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خودشیفتگی مرضیمقیاسهاي روانسنجی ویژگی

Psychometric properties of the Pathological Narcissism Inventory
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چکیده
خودشیفتگی مقیاسهاي روانسنجیبررسی ویژگی،هدف پژوهش حاضر

خودشیفتگی مرضی از مقیاس.داي از دانشجویان ایرانی بونمونهدر مرضی
473تعداد.اصلی مطابقت داده شدمقیاسطریق فرایند ترجمه معکوس با 

هاي دانشگاهمقاطع مختلف تحصیلی یاندانشجواز ) مرد195،زن278(ر نف
شکی تهران، دانشگاه عالمه دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشاملشهر تهران

ی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه مذاهب یطباطبا
مقیاسوندشرکت کردحاضر در پژوهش اسالمی و دانشگاه الزهرا

و )ESES(نکآیسحرمت خود، مقیاس )PNI(شیفتگی مرضیخود
ایجنت.را تکمیل کردند)NEOPI-R(تجدیدنظرشده شخصیت مقیاس
مقیاسهمگرا با رواییاز خودشیفتگی مرضی مقیاسنشان داد که پژوهش

شخصیت تجدیدنظرشدهمقیاسنورزگراییو عامل آیسنکحرمت خود
باالییی درونیهمسانیفتگی مرضیخودشمقیاسچنین هم. برخوردار است

در فاصله زمانی مطلوبیو پایایی بازآزمایی بر اساس آلفاي کرونباخ داشت 
7از مدلی تحلیل موازيو نتایج تحلیل عاملی اکتشافی.نشان دادروز15

از . سازه این ابزار تایید نشدرواییها گویهدر سطح اما،عاملی حمایت کرد
منشانهخودشیفتگی بزرگسازهدر سطح لی تاییدي تحلیل عام، سوي دیگر

این .بودمقیاساین مطلوبرواییحاکی از، پذیرخودشیفتگی آسیبو 
بی خودشیفتگی مرضی از روایی و پایایی مطلومقیاسش نشان داد که هپژو

در ایران هاي پژوهشی و بالینی این ابزار از این رو، کاربرد.ار استبرخورد
.شودتوصیه می

روایی سازه، روایی همگرا، ،ودشیفتگی مرضیخمقیاس:هاي کلیديواژه
پایایی بازآزمایی
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Abstract
The aim of the present study was to validate the Pathological
Narcissism Inventory (PNI) in a sample of Iranian university
students. The PNI was developed using a rigorous
translation/back-translation process. Participants consisted of
473 (195 female, 278 male) university students in Tehran,
Iran; including, University of Tehran, Tehran Medical
University of Tehran, Allameh Tabata’ei University, Tarbiat
Modares University, Amirkabir University, Islamic Madhahib
University, and Alzahra University. Participants completed the
Iranian PNI, the Eysenck Self-Esteem Scale (ESES), and the
NEO Personality Inventory-Revised (NEOPI-R). Results
indicated that the PNI and its scales had convergent validity
with the Eysenck Self-Esteem Scale and the neuroticism factor
of the NEOPI-R. Results also showed high internal
consistency according to Cronbach’s alpha and good test-
retest reliability in the PNI and its scales in a 15-day period.
Exploratory factor analysis and parallel analysis and
exploratory factor analysis indicated that a seven-factor
model. However an item-level confirmatory factor analysis
did not exhibit acceptable fit. On the other hand, confirmatory
factor analysis on narcissistic grandiosity and narcissistic
vulnerability showed good validity of the PNI in these factors.
According to the present findings, The PNI has acceptable
validity and reliability. Implications for research and clinical
applications of the PNI in an Iranian student population is
discussed.
Keywords: the Pathological Narcissism Inventory, construct
validity, convergent validity, test-retest reliability
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مقدمه
شخصیت ها و رفتارهايارزیابی ویژگیدر زمینه

هایی در حوزه روانشناسی و روانپزشکی ، تالش1خودشیفته
باخودشیفتگی با چندین حوزه مرتبط . صورت گرفته است

یشهاي شخصیت در پنجمین ویراختاللای مانندشناسآسیب
انجمن (2هاي روانیراهنماي تشخیصی و آماري اختالل

یل از قبهاي کارکردي و حوزه،)3،2013روانپزشکی امریکا
مصرف موادرتباطی، سوءو افرديبینستیزي، مشکالتجامعه

و کمپبلمیلر،؛ 2005رانینگستام، (استمرتبط پرخاشگريو 
توان به عنوان توانایی خودشیفتگی را می).2007نیس،پیلک

از طریق ،ی از خودشخص براي حفظ تصویر نسبتا مثبت
. کردسازيممفهو، عاطفه و محیط 4خودیفرایندهاي تنظیم

6، تایید و تصدیق5اعتباریابیخودشیفتهنیازهاي اساسی افراد

بیرونی تجارب انگیزش آشکار و پنهان در جستجوي همراه
پردازان مطرح اکثر نظریه. استاز محیط اجتماعی 7خوديارتقا
مرضی دارد که نشانسالم وحالتاند که خودشیفتگی کرده

نه، نیازهاي ار و ناسازگارسازمان شخصیت سازگادهنده
هاي ه از تفاوتاست ککنندههاي تنظیممسروانشناختی و مکانی
شودناشی میاعتباریابیوخودارتقايفردي در نیازهاي

).1977؛ کوهات،1998کرنبرگ،(
خودشیفتگی سالم و مرضی شاید ابعاد مجزایی از شخصیت 

، کاراننسل، پیمنتال، کاین، رایت و همآ، ساپینک(باشد
افزایش به واسطهخودشیفتگی سالم ممکن است.)2009

منجر9بهزیستیو 8حرمت خودبه ،احساس آزادي شخصی
با یک خودشیفتگی سالم ). 1995اولدهام و موریس،(شود 

خود و به حداقل دربارهمثبت تمایل نسبت به پذیرش تصورات
همراه از خودرساندن اطالعات نامتناقض در جهت تصویر مثبت

1. narcissistic
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders-5
3. American Psychiatric Association
4. self
5. validation
6. affirmation
7. self-enhancement
8. self-esteem
9. welfare

چنین افرادي تمایل دارند که .)1993مورف رودوالت،(است 
). 2005و فاي،دیلونوینک، (و موفق باشند طلب، راضیجاه
زمانی که ،که افرادي که خودشیفتگی مرضی دارندحالیدر

به د،شورو میهروبهاییها و تهدیدبا ناامیديآنهاحرمت خود
هاشان خواستهدر مسیرهایی چالشویا موانعدنکه دلیل این
. )2005رانینگستام،(شوندکند، آشفته میایجاد می

هاي مروري بر توصیف شخصیت خودشیفته براساس نظریه
هاي و تشخیصشخصیت-بالینی، روانشناسی اجتماعی

یک زمینه . کندرا آشکار میژکاريکروانپزشکی، دو زمینه از 
دیگر نشان و زمینه10نهمنشاخودشیفتگی بزرگدهندهنشان

منشی، در واقع بزرگ. است11پذیرخودشیفتگی آسیبدهنده
توصیف . اي از شخصیت خودشیفته استهستهلفهویک م

روانی مانند درونفرایندهاي منشانهخودشیفتگی بزرگبالینی از 
هاي منفی خود و دیگران و تحریف اطالعات سرکوب جنبه
گیرد که منجر به نپدیرفتن بر میکننده را درابیرونی تاییدن

ها باال بردن تصویر مثبت از خود بدون نیاز به موفقیت،هانگرش
هاي قدرت، پردازيچنین درگیري در خیالها، و همو مهارت

خودشیفتگی ،رفتارينظراز . شودبرتري و کمال نامحدود می
، فقدان فرديکشی بینهاي بهرهاز طریق فعالیتمنشانهبزرگ

شود ابراز می12و نمایشگريپرخاشگريهمدلی، رشک شدید،
).2008س و آنسل،اکاین، پینک(

، تجارب آگاهانه از درماندگی، پذیرخودشیفتگی آسیب
گیرد میبرپایین و شرم را درحرمت خودبودن، تهی

چنین با بههمپذیرخودشیفتگی آسیب). 2004ساراسون،(
هاي خود، ازمقابله با تهدیدبراي 13کارگیري اجتناب اجتماعی

14آرمانیخودزمانی که ابرازدرآورانهگیري شرمطریق کناره

دیکنسون و ). 2003اختر،(است مرتبطپذیر نیست، امکان
و منشانهخودشیفتگی بزرگنشان دادند که ) 2003(ساپینک

را 15خشم-فردي تسلط، مشکالت بینپذیرخودشیفتگی آسیب
منجر به پذیرخودشیفتگی آسیبا فقط کنند، اممیایجاد

10. grandiosity
11. vulnerability
12. exhibition
13. social isolation
14. ideal self
15. dominance-anger
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اجتناب دهندهکه نشان1خصومت- پذیريمشکالت سلطه
پذیرخودشیفتگی آسیبعالوه،ه ب. شودمیاجتماعی است، 

در،شدهتشخیص داده 2اغلب با اختالل شخصیت اجتنابی
اغلب با اختالل شخصیت منشانهخودشیفتگی بزرگکه حالی

.شودخودشیفته تشخصیص داده می
از نظر اثر سن بر شدت خودشیفتگی نیز بین دو نوع 

. یر تفاوت وجود داردذپمنشانه و آسیبخودشیفتگی بزرگ
59تا 34بین سنین نشان داد که ) 2011(کرامر پژوهش 

اما ،پذیر روند کاهشی داردسالگی خودشیفتگی آسیب
با این حال، . دهدنشان نمیيمنشانه تغییرخودشیفتگی بزرگ

با افزایش در هر دو گروه خودشیفته ،ز نظر سازگاري هیجانیا
انجی، چونگ .شودمشاهده میکاهش اضطراب و افسردگی سن

منشانه و بین خودشیفتگی بزرگرابطه) 2014(و تام 
پذیر را با سالمت روانشناختی بررسی کردند خودشیفتگی آسیب

مت خودشیفتگی از نظر سالنوعیافتند که بین این دو درو 
ین صورت که خودشیفتگی اهب. وجود داردتفاوت روانشناختی 

شدهمنشانه رضایت زندگی باالتر و استرس ادراكبزرگ
چنین هم. داردپذیر را نسبت به خودشیفتگی آسیبتريپایین

منشانه، پرخاشگري رفتاري و پاسخ بزرگخودشیفتگی
یر پذبینی کرد اما خودشیفتگی آسیبسترون را پیشوتست

بینی کرد و با رفتار و پرخاشگري خودگزارشی را پیش
منشانه در نتیجه، خودشیفتگی بزرگ. سترون مرتبط نبودوتست

بیشتري دارد تا خودشیفتگی رابطهپرخاشگري 3سازيبا بیرونی
بامیستر، فیبیگ و اکل،لوبستال،؛ 2010اونگن، (پذیر آسیب
منشانه توان گدر واقع، خودشیفتگی بزر).2009لوك، ؛ 2014
بري، (را در افراد جوان دارد4بینی رفتارهاي خطرپذیرپیش

بیشتر رابطهاین . )2014بیولو و برونل، ؛ 2009پیکارد و انسل، 
بیولو و (شود ن میکشی تبییبهرهمنشی و توسط دو صفت بزرگ

).2014برونل، 
منشانه و تفاوت دیگري که بین خودشیفتگی بزرگ

، تساي و لییوجود دارد در پژوهش کذیرپآسیبخودشیفتگی

1. submission-hostility
2. avoidant personality disorder
3. acting out
4. risk behaviors

افسردگی در نشان دادبه دست آمد که) 2012(اوگرادنیزاك
به وابستگی بوطمنشانه با موضوعات مرخودشیفتگی بزرگ

پذیر، افسردگی با آسیبدر خودشیفتگی دارد، امارابطه
نشان داد پژوهشیبا این حال، شواهد.داردرابطه5يخودانتقاد

پایین خودشیفتگی در نوجوانان افسرده با رفتارهاي که سطوح 
گر تاثیرات متقابل بیانخودکشی شدید همبستگی دارد که 

گرایانه استخودشیفتگی و سطح آن بر رفتارهاي خودکشی
فرویدینشتاین، والوسکی، اپتر، زهار، شووال و همکاران، (

2012(.
تبط هاي دیگري نیز مراز سوي دیگر، خودشیفتگی با سازه

6دیگرمحورگرایی بین کمالی نشان داه شد کهپژوهشدر . است

مثبت وجود رابطهگرایانه با خودشیفتگی کمال7و خودارتقایی
چنین هم.)2014شري، گرالنیک، هویت، شري و فلت، (دارد 
الچنر، هاستون، (8جوییخودشیفتگی و رقابتمثبت بینرابطه

- خالقیت خودو و خودشیفتگی) 2011واکر و هاستون، 
در .وجود دارد) 2013ز و مارشال، اگفارنهام، ه(9بنديدرجه

و 10بین سبک دلبستگی ایمنپژوهشی نشان داده شد که
خودشیفتگی همبستگی منفی و بین سبک دلبستگی اجتنابی، 

و خودشیفتگی همبستگی مثبت وجود دارد11دوسوگرا
شدي و زاده هنرمند، زرگر، اررابیهاحمدي، احمدي، م(

گرایی که کمالاز سوي دیگر، با توجه به این). 2013همکاران، 
زاده، مهنام، یزدچی و کریمی(ساختارهاي مغزي مرتبط است با 

با کاهش سالمت جسمی يپرخاشگرنیزو )1392،بشارت
اهمیت ،)1389نسب، بخشی و موحديبشارت، علی(دارد رابطه
واند پیامدهاي جسمی تها میخودشیفتگی با این سازهرابطه

.متعددي را براي افراد خودشیفته به همراه داشته باشد
منشانه و با مقایسه خودشیفتگی بزرگهاچنین پژوهشهم

ال به اختالل پرخوري پذیر در بیماران مبتخودشیفتگی آسیب
م یپذیر با عالکه تنها خودشیفتگی آسیبندنشان داد12روانی

5. self-blame
6. other-oriented perfectionism
7. self-promotion
8. competitiveness
9. self-rated creativity
10. secure attachment
11. ambivalent
12. bulimia nervosa
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؛ 2010گوردون و دامبک، (بود اختالل پرخوري روانی مرتبط 
خودشیفتگی با .)2011مپلز، کولینز، میلر، فیشر و سیبرت، 

الرن و مک(رفتارهاي اعتیادي مصرف مواد نیز رابطه دارد 
). 2013بست، 

،گذار استنیز اثرمجازياجتماعی فضايخودشیفتگی در 
نشان داد که کاربران خودشیفته نتایج پژوهشی به طوري که 

هاي جذاب از خود دارند و رایش به قرار دادن عکسبیشتر گ
روزرسانی هببه صورت مکرروضعیت خود را در محیط مجازي

هولکرافت، بور و .)2012وانگ، جکسون، ژانگ و سو، (دنکنمی
در مروري بر ادبیات خودشیفتگی اشاره دارند که ) 2012(مونرو 

فتگی اي ناهمگن است که دو بعد خودشیخودشیفتگی پدیده
پذیر به طور گسترده مورد منشانه و خودشیفتگی آسیببزرگ

از این رو، نیاز به . اندپذیرش جامعه علمی قرار گرفته
هاي خودشیفتگی اي بیشتر جهت شناخت سایر جنبههپژوهش

.وجود دارد
ي بالینی و هاو با توجه به نظریهر اساس ادبیات پژوهشب
)2009(و همکاران ساپینکبیماران خودشیفته مرضی،یدرمان

مقیاس. را توسعه دادند1خودشیفتگی مرضیمقیاس 
مقیاس براي 7و داراي ي اگویه52خودشیفتگی مرضی 

خودشیفتگی است که دو بعد خودشیفتگی مرضی سنجش
دهد ورا نیز پوشش میپذیرخودشیفتگی آسیبو منشانهبزرگ

. یا کمتر تکمیل شوددقیقه 12در بزرگساالن وسیلهتواند بهمی
2و سازمان شخصیت مرزيبا شرم خودشیفتگی مرضیمقیاس

منفی نشان همبستگیحرمت خودمثبت و با همبستگی
به ترتیب و پرخاشگري 3با همدلیمقیاساین .ددهمی

مقیاسهايمقیاسزیر. دمنفی و مثبت دارهمبستگی
ه یاراکارگیري ومعناداري با بههمبستگیمرضیخودشیفتگی

مقیاسهاي ارزیابیدهدمینشان کهاست داشته یدرمانروان
رابطه مرضی خودشیفتگیاز هاي با جنبهخودشیفتگی مرضی

خودشیفتگی چنین هم.گذارندمیدرمانی تاثیرکه بر رواندارد 
با پرخاشگري علیه خود منشانهخودشیفتگی بزرگوپذیرآسیب

مقیاساین ، نمرات باالتر در کلیطوربه . استمرتبطو دیگران 

1. Pathological Narcissism Inventory (PNI)
2. borderline personality organization
3. empathy

هاياحساس، فرديپایین، آشفتگی بینحرمت خودبا 
ناخوشایند، پرخاشگري و سازمان شخصیت مرزي و همدلی 

.استهمراهپایین 
قادر به خودشیفتگی مرضیمقیاسکهبا توجه به این

پذیر خودشیفتگی آسیبو منشانهشناسایی خودشیفتگی بزرگ
با عوامل روانشناختی دیگر به رابطه آننیز با توجه و است

و ، رفتارهاي پرخطر در جوانانگراییمانند پرخاشگري، کمال
تواند عالوه هاي روانی مانند پرخوري روانی، این ابزار میاختالل

با شناسایی افراد در معرض خطر و مداخله بر اهداف پژوهشی، 
به کار نیز بالینی براي اهدافبه موقع در جهت کاهش خطر، 

کاربردهاي ،عاملی7به ویژه، به دلیل در برداشتن ساختار . رود
خودشیفتگی سازه پژوهشی قابل توجهی براي شناخت بهتر 

این ابزار براي اعتباریابی سازي و آمادهاز این رو، .کندفراهم می
.تواند مفید باشدجامعه ایرانی می
باریابیاعتسازي وآماده، هدف پژوهش حاضربر این اساس

.بوددانشجویان ایرانی خودشیفتگی مرضی در نمونهمقیاس
انتخاب نمونه دانشجویی در این مرحله همسو با پژوهش 

ها و امکان اجراي گسترده آزمون) 2009(و همکاران پینکاس
روایی براي چنین ابزارهایی که هم. در این جمعیت بود

همسو با ،خودشیفتگی مرضی انتخاب شدندمقیاس4يهمگرا
دهد بود که نشان می) 2009(و همکاران پینکاسپژوهش 

مانند و سایر ابعاد شخصیتیخودشیفتگی با حرمت خود 
حرمت مقیاس از این رو، در این پژوهش . داردرابطهنورزگرایی 

6تجدیدنظر شده شخصیتمقیاسو )ESES(5آیسنکخود 

)NEO-PI (براي شواهد روایی همگرا انتخاب شدند.

شرو
جامعه آماري:جامعه آماري، نمونه و روش اجراي پژوهش

شامل هاي تهران دانشجویان دانشگاهشامل این پژوهش
دانشگاه عالمه دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران،

دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه ،دانشگاه تربیت مدرسی ویطباطبا
ه از این میان بودند، کتشکیل مذاهب اسالمی و دانشگاه الزهرا

4. convergent validity
5. Eysenck Self-Esteem Scale (ESES)
6. NEO personality inventory-revised (NEOPI-R)
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.انتخاب شدندگیري در دسترس به شیوه نمونهنمونه پژوهش
تعیین اعتباریابیهاي الزم براي بر اساس حداقلحجم نمونه 

500،حجم نمونه1سازهرواییاز این رو، براي تعیین . شد
آزمودنی در نظر گرفته شد که براي تحلیل عاملی حجم نمونه 

، گمستیرمی.)1992لی، کومري و(شودمحسوب میمناسب
حجم نمونه ،گویه90اي با براي پرسشنامه) 2006(ینو و گوار
با توجه به این که .اندمناسب در نظر گرفتهانفري ر400

است حجم نمونه گویه52خودشیفتگی مرضی داراي مقیاس
،هاي ناقصنهادن پرسشنامهکناربا است که نفري مطلوب 500

.درسینفر 473بهحجم نمونه نهایی
مقیاسخودشیفتگی مرضی، ابتدامقیاسسازي براي آماده

توسط یک متخصص روانشناس با درجه دکتري به فارسی 
، ترجمه فارسی توسط یک کارشناس در گام بعدي. ترجمه شد

ان انگلیسی مجددا به انگلیسی برگردانده شد و این نسخه بز
ق این نسخه برگردانده براي سازنده اصلی ابزار ارسال شد تا تطاب

مرحله تکرار 3این فرایند در . شده با نسخه اصلی ارزیابی شود
سپس . مطابقت داده شدندها با اصل انگلیسیشد تا کلیه گویه

نسخه نهایی براي اجرا روي نمونه دانشجویی به همراه ابزارهاي 
سازي و فرایند پس از آماده.دیگر پژوهش به کار گرفته شد

به پژوهشخودشیفتگی مرضی، تیممقیاسکوس ترجمه مع
هاي تهران، علوم پزشکی تهران، عالمه طباطبایی، دانشگاه

تربیت مدرس، امیرکبیر، مذاهب اسالمی و الزهرا مراجعه کردند 
و دانشجویانی را که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند با 

در به دانشجویانی که. ابزارهاي سنجش مورد ارزیابی قرار دادند
،این طرح شرکت داشتند توضیح داده شد که در صورت تمایل

اند از طریق هایی که تکمیل کردهرخ و تفسیر پرسشنامهنیم
به منظور تعیین . دخواهد شالکترونیک براي آنها ارسال پست

خودشیفتگی مرضی نیز پس از مقیاس2پایایی بازآزمایی
ر اختیار ها مجددا جهت تکمیل دروز پرسشنامه15گذشت 

هاي آماري در نرم افزار کلیه روش.ها قرار گرفتکنندهشرکت
SPSS 2121وAMOSاجرا شدند.
مرد 195و ) 8/58(زن 278شامل پژوهش نمونه 

و دامنه 2/3، انحراف استاندارد 5/22با میانگین سنی ،%)2/41(

1. Construct validity
2. test-retest reliability

نفر 238کننده، شرکت473از . بودسال 18-32سنی 
دانشجوي %) 8/11(نفر 56کارشناسی، دانشجوي%) 3/50(

دانشجوي پژشکی %) 8/37(نفر 179تحصیالت تکمیلی و 
%) 1/5(نفر 24مجرد و %) 9/94(نفر 449چنین هم. بودند

کنندگان در سه رشته تحصیلی شرکتلحاظاز . متاهل بودند
، پزشکی و %)18(نفر 85گروه فنی و مهندسی با تعداد 

علوم انسانی با تعداد ،%)5/42(نفر 201پزشکی با تعداد پیرا
قرار %) 8/4(نفر 18وم پایه با تعداد و عل%) 8/33(نفر 160

.داشتند

سنجشابزار 
خودشیفتگی مقیاس:)PNI(خودشیفتگی مرضی مقیاس

داراي خودگزارشی مقیاس) 2009و همکاران، پینکاس(مرضی 
الاص«اي از درجه6است که بر اساس طیف لیکرتگویه52
» زیاد این طوري هستمخیلی«تا » طوري نیستماین

است شامل یا مولفهبعد7این ابزار داراي .شودگذاري مینمره
خودخود با ازي، ارتقا4کشی، بهره3مشروطحرمت خود

، 7منشانهبزرگپردازيخیال،6خودسازيپنهان،5گذشتگی
سطح باالتر بعد مولفه در دو 7این . 9حقو خشم م8سازيارزش

پردازي بزرگخیالهايبا مولفهمنشانهخودشیفتگی بزرگ
و،خود با از خودگذشتگیيکشی و ارتقامنشانه، بهره

مشروط، حرمت خودهاي با مولفهپذیرخودشیفتگی آسیب
گیرند که قرار میحقسازي و خشم مارزشسازي خود، بیپنهان

مشخص مرضیتحت عنوان خودشیفتگی همگی این ابعاد 
سازه این ابزار را نشان رواییتحلیل عاملی تاییدي . شوندمی

همبستگی از طریقاین ابزار نیز همگرايروایی.داده است
مقیاس ، )37/0(10روزنبرگحرمت خودمقیاسبا منفی
مقیاس و همبستگی مثبت با ،)- 14/0(11هاي اخالقنگرش

3. Contingent Self-Esteem (CSE)
4. Exploitativeness (EXP)
5. Self-Sacrificing Self-Enhancement (SSSE)
6. Hiding the Self (HS)
7. Grandiose Fantasy (GF)
8. Devaluing (DV)
9. Entitlement Rage (ER)
10. Rosenberg Self-Esteem Inventory
11. Visions of Morality Scale
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شامل (2سازمان شخصیتمقیاسو) 55/0(1تجربه شرم
؛ 62/0، 4؛ آشفتگی هویت60/0، 3هاي اولیههاي دفاعمقیاسزیر

هاي ؛ ارزش36/0، 6؛ پرخاشگري47/0، 5سنجی مختلواقعیت
مقیاسچنین هم. به دست آمد)45/0، 7اخالقی پایین

همبستگی 8هخودشیفتشخصیت مقیاسخودشیفتگی مرضی با 
اي ضرایب آلفاي کرونباخ بر. نشان داد13/0مثبت متوسط
قرار داشت و آلفاي کرونباخ 93/0و 78/0ها بین تمامی مقیاس

بود 95/0خودشیفتگی مرضی برابر با مقیاسبراي نمره کل 
براي سنجش روایی همگراي.)2009و همکاران، پینکاس(

از ،آیسنکخودشیفتگی مرضی با مقیاس حرمت خود مقیاس
شد که نفر استفاده140نمونه دانشجویی در دسترس به حجم 

و انحراف 4/20با میانگین سنی مرد 68و زن 72شامل 
مقیاسبراي سنجش روایی همگراي . بود7/2استاندارد 

تجدیدنظر شده شخصیت، از مقیاسخودشیفتگی مرضی با 
نفر استفاده شد که 63نمونه دانشجویی در دسترس به حجم 

و انحراف 3/20با میانگین سنی مرد28و زن 35شامل 
چنین براي تعیین پایایی بازآزمایی در هم. بود1/3ندارد استا

نفر استفاده 58روزه از نمونه دانشجویی با حجم 15بازه زمانی 
و 7/19با میانگین سنی مرد27و زن 31شد که شامل 
.بود3/2انحراف استاندارد

توسط این مقیاس :)ESES(آیسنکحرمت خودمقیاس
در برابر نااستواري 9سازگاريبر اساس بعد استواريآیسنک
حرمت استواري سازگاري با صفاتی مانند . تنظیم شد10هیجانی

شود و نااستواري هیجانی با صفاتی و خوشی مشخص میخود
مقیاساین . شودمانند احساس حقارت و افسردگی مشخص می

، ؟ و خیر پاسخ داده بلیاست که به صورت گویه30داراي
این .باالتر استحرمت خودنشان دهنده نمرات باال . شودمی

1. The Experience of Shame Scale (ESS)
2. Inventory of Personality Organization (EPO)
3. primitive defenses
4. identity diffusion
5. impaired reality testing
6. aggressiom
7. low moral values
8. Narcissistic Personality Inventory (NPI)
9. adjustment stability
10. emotional instability

یزدان مقدم .ترجمه شده است) 1371(ابزار توسط شعیري 
این روایی) 1386(فرد و شمشادي شعیري، عطريو ) 1377(

مقیاس حرمت . اندگزارش کرده84/0آلفاي کرونباخ آزمون را با 
بسیار مورد استفاده قرار هاي داخلی در پژوهشآیسنکخود 

چنین هم).1384مستعلمی، حسینیان و یزدي، (ت گرفته اس
با آلفاي کرونباخ رااین آزمونروایی)1376(عبدالمحمدي 

برابر با در فاصله دو هفتهرابازآزماییپایایی و 88/0برابر با 
.به دست آورد86/0

این :)NEOPI-R(تجدیدنظر شده شخصیتمقیاس
ده است و طرح ش) 1992(کرا ستا و مکتوسط کامقیاس

فرعی مورد سنجش جنبه30شخصیت را در پنج عامل اصلی و 
240فرم یکخودگزارشی دارايمقیاساین .دهدقرار می

ستا و اک(به کار رفته استحاضرسوالی است که در پژوهش
در ایران این ابزار توسط گروسی فرشی ). 1992کرا، مک

همسانی نتایج. قرار گرفته استاعتباریابیمورد ) 1377(
، نورزگراییهاي ی براي عاملیدر نمونه دانشجو11درونی
به 15شناسیو وظیفه14، همسازي13پذیريهتجرب، 12گراییبرون

87/0، 68/0، 56/0، 73/0، 86/0ترتیب ضرایب آلفاي کرونباخ 
این ابزار نیز با مقایسه با فرم همگرايروایی . استگزارش شده

66/0تا 45/0هاي اصلی بین در عامل16گربندي مشاهدهدرجه
هاي اصلی نیز تحلیل مولفهتحلیل عاملی با روش . قرار داشت

.ساختار عاملی این ابزار را تایید کرده است

هایافته
، ابتدا خودشیفتگی مرضیمقیاسسازه رواییبراي تعیین 

هاي اصلی و روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه
پینکاسهمسو با روش تحلیل ؛ 2000نر، اوکا(17تحلیل موازي
سپس به دلیل محدودیت حجم .اجرا شد) 2009و همکاران، 

سازه از روایی،تاییدياجراي روش تحلیل عاملی براي،نمونه

11. internal consistency
12. extraversion
13. openness
14. agreeableness
15. conscioustiness
16. observer rating
17. parallel analysis
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بررسی ها گویه1بنديگروهروشطریق تحلیل عاملی تاییدي با 
چنین مو ه) 2013همسو با پژوهش یو، لونگ، الي و فو، (شد

یعنی مقیاسسطح باالتر این سازهرواییظور تایید به من
تحلیل پذیرخودشیفتگی آسیبو منشانهخودشیفتگی بزرگ

.اجرا شدهاعاملی تاییدي در سطح مقیاس
خودشیفتگی مقیاسهمگرايرواییسنجش به منظور

تجدیدنظرشده مقیاسوآیسنکحرمت خودمقیاسمرضی از 
بین این بستگی پیرسون شخصیت استفاده شد و ضرایب هم

میانگین، انحراف .ه شدندیارا2و 1ول اها در جدمقیاس
حرمت خودو ضرایب همبستگی پیرسون بین مقیاس استاندارد
خودشیفتگی مرضی در جدول مقیاسهاي مقیاسزیرو آیسنک

حرمت مقیاس بهنجار که توسط حرمت خود. ه شدندیارا1
با منفی معنادار همبستگی شود سنجیده میآیسنکخود

سازي خود، پنهان)r=- 66/0(مشروطحرمت خودهاي مقیاس
)33/0 -=r(منشانهپردازي بزرگ، خیال)35/0-=r( ،

، )r=-40/0(حق، خشم م)r=-56/0(زيساارزشبی
، p>001/0در سطح ) r=- 61/0(پذیر خودشیفتگی آسیب
وp>05/0در سطح )r=-20/0(منشانهخودشیفتگی بزرگ

این یافته. نشان داد)r=-54/0(مرضی نمره کل خودشیفتگی
باال دارند از نظر حرمت خودافرادي که دهنده این استنشان

و در آورندنمره پایینی را به دست میمرضی خودشیفتگی 
مرضی و خودشیفتگی مقیاسبین همگرايروایینتیجه 

دیگر، از سوي. شودمیتاییدآیسنکحرمت خودمقیاس 
کشی همبستگی مثبت معناداربهرهمقیاس با حرمت خود

خود با ازخودگذشتگی يو با مقیاس ارتقا) r=17/0(داشت
.شتندامعناداررابطه

MSD1234567891011مقیاس
-54/0***- 61/0***- 20/0*-40/0***- 56/0***-35/0***-33/0***-17/015/0*-66/0***4/206/51حرمت خود آیسنک-1
85/0***89/0***48/0***67/0***73/0***50/0***36/0***39/0***5/259/12111/0حرمت خود مشروط-2
38/0***21/0*61/0***33/0***27/013/0**17/0*32/0***1/125/41بهره کشی-3
61/0***45/0***78/0***48/0***35/0***48/0***24/0**0/193/51زخودگذشتگیبا اارتقاء خود-4
62/0***67/0***33/0***53/0***61/0***31/0***1/179/51سازي خودپنهان-5
71/0***54/0***85/0***51/0***44/0***1/207/71منشانهپردازي بزرگخیال- 6
84/0***90/0***44/0***73/0***4/142/71ارزش سازيبی-7
87/0***87/0***59/0***9/191/81خشم محق-8
78/0***56/0***3/514/131بزرگمنشانهخودشیفتگی-9

96/0***0/770/291پذیریبخودشیفتگی آس-10
3/1282/381مرضیکل خودشیفتگینمره-11

*p < 05/0 **p < 01/0 ***p < 001/0

ضرایب همبستگی وانحراف استاندارد1میانگین،2جدول 
فتگی مرضی و پنج عامل خودشیمقیاسهاي مقیاسزیربین 

شاندیدنظرشده شخصیت را نتجمقیاساصلی شخصیتی در 
حرمت خودهاي مقیاسزیر، بین 2بر اساس جدول .دهدمی

منشانه پردازي بزرگ، خیال)r،001/0<p=65/0(مشروط 
)41/0=r،01/0<p(سازي ارزش، بی)51/0=r،

001/0<p( ،حق خشم م)42/0=r،01/0<p( ،

1. parceling

خودشیفتگی ، )r،05/0<p=27/0(منشانهتگی بزرگخودشیف
و نمره کل خودشیفتگی )r،001/0<p=57/0(پذیرآسیب

همبستگی نورزگراییبا عامل ) r،001/0<p=54/0(مرضی 
از این رو، هر چه افراد از نظر .مثبت معنادار وجود دارد

نمره باالتري به دستمرضیهاي خودشیفتگیمقیاسزیر
از . خواهند داشترزگرایینو، نمرات باالتري در عامل آورند

سازي،ارزشمشروط، بیحرمت خودهاي مقیاسسوي دیگر، 
پذیري خودشیفتگی و نمره کل خودشیفتگی مرضی با آسیب

جدول 1
آیسنک حرمت خود مقیاس و خودشیفتگی مرضی ماتریس ضرایب همبستگی زیرمقیاسهاي مقیاس
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تجدیدنظرشده شخصیت مقیاسشناسی در عامل اصلی وظیفه
که با افزایش این معنا به .همبستگی منفی معنادار نشان دادند

نمره شناسی از نظر وظیفهافرادهاي خودشیفتگی،نمره مقیاس

همگرايرواییبر این یافته . آورندتري را به دست میپایین
. خودشیفتگی مرضی داللت داردمقیاسهايمقیاسزیر

2جدول 
تجدیدنظرشده شخصیتمقیاسخودشیفتگی مرضی و مقیاسهايمقیاسزیرماتریس ضرایب همبستگی 

MSD1112131415مقیاس
-39/0**11/000/0- 65/018/0***6/232/12مت خود مشروطحر-1
16/0- 29/024/0*41/0**- 5/115/414/0بهره کشی-2
- 01/0- 9/183/522/022/023/002/0ارتقاء خود با از خودگذشتگی-3
- 14/0-31/0*- 09/0- 9/169/524/019/0پنهان سازي خود-4
- 14/0- 22/005/0- 41/008/0**8/194/7انهپردازي بزرگ منشخیال-5
-37/0**- 06/013/0- 51/016/0***9/131/7بی ارزش سازي-6
- 22/0- 42/002/011/024/0**9/187/7خشم محق-7
- 03/0- 31/011/0*27/018/0*3/504/13خودشیفتگی بزرگمنشانه-8
-35/0**- 07/016/0- 57/015/0***3/732/28پذیرخودشیفتگی آسیب-9

-28/0*- 17/017/0- 54/005/0***6/1231/37نمره کل خودشیفتگی مرضی-10
-51/0**- 12/0- 02/0-37/0**3/939/241نورزگرایی-11
21/0- 50/008/0***4/1100/231گراییبرون-12
1/1182/16116/003/0پذیريتجربه-13
2/1215/17112/0همسازي-14
1/1234/211شناسیوظیفه-15

*p < 05/0 **p < 01/0 ***p < 001/0

، نتایج همسانی درونی و پایایی بازآزمایی 3جدول 
. دهدرا نشان میخودشیفتگی مرضی مقیاسهاي مقیاسزیر

سازي خود کشی و پنهانهاي بهرهضرایب آلفاي کرونباخ مقیاس
خودشیفتگی مقیاسهاي مقیاسزیربقیهاست و 6/0دیک به نز

روایی دارند که نشان از 7/0باالي مرضی ضرایب آلفاي کرونباخ 

پایایی ). 1385شریفی، (ها است مقیاسزیراین مطلوب
خودشیفتگی مرضی مقیاسهاي مقیاسروزه زیر15بازآزمایی 
مقیاسات این قرار دارند که نشان از باثباتی نمر7/0نیز باالي 

.در بازه زمانی مذکور است

3جدول 
خودشیفتگی مرضیمقیاسهاي مقیاسزیرهمسانی درونی و همبستگی پیرسون براي پایایی بازآزمایی 

همسانی درونی مقیاس
α پایایی بازآزماییگویهتعداد

89/01183/0حرمت خود مشروط
57/0572/0بهره کشی

73/0672/0از خودگذشتگیارتقاء خود با 
64/0774/0پنهان سازي خود
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3ادامه جدول 
82/0٧79/0پردازي بزرگ منشانهخیال

73/0٧69/0بی ارزش سازي
78/0٨80/0خشم محق

82/01881/0خودشیفتگی بزرگمنشانه
92/03483/0پذیرخودشیفتگی آسیب

93/05284/0نمره کل خودشیفتگی مرضی

خودشیفتگی مرضی، ابتدا مقیاسسازه رواییبراي تعیین 
هاي اصلیاز تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه

، میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب 4در جدول .استفاده شد
هاي خودشیفتگی مقیاسزیربیندرون آزمونی همبستگی 

میزان چولگی و از نظر توزیعی، .ه استه شدیمرضی ارا
به ترتیب خودشیفتگی مرضیمقیاسنمره کل برايکشیدگی

و 00/0همنشانبزرگخودشیفتگی مقیاس براي ، -11/0و 09/0
به دست - 29/0و 10/0پذیرخودشیفتگی آسیببراي ، و 09/0

توزیع بهنجار این متغیرها در نمونه پژوهش گویايآمد که
خودشیفتگی مرضی مقیاسهاي مقیاسزیردر سایر .است

- 49/0و -06/0، و کشیدگی بین 39/0و -11/0چولگی بین 
.قرار داشت

4جدول 
خودشیفتگی مرضیمقیاسهاي مقیاسزیرمیانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی درون آزمونی بین

MSD12345678910مقیاس
85/0**89/0**51/0**66/0**64/0**48/0**39/0**45/0**13/0*2/240/121حرمت خود مشروط-1
39/0**23/0**59/0**28/0**16/0**25/0**22/0**29/0**7/114/41بهره کشی-2
66/0**50/0**77/0**46/0**42/0**46/0**26/0**7/175/51ارتقاء خود با از خودگذشتگی-3
63/0**66/0**38/0**46/0**52/0**34/0**4/169/51پنهان سازي خود-4
69/0**51/0**85/0**42/0**38/0**5/189/71پردازي بزرگ منشانهخیال-5
78/0**83/0**45/0**59/0**9/137/61بی ارزش سازي-6
82/0**84/0**53/0**1/196/71خشم محق-7
79/0**58/0**8/475/131خودشیفتگی بزرگمنشانه-8
95/0**8/736/261پذیرخودشیفتگی آسیب-9

6/1212/361نمره کل خودشیفتگی مرضی-10
*p < 01/0 **p < 001/0

هاي اصلی و حلیل مولفهتحلیل عاملی اکتشافی با روش ت
از 2کینلاو-یرمی- رزکایشاخص . اجرا شد1چرخش مایل
دوي آزمون بارتلتو آماره خی92/0گیري برابر با کفایت نمونه
به ) df ،001/0<p=1326(1/9691برابر با 3براي کرویت
ها بیانگر وجود همبستگی نتایج این شاخص.دست آمدند

1. direct oblimin
2. Kaiser-Meyer-Olkin
3. Bartlett’s test of sphericity

بر .کندمطلوبی بین متغیرها است که تحلیل عاملی را میسر می
فی با درنظر گرفتن مالك نمره اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشا

2/57آید کهعاملی به دست می11ویژه باالتر از یک، راه حل 
با این حال با در نظر گرفتن . کنددرصد از واریانس را تبیین می

عاملی مطلوب نیست و 11راه حل ، )1نمودار (نمودار اسکري
به درصد واریانس تبیینی (عاملی 7یا5در عوض راه حل

.دنرستر به نظر میمناسب)4/48و5/42برابر باترتیب 
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1نمودار 
خودشیفتگی مرضیمقیاسنمودار اسکري براي تحلیل عامل اکتشافی 

از این رو، مشخص است که انتخاب راه حل عاملی با 
براي کمک به روش تحلیل موازي . دشواري همراه است

.ده استگیري در مورد انتخاب راه حل عاملی طرح شتصمیم
هایی است که بیشترین تمرکز بر تعداد مولفهدر این تحلیل، 

هایی کهکند و نه تعداد مولفهها را تبیین میواریانس داده
بنابراین، در این روش مقادیر . ها به دست آیندد از دادهتواننمی

هاي اصلی به دست هاي تصادفی از دادهاي که از مجموعهویژه
و تنها شوند هاي اصلی مقایسه میر ویژه دادهآیند با مقادیمی
ها از مقادیر ویژه هایی که مقادیر ویژه اصلی آنلفهمو

هایی که بیشترین ن بیشتر است به عنوان مولفهشاتصادفی
اوکانر، (شوند کنند انتخاب میدرصد واریانس را تبیین می

مجموعه داده1000در 95/0تحلیل موازي با سطح).2000
تحلیل موازي راه . اجرا شدSPSS-21تصادفی در نرم افزار 

.عاملی را پیشنهاد کرد7حل 
است و براي گویه52داراي مقیاسبا توجه به این که این 

آزمودنی 800به ها تقریباگویهتحلیل عاملی تاییدي در سطح 
عاملی در مرحله 7از این رو، با توجه به تایید ساختار . نیاز است

،عاملی اکتشافی با روش تحلیل موازي، در این پژوهشتحلیل
بندي سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدي با روش گروهروایی
همبستگیضرایب ، ابتدا بنديدر روش گروه. ها بررسی شدگویه
هایی که داراي گویهسپس . شوندعامل محاسبه می-گویه

یکدیگر ترین همبستگی با عامل هستند باباالترین و پایین

هایی که از نظر همبستگی در سطوح گویهو شوند ادغام می
در این روش، . شوندمیانی قرار دارند نیز با یکدیگر ادغام می

به صورت یک گروه با یکدیگر جمع ،گویهنمرات هر دو یا سه 
هاي هر عامل سپس گروه. شوندگرفته میشوند و یا میانگینمی

ها در تحلیل عاملی گویهبه جاي به عنوان متغیر مشاهده شده 
هاي برازش مدل نتایج شاخص5جدول .شوندمیتاییدي وارد 

و سازهبندي با روش گروه، گویه52با در تحلیل عاملی تاییدي 
خودشیفتگیو منشانهخودشیفتگی بزرگسطح باالتر 

هاي طور که نتایج شاخصهمان.دهدمیرا نشان پذیرآسیب
برازش هاي ، شاخصدهدنشان می5جدول برازش مدل در

ضعیف هستند اما با استفاده از روشياگویه52بامدل
به طور کلی گرایش به برازش ها ها، شاخصگویهبنديگروه

.دهندنشان میمطلوب
سطح باالتر سازهی تاییدي در سطحتحلیل عامل

را اجنیزپذیرخودشیفتگی آسیبو منشانهخودشیفتگی بزرگ
مشروط، حرمت خودهاي نمرات کل مقیاسبه طوري که. شد

سازي خود، خود با از خود گذشتگی، پنهانيکشی، ارتقابهره
حق محاسبه سازي و خشم مارزشمنشانه، بیپردازي بزرگخیال

خودشیفتگی و منشانهخودشیفتگی بزرگهاي شدند و مقیاس
سپس . دندفوق محاسبه شمقیاس7نیز بر اساس پذیرآسیب

نمرات AMOS-21در تحلیل عاملی تاییدي در نرم افزار 
سطح سازهرواییگانه در کل نمونه وارد شدند و 7هاي مقیاس



خودشیفتگی مرضیمقیاسهاي روانسنجیویژگی

105/105

پذیري سنجیده منشی و آسیبهاي بزرگباالتر آن یعنی مقیاس
سازه براي هاآناستانداردو ضرایب، مسیرها2در نمودار .شد

هاي برازش مدل شاخص.اندمشخص شدهخودشیفتگی مرضی 
شاخص آماري خی دو معنادار شده . ه شدندیارا5نیز در جدول 
عدم برازش مدل است ولی با توجه به حساسیت است که نشانه

هاي دیگر مدنظر قرار حجم نمونه، شاخصاین شاخص به 
و شاخص 90/0که بیشتر از 1نیکویی برازششاخص .دگیرنمی

هستند 10/0که برابر با 2تقریبریشه میانگین مجذور خطاي

بینی روابط بین متغیرها در توان خوب مدل براي پیشاز نشان
و شاخص برازش ) CFI(3تطبیقیشاخص برازش . ها استداده

برازش خوب نشان از ،هستند90/0نیز که بیشتر از 4افزایشی
دو شاخص .دارندمدل نسبت به مدل مستقل و اشباع شده 

٦ممساكبرازش تطبیقیو شاخص5ساكممبرازش هنجاري

استاي سازه خالصهبه دست آمد، گویاي50/0که بیشتر از 
و یرمی(آیدهاي مدل خوب به حساب میکه از ویژگی

.)2006همکاران، 

2نمودار 
خودشیفتگی مرضیمقیاس هاي مقیاسزیرتحلیل عاملی 

5جدول 
رضیخودشیفتگی ممقیاسهايهاي برازش مدلشاخص

2χ)df ،p(GFIRMSEAFICIFIPNFIPCFIمدل

69/007/064/065/054/062/0)000/0، 1274(1/4391ياگویه52مدل با 
86/009/087/087/071/074/0)000/0، 162(8/744بنديگروه20مدل با 

96/010/095/095/058/058/0)000/0، 13(7/74سطح باالترمدل سازه

12

1. Goodness of fit index (GFI)
2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

3456

3. comparative fit index
4. Incremental Fit Index (IFI)
5. Parsimony Normed Fit Index (PNFI)
6. Parsimony Comparative Fit Index (PCFI)
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بحث
مقیاساعتباریابیسازي و حاضر آمادهپژوهشهدف از 

پس از ترجمه . دانشجویان ایرانی بودخودشیفتگی مرضی در 
ها و برگردان مجدد به انگلیسی و تایید آن توسط گویه

. اجرا آماده شدخودشیفتگی مرضی براي مقیاس، متخصص
شان داد کهروزه ن15نتایج پایایی بازآزمایی در فاصله 

خود با يکشی، ارتقامشروط، بهرهحرمت خودهايمقیاسزیر
منشانه، پردازي بزرگسازي خود، خیالاز خودگذشتگی، پنهان

خودشیفتگی مرضی داراي مقیاسو خشم محق سازيارزشبی
خودشیفتگی مقیاس زمان مذکور هستند و ثبات در طول 

ره کل و نمپذیرخودشیفتگی آسیبو منشانهبزرگ
.استبازآزمایی خوبی برخورداراز پایاییخودشیفتگی مرضی 
يارتقا، مشروطحرمت خودهاي مقیاسضرایب آلفاي کرونباخ

ارزشبی، منشانهپردازي بزرگخیال، خود با از خودگذشتگی
دهنده خودشیفتگی مرضی نشانمقیاسسازي و خشم محق 

هاي مقیاسیگر، از سوي د. بودنی درونی مطلوب این ابزارهمسا
نمرات . ي نشان دادندکمترواییسازي خود رکشی و پنهانبهره

،منشانهخودشیفتگی بزرگهاي سطح باالتر مقیاس
همسانی از و خودشیفتگی مرضی پذیرخودشیفتگی آسیب

.برخوردار بودنددرونی باالیی 
بهنجار از حرمت خودبین نتایج این پژوهش نشان داد که 

حرمت خودهايمقیاسزیرو آیسنکحرمت خودمقیاس
بزرگپردازي خیالسازي خود، کشی، پنهانهمشروط، بهر

هاي سطح نمرات مقیاسوسازي، خشم محقارزشمنشانه، بی
و پذیرخودشیفتگی آسیب، منشانهخودشیفتگی بزرگباالتر 

این ومنفی معنادار وجود داردهمبستگیخودشیفتگی مرضی 
از . است) 2009(و همکاران پینکاسهش یافته همسو با پژو

توان انتظار داشت که افرادي که نمرات باالتري نظري میلحاظ 
ابعاد نابهنجار یا در ،آورندبهنجار به دست میحرمت خوددر 

سازي خود پنهانمشروط، حرمت خودمانند حرمت خودمرضی 
نمرات خودشیفتگی مرضیمقیاسهايمقیاسزیرو سایر 

شواهد این و) 2004ساراسون، (را به دست آوردندتريپایین
این نتایج از این رو، . را نشان دادندوجود این رابطهپژوهش 

محسوبهمگراخودشیفتگی مرضی، رواییمقیاسبراي 
.دنشومی

پنج عامل خودشیفتگی مرضی و نتایج همبستگی بین
حرمت خودهاي شخصیت نیز نشان داد که بین مقیاس

سازي، خشم محق، ارزشبیمنشانه، پردازي بزرگخیالمشروط،
و نمره کل پذیرخودشیفتگی آسیب، منشانهخودشیفتگی بزرگ

وجود دارد رابطه معنادارنورزگراییخودشیفتگی مرضی و عامل 
فتگی با است که افزایش نمرات در ابعاد خودشیگر این که بیان

نورزگراییشناختی که در عاملنتجربه بیشتر پریشانی روا
نتایج پژوهشیاین یافته نیز با . همراه است،شودمتجلی می

اند که خودشیفتگی با استرس، همسو است که نشان داده
؛ 2014انجی و همکاران، (افسردگی مرتبط استوپرخاشگري

لوبستایل و همکاران، ؛ 2012کیلی و همکاران، ؛ 2010اونگن، 
با عامل نورزگرایی در بین خودشیفتگیرابطهچنینهم.)2014

با نورزگرایی توان در راستاي ارتباطپژوهش را میاین
مپلز و و) 2010(گوردون و دامبک، خودشیفتگی در پژوهش 

.دانست) 2011(همکاران
سازي، ارزشمشروط، بیحرمت خود، بین از سوي دیگر

ل عامباو خودشیفتگی مرضی پذیرخودشیفتگی آسیب
لحاظاز . داشتمعنادار وجود گی منفیی همبستشناسوظیفه

توان انتظار داشت که افرادي که خود را ویژه و برتر از نظري می
شخصی و هاي اصول و ارزشبندي بهپايپندارند در دیگران می

ناتوانی شود شناسی متجلی میکه در عامل وظیفهاجتماعی
و منشانه بین خودشیفتگی بزرگدیگر، سوياز .دهندنشان می

با . در این پژوهش یافت نشدرابطه معناداريوظیفه شناسی 
تواند عاملی نفري در این بررسی می63این حال، حجم نمونه 

که باشدمانند همسازي یهایمقیاسزیردر عدم معناداري 
انجام .داشته باشندرابطهرود با خودشیفتگی مرضی انتظار می

.گر باشدروشنتواند میزمینههاي بیشتر در این پژوهش
خودشیفتگی مرضی، نتایج مقیاساز نظر روایی سازه 

هاي اصلی و تحلیل تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه
تر به نظر عاملی موجه7موازي نشان داد که انتخاب مدل 

این ها در گویهبا این حال، بررسی بارهاي عاملی . رسدمی
اصلی مقیاسي اگویهار ساختعاملی به نفع 7با مدل تحلیل 

چه در سطح دیگر، تحلیل عاملی تاییدي نیز چنانسوياز .نبود
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.شدمینتاییدمقیاسشد ساختار عاملی اصلی ها اجرا میگویه
براي ) 2009(و همکاران پینکاسبا توجه به این که در پژوهش 

نفر و براي تحلیل عاملی 800حدودتحلیل عاملی اکتشافی 
کمتر در شرکت داشتند، حجم نمونه نفر 2800تاییدي 

تواند میگویه52اي با براي تحلیل پرسشنامهپژوهش حاضر 
مقیاسدلیل احتمالی براي عدم تایید ساختار عاملی 

. ها باشدگویهخودشیفتگی مرضی در سطح 
نیز ها گویهبندي نتایج تحلیل عاملی تاییدي با روش گروه

هاي شاخص،گروه20در ویهگ52دادن نشان داد که با قرار
در صورتی که چنین، هم. مطلوبی رسیدندسطحبرازش مدل به
خودشیفتگی باالترسطح سازهسطح درتاییدي تحلیل عاملی 

اجرا شود، نتایج تحلیل پذیرخودشیفتگی آسیبو منشانهبزرگ
توان کاربرد ز این رو، می. کنداز چنین ساختار عاملی دفاع می

و منشانهخودشیفتگی بزرگسطح باالتر هاي مقیاس
بالینی براي اهداف پژوهشی ورا پذیرخودشیفتگی آسیب

از نظر همسانی ها این زیرمقیاسچنین هم. مناسب دانست
و با توجه به پایایی داشتندباالیی روایی همگرا رواییدرونی و 

.شودپیشنهاد میاین ابزار کاربرد بالینی،مطلوبماییبازآز
مقیاسطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به

خودشیفتگی مرضی داراي روایی همگرا، همسانی درونی و 
روزه مطلوب است و از نظر سازه سطح 15پایایی بازآزمایی 
پذیر منشانه و خودشیفتگی آسیبگی بزرگباالتر خودشیفت

مقیاستوان از هاي نظري میدر پژوهشاز این رو،. معتبر است
دشیفتگی مرضی استفاده کرد تا نقش خودشیفتگی خو

مشکالت را درپذیربزرگمنشانه و خودشیفتگی آسیب
چنینو همبررسی کرد هاي روانی ناختی و اختاللشروان
ن در شناسایی روند پدیدآیی خودشیفتگی مرضی در توامی

کاربرد بالینی این ابزار در این .تحقیقات طولی نیز بهره برد

خودشیفتگی سازي تحلیل به منظر تشخیص و کمیسطح از
تواند براي پذیري میآسیبمنشی وبیماران در دو بعد بزرگ

توانند در افرادي میگرانبه عالوه، درمان. درمانگران مفید باشد
ي و اختالل که دچار مشکالت افسردگی، استرس، پرخاشگر

پرخوري روانی هستند نیز اقدام به سنجش خودشیفتگی 
. تمالی نماینداح

حجم نمونه . یز بودهایی نمحدودیتداراياین پژوهش 
گویه مناسب 52براي اجراي تحلیل عاملی تاییدي در سطح 

تجدیدنظر شده مقیاسچنین در روایی همگرایی براي هم. نبود
چنین خاص هم. شخصیت نیز حجم نمونه بیشتري مناسب بود

و روش غیر تصادفی بودن نمونه پژوهش یعنی نمونه دانشجویی 
محدودیت دیگر . سازدتعمیم نتایج را محدود مینیز گیري نمونه

براي روایی نیز عدم امکان به کارگیري ابزارهاي بیشتر
هاي آتی به این موضوع تواند در پژوهشهمگرایی است که می

.پرداخت
آتی، اجراي هايپیشنهاد براي پژوهشنخستین

سازه رواییتر براي ارزیابی بزرگبا حجم نمونه اییهپژوهش
در سطح تا سازه این ابزارخودشیفتگی مرضی استمقیاس

این ابزار نیز يهمگرارواییعالوه بر این،. ها مشخص شودگویه
تواند شواهد میتربزرگهاي ها در نمونها سایر پرسشنامهب

هاي غیربالینی و استفاده از سایر جمعیت. بیشتري را فراهم کند
. کاربردپذیري این ابزار مفید باشددرتواند بالینی نیز می

با استفاده از نمونه تصادفی که معرف پژوهشیدر چنینهم
.توان به هنجار جامعه ایرانی دست یافتجامعه ایرانی باشد می

توان کاربردهاي متعددي براي این ابزار هاي آتی میدر پژوهش
درنظر گرفت و رابطه با توجه به چند عاملی بودن آن
هاي روانی و متغیرهاي خودشیفتگی را با سایر اختالل

.تر قرار دادروانشناختی مورد بررسی دقیق
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