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چکیده
 این پژوهش به منظور اعتبارسنجي سیاهه شخصیت 
مورد  بود. جمعیت   )1988( تری  و  راسکین  خود شیفته 
آیت  دانشگاه  دانشجویان  کلیه  از  بودند.  عبارت  مطالعه 
تحصیلی1392  سال  در  که  “ره”  بروجردی  العظمی  اله 
یابي  زمینه  مطالعۀ  این  در  داشتند.  اشتغال  تحصیل  به 
مقطعي، 335 دانشجو به روش نمونه گیري تصادفي طبقه 
نئو  شخصیت  های  سیاهه  و  ابزار  این  با  و  انتخاب  اي 
مورد  میلون  خودشیفته  شخصیت  چندمحوري  بالیني  و 
همزمان  اجراي  با  همزمان  روایي  قرارگرفتند.  آزمون 
سیاهه خودشیفتگي میلون و روایي افتراقي از طریق توان 
و  باال  برونگرایي  صفت  با  افراد  بین  ابزار  تمایزگزاري 
نوع  از  اعتبار  ضرایب  شد.  سنجیده  پایین  جویي  توافق 
بازآزمایي، تنصیفي و همساني دروني گزارش شد. ضریب 
همبستگي بین نمرات سیاهۀ شخصیت خودشیفته راسکین 
و سیاهه بالینی چند محوری شخصیت خود شیفته میلون 
برابر p=0/0000( 0/83( و معني دار بود. روایي افتراقي 
بازآزمایی،  اعتبار  ضریب   )p=0/005( شد  اثبات  ابزار 
ضریب  و  تنصیفي  اعتبار  تعیین  در  همبستگي  ضریب 
ترتیب  به  دروني  همساني  سنجش  در  کرونباخ  آلفاي 
 )p>0/0.05(  0/65  )p>0/05(  0/75  )p>0/001(  0/72
برای کل ابزار  به دست آمده است. بررسي نتایج تحلیل 
بین  در  راسکین  سیاهه  که  دهد  مي  نشان  تائیدي  عامل 
این  ایراني  جامعه مورد مطالعه برازش دارد. در جمعیت 
براي  کاربردی  و  مناسب  ابزار  عاملي  مدل هفت  و  ابزار 
خودشیفتگي،  به  مربوط  هاي  پژوهش  در  غربالگري 
در  استفاده  برای  مناسبی  تشخیصی  ابزار  چنین  هم   و 

جمعیت های غیربالینی است. 

کلید واژه ها: شخصیت، خودشیفتگي، اعتبار، روایي

Abstract 
This research was performed in order to validate 

the Narcissistic Personality Inventory (NPI-40) from 
Raskin and Terry (1988) in an Iranian population. In 
this cross sectional survey, 335 university students 
of three departments, selected in stratified sampling 
method, were assessed by the Narcissistic Personality  
Inventory-40 (NPI-40), The Neuroticism Extroversion  
Openness Inventory (NEO-FFI) and the Millon  
Clinical Multi-axial Inventory-III (MCMI-III). The 
concurrent validity was assessed through completing 
a simultaneous MCMI-III test, while the differential 
validity was assessed as the differential power of test 
between individuals who had high or low extroversion 
and high or low agreeableness factors. Test-retest, 
splitting and internal consistency coefficients were 
reported. There were significant correlations between 
NPI-40 and MCMI-III scores (α=0.83, p<0.000). The 
reliability of NPI-40 was proved (p=0.005). Test- 
retest consistency coefficient, splitting consistency 
coefficient and Cronbach alpha coefficient for internal  
consistency were estimated to be 0.72 (p<0.000), 
0.75 (p<0.05) and 0.65 (p<0.05) respectively. The  
Goodness of Fit Index for the 7 factors of the NPI-40  
has been acceptable. Conclusion: Based on the  
results, the NPI-40 with 7 factors is an appropriate  
instrument to screen narcissistic personality traits in 
Iranian population for pertaining researches, and is a 
diagnostic tool in nonclinical population.

Keywords: narcissism, personality, reliability, 
validity
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l مقدمه

از مهمترین کیفیت هایی که می تواند منجر به پیشرفت در زندگی شود و یا بر عکس،  
»شخصیت«  شود،  انسان  فرد  به  منحصر  استعدادهای  دادن  دست  از  و  بدعملکردی  باعث 
نشان   )1391( فالح  آزاد  و  پور  سیاوش  پژوهشی  در  است.  آن  به  مربوط  های  ویژگی   و 
داده اند که، کارکناني که داراي ویژگي شخصیتي با »وجدان بودن« هستند از تعهد سازماني 
وجود   )1390( بازی  علی  و  شهابی  ای،  اژه  متفاوت،  پژوهشی  در  و  برخوردارند  باالتري 
همبستگي منفي بین دو عامل شخصیتي وظیفه شناسي و توافق با خودگزارش دهی تقلب 

تحصیلي را نشان داده اند. 

 »خودشیفتگي«1 یکي از مفاهیم قدیمي در روا ن شناسي به ویژه مکتب روان تحلیل گري 
است، امروزه هم به عنوان نوعي اختالل در سطح بالیني و هم به عنوان صفت شخصیتي در 
سطح غیربالیني موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشي است. واژۀ خودشیفتگي، ریشه در 
 افسانۀ یوناني نارسیسوس دارد. متني که توسط شاعر التین، اواید، نوشته شده و حکایت پسر 
جواني به نام نارسیسوس است که عاشق انعکاس چهرۀ خودش در آب برکه مي شود و به 
خاطر این که نمي تواند از عشقش )تصویر خود ( جدا شود، همان جا مي ماند تا از گرسنگي 
مي میرد و در جاي بدنش، گلي مي روید. زماني که صاحب نظران روان شناسي، به فردي به 
عنوان فرد خودشیفته اشاره مي کنند، مشخصاتي را برمي شمارند که در نارسیسوس وجود 
داشت. در یک عبارت کلی، این واژه به فردی با عشق افراطی به خویشتن اشاره می کند. 

)ربر، 1985(.

خودشیفتگي که یکي از مفاهیم قدیمي در روا ن شناسي به ویژه مکتب روا ن تحلیل گري 
است، امروزه هم به عنوان نوعي اختالل در سطح بالیني و هم به عنوان صفت شخصیتي در 
سطح غیربالیني موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشي است. مفهوم خود شیفتگی یا عشق نا 
سالم به خود، هر چند برای اولین بار در نوشته های فروید مطرح شد، اما نظریه پردازی منسجم 
 در این زمینه به کارهای روان تحلیل گرانی چون کوهات و کرن برگ باز می گردد. )قربانی،
 1383(. خود شیفتگی سبکی از شخصیت است که با ویژگی هایی چون  »خود بزرگ بینی«، 
»تخیالت افراطی در مورد قدرت«، »زیبایی و موفقیت«، »حساسیت زیاد نسبت به انتقاد« و 

.)DSM. IV.1994( احساس بی نظیر بودن« مشخص می شود«
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یافته های پژوهشی در جمعیت های به هنجار نشان می دهد که خود شیفتگی، یک 
ساختار شخصیتی چند وجهی است که ارتباط پیچیده با سالمت روان دارد. برخی مولفه های 
این ساختار شخصیتی مثل اقتدار طلبی، برتری طلبی و خود تحسین گری، تا حدودی پیش 
بینی کنندۀ ارزش خود و کامال بی ارتباط با نا به هنجاری های روانی اند، اما برخی دیگر مانند 
بهره کشی و احساس محق بودن، پیش بینی کننده مشکالتی هم چون افسردگی و اضطراب 
به شمار می روند. بنابراین، خود شیفتگی افراطی، یک اختالل شخصیت به شمار می رود که 
به صورت یک الگوی فراگیر، شامل خود بزرگ بینی )در خیال و در عمل(، نیاز به تحسین، 

و فقدان قدرت هم دلی نمایان می شود. )حمزوی و قربانی، 1386(.

خود شیفتگی با پیامدهای مثبت و منفی همراه است )یانگ و پینسکی، 2006(. از جمله 
برخی پیامدهای آن می توان به کاهش افسردگي، برون گرایي، خوشایندي اولیه و عملکرد 
و  اولتمنز  امونس،1992،  و  لی  براد  بایدرمن،1993،  و  )واتسون  کرد.  اشاره  جمع  در  بهتر 
دیگران، 2004، واالس باومیستر،2002(. طبق نظر مارچادو )انویو،1970(،  پیامدهای منفی 
سبک زندگی خود شیفته از نقطه نظر روان شناختی و جامعه شناختی کامال روشن و واضح 
است. از جمله: عطش توجه، اطمینان افراطی به خود و فقدان همدلی، برخی از پیامد های 

منفی خود شیفتگی را تشکیل می دهند )یانگ و پینسکی، 2006(. 

بدون در نظر گرفتن بیش از یکصد سال کار نظری و عملی در حوزۀ خود شیفتگی 
 )اختر و تامپسون، 1982( بیشترین مطالعه کیفی و کار عملی در این حوزۀ طی 20 سال اخیر 
انجام شده و موضوع خود شیفتگی به مرکز مهمی از پژوهش های سال های اخیر تبدیل 
شده است. با وجود قدمت مباحث مربوط به خود شیفتگی در روان شناسی تاسال 1979 
 .)2004 آستین،  و  دیری  )کوباریچ،  بود  نشده  ساخته  آن  سنجش  برای  معتبری   آزمون 
سنجش  براي  که  است  خودسنجي  ابزار  نخستین   )NPI(2»خودشیفته شخصیت   »سیاهۀ 
ویژگي هاي خودشیفتگي در گروه هاي غیربالیني ساخته شده است. این وسیله متشکل از جفت 
ماده هایي است که پاسخ دهنده باید یکي از آن ها را انتخاب نماید. سیاهه ابتدا متشکل از 54 
ماده بود و راسکین و هال براي آن چهار، مولفه را گزارش کرده بودند که عبارتند از: »اقتدار/ 
 رهبري«3،  »برتري جویي / تکبر«4، »خودستایشي / درخودخزیدگي«5، »محق بودن/ بهره کشي« 
ماده   40 به  را  سیاهه  هاي  ماده  تعداد  اصلي  هاي  مولفه  تحلیل  با  تري  و  راسکین   بعدها 
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 کاهش دادند که متشکل از 7 مولفۀ اقتدار، خودنمایي، برتري جویي، »محق بودن، بهره کشي«6 
بود. )راسکین و هال ، 1979. راسکین و تری، 1988(. 

کوباریچ و همکاران )2004( با پژوهش روي نمونۀ 335 نفري و با استفاده از روش 
تحلیل مولفه هاي اصلي دو الگوي 2 و 3 عاملي را براي این سیاهه پیشنهاد کردند. الگوي 
دو عاملي متشکل از مولفه هاي اقتدار و خودنمایي و الگوي سه عاملي هم متشکل از اقتدار، 
خودنمایي و شخص ویژه  بود.  با توجه به تعدد عوامل شناسایي شده در تحقیقات مختلف 
عوامل سیاهه شخصیت خود شیفته، همپوشي زیادي با هم داشته و نمرۀ کل آن در مقایسه با 
هر یک از عوامل فرعي، قدرت پیش بیني کنندگي باالیي دارد. )واالس و باومستیر، 2002( و 

این ضعف در نمونه هاي ایراني هم گزارش شده است )قربانی و واتسون، 1385(.

آمز، روسه و اندرسون )2006(، نسخۀ فرم کوتاه شده اختالل شخصیت خود شیفته را 
 اعتباریابي کردند.  محمد زاده )1388( این سیاهه کوتاه شده را برای دانشجویان ایرانی اعتبار یابی 
بین پیش  متغیر  بین  دار  معني  ارتباط  نشانگر   F داري  معني  نسبت  وی  پژوهش  در   کرد. 
به  یعنی  مقیاس خودشیفتگي )MCMI_II( بود. اطالعات مربوط  )NPI-16( و مالك 
از تحلیل رگرسیون نشان داد که بین متغیر پیش  بتاي حاصل  با توجه به ضرایب  ضرایب 
بین و مالك رابطۀ معني داري وجود دارد، نتایج تحلیل حاکي از آن بود که متغیر پیش بین 
یعني NPI-16 مي تواند 60 درصد تغییرات تغییرات متغیر مالك یعنی مقیاس خودشیفتگي 
MCMI_II را پیش بیني نماید. همچنین نتایج پژوهش وی در مورد سیاهه شخصیت پنج 
عاملی نئو )NEO_FFI( گویاي آن بود که تفاوت مشاهده شده بین افراد با صفات برون 
گرایي باال و پایین و افراد با صفات توافق جویي باال و پایین معني دار است و دو گروه افراد 
با صفات برون گرایي باال و توافق جویي پایین نمرۀ بیشتري در پرسش نامۀ خودشیفتگي 

کسب مي کنند.
  به هر حال، چون نسخه اعتبار یابی شده محمد زاده )1388( فقط حاوی 16 ماده از 
ماده های چهل گانه ازمون اصلی NPI راسکین و تری است جامعیت آزمون اصلی را نداشته  
و این در حالی است که نسخه اصلی 40 سوالی، NPI در سطح وسیعی در نقاط مختلف 

جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 

 علیرغم شهرت جهانی این آزمون در انجام پژوهش های مربوط به مطالعۀ خود شیفتگی، 
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خود  متغیر  خصوص  به  و  شخصیت  شناسی  روان  های  پژوهش  حوزۀ  در  که  ای  مسئله 
تاکنون سیاهه شخصیت خود شیفته راسکین و  این است که  با آن مواجه هستیم  شیفتگی 
تری، در ایران برای استفاده در پژوهش های مربوط به خود شیفتگی اعتبار یابی نشده و لذا 
به منظور تعیین نمرات استاندارد نمونه های ایرانی ناچار به انجام چنین پژوهشی کاربردی 

در حیطۀ پژوهش های  روان شناسی به خصوص درجامعۀ دانشگاهی ایران خواهیم بود. 

با توجه به اهمیت سبک شخصیتي خودشیفته در آسیب شناسي رواني عمومي )مورف 
با  انطباق  خاطر  به  تری)1988(  و  راسکین  آزمون  بودن  جامع  و   ،)2001 رهودوالت،   و 
ویراست  چهارمین  شدۀ  نظر  تجدید  متن  )در  خودشیفته  شخصیت  اختالل  هاي  مالك 
راهنماي آماري و تشخیصي اختالل های رواني( که نیاز به ابزاري مناسب به منظور سنجش 
خودشیفتگي را برطرف مي کند، هدف اصلی از پژوهش حاضر اعتبارسنجي و انطباق مقیاس 
مذکور با جامعۀ ایراني است. ابزار حاصل از این پژوهش مي تواند در تحقیقات مربوط به 
باشد. در راستای   ایران کاربرد داشته  شخصیت خودشیفته و نگرش هاي مربوط به آن در 

وصول به هدف اصلی، محققان ناچار از دستیابی به اهداف فرعی ذیل بودند:

 - بررسی همبستگی بین نمره »مقیاس خودشیفتگي سیاهه شخصیت چند محوری میلون«7 
   )MCMI-III( و نمره پرسشنامه. 

 - بررسی همبستگی بین نمره صفت برون گرایی باال در »سیاهه شخصیت پنج عاملی نئو«8 
    )NEO-FFI( و نمره »سیاهۀ شخصیت خود شیفته« راسکین و تری در بین دانشجویان 

   مورد مطالعه.
 - بررسی همبستگی بین نمره صفت توافق جویی پایین در فهرست شخصیت پنج عاملی 
    نئو)NEO_FFI( و نمرۀ سیاهه شخصیت خود شیفته )NPI( راسکین و تری در بین 

   دانشجویان مورد مطالعه.
شخصیت  سیاهۀ  های  مقیاس  خرده  روایی  مورد  در  تاییدی  عاملی  تحلیل  بررسی   - 

   خود شیفته )NPI-40( در نمونۀ مورد مطالعۀ ایرانی.
دانشجویان   بین  در  تری  و  راسکین  شیفته«  »سیاهۀ شخصیت خود  نمرۀ  تفاوت  بررسی   - 

   دختر و پسر مورد مطالعه.
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l روش

پژوهش حاضر در یک بررسي زمینه یابي از نوع مقطعي انجام گرفته است. ابتدا »سیاهۀ 
از دو نفر متخصص  به فارسي برگردانده و  شخصیت خود شیفته« توسط نویسندۀ مسئول 
زبان انگلیسي درخواست گردید که ماده هاي برگردانده شدۀ فارسي را به انگلیسي ترجمۀ 
معکوس نمایند. آن گاه شکاف هاي موجود در تطابق دو ترجمه اصالح گردید. سپس آزمون 
حاصل روي چند آزمودني به صورت آزمایشي اجرا و اشکاالت پیش آمده براي کاربرد نهایي 

اصالح گردید. 

العظمی  اله  آیت  دانشگاه  پسر  و  دختر  دانشجویان  کلیۀ  از  عبارت  آماري«  »جامعۀ 
بروجردی”ره” که در سال تحصیلي1392 مشغول به تحصیل بوده اند که بر حسب دانشکده، 
در مجموع  9 کالس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه گیري از نوع »تصادفي 
طبقه اي« بود. حجم نمونۀ انتخاب شده 335 نفر دانشجو ازبین دانشجویان سه دانشکده مورد 
نظر بود. در اجراي ابزار میلون، 103 نفر از نمونۀ تحقیقي که به طور تصادفي انتخاب شده 
بودند، هم زمان به سئواالت دو سیاهۀ شخصیت خودشیفته و میلون جواب دادند. در تکمیل 
آزمودني ها نخست سیاهۀ شخصیت  از  نیمي  تقریبا  داده شد که  ترتیبي  ابزار،  همزمان دو 
خودشیفته و سپس میلون و نیم دیگر بر عکس آن را تکمیل نمایند. به این وسیله اثرات ناشي 
از ترتیب تکمیل ابزارها کنترل شد. در اجراي دو زیرمقیاس برون گرایي و توافق جویي ابزار 
افتراقي استفاده شد، از شرکت کننده ها   شخصیت 5 عاملي نئو که به منظور احراز روایي 
)35 نفر با نمره برون گرایی باال و 35 نفر با نمره توافق جویي پایین( خواسته شد پاسخ هاي 
 خود را در دامنه اي 5 درجه اي از »کامال مخالف« تا »کامال موافق« درجه بندي کنند. داده ها 
همبستگي  زمان(،  هم  روایي  بررسي  منظور  )به  خّطی  ساده  رگرسیون  روش  از  استفاده  با 
پیرسون )به منظور بررسي اعتبار( و آزمون t براي گروه هاي مستقل )به منظور بررسي روایي 

افتراقي و مقایسه نمرات مونث و مذکر( در نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند. 

l ابزار

ابزار، نسخۀ کوتاه  □ الف: »سیاهه شخصیت خودشیفته« )نسخۀ 40 ماده ای(: این 
شدۀ سیاهۀ 54 ماده اي شخصیت خودشیفته است که به منظور سنجش ویژگی هاي مرتبط 
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پرکاربردترین  ابزار  این  است.  شده  ساخته  تری  و  راسکین  توسط  با شخصیت خودشیفته 
 وسیله خودگزارش دهي از صفات خودشیفته در جمعیت بهنجار است و متشکل از جفت 
ماده هایي است که پاسخ دهنده باید یکي از آن ها را انتخاب نماید، جمع نمره ها در هر یک 
از دو گزینه به طور جداگانه محاسبه مي شود و در نهایت مجموع نمره ها سطح خودشیفتگي 
فرد را نشان مي دهد. روایي سیاهه شخصیت خودشیفته، از طریق اجراي همزمان آن با سیاهه 
چند محوري اختالل شخصیت میلون که بیش از سایر ابزارها مي تواند اختالل شخصیت 
خودشیفته را ارزیابي کند تعیین شده است و همبستگي معنادار)p>0/001 و r=0/79( برای 
این دو سیاهه به دست آمده است )راسکین و تري، 1988(. این سیاهه دارای هفت مولفه بوده 
و خودشیفتگي را بر اساس دو رویکرد مولفه ای و کلی، هم به به طور جداگانه و تنها با در 
نظرگرفتن زیر مقیاس های هفتگانه وهم به طور تک رویکردی )در نظر گرفتن نمرۀ عمومی 
خود شیفتگی( ارزیابي مي کند. طبق نظر راسکین و تری)1988( هر کدام از 7 مولفه، یک 
همبستگی به میزان 20 و باالتر را با دست کم دو مولفۀ دیگر نشان دادند. بر اساس محتوای 
سوال های آزمون، به طور آزمایشی 7 مولفه NPI این گونه نامگذاری شدند: اقتدار، خود 

نمایی، برتری طلبی، احساس محق بودن، بهره کشی، خود- بسندگی، و غرور.

ابزاري 60 سئوالي  نئو)NEO-FFI(: این سیاهه  □ ب: سیاهۀ شخصیت 5 عاملي 
است که در هر سوال آزمودنی نمرۀ صفر تا چهار را کسب می کند. هر یک از سوال ها 
 نشان دهندۀ پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا به ترتیب، عامل N روان آزردگی،
E برون گرایی، O  گشودگی،  A توافق جویی و C  با وجدان بودن است.این ابزار توسط 
کاستا و مک کری )1992( ساخته شده و به صورت لیکرت 5 درجه اي و در دامنه هاي از 
»کامال مخالف« تا »کامال موافق« نمره گزاري مي شود. این سیاهه در ایران توسط گروسي 
فرشي )1377( هنجار یابی شده است. اعتبار این ابزار با استفاده از روش آزمون-آزمون مجدد 
به ترتیب 0/83، 0/75، 0/80، 0/79، و  ماه  به فاصله سه  از دانشجویان  نفر  در مورد 208 
0/79 برای عوامل C .A .O .E .N به دست آمده است. همچنین در تحقیق مالزاده)1381( 
ضرایب اعتبار آزمون-آزمون مجدد در فاصله 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به 
ترتیب 0/83، 0/78، 0/73، 0/79 و 0/85 برای روان آزردگی،  برون گرایی،  گشودگی،  توافق 
جویی و با وجدان بودن گزارش شده است. ضریب آلفاي کرونباخ نیز برای روان رنجور 
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آزردگی ، برون گرایي، گشودگی، توافق جویي و وظیفه شناسي به ترتیب 0/86، 0/83، 0/74، 
0/76 و 0/87 به دست آمده است )فتحی آشتیانی،1388(. از این سیاهه فقط دو زیر مقیاس 
افتراقي استفاده شده است.روایي  »برو ن گرایي« و  »توافق جویي« به منظور احراز روایي 
افتراقي از طریق توان تمایزگزاري سیاهه بین افراد با صفت برونگرایي باال و توافق جویي 

پایین سنجیده شد. ضرایب اعتبار از نوع بازآزمایي، تنصیفي و همساني دروني بوده است.

□ ج: سیاهۀ شخصیت چند محوري بالیني میلون-MCMI-III( 3(: نسخۀ اصلی 
این ابزار توسط تئودور میلون9 تدوین وارائه شد و از آن زمان تاکنون دو بار تجدید نظر شده 
 است )1994،1987(. »سیاهۀ شخصیت چندمحوري بالیني میلون« داراي 175 ماده است و 
در مجموع 24 مقیاس بالینی و 4 شاخص روایی دارد، از مجموع این 24 مقیاس، 14 مقیاس آن 
به سنجش اختالل های شخصیت بر اساس محور دو DSM-IV  می پردازند و 10 مقیاس 
دیگرنشانگان بالینی را بر اساس محور یک می سنجند )فتحی آشتیانی،1388(. این سیاهه در 
ایران توسط خواجه موگهي)1995( هنجاریابي شده است و ویژگي هاي روان سنجي آن با 
یافته هاي گزارش شده توسط میلون هم خواني دارد. با آن که ابزار مذکور براي جمعیت هاي 
بالیني ساخته شده، در چند مطالعه با گروه هاي غیربالیني نیز به کار برده شده است. طبق نتایج 
اعتباریابي این مقیاس در ایران، ضریب اعتبار به روش کودر ریچاردسون 0/85 و ضریب 
اعتبار بازآزمایي آن 0/86 گزارش شده است )چوکا، وندنبرگ و شانلی، 1997(. در پژوهش 
حاضر سیاهۀ خودشیفتگي این ابزار که داراي 24 ماده است و به صورت بلي - خیر جواب 
داده مي شود مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار جنبه هایی از تیپ منفعل- مستقل در 
تیپ شناسی میلون را می سنجد. افرادی که در این مقیاس نمره باال می گیرند افرادی هستند 
که بیش از حد به خودشان ارزش می دهند و از خود راضی، متکبر و مغرور هستند خود 
را ذیحق دانسته و به شکل خود محورانه ای به خود مشغولند و اگر کسر شان خود ندانند 
در تعامالت اجتماعی شرکت می کنند. برای رسیدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و 
مطیع نیز باشند )فتحی آشتیانی،1388.ص196(. میزان اعتبار سیاهه از طریق همسانی درونی 
توسط میلون و همکارانش 0/87 گزارش شده است.در ضمن روایی آزمون از طریق مقایسه 
را  باال  به   0/75 همبستگی  میزان  آزمون(  دو  مشترك  عوامل  )سنجش   MMPI آزمون  با 
گزارش کرده است. شریفی)1381( در مطالعۀ خود برای بررسی ضریب اعتبار این آزمون 
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به روش آلفای کرونباخ )0/87 به باال( و باز آزمایی )0/82 با باال( را برای آن گزارش کرده 
 است )همان، ص202(. در مطالعه فعلی از روایي همزمان با اجراي همزمان ابزار خودشیفتگي

MCMI-III  و NPI-40 استفاده به عمل آمده است.

l یافته ها

فراواني شرکت کنندگان در طبقات جنسی بر اساس مشخصه هاي آمار توصیفي در 
جدول 1 نشان داده شده است.

 مقایسۀ نمره کل خودشیفتگی بر اساس جنس: براي مقایسۀ نمرات دانشجویان دختر و
 پسر از آزمون t براي گروه هاي مستقل استفاده شده که نتایج آن در جدول 2 قابل مشاهده 

است.

نتایج به دست آمده، تفاوت بین دو گروه  را در نمرات سیاهه نشان مي دهد، دانشجویان 
پسر نمرات بیش تري در این آزمون کسب کرده اند. با توّجه به نسبت آزمون t  به دست 
آمده )303 /3-( در سطح )p>0/001( تفاوت مشاهده شده در نمره کل خود شیفتگی، بین 

دو گروه از نظر آماری معنادار شده است.

 در مطالعۀ حاضر سه نوع اعتبار بازآزمایي، تنصیفي و همساني دروني گزارش گردید. 
براي تعیین اعتبار بازآزمایي، تعداد 45 نفر به صورت نمونه گیري داوطلب از نمونۀ آماري 

                      

جدول 1. مشخصات جمعیت شناسی نمونه آزمون

جنس

دختر
پسر

جمع کل

فراوانی میانگین سنی

211
124
335

درصد

0/63
0/36
100

میانگین سنی

20/91
21/24
21/08

انحراف معیار

2/187
1/334
1/76

                      

NPI -40 جدول 2. مقایسه نمرات دانشجویان دختر و پسر در سیاهه

سطح معناداری

0/001

درجه آزادی

333

t

-3/303

انحراف معیار

5/387

5/353

میانگین

16/27

18/27

تعداد

211

124

جنسیت

دختر

پسر
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انتخاب و سپس در فاصلۀ 4 هفته دوباره آزمایش شدند.  با این روش ضریب اعتبار0/72 به 
دست آمد )p>0/000( به منظور تعیین اعتبار تنصیفي مقیاس، از داده هاي کل نمونه )335( 
استفاده شده است؛ به این منظور سئواالت به دو قسمت زوج و فرد تقسیم و هر قسمت 
به طور جداگانه نمره گذاری شد، سپس ضریب همبستگي بین دو قسمت محاسبه گردید؛ 
این ضریب براي سیاهه برابر p>0/05( 0/75( به دست آمد. جهت سنجش همساني دروني 
 سیاهه و خرده مقیاس هاي آن از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. در این جا نیز داده هاي 
کل نمونه 335 نفر وارد تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل، ضریب آلفا براي NPI برابر 
p>0/05( 0/65(، و ضرایب آلفاي خرده مقیاس هاي آن بین 0/11 تا 0/52 به دست آمده 
آن در جدول 3  مقیاس های  آلفای کل سیاهه و خرده  به ضریب  مربوط  اطالعات  است. 

محاسبه شده است.

جهت سنجش ضریب همبستگی بین کل سیاهه و خرده مقیاس های  آن ها، از ضریب 
همبستگی پیرسون استفاده شده است، در این جا نیز داده هاي کل نمونه 335 نفر وارد تحلیل 
ها، ضریب  مقیاس  بین خرده  ماتریس همبستگی  از جدول  نتایج حاصل  اساس  بر  شدند. 
همبستگی براي سیاهۀ شخصیت خود شیفته با خرده مقیاس ها  بین 0/45 )غرور( تا 0/69 
)اقتدار( شده است. )p>0/01(، و ضرایب آلفاي خرده مقیاس ها با یک دیگربین 0/11 )غرور 
 با خودبسندگی( تا0/37 )اقتدار با برتری طلبی( به دست آمده است. نتایج حاصل از جدول 

                      

جدول 3. ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مقیاس هاي سیاهه شخصیت خود شیفته

آزمون

کل سیاهه

اقتدار

خودنمایی

برتری طلبی

محق بودن

بهره کشی

خود بسندگی

غرور

میانگین

17/01

4/06

2/89

2/00

2/83

1/44

2/58

1/27

انحراف معیار

5/45

1/79

1/56

1/36

1/29

1/14

1/38

0/77

ضریب آلفا

0/65

0/52

0/43

0/45

0/23

0/30

0/34

0/11
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ماتریس همبستگی بین خرده مقیاس ها  و کل سیاهه در جدول 4 محاسبه شده است.

در مطالعۀ حاضر دو نوع روایي هم زمان و افتراقي گزارش شده است. به منظور بررسي 
روایي هم زمان، از اجراي هم زمان سیاهه های خودشیفتگي و شخصیت چند محوري بالیني 
میلون 3 استفاده شد. به این منظور 103 نفر از نمونۀ تحقیقي که به طور تصادفي انتخاب 
شده بودند، هم زمان به سئواالت دو سیاهه جواب دادند. نتایج نشان داد که همبستگي بین 
دو پرسش نامه p>0/000( 0/83( است. به منظور تعیین دقیق تر رابطه از تحلیل رگرسیون 

ساده خطی استفاده شده است. 

در این مرحله، سیاهه به عنوان متغیر پیش بین و سیاهه خودشیفتگي MCMI-III به عنوان 
متغیر مالك وارد معادلۀ رگرسیون شدند. جدول 5 نتایج تحلیل رگرسیوني را نشان مي دهد.  نسبت 

معني داري F در جدول 5 نشانگر ارتباط معني دار بین متغیر پیش بین و مالك است. 

تحلیل رگرسیون  برآورد و ضرایب  معیار  تعیین، خطاي  به ضرایب  مربوط  اطالعات 
در جدول 6 آمده است. با توجه به ضرایب بتاي حاصل از تحلیل رگرسیون مي توان نتیجه 

                      

NPI -40 بر اساس پرسشنامه  MCMI-III جدول 5. تحلیل واریانس و رگرسیون مقیاس خود شیفتگی

سطح معناداری

0/000

F نسبت

239/234

میانگین مجذورات

100/643
4/601

مجموع مجذورات

1100/643
469/270

1569/913

منابع تغییرات

رگرسیون
باقیمانده

کل

درجه آزادی

1
102
103

                      

جدول 4. ضرایب همبستگی کل سیاهه شخصیت خودشیفته و خرده مقیاس هاي آل 

ضریب  همبستگی
           اقتدار 

خود بسندگی
    برتری طلبی 
      خود نمایی 
بهره کشی

غرور
      محق بودن 

           NPI  

اقتدار
1

0/34**

0/37**

0/22**

0/12*

0/19**

0/28**

0/69**

خود بسندگی
0/34**

1
0/24**

0/14**

0/20**

0/11*

0/20**

0/57**

برتری طلبی
0/37**

0/24**

1
0/17**

0/17**

0/21**

0/28**

0/62**

خود نمایی
0/22**

0/14**

0/17**

1
0/18**

0/30**

0/24**

0/58**

بهره کشی
0/12*

0/20**

0/17**

0/18**

1
0/16**

0/17**

0/46**

غرور
0/19**

0/11*

0/21**

0/30**

0/16**

1
0/16**

0/45**

محقق بودن
0/28**

0/20**

0/28**

0/24**

0/17**

0/16**

1
0/58**

NPI

0/69**

0/57**

0/62**

0/58**

0/46**

0/45**

0/58**

1
* p>0/05    ** p>0/01    
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گرفت که بین متغیر پیش بین و مالك رابطۀ معني داري وجود دارد. جدول 6 مقدار ضریب 
توان گفت که مقدار مي  این  به  توجه  با  و  برابر 0/701 است  که  نشان مي دهد  را   تعیین 
70 درصد از تغییرات MCMI را مي توان ناشي از تغییرات NPI دانست و متغیر پیش بین 

ما 70 درصد از تغییرات متغییر وابسته یا مالك را تبیین مي کند.

به منظور بررسي روایي افتراقي 35 نفر از شرکت کننده ها که در مقیاس برون گرایي 
نمرۀ باالیي کسب کرده بودند به همراه 35 نفر از شرکت کننده ها که در مقیاس توافق جویي 
نمرۀ باالیي کسب کرده بودند، با گروه شاهد در سیاهۀ شخصیت خودشیفته مقایسه شدند. 
جدول های 7 و 8  به منظور احراز روایي افتراقي، نتایج مقایسۀ جفت گروه ها را بر اساس 
نمراتي که در این سیاهه به دست آورده اند، مقایسه مي کند. اطالعات این جدول ها گویاي 
آن است که تفاوت مشاهده شده بین افراد با صفات برون گرایي باال و پایین و افراد با صفات 
توافق جویي باال و پایین معني دار است و دو گروه افراد با صفات برون گرایي باال و توافق 

جویي پایین نمرۀ بیش تري در سیاهه خودشیفتگي کسب مي کنند.

                      

MCMI-III جدول 6. اطالعات مربوط به ضرایب تحلیل خط رگرسیون مقیاس خود شیفتگی
NPI -40 براساس پرسشنامه

متغیر وارد شده به معامله

NPI -40

ضریب بتا

0/837

t نسبت

15/467

ضریب تعیین

0/701

خطای معیار برآورد

2/145

t سطح معناداری

0/001

                      

جدول 7. مقایسه افراد با صفت برون گرایی باال و پایین در سیاهه شخصیت خودشیفته

سطح معناداری

0/035

df

68

T

2/146

میانگین

18/40

15/57

تعداد

35

35

گروه

برون گرایی باال

برون گرایی پایین

انحراف معیار

5/484

5/543

جدول 8 . مقایسه افراد با صفت توافق جویي باال و پایین در سیاهه شخصیت خودشیفته

سطح معناداری                      

0/031

درجه آزادی

68

t

-2/206

میانگین

15/54

18/40

تعداد

35

35

گروه

توافق جویی باال

توافق جویی پایین

انحراف معیار

5/617

5/214
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جدول 10. شاخص های برازش ساختار هفت عاملی ان پی آی-40 در تحلیل عاملی تاییدی

شاخص های آماری

مقادیر برازش

df

719

P

0/01

GFI

0/93

AGFI

0/91

CFI

0/83

RMSEA

0/082

X2

1061/29

از روش  عاملی سیاهه شخصیت خود شیفته  برازش ساختار هفت  بررسی  منظور  به 
تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL 8/5 که از بسته های نرم افزاری مدل 
عاملی سواالت   بارهای   9 در جدول  است.  استفاده شده  است،  ساختاری  معادالت  سازی 
سیاهۀ شخصیت خود شیفته بر روی عوامل هفت گانه ارائه شده است. همانگونه که مشاهده 

می شود بیشتر ماده ها دارای بار عاملی بیش از 0/4 با عوامل هفتگانه می باشند. 

از مجموع آماره های برازش، پنج شاخص مطلوبیت برازش شامل »شاخص نیکویی 
 برازش«)GFI(، »شاخص نیکویی برازش تعدیل شده«)AGFI(، »جذر برآورد خطای تقریب«
)RMSEA(، »شاخص برازندگي تطبیقي« و »مجذور خی« برای بررسی برازش مدل عاملی 
 استفاده شد. همان طور که نتایج جدول 10 نشان می دهند، شاخص نیکویی برازش برابر 0/93، 
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده برابر 0/91 و جذر برآورد خطای تقریب برابر با 0/082 
نیکویی  و شاخص  برازش  نیکویی  که شاخص  زمانی  و کوك،11  براون10  نظر  طبق  است. 
برازش تعدیل شده بزرگتر از 0/90 و جذر برآورد خطای تقریب کمتر از 0/10 باشد، نشان دهندۀ 
برازش مدل است. از مجموع شاخص های برازش می توان نتیجه گرفت که داده ها با مدل 
مفروض، هماهنگی داشته و ساختار هفت عاملی ان پی آی-40 در نمونه مورد مطالعه برازش دارد.  

جدول 9. نتایج تحلیل عاملی تاییدی سیاهه شخصیت خود شیفته

سوال 
4
9

26
37
40

سوال 
6

13
16
23
35

سوال 
5

14
18
24
25
27

سوال 
17
21
22
31
34
39

سوال 
15
19
29

سوال 
2
3
7

20
28
30
38

سوال 
1
8

10
11
12
32
33
36

بار عاملی
0/60
0/73
0/42
0/45
0/73

بار عاملی
0/61
0/31
0/62
0/29
0/35

بار عاملی
0/57
0/14
0/45
0/20
0/33
0/63

بار عاملی
0/20
0/57
0/33
0/55
0/19
0/77

بار عاملی
0/29
0/36
0/26

بار عاملی
0/17
0/15
0/78
0/32
0/28
0/83
0/59

بار عاملی
0/61
0/24
0/35
0/50
0/53
0/66
0/60
0/58

اقتدار                خود نمایی            برتری جویی           بهره کشی             محقق بودن          خود بسندگی              خود بینی
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l بحث و نتیجه گیری

o هدف مطالعۀ حاضر، بررسي روایي اعتبار سیاهه شخصیت خود شیفته براي اندازه 
گیري رفتارهاي خودشیفته به ویژه در اختالل شخصیت خودشیفته بود. در این راستا، پژوهش 
حاضر نشان داد ضرایب حاصل از اجراي هم زمان دو سیاهه به منظور احراز روایي هم زمان از 
لحاظ آماری مناسب است. نتایج تحلیل رگرسیوني هم حاکي از آن است سیاه شخصیت خود 
 شیفته70 درصد از تغییرات مقیاس خودشیفتگي سیاهه MCMI-3 را پیش بیني مي کند. 
بنابراین، همبستگي با سیاهه مذکور نشان  دهندۀ روایی هم زمان NPI- 40 است. در ارتباط 
با روایي افتراقي، نتایج حاکي از آن است کهسیاهه شخصیت خود شیفته قابلیت تفکیک افراد 
با صفات برون گرایي باال و توافق جویي پایین از گروه شاهد را دارد و این دو گروه نمرۀ 

بیشتري در سیاهه خودشیفتگي کسب مي کنند.  

o از آن جایي که برون گرایي باال و توافق جویي پایین از ویژگي هاي افراد خودشیفته 
هستند )یانگ و پینسکی، 2006؛ برادل و امونز،1992(، بنابراین سیاهه از روایي افتراقي مطلوبي 
برخوردار است. نتایج مطالعۀ حاضر در مورد روایي افتراقي با نتایج مطالعۀ محمد زاده )1388( 
همخوانی دارد. به منظور مطالعۀ اعتبار، از سه روش بازآزمایي، تنصیفي و ضریب همساني 
دروني استفاده شد. ضریب اعتبار بازآزمایي به دست آمده در فاصلۀ چهار هفته 72 درصد 
است که از نظر آماری ضریب مطلوبی به شمار می رود. همچنین، شاخص ضریب اعتبار 
به روش هاي تنصیفي و همساني دروني براي سیاهه در سطح مطلوبي گزارش شده است. 
این شاخص هاي اعتبار با شاخص هاي گزارش شده در مطالعات راسکین و تري )1988( 
بازآزمایي در مطالعۀ  اعتبار همساني دروني و  نزدیک است. الزم به ذکر است که ضرایب 
راسکین و تري به ترتیب 0/83 و 0/82 به دست آمده بود. تشابه ضرایب اعتبار گزارش شده 
در تحقیقات مختلف بیانگر آن است که سیاهه چندان دستخوش تغییرات وضع و حالت نشده 
و در طول زمان داراي ثبات کافي است و بنا بر این در شرایط مختلف زماني و فرهنگي به 

نتایج تقریبا مشابهي منجر مي شود.

o در ارتباط با تفاوت هاي دو جنس، این پژوهش نشان داد که بین گروه هاي مونث 
و مذکر در سیاهه تفاوت معني داري وجود دارد و گروه مذکر نمرات بیشتري در صفات 
خودشیفتگي کسب مي کنند. این یافته ها با تحقیقات قبلي که نشان داده اند مردان در مقایسه 
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با زنان نمرات باالیي در سیاهۀ شخصیت خودشیفته کسب مي کنند )واتسون و همکاران، 
1983، فاستر، کمبل و توینگ، 2003؛ آمز، روسه و آندرسون، 2006؛ و محمد زاده، 1388( 
و نیز با متن تجدید نظر شدۀ چهارمین ویراست راهنماي آماري و تشخیصي اختالل های 
رواني)2000( که در آن گزارش شده است مبتالیان به اختالل شخصیت خودشیفته 50 تا 75 
درصد مرد هستند مطابقت دارد. بررسي نتایج تحلیل عامل تائیدي نشان مي دهد که سیاهۀ 
شخصیت خود شیفته در بین جامعه مورد مطالعه برازش دارد و در مجموع مقدار شاخص ها 
با مالك تفسیري آن ها مطابقت دارند و این، نشان دهندۀ کفایت و روایي بسندۀ سیاهه است. 
بنابراین مي توان نتیجه گرفت که مدل هفت عاملي خودشیفتگی از برازش خوبي در جامعۀ 

ایرانی برخوردار است.

o در یک جمع بندي کلي، تشابه ضرایب گزارش شده در این تحقیق با ضرایب مولفان 
و  انگلیسي  زبان  در  آزمون  عبارات  بودن  نشانگر ساده و سلیس  اصلي  فرهنگ  در  مقیاس 
نیز در زبان فارسي است و این که انطباق نسخۀ اصلي با فرهنگ ایراني به صورت مطلوب 
انجام گرفته است. بنابراین، ابزار حاصل از این پژوهش مي تواند در پژوهش هاي مربوط به 

خودشیفتگي در ایران قابلیت کاربرد داشته باشد.
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