشیفته _شخصیت هویت 

 هویت
Pearson Correlation 1 **.288- 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 94 94 

 خودشیفته _شخصیت
Pearson Correlation **.288- 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 94 94 

 

شده است که از سطح   0/ 005برابر    sigنشان دهنده رابطه سبک های هویت با شخصیت خود شیفته می باشد، مقدار    4جدول  

  فته یخود ش  تیبا شخص  تیهو  یسبک هاکوچکتر است، بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد بین    05/0معناداری  

 رابطه وجود دارد. %99با احتمال 

 5جدول

Correlations 

 خودشیفته _شخصیت ملی  

 ملی 
Pearson Correlation 1 *.256- 

Sig. (2-tailed)  .014 

N 91 91 

 خودشیفته _شخصیت
Pearson Correlation *.256- 1 

Sig. (2-tailed) .014  

N 91 94 
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است که کوچکتر از سطح معناداری    014/0برابر    sigرابطه سبک هویت ملی با شخصیت خودشیفته می باشد، عدد    5جدول  

 % 95با احتمال    فتهیخودش  تیبا شخص  یمل  تیسبک هومی باشد بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد، بین    05/0

 رابطه وجود دارد. 

 6جدول

Correlations 

 خودشیفته _شخصیت فردی 

 فردی
Pearson Correlation 1 **.321- 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 94 94 

 خودشیفته _شخصیت
Pearson Correlation **.321- 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 94 94 

 

می باشد که کوچکتر از   002/0برابر با    sigنشان دهنده رابطه سبک هویت فردی با شخصیت خودشیفته است، عدد    6جدول  

است، بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد، بین سبک هویت فردی با شخصیت خودشیفته   05/0سطح معناداری  

 رابطه وجود دارد. %99است با احتمال 

 7جدول

Correlations 

 خودشیفته _شخصیت اجتماعی 

 اجتماعی
Pearson Correlation 1 *.262- 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 94 94 

 خودشیفته _شخصیت
Pearson Correlation *.262- 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 94 94 

 

می   05/0است که کوچکتر از  011/0برابر با  sigرابطه سبک هویت اجتماعی با شخصیت خودشیفته می باشد، عدد  7جدول 

رابطه   %95باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض خالف تایید شد، بین سبک هویت اجتماعی با شخصیت خودشیفته با احتمال 

 وجود دارد.

 

 بحث
نشان   3نتایج جدول رابطه وجود دارد؟  تیشخص کیبا سه صفت تار ت یهو ی سبک ها نیب ا یپژوهش آن بود که آ یسوال اصل

بین هویت و    4دهنده آن بود که بین سبک های هویت با سه صفت تاریک شخصیت رابطه معنادار وجود ندارد. اما در جدول  

بین سبک هویت ملی و شخصیت خودشیفته رابطه    5شخصیت خودشیفته رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، و جدول  

سبک های هویت فردی و اجتماعی نیز با شخصیت خودشیفته رابطه مثبت و معناداری   7و    6مثبت و معنادار وجود دارد. جدول  

داشت. به طور کلی می توان به این نتیجه رشد سبک های هویت و مولفه های سبک ملی، فردی و اجتماعی منجر به احساس 
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نشد که نشان    دایپ   یر پژوهشحال حاض  درخودبزرگ ببینی، برتری و احساس مستقل بودن بر اساس خودشیفتگی می گردد.  

موارد با    یوجود داشت که از منظر برخ  ییباشد اما پژوهش ها  تیشخص  کیبا سه صفت تار  تیهو  یدهنده رابطه سبک ها

 .پژوهش حاضر شباهت داشت

نقش سه گانه های تاریک شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی و سبک   ی( به بررس1397)  یو منصور  یآه   ،یعقل

نشان داد که بین سه گانه های تاریک شخصیت با بهزیستی روانشناختی و سبک    جیوخ طبعی پرستاران پرداختند، نتاهای ش

های تاریک شخصیت، ماکیاولیسم و خودشیفتگی پیش بینی   گانههای شوخ طبعی پرستاران رابطه وجود دارد.  از بین سه  

های تاریک شخصیت پیش بینی کننده سبک های شوخ طبعی  کننده بهزیستی روانشناختی می باشند. همچنین، سه گانه  

ا  افتهی پرستاران می باشند.   با پژوهش حاضر تفاوت داشت، اما شباهت هر    ن یها، موضوع، حجم نمونه و جامعه    دوپژوهش 

 .باشد یم  تیاهم یسودمند و دارا اریهمانند پژوهش حاضر بس زیپژوهش ن نیپژوهش روش انجام آن بود اما ا

عاشور  محمدزاده پژوهش1397)  یو  در  مقا  ی(  عنوان  ها  سهیبا  ماک  یتیشخص   یهمبسته  و   یفتگیخودش  ،یی ایاولیصفات 

و روان   ییبا روان آزرده گرا ییایاولیماک ت یشخص گرفتند که جهینت یسه عامل ی( در الگویتی شخص کی)مثلث تار یضداجتماع 

و روان   ییگرا  یشیبا روان پر  یضداجتماع   تیو شخص  ییو برون گرا  ییگرا  یشیبا روان پر  فتهی خودش  تی، شخصییگرا  یشیپر

 ی تیشخص  کیدر مثلث تار  یسه عامل   یمطابق الگو  یتیوجه مشترک شخص  یرگی     جهیرابطه مثبت نشان داد. نت  ییگرا  آزرده

صفت تاریک  در پژوهش قبلی نقش سبک های هویت به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار بر سه    است.  ییگرا  یشیروان پر

شخصیت نادیده گرفته شده و بررسی نشده است در این میان تفاوت موجود پژوهش حاضر بررسی سبک های هویت بر سه  

صفت تاریک شخصیت است، اما شباهت هر دو پژوهش در جامعه مورد مطالعه و سه صفت تاریک شخصیت است که حجم 

 نمونه پژوهش قبلی بزرگتر از پژوهش حاضر است.
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