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حاکی از تفاوت معنادار بین گروههای دارای رگههای خودشیفتگی و فاقد رگهها در مقیاسهای
پرخاشگری بدنی ،خشم و خصومت و نیز همه خرده مقیاسهای سیاهه مشکالت بینفردی بهجز مقیاس
فقدان جامعه پذیری بود .در خردهمقیاس اخیر تفاوت تنها بین گروه آسیبپذیر با گروه فاقد رگهها معنادار
بود .نتایج از یک سو تأیید کننده پرخاشگری و نقص در حوزه بینفردی در افراد دارای رگههای
خودشیفتگی و از سوی دیگر حاکی از شباهت دو نوع خودشیفتگی میباشد.

واژگان کلیدی :خودشیفتگی ،خودبزرگبین ،آسیبپذیر ،پرخاشگری ،مشکالت بینفردی

مقدمه
بر اساس تعریف چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ،اختالل شخصیت
خودشیفته عبارت است از الگوی فراگیری از خودبزرگبینی ،در سطح فانتزی یا رفتار ،نیاز
به تحسین و فقدان همدلی ،که در ابتدای دوران بزرگسالی آغاز گردیده و در بسیاری از
زمینهها خود را نشان میدهد (انجمن روانپزشکی امریکا .)1910 ،عالوه بر بروز نابهنجار
خودشیفتگی ،این مفهوم برای اشاره به بخش بهنجاری از شخصیت نیز به کار میرود.
خودشیفتگی بهنجار و نابهنجار را برخی مولفان دو سوی یک پیوستار در نظر گرفته
(کوپر1999 ،1؛ رونینگستم1999 ،1؛ واتسن )1999 ،0و برخی دیگر آنها را دو بعد
مجزای شخصیت به حساب میآورند (انسل1992 ،4؛ پینکس 9و همکاران )1994 ،؛ اما هر
دو گروه بر این باورند که خودشیفتگی میتواند در بین افراد مختلف ،تظاهرات شدید تا
خفیفی داشته باشند .ویژگیهایی که میتوانند بخش بهنجاری از شخصیت باشند ،هنگامی
که شدید شده و با نقصهایی در توانایی خودتنظیمی همراه گردند ،میتوانند تبدیل به
ویژگیهای پاتولوژیک شخصیت گردند .در بسیاری موارد ،علیرغم آنکه شدت مشکالت
شخصیتی کمتر از حدی است که تشخیص یک اختالل شخصیت خودشیفته را ایجاب
نماید ،اما حتی وجود رگههایی از خودشیفتگی بیمارگون ،میتواند به نقص در
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کارکردهای اجتماعی ،حرفهای و روانشناختی منجر گردد (پینکس )1910 ،که لزوم توجه
بالینی را پدید میآورد.
مرور ادبیات مربوط به خودشیفتگی بیمارگون نشان میدهد این مفهوم برای توصیف
دامنه گسترده و نامتجانسی از تظاهرات روانشناختی به کار رفته است (پینکس و
لوکوویتسکی1919 ،1؛ راس ،1شدلر ،0بردلی 4و وستن .)1992 ،9رونینگستم ( ،)1999بر
مبنای شباهتها و تفاوتهای افراد و مشکالت آنها در نحوه تنظیم عزتنفس ،نحوه تنظیم
عواطف و روابط بینفردی ،خودشیفتگی را به دو نوع خودبزرگبین 2و آسیبپذیر

7

دستهبندی مینماید .افرادی با رگههای شخصیتی خودبزرگبین ،در پاسخ به بر هم خوردن
تنظیم عزتنفس خود ،با ایجاد یک حس برتری و یکتا بودن با آن مقابله میکنند .هنگامی
که تنظیم عواطف آنها دچار مشکل میگردد ،این افراد گرایش به رشک ،پرخاشگری و
روابط استثمارگرانه دارند (کین ،2پینکس و انسل1992 ،؛ کریزن 4و بوشمن .)1911 ،19در
سطح بینفردی ،این رگهها با اقدامات پرخاشگرانه برای به دست آوردن تحسین دیگران،
خشم در مقابل انتقاد و بیتوجهی به دیگران همراه است (پینکس و لوکوویتسکی.)1919 ،
در مقابل ،افراد با ویژگیهای خودشیفتگی خجالتی یا آسیبپذیر (اختر ، )1990 ،11در
مواجهه با بر هم خوردن تنظیم عزتنفس ،درگیر فانتزیهای خودبزرگبینانه شده و در
عین حال احساس شرم شدیدی را تجربه مینمایند (بچر ،11هدر 10و شلو.)1999 ،14
احساس خشم ،ناامیدی ،تهی بودن ،عزتنفس پایین و حتی خودکشی در هنگام ناکامی از
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تجارب رایج این افراد است .در سطح بینفردی ،افراد با این ویژگیها ،به دلیل حساسیت
نسبت به طرد و انتقاد ،از روابط بینفردی کنارهگیری مینمایند (هیسل ،1لینکس ،1کن،0
ونریکوم 4و فلت1997 ،9؛ دیکینسن 2و پینکس1990 ،؛ میلر 7و همکاران.)1919 ،
بخش عمده ادبیات موجود در حوزه خودشیفتگی ،تنها مبتنی بر مشاهدات بالینگران و
نظریات متخصصان بوده و کمتر مطالعهای به ارزیابی و مفهومسازی تجربی آن پرداخته
است (ریتر 2و همکاران .)1911 ،به طور کلی ،اغلب آنچه درباره خودشیفتگی میدانیم،
مبتنی بر نظریهپردازیهای عمدتاً روان تحلیلگری است که تاکنون مبسوطترین توصیفها
را از مفهوم خودشیفتگی و کارکرد شخصیت خودشیفته ارائه دادهاند (رونینگستم،
 .)1911بر اساس این نظریهها ،وجود ویژگیهای خودشیفتهوار با تظاهر مشکالتی همراه
است که میتوان آنها را در دو دسته کلی رفتار پرخاشگرانه و نقص در روابط بینفردی
قرار داد.
حوزه روابط بینفردی همواره تحت تأثیر شخصیت و آسیبشناسی آن قرار میگیرد و
این تأثیر در آسیبشناسی خودشیفتگی میزان باالتری دارد .اگرچه برای افراد خودشیفته،
شروع رابطه ،بهویژه با افراد جذاب و دارای موقعیت اجتماعی باال که منعکسکننده خود
آنها هستند ،بسیار آسان است ،اما اغلب در تداوم رابطه موفق عمل نمیکنند ( کمپل،4
 .)1991در هسته این مشکل ،نقص افراد خودشیفته در داشتن یک جهتگیری اشتراکی
نسبت به رابطه ،قرار دارد .آنها نسبت به دیگران انگیزه کمتری برای ایجاد پیوندهای
عاطفی صمیمانه ،گرم و دارای حمایت متقابل دارند (تومائس ،19بوشمن ،استگ 11و
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اولتوف .)1992 ،1کیم ،1پیلکونیز ،0و بارکهام ،)1447( 4مجموعهای از مشکالت بینفردی
را پیشبینیکننده اختالالت شخصیت میدانند .از نظر آنها حساسیت بینفردی،
دوسوگرایی بینفردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید اجتماعی و نبود جامعهپذیری را میتوان از
همبستههای مهم اختالالت شخصیت دانست که به خودشیفتگی نیز قابل تعمیم است .این
مولفان سازههای مذکور را بدین ترتیب تعریف مینمایند :سازه حساسیت بینفردی اشاره
به بیاعتمادی ،انتقادناپذیری ،حساسیت نسبت به طرد شدن ،احساس مورد تهاجم قرار
گرفتن ،حسادت ،اجتناب از روابط صمیمانه عاطفی و ناتوانی در رها شدن از احساس
فقدان به هنگام اتمام روابط صیمانه و نیز عدم حفظ استقالل و فردیت در روابط گروهی
دارد .دوسوگرایی بینفردی معطوف به ناتوانی در تحمل روابط قدرت و نیز روابط
همکارانه با همتایان است .پرخاشگری شامل تمایل و یا مبادرت به آزار رساندن به دیگران
چه از لحاظ لفظی و چه از لحاظ جسمانی و نیز احساس مورد آزار قرارگرفتن و
تهدیدشدن از سوی دیگران است .نیاز به تأیید اجتماعی شامل ناتوانی فرد برای نه گفتن به
دیگران ،ترس از ابراز وجود کردن ،اجتناب از درخواست کردن ،احتراز از رنجاندن
دیگران حتی به بهای از بینبردن حقوق خود و به شدت تحت تأثیر افکار و احساسات
دیگران قرار داشتن است .نبود جامعهپذیری عبارت است از تمایل نداشتن به قرار گرفتن
در جمع و اجتناب از روابط اجتماعی ،ترس از دیگران ،عدم بیان مستقیم احساسات خود و
ناتوانی در انتخاب مستقالنه اهداف زندگی است (لطیفیان و سیف.)1022 ،
عالوه بر نقص در برقراری و تداوم روابط صمیمانه ،پرخاشگری از دیگر مشکالت
افراد با ویژگیهای خودشیفتهوار است این افراد ،حداقل به دو دلیل ممکن است درگیر
رفتارهای پرخاشگرانه گردند .نخست آنکه بیتفاوتی نسبت به دیگران ،ممکن است
موجب گردد تا افراد دارای این ویژگیها به راحتی به دیگران آسیب وارد نمایند و دوم
آنکه حساسیت بیش از حد آنها به موقعیتهایی که آنها را تهدیدی برای من 9خود تلقی
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مینمایند ،آنها را برمیانگیزد تا با رفتار پرخاشگرانه ،تسلط خود را در موقعیتهای
بینفردی حفظ نمایند (کرنبرگ ،1441 ،پرز ،1وهز 1و جوینر.)1999 ،0
باوجودآنکه ادبیات بالینی مربوط به خودشیفتگی و اختالل شخصیت خودشیفته در 49
سال اخیر بر تمایز بین تظاهرات مختلف خودشیفتگی تأکید کردهاند و لزوم تمایز بین
برچسبهای متفاوتی که توصیفکننده فنوتایپهای مختلف خودشیفتگی بیمارگون
هستند را متذکر شدهاند ،تنها در سالهای اخیر است که پرسشنامه خودشیفتگی مرضی 4به
عنوان ابزاری برای تمایز بین دو نوع عمده تظاهر خودشیفتگی بیمارگون تهیه و ارائه
گردیده است و تا حدود زیادی توصیفهای متفاوت از مفهوم خودشیفتگی را در بر گرفته
است .این دو دسته از افراد علیرغم شباهتهایی که با یکدیگر دارند و موجب گردیده تا
هر دو گروه در زیر چتر خودشیفتگی قرار گیرند ،تفاوتهایی در نحوه تنظیم عزتنفس و
عواطف خود دارند .در حالی که نوع خودبزرگبین خودشیفتگی با تجربه احساس رشک
شدید ،استحقاق و برتری و فقدان همدلی مشخص میشود ،ویژگی نوع آسیبپذیر ،تجربه
احساس شرم درباره نیازها و امیال خود است (پینکس و روشه .)1911 ،9این تجارب
درونروانی متفاوت میتواند منجر به پاسخهای متفاوتی در برخورد با ناکامیهای محیط
گردد .به عبارت دیگر ،اگرچه بروز پرخاشگری و مشکالت بینفردی در هر دو نوع
خودشیفتگی قابل انتظار است ،اما این سوال مطرح است که آیا در حوزههای خردتر
همچون نحوه بروز این پرخاشگری به صورت کالمی یا بدنی ،خصومت و خشم و نیز
سازههای متفاوتی که روابط بینفردی را شکل میدهند ،بین این دو نوع تفاوتی وجود دارد
و این تفاوت در مقایسه با افراد فاقد ویژگیهای خودشیفتگی مرضی چگونه است؟ بررسی
دقیق این تفاوتها از یک سو در موقعیتهای بالینی برای فرمولبندی درمان حایز اهمیت
است و از سوی دیگر ،در سطح نظری به درک و ارائه مدلهای دقیقتر در انواع
خودشیفتگی کمک میکند.
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براین اساس ،پژوهش حاضر به دنبال آن است تا عالوه بر تمایز بین دو نوع عمده
خودشیفتگی بیمارگون ،پرخاشگری و مشکالت بینفردی را به عنوان پیامدهای اصلی این
رگهها در انواع خودشیفتگی مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده و تفاوتهای این افراد را با
جمعیت بهنجار بسنجد.

روش پژوهش
مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای علی-مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش شامل
کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران میباشد.
آزمودنیها :آزمودنیهای پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه خودشیفتگی مرضی
توسط دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاههای تهران انتخاب گردیدند .بر اساس روش
نمونهگیری هدفمند ،تعداد  09نفر از افرادی که بر اساس ارزیابی بهوسیله پرسشنامه
خودشیفتگی مرضی (سلیمانی و همکاران ،زیر چاپ) ،دارای رگههای خودشیفتگی
خودبزرگبین تشخیص داده شدند ،و  09نفر از کسانی که بر اساس همین ارزیابی دارای
رگههای خودشیفتگی آسیبپذیر شناخته شدند ،با  09نفر از کسانی که براساس سنجش به
وسیله ابزار ذکر شده فاقد رگههای خودشیفتگی تشخیص داده شده و از نظر متغیرهای سن
و سطح تحصیالت همتاسازی شده بودند ،از نظر متغیرهای پژوهش مورد مقایسه قرار
گرفتند .نقطه برش برای غربالگری افراد به عنوان افراد دارای رگههای خودشیفتگی ،نمره
یک انحراف استاندارد باالتر از میانگین بود که بر اساس نظر سازندگان پرسشنامه به عنوان
نمرات دارای افراشتگی تلقی میگردند .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو روش
آماری تحلیل واریانس چندراهه (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای انجام
تحلیل واریانس ،ابتدا نرمال بودن و یکسانی متغیرهای وابسته از طریق آزمون لوین مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به معنادار نبودن آزمون لوین در هیچ یک از خردهمقیاسها،
دادهها مفروضه تساوی خطای واریانسها را زیرسوال نبرده و آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیری قابل انجام بود .آزمون تعقیبی شفه نیز برای مقایسه دو به دوی گروهها به کار
گرفته شد.

04
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ابزار و مواد :پرسشنامه خودشیفتگی مرضی
پرسشنامه خودشیفتگی مرضی یک ابزار خودگزارشدهی  91آیتمی درباره
خودشیفتگی بیمارگونه است که سه حوزه خودبزرگبینی خودشیفتهوار (شامل بهرهکشی
از دیگران ،1فانتزیهای بزرگمنشی 1و افزایش اعتماد به نفس از طریق خودقربانیگری)0
و چهار حوزه آسیبپذیری خودشیفتهوار (عزت نفس مشروط ،4پنهان کردن خود ،9خشم
ناشی از استحقاق ،2و ناارزندهسازی )7را مورد ارزیابی قرار میدهد .آیتمها روی مقیاسی
شش نقطهای درجهبندی میشوند که در آن صفر مساوی است با اصالً در مورد من صادق
نیست و پنج مساوی است با کامالً در مورد من صادق است .تحلیل عاملی ،ساختار هفت
عاملی  PNIرا تأیید کرده است (رایت ،2لوکوویتسکی و پینکس .)1992 ،این پرسشنامه از
نظر بررسی جنبه آسیبپذیر خودشیفتگی که در پژوهشهای تجربی به اندازه جنبه
بزرگمنش خودشیفتگی ،مورد توجه قرار نگرفته است ،بسیار قابل توجه است .این
پرسشنامه در ایران توسط سلیمانی و همکاران ترجمه شده و ترجمه معکوس آن نیز به تأیید
سازندههای آن رسیده است .روایی و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی به تآیید
رسیده است (سلیمانی و همکاران ،زیر چاپ).
پرسشنامه پرخاشگری 4باس 19و پری:11
این پرسشنامه  14سؤالی که توسط آرنولد باس و مارک پری تهیه شده است ،چهار
جنبه از پرخاشگری شامل پرخاشگری فیزیکی ،پرخاشگری کالمی ،خشم و خصومت را
مورد سنجش قرار میدهد .پاسخها روی مقیاس پنج درجهای لیکرت ارزیابی میشوند.
اعتبار پرسشنامه پرخاشگری از راه سه روش آلفای کرونباخ ،بازآزمایی و تنصیف مورد
1. Exploitativeness
2. Grandiose fantasy
3. Self-Sacrificing Self-Enhancement
4. Contingent Self-Esteem
5. Hiding the Self
6. Entitlement Rage
7. Devaluation
8. Wright
9. Aggression Questionare
10. Buss
11. Perry
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تحلیل قرار گرفته است که به ترتیب ضرایب  9/72 ،9/24و  9/70در آنها به دست آمده
است .روایی این پرسشنامه نیز از راه شاخصهای روایی همگرا ،همزمان و تحلیل عوامل
مورد بررسی قرار گرفت .روایی همگرای پرسشنامه پرخاشگری با محاسبه ضریب
همبستگی زیرمقیاسهای این پرسشنامه با یکدیگر و با کل پرسشنامه ،تایید شد که این
ضرایب میان  9/07تا  9/72متغیر و معنادار بودند .روایی همزمان نیز با به کارگیری مقیاس
آسیب روانی عمومی ،برآورد شد که ضریب همبستگی ( )9/04میان پرسشنامه پرخاشگری
و آسیب روانی عمومی معنادار بود .نتایج تحلیل عوامل با استفاده از روشهای مولفههای
اصلی و چرخش واریماکس ،نشان داد که این پرسشنامه از چهار عامل خصومت،
پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری کالمی و خشم تشکیل شده است .این عوامل بیشتر از
 %42واریانس کل را تبیین میکنند (محمدی.)1029 ،
سیاهه مشکالت بینفردی:1
در این پژوهش اختالالت روابط بینفردی از طریق سیاهه مشکالت بینفردی مورد
سنجش قرار خواهد گرفت .این سیاهه مشتمل بر  49گویه و پنج مؤلفه شامل حساسیت
بینفردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید اجتماعی و فقدان جامعهپذیری است .پاسخ به
گویههای این پرسشنامه ،از طریق مقیاس پنج بخشی لیکرت از بسیار موافقم تا بسیار مخالفم
صورت میگیرد .پایایی مؤلفههای  IIPاز طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .این
ضرایب برای مؤلفههای پنجگانه  IIPبین  9/94تا  9/72متغیر بوده و نشان از ثبات درونی
نمرات مؤلفهها دارد .احراز نظر متخصصان و نیز بررسی از طریق همبستگی درونی
مؤلفههای این پرسشنامه نشان از روایی آن دارد (لطیفیان و سیف.)1022 ،

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین سه گروه در
خرده مقیاسهای پرسشنامه پرخاشگری شامل پرخاشگری بدنی ،پرخاشگری کالمی ،خشم
و خصومت ،در جدول شماره یک آورده شده است .همانگونه که در جدول شماره یک

1. Inventory of Interpersonal Problems
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آمده است ،بین سه گروه در خردهمقیاسهای پرخاشگری بدنی ،خشم و خصومت تفاوت
معنادار وجود داشت.
این تفاوت در خردهمقیاس پرخاشگری کالمی بین سه گروه معنادار نبود .برای مقایسه
دوبهدوی گروهها در خردهمقیاسهایی که حداقل بین دو گروه تفاوت معنادار وجود
داشت ،از آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره  1آمده است.
جدول  .1مقایسه سه گروه از نظر خردهمقیایهای پرسشنامه پرخاشگری
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار F

سطح معناداری

پرخاشگری بدنی
آسیب پذیر

14/10

7 /2

خودبزرگبین

11/24

2 /4

فاقد رگهها

12/14

7 /2

2/01

9/990

پرخاشگری کالمی
آسیب پذیر

10/29

0/09

خودبزرگبین

14/01

0/97

فاقد رگهها

10/09

1/49

9/21

9/44

خشم
آسیب پذیر

10/12

4/42

خودبزرگبین

10/19

2/79

فاقد رگهها

17/94

9/21

11/42

9/9991

خصومت
آسیب پذیر

12/12

2/90

خودبزرگبین

12/92

2/41

فاقد رگهها

14/91

4/21

17/01

9/9991

جدول  .2نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه دو به دوی میانگین سه گروه در خردهمقیاسهای
پرسشنامه پرخاشگری
متغیر

گروه ها

1

آسیبپذیر ()1
پرخاشگری بدنی
خشم

9/70

خودبزرگبین ()1

9/70

فاقد رگهها ()0

**9/999

آسیبپذیر ()1

1

**9/94
1/99

0
**9/999
**9/94
**9/991

مقایسه مشکالت بینفردی و پرخاشگری در دانشجویان دارای رگههای....
خودبزرگبین ()1

1/99

فاقد رگهها ()0

**9/991

**9/991
**9/991

آسیبپذیر ()1
خصومت

00

9/44

خودبزرگبین ()1

9/44

فاقد رگهها ()0

**9/991

**9/991

**9/991
**9/991

** نشانگر معناداری در سطح کمتر از  9/99است

بر اساس نتایج ذکرشده در جدول شماره  ،1در خردهمقیاسهای پرخاشگری بدنی،
خشم و خصومت ،هر دو گروه خودشیفته آسیبپذیر و خودبزرگبین با گروه فاقد رگهها
دارای تفاوت معنادار میباشند.
نتایج حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین سه گروه
در خرده مقیاسهای پرسشنامه مشکالت بینفردی شامل حساسیت بینفردی ،دوسوگرایی
بیفردی ،پرخاشگری ،نیاز به تأیید اجتماعی و فقدان جامعهپذیری در جدول شماره  0آمده
است.
جدول  .3آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین سه گروه در خرده مقیاسهای
پرسشنامه مشکالت بینفردی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

مقدار F

سطح معناداری

حساسیت بینفردی
آسیب پذیر

02/42

2/12

خودبزرگبین

04/49

7/00

فاقد رگهها

12/21

9/94

02/21

9/9991

دوسوگرایی بینفردی
آسیب پذیر

09/00

2/19

خودبزرگبین

14/41

9/29

فاقد رگهها

19/94

9/41

2/72

9/9991

پرخاشگری
آسیب پذیر

17/29

9/91

خودبزرگبین

12/94

2/29

فاقد رگهها

10/94

0/00

نیاز به تأیید اجتماعی

2/10

9/9991
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آسیب پذیر

00/22

9/21

خودبزرگبین

04/49

0/40

فاقد رگهها

12/72

2/11

9/9991

11/29

فقدان جامعهپذیری
آسیب پذیر

17/22

9/12

خودبزرگبین

19/02

2/41

فاقد رگهها

11/12

2/27

9/991

2/07

همانگونه که نتایج ذکرشده در جدول شماره  0نشان میدهد ،در همه خردهمقیاسهای
پرسشنامه مشکالت بینفردی  ،حداقل بین دو گروه از سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد.
جهت مقایسه دوبهدوی گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد که نتایج آن در جدول
شماره  4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه دو به دوی میانگین سه گروه در خردهمقیاسهای
پرسشنامه مشکالت بینفردی
متغیر

گروهها

1

آسیبپذیر ()1
حساسیت بینفردی

خودبزرگبین ()1
فاقد رگهها ()0

9/22
9/22
**9/991 **9/991

آسیبپذیر ()1
دوسوگرایی بینفردی

خودبزرگبین ()1
فاقد رگهها ()0

9/20
9/20
**9/991 **9/991

آسیبپذیر ()1
پرخاشگری

9/20

خودبزرگبین ()1

9/20

فاقد رگهها ()0

**9/991

آسیبپذیر ()1
نیاز به تأیید اجتماعی

خودبزرگبین ()1
فاقد رگهها ()0

فقدان جامعهپذیری

**9/91
9/41

9/41
**9/991 **9/991

آسیبپذیر ()1
خودبزرگبین ()1

1

9/02
9/02

0
**9/991
**9/991
**9/991
**9/991
**9/991
**9/91
**9/991
**9/991
**9/990
9/11
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فاقد رگهها ()0

**9/990

05

9/11

** نشانگر معناداری در سطح کمتر از  9/99میباشد.

همانگونه که نتایج ذکرشده در جدول شماره  4نشان میدهد در خردهمقیاسهای
حساسیت بینفردی ،دوسوگرایی بینفردی ،پرخاشگری و نیاز به تأیید اجتماعی ،بین
گروههای خودبزرگبین و آسیبپذیر ،با گروه فاقد رگهها تفاوت معنادار وجود دارد و در
خردهمقیاس فقدان جامعهپذیری بین گروه آسیبپذیر با گروه فاقد رگهها تفاوت معنادار
وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج به دست آمده ،افراد دارای رگههای خودشیفتگی ،شامل خودشیفتگی
آسیبپذیر و خودبزرگبین ،در همه حوزههای مورد ارزیابی به جز پرخاشگری کالمی،
با افراد فاقد رگههای خودشیفتگی دارای تفاوت معنادار هستند .این نتایج از یک سو حاکی
از تفاوت میزان پرخاشگری و مشکالت بینفردی در افراد دارای رگههای خودشیفتگی با
افراد فاقد رگههای خودشیفتگی و از سوی دیگر حاکی از شباهت زیاد دو گروه دارای
رگههای خودشیفتگی با یکدیگر است.
در تبیین این نتایج میتوان گفت همانگونه که انتظار میرفت ،میزان پرخاشگری در
افراد دارای رگههای خودشیفتگی باالتر از افراد فاقد این رگهها میباشد؛ چراکه من متورم
افراد دارای رگههای خودشیفتگی ،در تعامل با دیگران به راحتی در معرض تهدید قرار
داشته و احساس استحقاق و برتری نسبت به دیگران موجب میشود تا در تعامل با دیگران
خود را محق و دیگری را سزاوار پرخاشگری خود قلمداد نمایند .همچنین ،خودشیفتگی
در شکل خودبزرگبین یا آسیبپذیر آن ،با احساس عمیق بیارزشی در هنگام ناکامی و
عدم تأیید همراه است و پرخاشگری راهی برای برگرداندن توجه از این احساس بیارزشی
و تالشی برای حفظ ظاهر است (تومائس ،بوشمن ،استگ و اولتوف )1992 ،بنابراین ،بروز
رفتار پرخاشگرانه در واقع عکسالعملی به احساس شرم و بیارزشیای است که افراد
خودشیفته مکررا در معرض تجربه آن قرار دارند.
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شباهت نتایج مربوط به پرخاشگری در دو نوع خودشیفتگی ،همچنین در حمایت از این
نظریه است که رابطه بین پرخاشگری و عزتنفس رابطهای  Uشکل است (کرنیس،1
 .)1990به عبارت دیگر ،چه در افراد دارای رگههای خودبزرگبین که با عزتنفس متورم
مشخص میشوند و چه در افراد با ویژگیهای خودشیفتگی آسیبپذیر که با عزتنفس
پایین مشخص میگردند ،میزان پرخاشگری باالتر از سایرین است.
درباره عدم وجود تفاوت معنادار بین افراد دارا و فاقد رگههای خودشیفتگی در حوزه
پرخاشگری کالمی میتوان گفت این مساله میتواند ناشی از ماهیت این سازه در پرسشنامه
مورد استفاده باشد .برخی از گویههای این خردهمقیاس همچون "وقتی با دوستانم مخالف
باشم ،آزادانه به آن ها می گویم" یا "وقتی دیگران با من مخالفند ،نمی توانم برای اثبات
نظراتم به آنها ،استدالل کنم" به نظر میرسد محتوای دیگری بهجز پرخاشگری کالمی را
مورد ارزیابی قرار میدهند .لذا پیشنهاد میشود اعتبار پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
برای ارزیابی پرخاشگری کالمی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
در سطح بینفردی نیز افراد دارای هر دو نوع رگههای خودشیفتگی در حوزههای
مشابهی دچار مشکل میباشند .تنها در حوزه فقدان جامعهپذیری ،گروه دارای رگههای
آسیبپذیر و نه گروه دارای رگههای خودبزرگبین با جمعیت عادی دارای تفاوت هستند.
این نت یجه از این جهت قابل انتظار است که سازه فقدان جامعهپذیری ویژگیهایی همچون
عدم تمایل به قرار گرفتن در جمع و اجتناب از روابط اجتماعی ،ترس از دیگران ،عدم بیان
مستقیم احساسات خود و ناتوانی در انتخاب مستقالنه اهداف زندگی مورد ارزیابی قرار
میدهد و این ویژگیها با ویژگیهای افراد دارای رگههای آسیبپذیر همخوان است .در
حالی که افراد با ویژگیهای خودشیفتگی خودبزرگبین از حضور در جمع به عنوان
ابزاری برای ایجاد احساس برتری و تسلط در خود استفاده مینمایند ،در تصمیمات مهم
زندگی تابع دیگران نبوده و بدون توجه به تأثیری که بر دیگران بر جای میگذارند خود را
ابراز مینمایند .وجود مشکالت بینفردی در هر دو دسته از افراد دارای رگههای
خودشیفتگی مورد انتظار بود .چرا که احساس استحقاق و برتری ،فقدان همدلی ،ناتوانی در
1. Kernis
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ایجاد و حفظ پیوندهای گرم و عاطفی با دیگران و عدم جهتگیری اشتراکی نسبت به
روابط موجب میشود تا پیشنیازهای برقراری روابط سالم بینفردی در این افراد دچار
آسیب گردد.
باال بودن میزان پرخاشگری و مشکالت بینفردی افراد داری رگههای خودشیفتگی،
لزوم توجه به این دو حوزه در درمان خودشیفتگی را متذکر میگردد ،چرا که پژوهشها
در دهه اخیر نشان میدهد برای درمان اختالالت شخصیت ،توجه به پیامدهای این
اختالالت و برطرف کردن آنها به عنوان اهداف کوتاهمدت درمانی الزم است مد نظر
قرار گیرند تا مسیر درمان به سوی هدف اصلی که درمان اختالل شخصیت است هموارتر
گردد (دیکینسن و پینکس .)1990 ،به طور کلی ،تالش برای درمان اختالالت شخصیت
بدون در نظر گرفتن همبودی سایر مشکالت با این اختالالت ،ناموفق خواهد بود .یافتههای
پژوهش حاضر بر لزوم در نظر گرفتن دو حوزه روابط بینفردی و پرخاشگری ،در درمان
اختالل شخصیت خودشیفته و یا رگههای خودشیفتگی تأکید مینماید.
به طور کلی تشابه زیاد دو گروه با رگههای خودشیفتگی آسیبپذیر و خودبزرگبین با
یکدیگر ،در حمایت از این دیدگاه است که دو نوع خودشیفتگی گرچه تظاهر بسیار
متفاوتی دارند اما ماهیت بسیار مشابهی داشته و بروزهای متفاوت یک پاتولوژی واحد
میباشند که بسته به راهبردهای فرد برای تنظیم خود ،ممکن است به هر یک از دو نوع
تظاهر یابد (پینکس و همکاران .)1994 ،گرچه افرادی که عالئم خودشیفتگی آسیبپذیر
را بروز میدهند بر اساس  DSMتشخیص اختالل شخصیت خودشیفته را دریافت
نمینمایند ،اما این دسته از افراد نیز میتوانند دچار همان میزان از افت کارکرد و نقص در
روابط گردند که افراد دارای ویژگیهای خودبزرگبین با آن درگیر هستند .این یافته
همسو با یافتههای قبلی (کین ،پینکس و انسل ،)1992 ،بار دیگر بر این نکته تأکید مینماید
که معیارهای موجود در نسخههای  DSMتشخیص اختالل شخصیت خودشیفته ناکافی
میباشند و انواع آسیب پذیر این اختالل بر اساس معیارهای مذکور قابل تشخیص
نمیباشند؛ در حالیکه این نوع خودشیفتگی میتواند همان میزان از پیامدها را که از نوع
خودبزرگبین اختالل ناشی میگردد در پی داشته باشد.
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شایان ذکر است که پژوهش حاضر بر مبنای غربالگری افراد با استفاده از تکمیل
 جهت دستیابی به نتایج قابل. انجام گردید1پرسشنامه و بر روی نمونه زیرآستانه بالینی
 انجام پژوهش با استفاده از نمونه بالینی و با غربالگری افراد از طریق مصاحبه بالینی،اتکاتر
.پیشنهاد میگردد
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