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  چکیده

ي مربوط به خودشیفتگی توسط روانشناسان ها پژوهشاخیراً موج جدیدي در : زمینه
ینی، با گسترش ابزار معروفی به نام پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته ایجاد شده و بالشخصیت 

سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ هاي روان یژگیوهدف از مطالعۀ حاضر بررسی مقدماتی . است
  .دجمعیت ایرانی بوسؤالی در  40شخصیت خودشیفته 

مرد  234( 26/25با میانگین سنی  1390نفر دانشجوي سال  410نمونۀ پژوهش شامل : وشر
ها به پرسشنامۀ  یآزمودن. اي انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهبود که با روش نمونه) زن 176و 

هاي  یاسمقو  3-مقیاس خودشیفتگی پرسشنامۀ چند محوري بالینی میلون ،شخصیت خودشیفته
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ضرایب پایایی از نوع . پاسخ دادندعاملی پنج شخصیت جویی پرسشنامۀ ق برون گرایی و تواف
  .گزارش شد زمان همهمسانی درونی و بازآزمایی و روایی 

نتایج نشان داد که پایایی بازآزمایی و همسانی درونی کل پرسشنامۀ شخصیت : ها یافته
همچنین ضرایب همبستگی نمرة کل این . بود 77/0و  81/0خودشیفته به ترتیب برابر با 

 جوییگرایی و توافقو خرده مقیاس برون 3- پرسشنامه با پرسشنامۀ چند محوري بالینی میلون
محاسبه شد که بیانگر  68/0و  73/0و  82/0به ترتیب برابر با عاملی پنج شخصیت پرسشنامۀ 

  .روایی همگراي مناسب پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته است
نتایج تحلیل عامل تأییدي نشان داد که مدل هفت عاملی این پرسشنامه در : گیريهنتیج

همچنین نتایج تحلیل عامل چند متغیري نشان داد که میانگین کلی . جامعۀ ایرانی برازش دارد
   .تنمرات مردان از نمرات زنان در سطح معنی داري باالتر اس

  روایی ،سنجی، پایاییهاي روانویژگی ،پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته :گان کلیديواژ

  مقدمه
هایی از  یژگیوترکیب مهمی از صفات و فرایندهاي شخصیت است که با  1خودشیفتگی
بینی در عین شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس محقّ قبیل خود بزرگ

یالت مربوط به قدرت ، تخ)2006 ،2مز، رز و آندرسونآ(بودن، انتظار مورد تحسین واقع شدن 
زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد، و تمایل به بهره کشی از دیگران در روابط بین 

هاي اخیر، اختالف نظرهاي خرده در دهه. شود یممشخص ) 2005 ،3وساریو و وایتر(فردي 
خود  بالینی در تشخیص خودشیفتگی، توجه روز افزونی را به عنوان یک بعد شخصیت به

بینی دامنۀ این امر نشان دهندة توانایی نیرومند این تشخیص براي پیش. مشغول داشته است

                                                 
1. narcissism 
2. Ames, Rose & Anderson 
3. Rosario & White 
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پذیري هیجانی گرفته تا خودارزیابی وسیعی از متغیرهاي مربوط و وابسته به آن، از واکنش

  . عملکرد است
 شناسی شخصیت و هم در حوزة اي هم در حوزة روانخودشیفتگی تاریخچۀ گسترده

خودشیفتگی اولین ). 2001 ،2؛ مورف و رودوالت1،2007مپل و فاسترک(شناسی بالینی دارد روان
. برخاسته است) 1914( 3هاي فرویدبار به عنوان یک سازة بالینی، با نام نوعی اختالل از نوشته

این دیدگاه بالینی را در مورد خودشیفتگی ادامه ) 1977( 5و کوت) 1975( 4بعدها کرنبرگ
به عنوان یکی از  36- ه با فاصلۀ اندکی بعد از آن منجر به وارد شدن آن در دي اس ام دادند، ک

در ) 1931(مقالۀ فروید . شد) ديپیان( 7اختالالت شخصیت با نام اختالل شخصیت خودشیفته
، 10پرستییا خویش» ودشیفتهخ«بر روي ) 1938( 9و کارموري 8مورد الگوهاي لیبیدویی

کالسیک از خودشیفتگی هستند که به عنوان بخشی از شخصیت  ییها مثالمشخص کنندة 
ی شخصیت خودشیفتگی از بسیاري شناختروانمفاهیم بالینی و . بهنجار مفهوم سازي شده است

  .جهات تشابه دارند، اما از یک جنبۀ بسیار مهم متفاوتند
افراد شود، که  یمشناسی بالینی یک اختالل شخصیت محسوب خودشیفتگی از لحاظ روان

بقه بندي ط(د هستند یا نیستن )ديپیان(ي تشخیصی، یا داراي ها مالكاي از بر اساس مجموعه
به خودشیفتگی دارند و  12شناسان شخصیت عموماً دیدگاه ابعاديروان که یحالدر ). 11يا مقوله

                                                 
1. Campbell & Foste 
2. Morf & Rhodewalt 
3. Freud 
4. Kernberg 
5. Kohut 
6. DSM-III 
7. Narcissistic Personality Disorder (NPD) 
8. Libidinal types 
9. Murray 
10. egophilia 
11. categorical 
12. dimensional 
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بر اساس آن مرز مشخصی در طول پیوستار خودشیفتگی که میان بهنجار و خودشیفته تفاوت 
  .ایجاد کند وجود ندارد

شناسان شخصیت و ي مربوط به خودشیفتگی توسط روانها پژوهشاخیراً موج جدیدي در 
راسکین و ) (40-آيپیان( 1بالینی، با گسترش ابزار معروفی به نام پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته

رد پژوهش مو صدهاتا به امروز در بیش از  40-آيپیان. یجاد شده استا) 1988 ،2و تري
ی قابل توجهی براي سنجروانهاي  یژگیواستفاده قرار گرفته است و ثابت شده است که 

          ).1988 ؛ راسکین و تري،2005 ایت،، وروساریو(دارد  3سنجش نشانگان خودشیفتگی غیربالینی
- ترین مقیاس سنجش خودشیفتگی در ادبیات روان یاصلنخستین و  40-آيپیان          ).1988

هاي غیر بالینی ساخته هاي خودشیفتگی در گروه یژگیوشناسی شخصیت است و براي سنجش 
  ).2007 استر و کمپل،ف(ت شده اس

هاي ، در دهه40- آيپییی از قبیل انها سنجشها در مورد خودشیفتگی و  یهنظربا گسترش 
صورت گرفته ی مربوط به خودشیفتگی شناخترواني ها پژوهشاخیر افزایش قابل توجهی در 

ي پایگاه ها ارجاع) 2001( 4پور، کاپلمن، مولینز و واتسونبر اساس گزارش سوپر، رون. است
مورد » 405«به مفهوم خودشیفتگی و شخصیت خودشیفته از  5یشناختروانهاي اطالعات داده

تا  1979ي ها سالمورد در طی » 1322«به  1978تا  1969در طی یک دورة ده ساله از سال 
بررسی ما از ) . 245ص (ت رسیده اس 1998تا  1989ي ها سالمورد در طول » 1971«و به  1988

ارجاع براي  1686حداقل  2011ی مشخص ساخت که در سال شناختروانپایگاه اطالعات 
در سطحی بسیار وسیع مورد  40-آيپیان ،بنابراین. وجود دارد 40-آيپیپژوهش در مورد ان
 ،به عنوان ابزاري براي سنجش خودشیفتگیِ غیربالینی ،رسد یمست و به نظر استفاده قرار گرفته ا

در واقع مطالعات متعددي ساختار عاملی خودشیفتگی را . مقبولیت باالیی کسب کرده است
                                                 
1. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 
2. Raskin & Terry 
3. subclinical 
4. Soyer, Rovenpor, Kopelman, Mullins, & Watson 
5. psychInfo 
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، 1988 ؛ راسکین و تري،1987 ،1984 ،1راي مثال امانزب(اند  دادهمورد کاوش و بررسی قرار 

؛ 2002 ،3؛ واالس و بامیستر2004 ،2یاري و آستین، دکوباریچ؛ 2001 سوپر و همکاران،
با این حال تقریباً تمامی نتایج تجربی اخیر ). 2006 آمز و همکاران، ؛2005 وساریو و وایت،ر

 40- آيپی، همگی حول محور نمرات کلی اناند کردهکه اثرات خودشیفتگی را آزمون 
  که نمرات کلی  اند کردهي خود اظهار ها هشپژوبه عالوه تمام محققان فوق در . چرخند یم
وان پیش بینی باالتري براي ، تبه طور پایداري از هر نمرة خرده مقیاس دیگري 40- آيپیان
  .  هاي شخصیت خودشیفته دارد یژگیو

  

  ) NPI-40( 40پرسشنامه شخصیت خود شیفته تاریخچۀ 
در این . ماده بود 233که داراي  گردداي برمیبه پرسشنامه ،40-آيپیتاریخچۀ پیدایش ان

داد و از پاسخ دهنده خواسته  یمیک جفت عبارت خود نگرشی ارائه ، پرسشنامه هر گویه
آي از میان پیان ،پس از چندي. شد عبارتی که بیشترین توافق را با او دارد انتخاب نماید یم

اسکین و هال، ر(ارائه شد اي آن ماده 54هاي مهم عبور کرد تا اینکه نسخۀ  یلتحلتعدادي از 
اي انجام داد و در ماده 54یک تحلیل عاملی بر روي نسخۀ ) 1987،1984(امانز ). 1981،1979

/ جویی، برتري4اقتدار/ رهبري: نتیجه چهار مؤلفه براي آن گزارش کرد که عبارت بودند از
شد که  یماز آن به بعد گفته . 7بهره کشی/ محقّ بودن و 6خودپسندي/ ، خودفریفتگی5تکبر

آي و هم بر اساس هر یک از چهار پیتواند هم بر اساس نمرة کل مقیاس ان یم ،خودشیفتگی
مادة  12الی  9هر خرده مقیاس متشکل از . خرده مقیاس این ابزار مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد

) 1984 (ز امان ،یان دورة لیسانسنفري از دانشجو 451با استفاده از یک نمونۀ . غیر همپوشان بود
                                                 
1. Emmons 
2. Kubarych, Deary & Austin 
3. Wallace and Baumeister 
4. leadership/authority 
5. superiority/arrogance 
6. self-absorption/self-Admiration 
7. exploitativeness/entitlement  
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یب همسانی درونی هر یک از چهار خرده و ضر 86/0ضریب همسانی درونی کل مقیاس را 
نتیجه گرفت که ) 1987(ز مانا. دگزارش کر 68/0و  81/0؛ 70/0؛ 69/0: مقیاس را به ترتیب

دادي از به عالوه تع. آي در حد رضایت بخش استپیاي انماده 54همسانی درونی نسخۀ 
راي ب(آي فراهم آوردند پیشواهد متعددي براي پایایی و روایی این نسخه از ان ،مطالعات دیگر

روتر و ، تریشام، گ؛ واتسون1981 ؛ راسکین و هال،1984 ،1؛ پري فیترا و ریان1987 مثال امانز،
 ،ط امانزي معرفی شده توسها عاملاز میان ). 1984 ،3ود و موریس، ه؛ واتسون1984 ،2بیدرمن

. شناختی مرتبط بودبهره کشی بیش از همه با رفتارهاي ناسازگارانه و آسیب/ عامل محقّ بودن
اتسون و(منطقی  عقاید غیر ،)1995، 4مک هاسکی(گرایی داري با ماکیاولاین عامل رابطۀ معنی

نفس پایین، پریشانی باال حسی هیجانی و شناختی پایین، عزتهم ،)1991 اتسون و موریس،و(
- عامل برتري. داشت) 1987 مانز،ا(ق پذیري و تشدید خلو تغییر) 1992 اتسون و همکاران،و(

  ). 1987 امانز،(و تشدید خلق داشت  پذیريداري با تغییرتکبر نیز همبستگی معنی/ جویی
آي، پیي انبر روهاي اصلی با استفاده از تحلیل مؤلفه) 1988(سال بعد راسکین و تري 

فت ماده از این پرسشنامه، الگوي ناهمسانی با کل مقیاس دارد و هفت مشخص کردند که ه
هاي منجر به کاهش بیشتر ماده ها آنرو تحلیل  ینااز  .دمادة دیگر نیز بارهاي عاملی ضعیفی دار

هشت بعد رفتاري تحت عنوان  3- ام اساز آنجا که دي. ماده شد 40آي و رسیدن آن به پیان
تقریباً تمام این هشت مؤلفه ) 1988(ارائه داده بود، راسکین و تري  اختالل شخصیت خودشیفته

استخراج  40- آيپیواریانس از ان% 52را مورد بررسی قرار دادند و توانستند هفت مؤلفه را با 
، 40-آيپیعالوه بر نمرة کل مقیاس ان. به این ترتیب نسخۀ هفت عاملی آن معرفی شد. کنند
 5خود نمایی -اقتدار: اي دادند که عبارت بودند ازخرده مقیاس مؤلفهتشکیل هفت  ها عاملاین 

                                                 
1. Prifitera & Ryan 
2. Watson, Grisham,Trotter, & Biderman 
3. Watson, Hood, & Morris 
4. McHoskey 
5. exhibitionism 
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هر خرده مقیاس متشکل . 2و خودبینی  1خودبسندگی - محقّ بودن  -بهره کشی - برتري جویی -

را ) آلفا(گاتمن  3 ضرایب المبدا) 1988(راسکین و تري . مادة غیر همپوشان بود 8الی  3از 
؛ 63/0؛ 73/0ها به ترتیب،  یاسمقو براي هر یک از خرده  83/0 40-آيپیبراي کل مقیاس ان

به جز ضریب کل مقیاس و . گزارش کردند) =1018n( 64/0؛ و 50/0؛ 52/0؛ 50/0؛ 54/0
هاي دیگر براي استفادة جداگانه آنقدر مفید  یاسمقرسد تمام خرده  یممقیاس اقتدار، به نظر 

در ) 2005(روساریو و وایت . مشهود است ها آنالت در نیستند و نیاز به افزایش تعداد سؤا
 13آي را پس از پیهاي ان یاسمقهاي بازآزمایی براي تمامی  یهمبستگگزارش خود، نتیجۀ 

همچنین پژوهشی . گزارش کردند 83/0دار و همسانی درونی آن را  براي کل مقیاس هفته معنی
برآورد  81/0درونی کل مقیاس را  ضریب همسانی)  2010( 3دیگر ادلستین، یم و کواس

را اعتبارسنجی کرده و بر روي ) 16- آيپیان(نسخۀ کوتاه ) 1388(در ایران محمد زاده . کردند
با مقیاس خودشیفتگی پرسشنامۀ  شخصیت چند  را  آن زمان همدانشجوي ایرانی، روایی  342

قیاس برون گرایی و توافق جویی و روایی افتراقی آن را با م 77/0برابر  2- محوري بالینی میلون 
همچنین ضریب پایایی بازآزمایی، . دار محاسبه کردمعنی 4پرسشنامۀ شخصیت پنج عاملی

 79/0و  74/0،  84/0ضریب همبستگی پایایی تنصیفی و ضریب همسانی درونی آن را به ترتیب 
ي مرتبط ها هشپژورا ابزاري مناسب و کوتاه براي غربالگري در  16-آيپیگزارش کرده و ان

  . داند یمبا خودشیفتگی 
چه در مطالعات بالینی و  ،با توجه به اهمیت مطالعه بر روي سبک شخصیتی خودشیفته

        ي ها عاملی اجتماعی و جامع بودن شناختروانمطالعات ر آسیب شناختی روانی و چه د
       ي تشخیصی اختالل شخصیت خودشیفته در ها مالكو انطباق زیاد آن با  40- آيپیان

                                                 
1. self-sufficiency 
2. vanity 
3. Edelstein, Yim & Quas 
4. Five-Factor Inventory (FFI) 
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سنجی این ابزار در هاي مقدماتی روان یژگیو، هدف اصلی مطالعۀ حاضر، بررسی 4- اماسدي
  .غربالگري و بالینی است ،هاي پژوهشییک نمونۀ ایرانی در زمینه

  

   روش پژوهش
  ها یآزمودن

هاي دولتی و ی دانشگاهکارشناسو شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کاردانی  ،جامعۀ آماري
نفر شامل  410از جامعۀ آماري فوق تعداد . بودند 89 -90آزاد شهر سنندج در سال تحصیلی 

 با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی  ،)درصد 43(زن  176و ) درصد 57(نفر مرد  234
  .اي انتخاب شدندطبقه

  

  ابزارهاي پژوهش
این پرسشنامۀ خود : )40- آيپیان(اي ماده 40پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته نسخۀ

هاي مرتبط با شخصیت خودشیفته توسط راسکین و تري  یژگیودهی، به منظور سنجش گزارش
برتري  -2خود نمایی -1مقیاس اقتداراین پرسشنامه شامل هفت خرده. ساخته شده است) 1988(

هشت سؤال مقیاس . شود یم 7و خودبینی 6خودبسندگی -5محقّ بودن -4بهره کشی - 3جویی
افرادي که نمرة باالیی در این مقیاس . گردد یمي رهبري فرد بر ها مهارتاقتدار، به قدرت و 

هفت سؤال مقیاس . کسب قدرت و استفاده از آن صرفاً براي خودشان دارند بهبگیرند، تمایل 
 مرکز توجه بدانند بر او راخودنمایی، به نیاز فرد به مرکز توجه بودن و میل به اینکه دیگران 

                                                 
1. authority 
2. exhibitionism 
3. superiority 
4. exploitativeness 
5. entitlement 
6. self-sufficiency 
7. vanity 
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پنج سؤال مقیاس برتري جویی، اشاره به این دارد که یک شخص تا چه حد احساس . گرددمی
  .کند بر دیگران غلبه دارد یم

کشی و استثمار دیگران هرهن دهندة میزان تمایل فرد به    بکشی، نشاپنج سؤال مقیاس بهره
شش سؤال مقیاس محقّ بودن، به . گی استبراي رسیدن به اهداف و رفع نیازهاي خود در زند

به عبارت دیگر انتظارات غیر . گرددمیزان انتظار و چشم داشت بیش از حد فرد در زندگی برمی
شش . منطقی و نامعقول فرد، به ویژه در مقابل رفتارهاي مناسب و یا توقعات منطقی دیگران

خود را بی نیاز از دیگران و   گردد به اینکه شخص تا چه حدسؤال مقیاس خودبسندگی برمی
حد به  تا چهبه این معنی که براي رفع نیازهاي زندگی خود، در مقابل اینکه . داند یمخود بسنده 

سه سؤال مقیاس خودبینی . هاي خود تکیه دارد ییتواناکند، تا چه اندازه بر  یمدیگران مراجعه 
 40-آيپیان. بودن از دیگران است تر ذابجنیز نشان دهندة میزان اعتقاد به توانمندتر بودن و 

از پاسخ دهنده خواسته . شود یمماده است که در هر ماده، یک جفت عبارت ارائه  40شامل 
. اي که بیشترین مطابقت را با وضعیت وي دارد، انتخاب نمایدشود که در هر ماده، هر جمله یم

ان دهندة فقدان نشانه و نمرة یک نمرة صفر نش. شوند یمگذاري سؤاالت از صفر تا یک نمره
است که نمرات  40در نتیجه دامنۀ نمرات از صفر تا . بیانگر وجود نشانۀ خودشیفتگی است

دقیقه طول  15تا  10بین  40- آيپیاجراي ان. باالتر نشان دهندة خودشیفتگی بیشتر است
 17راي افراد مشهور نمرة میانگین ب. است 15الی  12میانگین نمره براي جامعۀ کلی . کشد یم

-آيپیان. دهند یمجنبۀ خودشیفتگی شخصیت فرد را نشان  20است و نمرات باالتر از  18الی 
سپس براي اطمینان از صحت . ابتدا توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد 40

قرار داده شد تا ترجمه، نسخۀ ترجمه شدة فارسی در اختیار یکی دیگر از اساتید زبان انگلیسی 
متن ترجمه از نظر قابل فهم و رسا بودن کلمات، نخست توسط . به انگلیسی برگردانده شود

سپس پرسشنامه به تعدادي از دانشجویان داده شد تا اشکاالت . اساتید روانشناسی بازبینی گردید
 40 موجود احتمالی مشخص گردد و به این ترتیب نسخۀ فارسی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته

  . تهیه و اجرا شد يا ماده
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سؤالی است که براي ارزیابی  60اري بزاین پرسشنامه ا :عاملیپنج شخصیت مۀ پرسشنا
این پرسشنامه توسط کاستا و مک کري ساخته شده . رود یمپنج عامل اصلی شخصیت به کار 

        »قموافامالً ک«تا » امالً مخالفک«اي از اي و در دامنهدرجه 5است و به صورت لیکرت 
 68/0این محققان ضریب آلفاي کرونباخ بین ). 1،1992استا و مک کريک(د شو یمگذاري نمره

نیز ) 1999(ن هلد. اند کردهرا گزارش  )راي روان رنجورخوییب( 86/0تا  )نراي موافق بودب(
ن براي روا( 87/0تا  )براي گشودگی( 76/0عامل را در دامنۀ  5ضریب آلفاي کرونباخ این 

  .کند یمگزارش ) رنجورخویی
روان خ نیز حاکی از آن است که آلفاي کرونبا) 1995(نتایج مطالعه مورادیان و نزلک 

توافق جویی و وظیفه شناسی به ترتیب عبارت  ،گشودگی به تجربه ،برون گرایی ،رنجورخویی
) 1377(سیفرشی وگراین پرسشنامه در ایران توسط . 83/0و  75/0 ،74/0 ،75/0 ،84/0است از 

ضریب آلفاي کرونباخ آن را  ،وي با استفاده از روش همسانی درونی. هنجاریابی شده است
توافق جویی و وظیفه  ،برون گرایی، گشودگی به تجربه ،جهت عوامل اصلی روان رنجورخویی

وي جهت روایی این . به دست آورده است 87/0و  68/0، 56/0، 86/0،73/0 :شناسی به ترتیب
 ،آزمون از همبستگی بین دو شکل گزارش شخصی و ارزیابی مشاهده گر استفاده کرده است

در عامل  45/0در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان  66/0که حداکثر همبستگی به میزان 
یب اعتبار بازآزمایی در فاصلۀ ضرا) 1381(همچنین در تحقیق مالزاده . توافق جویی بوده است

براي روان  85/0و 79/0، 73/0 ،78/0 ،83/0نفر از فرزندان شاهد به ترتیب  76روز در مورد  37
. جویی و وظیفه شناسی گزارش شده استتوافق ،گشودگی به تجربه ،گراییبرون ،رنجورخویی

توافق  ،74/0گشودگی  ،83/0برون گرایی ، 86/0آلفاي کرونباخ نیز براي روان رنجورخویی 
از این پرسشنامه . دست آمده است به 83/0و آلفاي کل برابر  87/0ظیفه شناسی ، و76/0جویی 

ماده  24که جمعاً  زمان همجویی به منظور احراز روایی گرایی و توافقفقط دو زیر مقیاس برون
  .است استفاده گردید

                                                 
1. Costa & McCrae 
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یک مقیاس ) 1994 ،یلونم( 3- آيامسیام: 31- پرسش نامۀ چند محوري بالینی میلون

 10الگوي بالینی شخصیت و  14گویۀ بلی و خیر است که  175شخصیتی خود سنجی با 
سال به باال که براي ارزیابی  18رگساالن بزاین پرسشنامه براي . سنجد یمنشانگان بالینی را 

همانند دو  3-آيماسیام. شود یمکنند استفاده  یمی به مراکز سالمت روان مراجعه شناختروان
 3-آيامسیام. سنجد یمرا  4-اماسشخصیت و اختالالت محور یک ديت اختالال ،نسخۀ قبل

بینی پیش 2کند وجود یا عدم وجود اختالالت بالینی را با استفاده از نمرات میزان پایه یمتالش 
شوند و افراد با نمرة  یمبه عنوان مبتال به اختالل معرفی  85بیماران داراي نمرات باالتر از . کند

ین پرکاربردتریکی از  3-آيامسیام. شوند یمبه عنوان بدون اختالل در نظر گرفته  85کمتر از 
ي روانی است که به چندین زبان ترجمه و در تحقیقات بین فرهنگی متعددي استفاده ها آزمون

در تهران ) 1373(ی خواجه موگه. شده است؛ از جمله در ایران دو بار هنجاریابی شده است
. در اصفهان هنجاریابی کرده است را آننسخۀ سوم ) 1381(نسخۀ دوم این پرسشنامه و شریفی 

ساخته ) 1957( 3اي لئووینگربر اساس فرایند رواسازي یا اعتباریابی سه مرحله 3- آيامسیام
بیرونی با شده ،که براي پاالیش آزمون از انتخاب گویه تا ساخت مقیاس و براي رواسازي 

  . استفاده از نظریۀ میلون به عنوان مالك، از این سه مرحله تبعیت شده است
مطالعات مختلف نشان دهندة میزان پایایی نسبتاً باال و روایی تشخیصی بسیار خوب 

هاي این پرسشنامه را بسیار خوب و  یاسمقپایایی ) 2002( 4هسو. است 3- آيامسیهاي ام یاسمق
 اختالالتهاي  یاسمقبراي پایایی ) 1999( 5کریگ. گزارش کرده است 87/0تا  80/0بین 

و براي پایایی  ؛78/0با متوسط  95/0تا  58/0از  هایی یهمبستگ ،شخصیت این پرسشنامه
 95/0تا  )هختالل استرس پس از ضربا(44/0هایی از  یهمبستگ ،هاي نشانگان بالینی آن یاسمق
در ایران در مطالعه شریفی . به دست آورده است 80/0ط با متوس )ختالل افسردگی اساسیا(

                                                 
1. Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III ) 
2. base rate 
3. loevinger 
4. Hsu  
5. Craig 
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 98/0تا ) اختالل هذیانی( 82/0همبستگی نمرات خام اولین اجرا و بازآزمایی در دامنۀ ) 1381(
همچنین در این مطالعه پایایی همسانی درونی . گزارش شده است )داختالل شخصیت اسکیزوئی(

. به دست آمده است )هل استرس پس از ضربختالا( 97/0ا ت) لابستگی به الکو( 85/0از 
بینی وان پیش، تدر بررسی روایی تشخیصی این پرسشنامه) 1386(ن همچنین شریفی و همکارا

 99/0تا  93/0ها را بین  یاسمقبینی منفی و توان پیش 98/0تا  92/0ها را در دامنۀ  یاسمقمثبت 
ماده بود  24در پژوهش حاضر مقیاس خودشیفتگی این پرسشنامه که داراي . اند کردهبرآورد 

  . مورد استفاده قرار گرفت
  

  هاافتهی

  . ها به تفکیک جنسیت ارائه شده است یآزمودندرصد و میانگین سنی  ،فراوانی 1در جدول 
  

  ها به تفکیک جنسیت یآزمودنیانگین سنی و مفراوانی و درصد  :1جدول 
  انحراف معیار  میانگین سنی  درصد  تعداد  جنسیت
  62/4  21/25  57  234  مرد
  32/3  19/22  43  176  زن
  97/3  26/25  100  410  کل

  

روش همسانی درونی و  از دوآن  هاي یاسمقو خرده  40-آيپیبه منظور بررسی پایایی ان
نفر از  38بر روي  ،40- آيپیبه منظور بررسی پایایی بازآزمایی ان. بازآزمایی استفاده شد

ضرایب  2جدول . هفته مجدداً اجرا شد 3با فاصلۀ زمانی  )ننفر ز 17نفر مرد و  21(ها  یآزمودن
و ماتریس همبستگی بین خرده  40- آيپیهاي ان یاسمقآلفاي کرونباخ کل و خرده 

شان را ن 40-آيپیهاي ان یاسمقهاي آن و همچنین ضرایب بازآزمایی نمرة کل و خرده  یاسمق
  .  دهد یم
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  NPI-40 يها یاسمقیس همبستگی خرده و ماترضرایب آلفاي کرونباخ  :2جدول 

  میانگین  آزمون
 انحراف
  معیار

ضریب 
  آلفا

ضریب 
  بازآزمایی

1  2  3  4  5  6  7  8  

- پیان کل

  آي
29/14  74/5  77/0  **81/0  1                

              1  70/0**  56/0**  42/0  67/1  41/3  اقتدار
            1  35/0**  72/0**  63/0**  55/0  62/1  16/2  یودنمایخ
-برتري 

  جویی
95/1  36/1  50/0  **58/0  **62/0  **29/0  **36/0  1          

        1  18/0**  24/0**  14/0*  41/0**  55/0**  35/0  11/1  73/1  بهره کشی 
      1  16/0**  25/0**  42/0**  37/0**  65/0**  76/0**  42/0  42/1  30/2  محق بودن 

    1  17/0**  13/0*  30/0**  25/0**  36/0**  57/0**  60/0**  38/0  23/1  62/1  خودبسندگی

  50/0**  18/0**  25/0**  25/0**  35/0**  57/0**  58/0**  39/0  90/0  53/1  خود بینی 
**

25/0  
1  

**P<01/0*P<05/0 
  

 77/0برابر با  40-آيپیحاکی از آن است که ضریب آلفاي کرونباخ ان 2نتایج جدول 
)01/0p< ( بر اساس این جدول . است 55/0تا  35/0هاي آن بین  یاسمقو ضرایب آلفاي خرده

 55/0هاي آن بین  یاسمقو ضرایب خرده ) >01/0p( 81/0 40-آيپیضرایب بازآزمایی کل ان
شود  یممشاهده  40-آيپیهاي ان یاسمقاز جدول ماتریس همبستگی بین خرده . است 76/0تا 

  . باشد یم 72/0تا  13/0بین  40-آيپیکه ضرایب همبستگی بین هفت خرده مقیاس ان
 هاي سمقیابا خرده  زمان هم، این پرسشنامه 40-آيپیان زمان همبه منظور بررسی روایی 

پرسشنامۀ شخصیت پنج عاملی بر روي کل نمونه و نیز به همراه خرده فقجویی اتوویی اگرونبر
در  .دآزمودنی اجرا ش 45بر روي  3 –مقیاس خودشیفتگی پرسشنامۀ چند محوري بالینی میلون 

هایی که در  یآزمودننفر از  40نمرات  ،جوییهاي برون گرایی و توافق یاسمقتحلیل نمرات 
هایی که در مقیاس توافق جویی نمرات  یآزمودننفر از  40گرایی نمرات باال و نمقیاس برو
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نتایج محاسبۀ این ضرایب همبستگی در . پایین کسب کرده بودند وارد معادلۀ همبستگی شدند
  . ارائه شده است 3جدول 

  
  NEO-FFIو  MCMI-IIIبا  NPI -40ضرایب همبستگی  :3جدول 

  MCMI-III  NEO-FFI  آزمون 
 جویی پایین توافق برون گرایی باال 

  68/0**  73/0**  82/0**  آيپیکل ان-1
  44/0**  52/0**  68/0**  اقتدار -2
  54/0**  40/0*  52/0**  خودنمایی -3
  63/0**  48/0**  63/0**  برتري جویی -4
  33/0*  35/0*  75/0**  بهره کشی -5
  22/0*  31/0*  41/0*  محق بودن -6
  30/0*  44/0**  38/0*  خودبسندگی -7
  51/0**  64/0**  45/0**  خود بینی -8

                                        **P<01/0*P<05/0 
  

 3- آيامسیام و 40- آيپیشود همبستگی بین نمرة کل ان یممشاهده  3چنانچه از جدول 
. ه بیانگر روایی همگراي باالي این پرسشنامه است، کباشد یم) >01/0p( 82/0برابر با 

براي مقیاس خودبسندگی  38/0بین  3- آيامسیبا ام 40- آيپیهاي ان یاسمقهمبستگی خرده 
هاي  یاسمقبا  40- آيپیهمچنین همبستگی نمرة کل ان. کشی استبراي مقیاس بهره 75/0تا 

 68/0و  73/0یت پنج عاملی به ترتیب جویی پایین پرسشنامۀ شخصگرایی باال و توافقبرون
  .باشد یم 40-آيپیباشد که بیانگر روایی همگراي قابل قبول ان یم

از  ،در جامعۀ ایرانی برازش دارد 40-آيپیبه منظور بررسی اینکه ساختار هفت عاملی ان
زي ساهاي مدلکه جزو بسته 182اموس با استفاده از نرم افزار  1روش تحلیل عاملی تأییدي

                                                 
1. confirmatory factor analysis 
2. Amos 18 (Analysis of Moment Structures) (AMS) 



  
  85                     ... ی پرسشنامه شخصیتسنج روانهاي  یژگیوبررسی مقدماتی                                  

 
بر روي  40- آيپیبارهاي عاملی سؤاالت ان 4در جدول . است استفاده شد 1معادالت ساختاري

  .عوامل ارائه شده است
  NPI-40نتایج تحلیل عامل تأییدي  :4جدول  

  

که از این  همان طور. ارائه شده است 5ي برازش مدل نیز در جدول ها شاخصهمچنین 
و شاخص نیکویی برازش تعدیل  91/0برابر با  2نیکویی برازش شود، شاخص یمجدول مشاهده 

براون و . است 094/0برابر با  4همچنین جذر برآورد خطاي تقریب. است 90/0برابر با   3شده
کنند زمانی که شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی برازش  یمپیشنهاد ) 1980( 5کودك

باشد نشان  10/0ورد خطاي تقریب کمتر از و همچنین جذر برآ 90/0از  تر بزرگتعدیل شده 
در  40- آيپیتوان نتیجه گرفت که ساختار هفت عاملی ان یمین بنابرا. دهندة برازش مدل است
  .جامعۀ ایرانی برازش دارد

  

                                                 
1. structural equation modeling (SEM) 
2. Goodness of Fit Index (GFI) 
3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
5. Browne & Cudeck 

  خودبینی  خودبسندگی  محقّ بودن  بهره کشی  برتري جویی  خودنمایی  اقتدار

  سؤال
  بار

  عاملی
  سؤال

  بار
  عاملی

  سؤال
  بار

  عاملی
  سؤال

  بار
  عاملی

  سؤال
  بار

  عاملی
  سؤال

  بار
  عاملی

  سؤال
  بار

  عاملی
1  72/0  2  70/0  4  70/0  6  40/0  5  88/0  17  76/0  15  40/0  
8  81/0  3  37/0  9  43/0  13  84/0  14  26/0  21  68/0  19  58/0  

10  52/0  7  56/0  26  69/0  16  82/0  18  55/0  22  11/0  29  37/0  
11  19/0  20  48/0  37  40/0  23  81/0  24  65/0  31  67/0      
12  43/0  28  51/0  40  40/0  35  50/0  25  62/0  34  53/0      
32  25/0  30  45/0          27  59/0  39  45/0      
33  76/0  38  64/0                      
36  52/0                          
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  در تحلیل عامل تأییدي NPI-40ي برازش ساختار هفت عاملی ها شاخص :5جدول   
df  p GFI  AGFI  CFI  RMSEA  

32/54  320  01/0  91/0  90/0  891/0  094/0  
  

هاي آن از تحلیل  یاسمقبه منظور بررسی تأثیر جنسیت بر نمرة کل خودشیفتگی و خرده 
میانگین و انحراف  6در جدول . استفاده شد) 2اخص المبداي ویلکزش( 1واریانس چند متغیري

محاسبات قابل مشاهده نتایج این  7در جدول و معیار نمرات خودشیفتگی به تفکیک جنسیت 
  .است

   میانگین و انحراف معیار نمرات خودشیفتگی به تفکیک جنسیت :6جدول  
  شاخص  جنسیت

نمره 
  کل

 خودنمایی اقتدار
برتري 
 جویی

بهره 
 کشی

محقّ 
 بودن

 خودبینی خودبسندگی

  مرد
  

  56/1  80/1  37/2  77/1  07/2  28/2  43/3  73/14  میانگین
انحراف 
  معیار

02/6  71/1  68/1  43/1  07/1  40/1  28/1  89/0  

  زن
  51/1  38/1  25/2  70/1  85/1  03/2  36/3  85/13  میانگین

انحراف 
  معیار

30/5  59/1  55/1  25/1  16/1  44/1  14/1  91/0  

  کل
  53/1  62/1  30/2  73/1  95/1  16/2  41/3  25/14  میانگین

انحراف 
  معیار

74/5  67/1  62/1  36/1  11/1  42/1  23/1  90/0  

  
  
  

                                                 
1. Multivariate Analysis Of Variance ( MANOVA) 
2. Wilk's Lambda 
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  تحلیل واریانس چند متغیري براي بررسی تأثیر جنسیت بر نمرات خودشیفتگی :7جدول 

 خودنمایی اقتدار  نمره کل  اثر
برتري 
 جویی

بهره 
 کشی

محقّ 
 بودن

 خودبینی خودبسندگی

  جنسیت
  

F  F F F F F F F 

*86/2  10/0  92/1  25/2  40/0  62/0  **67/9  26/0  
         **P<01/0*P<05/0 

  

 شود اثر جنسیت بر نمرة کل خودشیفتگی در  یممشاهده  7و  6که از جداول  همان طور
و  >004/0P ؛Wilk,s Lambda=93/0 ؛partial n2=67/0(دار است معنی 40- آيپیان
. تبه طوري که میانگین نمرات خودشیفتگی مردان بیشتر از زنان اس ،)  F)8و320= (91/17
ها  یاسمقدهد که گرچه در اکثر خرده  یمحلیل بیشتر متغیرهاي وابسته در این جدول نشان ت

دار در خرده مقیاس خودبسندگی معنیا این تفاوت تنها ام ،نمرات مردان باالتر از زنان است
  تفاوت  ،دهند میانگین کلی نمرات مردان و زنان در خودشیفتگی یماین نتایج نشان  .تاس

  .هم دارندا معنی دار ب
  

  بحث و نتیجه گیري
  سنجی پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته هاي روان یژگیومطالعۀ حاضر به منظور بررسی 

از جمله جدید  ،این پرسشنامه به سبب چند ویژگی. در جامعۀ ایرانی انجام شد) 40-آيپیان(
بودن، همخوان بودن با ویراست راهنماي آماري و تشخیصی اختالالت روانی و دارا بودن 

اي از تاریخچۀ تکامل به عنوان ابزاري مناسب براي بررسی رفتارهاي خودشیفته در گستره
هاي یافته. رفتارهاي خودشیفته تا تشخیص اختالل شخصیت خودشیفتگی انتخاب گردید

 77/0 ،شاخص ضریب پایایی به روش همسانی درونی براي کل پرسشنامهد دا پژوهش نشان
         همچنین همسانی درونی براي هفت خرده مقیاس . باشد که در حد قابل قبولی است یم
با توجه به کم بودن تعداد نسبی سؤاالت در هر خرده . است 55/0تا  35/0بین  40- آيپیان
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. باشد یماین میزان از ضرایب همسانی درونی قابل قبول  )لسؤا 7/5ه طور متوسط ب(مقیاس 
نیز رضایت بخش بود و ضرایب بازآزمایی خرده ) 81/0(شاخص بازآزمایی کل پرسشنامه 

 هاي یافتهبه طور کلی . بود که در حد رضایت بخش بود 76/0تا  55/0ین بهاي پرسشنامه  یاسمق
ي انجام شدة قبلی مطابقت ها پژوهشتایج با ن 40- آيپیپژوهش حاضر در مورد پایایی ان

، ؛ واتسون1981 ؛ راسکین و هال،1984 ؛ پري فیترا و ریان،1987 ،1984 مانز،ا(نزدیک دارد 
؛ 1988 ،؛ راسکین و تري1984 ود و موریس،، ه؛ واتسون1984 روتر و بیدرمن،، تریشامگ
براي فرم  1388 ،محمد زادهو در ایران  ،2010 دلستین، یم و کواس،؛ ا2005 ،وساریو و وایتر

از روایی قابل قبولی برخوردار  40- آيپیهمچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ان. )هکوتا
و خرده مقیاس خودشیفتگی پرسشنامۀ چند محوري  40-آيپیهمبستگی بین نمرة کل ان. است

. ه بیانگر روایی همگراي باالي این پرسشنامه است، کبود 82/0برابر با  3 -بالینی میلون
همچنین  .دبو 75/0تا  38/0بین  3-آيامسیبا ام 40-آيپیهاي ان یاسمقهمبستگی خرده 

جویی پایین پرسشنامۀ گرایی باال و توافقهاي برون یاسمقبا  40- آيپیهمبستگی نمرة کل ان
-آيپیبیانگر روایی همگراي قابل قبول انبود که  68/0و  73/0شخصیت پنج عاملی به ترتیب 

، سوپر و 1988 ؛ راسکین و تري،1987 ،1984 هاي امانز،این نتایج با یافته. باشد یم 40
 ؛2005 وساریو و وایت،؛ ر؛ واالس و بامیستر2004 یاري و آستین،، د؛ کوباریچ2001 همکاران،

  .دارد یخوان هم 2006 آمز و همکاران،
ۀ شخصیت گان پنجي ها عاملگرایی باال به عنوان یکی از رونمشخص شده است که ب

ي قبل و نیز در ها پژوهشداري با نشانگان خودشیفتگی دارد این یافته در همبستگی معنی
میلر و  ،2006 ،؛ یانگ1992 براي مثال باردلی و امانز،(ي اخیر نشان داده شده است ها پژوهش
تجربی اخیر میلر و همکاران نشان  يها داده). 2011 ،1مپلز و کمپل ،؛ و میلر2009 ،همکاران

 3سطح فعالیت و تحریک خواهی ،2هاي جرأت ورزيداده است که برون گرایی، به ویژه جنبه

                                                 
1. Miller, Maples & Campbell 
2. assertiveness 
3. excitement seeking 
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همچنین مشخص شده است که توافق . کنند یمنقش مهمی در نشانگان خودشیفتگی ایفا  ،آن

هاي افراد خودشیفته  یژگیواز  ۀ شخصیتگان پنججویی پایین به عنوان یکی دیگر از عوامل 
در این راستا میلر و ) . 2011 مپلز و کمپل، ،یلر، م2006،؛ یانگ1992 باردلی و امانز،(باشد  یم

توافق جویی پایین، رابطۀ  1یزي بین فرديِهم ستکه به ویژه جنبۀ  اند دادهنشان ) 2009(همکاران 
شان داد میانگین کلی نمرات پژوهش حاضر ن. داري با نشانگان خودشیفتگی داردمعنی

ي انجام ها پژوهشاین نتیجه در تساوي با نتایج . بود 25/14خودشیفتگی در جامعۀ ایرانی برابر با 
؛ 2004 یاري و آستین،، د؛ کوباریچ2001 سوپر و همکاران،ه شده در کشورهاي دیگر از جمل

 2011 مپلز و کمپل، ،و میلر ؛2009 ،؛ میلر و همکاران2005 وساریو و وایت،؛ رواالس و بامیستر
هاي دیگر پژوهش حاضر یافتهاز  . اند کردهگزارش  15تا  12نمرات بود که میانگین کل را بین 

به این  ،دار وجود داردهاي مردان و زنان در این پرسشنامه تفاوت معنیاین بود که بین گروه
. داري باالتر از زنان استعنیم       معنی که میانگین کلی نمرات خودشیفتگی مردان به طور 

مز و ؛ آ2009 ،؛ میلر و همکاران2011 مپلز و کمپل، ،میلر(ي قبلی ها پژوهشها با نتایج  این یافته
مردان در مقایسه  اند دادهکه نشان ) 2003 ؛و همکاران 2؛ فاستر2006 ،؛ یانگ2006 همکاران،

 4-اماسکنند و نیز با دي یمبا زنان نمرات باالتري در مقیاس شخصیت خودشیفته کسب 
  . مطابقت دارد

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامۀ شخصیت خودشیفته در جامعۀ 
 ،40- آيپیبا توجه به باال بودن روایی و پایایی ان. ایرانی داراي روایی و پایایی قابل قبولی است

فید و مناسب براي ارزیابی توان گفت که این ابزار یک مقیاس خود گزارش دهی م یم
در به ویژه در اهداف تحقیقاتی و نیز  ،رفتارهاي مربوط به خودشیفتگی در جوامع غیر بالینی

پژوهشگران و درمانگران . بالینی براي تشخیص اختالل شخصیت خودشیفه است جوامع
. فاده کنندغربالگري و یا کمک تشخیصی است ،توانند از این مقیاس به عنوان ابزاري پژوهشی یم

                                                 
1. interpersonal antagonism 
2. Foster 
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ي حاصل از زبان اصلی ها پژوهشهمچنین تشابه نتایج گزارش شده در پژوهش حاضر با 
بایستی خاطر نشان . پرسشنامه حاکی از مناسب بودن برگردان زبان این مقیاس به فارسی است

کرد که گرچه جامعۀ آماري این پژوهش شامل افراد مختلف دانشجویی از مناطق مختلف ایران 
ایی نه چندان بزرگ و در استان کردستان انجام از آنجا که این مطالعه بر روي نمونه بود، اما

با استناد به . گرفته است، در تعمیم نتایج آن به کل جامعۀ ایرانی بایستی با احتیاط برخورد کرد
       هاي  یژگیوبررسی  ،در پژوهش حاضر 40-آيپیبررسی مقدماتی پایایی و روایی ان

از جمله افراد  ،هاي بالینی یتجمعو نیز بر روي  تر بزرگاي ی این مقیاس در جامعهسنجروان
  .  گردد یمداراي اختالل شخصیت خودشیفته پیشنهاد 
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