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 چكيده
و عــاطفي ســازگاريو خودپنــداره نقــش بررســي پــژوهش، ايــن از هــدف
و توصيفيايه پژوهش زمره در پژوهش طرح.بود خودشيفته افراد در اجتماعي

 دورة دانـشجويان آماري جامعة بين از منظور بدين.بوداي مقايسه-علي نوع از
 روش بـا آماري نمونة عنوان به نفر 250 تهران دانشگاه هاي دانشكده كارشناسي
 مقيـاس پـژوهش، در اسـتفاده مـورد ابزارهـاي.شد انتخاباي خوشه تصادفي

ــاس،)1988،1979 هــال،و راســكين( خودشــيفته شخــصيت ــدارة مقي  خودپن
 نمونه افراد همة كه بود)1961( بل سازگاري سنجش پرسشنامةو)1957(راجرز

 از مساوي گروه دو به نمونه افراد اطالعات آوري جمع از بعد.دادند پاسخ آن به
 بـراي.شـدند تقـسيم ناسـازگارانهو سازگارانه خودشيفتگي با دخترانو پسران
 استفاده خطي رگرسيونو پيرسون دو خي آزمون از پژوهش هاي فرضيه بررسي

و سـازگارانه خودشـيفتگي بـا افـراد گروه دو در خودپنداره داد نشان نتايج.شد
 سـازگار، خودشـيفته افـراد كـه معنـي بدين.دارد معناداري تفاوت ناسازگارانه،
 مـدل.دارنـد تري منفي خودپندارة ناسازگارةخودشيفت افرادو مثبت خودپندارة

.اسـت مـؤثر خودشيفتگي بيني پيش در خودپنداره كه داد نشان خطي رسيونرگ
.دارد دنبـال بـه را خودشيفتگي در تغيير افراد خودپنداره در تغيير كه معني بدين
 خي آزمون نتايج اجتماعي،و عاطفي سازگاري با خودپنداره رابطة بررسي براي
 آزمـون نتـايج.دارد وجـودامتغيره اين بين مثبت رابطة كه داد نشان پيرسون دو

ــراي پيرســون دو خــي ــاوت بررســي ب ــاطفي ســازگاري تف  در اجتمــاعيو ع
و عـاطفي سـازگاري كـه دهـدم نـشان ناسـازگارانهو سـازگارانه خودشيفتگي

.اسـت ناسـازگارانه خودشيفتگيازتر بيش سازگارانه خودشيفتگي در اجتماعي
 پسرانو دختران گروه دو بينهك داد نشان پيرسون دو خي آزمون نتايج همچنين

.ندارد وجود معناداري تفاوت ناسازگارانه خودشيفتگيو خودپنداره ميزان در
ها كليد واژه

 ناسـازگارانه؛ سـازگاري؛ خودشـيفتگي سازگارانه خودپنداره؛ خودشيفتگي
 پسر؛ دانشجويان اجتماعي؛ دانشجويان دختر؛ سازگاريعاطفي
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 مقدمه
بد همة ما انسان  تـدريج پيچيـده اين تجربيات بـه.و تولد با دنياي بيرون مواجه هستيم ها از

آن مي و در خالل گسترش ايـن بخـش. شـود مـي ها يك بخش از بقية تجربيـات متمـايز شوند
و خودم تعريـف  كه با كلمة من، مرا و جداگانه . اسـت1شـود، خـود يـا خودپنـداره مـي جديد

كه آنچ و بالفاصله بخشي از خوده به تشكيل خودپنداره مستلزم آن است از طور مستقيم  اسـت
به خـود متمـايز شـود و رويدادهاي بيروني نسبت از ايـن گذشـته، خودپنـداره. ديگران، اشياء

و بايد باشد تصور فرد از آن كه دوست دارد . چيزي است
ن يكي از مفاهيم محوري در شـناخت اجتمـاعي موضـوع خاصـي اسـت كـهاعنو به2خود

به آن توجهش روان و عيني اين مفهوم شامل كلية كيفيت. اند كرده ناسان از ساليان پيش هاي ذهني
و ديگران از او دارند  كه شخص از خود از تجربة دهندة جنبة مهمي آگاهي از خود نشان. است

دهنـد كـه مـي هـا نـشان تعداد جالب تـوجهي از پـژوهش. شناختي يا ذهني انسان است پديدار
در حـال. گـذارد مـي ها بر رفتار او اثـر اس انسان از خود در بسياري از موقعيت چگونگي احس 

و رايج حاضر مهم  و اختالالت رفتاري را به خـود نـسبت داده ترين  فرويـد(انـد ترين اشكاالت
،1382.(

سه دليل تأكيد شده است به دهنـدة جنبـة اول اينكه آگـاهي از خـود نـشان:به مفهوم خود
دهنـد مـي ها نشان دوم اينكه تعداد جالب توجهي از پژوهش. ذهني انسان است از تجربة مهمي

و سـوممي ها بر رفتار او اثر كه چگونگي احساس انسان از خود در بسياري از موقعيت  گـذارد
به كار رفته اسـت هاي سازمان اينكه مفهوم خود براي بيان جنبه  و يكپارچة كنش شخصيت يافته

).1386جاللي،(
و ارتبـاط آن بـا متغيـر سالطي هـاي هاي اخير مطالعات بسياري در خصوص خود پنـداره

و شايـستگي در جنـسيت ديگري نظير هويت،  و پيـشرفت تحـصيلي ، عـزّت نفـس، مؤفقيـت
به خصوص در ميان نوجوانان اجرا شده است انجام هـا نيـز در بـسياري از پـژوهش. دادن كار،

و خودپنـداره بـوده اسـت، امـا بـه نـدرت نقـش گيري مفهـوم خـو توجه بر چگونگي شكل  د
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كه در آينـده بـه خودپنداره در شكل گيري اختالالت شخصيت يا اختالالتي نظير خودشيفتگي،
و. بروز اختالل شخصيت منجر خواهد شد، به ندرت شده است  بنابراين، پژوهش در اين رابطه

ر  كه اين دو متغير بر سازگاري افراد دارد، خأليي كه در حوزة پژوهشتأثيري هاي مربـوط بـها
و مسائل مربوط به سازگاري وجـود دارد، تاحـدودي  به خودشيفتگي و اختالالت مربوط خود

و راه تازه سه حوزه باز خواهد كرد پر كرده .اي را در برابر محققان اين
و انـواع سـازگاري، در حـوزة روان شناسـي از طرف ديگر مسائل مربوط بـه خودشـيفتگي

ــي نوجوا ــسيار مهم ــوع ب ــانواده، موض و خ ــشاوره ازدواج ــوزة م و ح ــان و جوان ــان . اســت ن
كه در اين حوزه انجام پژوهش به پيشبرد هر چه بيشمي هايي تر دانش ايـن حـوزه كمـك شود

و زمينه  آن ساز ارائه راهكارهاي مناسب خواهد كرد و مشكالت مرتبط با تر در خصوص مسائل
م. خواهد شد  و پسر در هر كدام از ايـن متغيرهـا، امكـان عالوه بر اين، قايسة بين جوانان دختر

و نـشان مـي ها فراهم هاي موجود بين دو جنس را در اين حوزه مشاهدة تفاوت  دهـد مـي كنـد
تر خودشيفتگي ناسازگارانه در مـردان ترين فراواني در اين متغيرها، براي مثال فراواني بيش بيش

به زنان يا غيره، مرب  و مقايـسة ايـن مـي بـه نظـر. وط به كدام جنس است نسبت رسـد بررسـي
به نوبة خود، باب جديدي را در حوزة مطالعات  . نيز به وجود آوردجنسيتموضوعات

» خـود«اعتقاد داشت كـه بـه صـورت ايـده آل،) 2،1386به نقل از شولتز(،)1961(1راجرز
و يك كل سازمان يافته است  اي احتمالي خود براي همساني تالشه تمام جنبه. الگويي همسان

هاي مختلف دفاعي نظير انكـار يـا تالش براي همخواني يا سازگاري از طريق مكانيزم. كنند مي
مي  و ارزيابي او از تجارب خود به ميزان زيادي. شود تحريف انجام اگر بين خودپنداره شخص

بي اثر ناهمخواني وجود داشته باشد، امكان دارد دفاع  و در مقابل تجربه هاي او هاي تهديد شود
به دفاع نباشد  و سازگاري. كننده قادر در. شـود فـرد نيـز تهديـد مـي3در اين بين سالمت روان

اي مناسـب، شرايط ناسازگاري فرد قادر نيست خود را با محيط اجتماعي يا خانوادگي به گونـه
حا  و و معموالً اين ناسازگاري بر رفتار وميالت عاطفي او تأثير هماهنگ يا سازگار كند گذارد

كه زمينة اختالالت شخـصيتي ماننـد اخـتالل شخـصيت خودشـيفته را  شايد همين مسأله است
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به. كندمي فراهم و عنوان موهبتي آميخته تعريف شـده كـه از جنبـه خودشيفتگي هـاي انطبـاقي
به عنوان صفت شخصيتي مهـم. انطباقي تشكيل شده است غير ايو پيچيـده خودشيفتگي اغلب

و شـكننده، محـق بـودن، شناخته شده كه شامل حس خود بزرگ و در عين حال خود ترد بيني
و تمايل به دريافت احترام از سوي ديگـران اسـت  گذشـته از حالـت. اشتغال ذهني به مؤفقيت

كه در قالب يك اختالل طبقه  و بـيش داراي شود، همة آدممي بندي افراطي خودشيفتگي، ها كم
و سالمت بيش اين و هرچند رشد شخصيتي تـر ايـن تر باعث نمود كـم رنـگ خصيصه هستند

به ندرتمي پديده به كلي از اين خصيصه مبرا باشدمي شود، اما قرباني،(توان كسي را يافت كه
در توان همة افراد را خودشيفته دانست اما همانمي بر اين اساس،). 1385 طـور كـه گفتـه شـد

و در بعضي ناسازگارانه استبعضي، اين كا .ركرد سازگارانه
و اسـتحكام منطقـي نظريـه نظريه به خود، ثبات و هـاي علمـي هاي اوليه مربوط  را ندارنـد

ها در خالل قـرن بيـستم، شوند، اما تحول اين نظريهمي هاي غير نظامدار ارزيابي وسيلة روش به
ــه خــود اجتمــاعي را در پــي  ــد داشــتهگــذار از بررســي خــود شخــصي ب ــد. ان و) 1934(1مي

كه به تعريف خود اقدام كرده)1902(2كولي بـر حـسب نظـر ميـد،. انـد از اولين كساني هستند
عنـوان بر اين اساس فـرد خـود را بـه. گيردمي خود هر فرد از خالل اخذ ديدگاه ديگري شكل 

و با درونـيمي يك موضوع در حوزة ادراك ديگري  م بيند وضـوعي در سـازي آن، خـود را بـه
را. اين شناخت ريشه در ديگري دارد. يابدمي حوزة ادراك خويشتن نيز  اصطالح خود در آينـه

به  كه از نظر او، خود بازتابي از بازخورد كار برده است، بيانكه كولي كنندة همين موضوع است
را نوشته. ديگران دربارة خويشتن است  به روانمي هاي بعدي دربارة خود سـاني چـون شنا توان

و موجب سـازش. راجرز نسبت داد  در نظر راجرز خود عنصر مركزي سازندة شخصيت انسان
به. شخصي است  و محيط كه در اثر تعامل فرد آيـدمي وجود خود يك محصول اجتماعي است

به  پورحـسين،(در نظر راجـرز، خـود يـك نيـاز اساسـي مثبـت اسـت. شودمي تدريج پايدارو
1384.(

و محكم از خود پيش نياز رشد بهينـة شخـصي در طـي زنـدگي داشتن يك  حس منسجم
و فقدان تشكيل چنين حسي از نظـر. هاي رواني اجتماعي باشـد ساز آسيب تواند زمينهمي است
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و انـسجام) 1980(1كوهوت و تعادل رواني، ناشـي از رشـد متعـادل خـود آن نيز سالمت  يـابي
).1386، كلر سنت(است

و احترامبه وجود آمدن به خود در فرد گامي نگرش مثبت در جهت ايجاد يـك آميز نسبت
و اجتماعي استةخودپندار. شخصيت سالم است  و سازندگي فردي  تصوري؛ مثبت كليد رشد

و يكپارچگي وجود خويشتن دارد، نحوه مي كه شخص از وحدت كه خود را بيند، مجموعـه اي
و اسـتن  كه با خـود در ارتبـاط اسـت يي كـه از مـشاهده خـود در بـسياري از هـا باطخصايصي

و الگوي خاصي كه او را توصيف مـي موقعيت به عمل آورده است  مفهـوم كننـدة كنـد، بيـان ها
.است» خود«

را» خـود«او. در سازگاري رفتار انساني نيز، سخن گفـت» خود«از اهميت) 1959(راجرز
و اساسي و سازگا هستة مركزي شخصيت سطح. دانستمي ري انسان با محيط ترين عامل رفتار

و  و سالمت رواني ما، حاصل ميزان همخواني يا سـازگاري موجـود بـين خودپنـداره سازگاري
و مـي افرادي كه از نظر روانـي سـالم هـستند. تجربيات ماست  تواننـد خودشـان، افـراد ديگـر

كه واقعاً هـستند درك كننـد  به صورتي گونـه افـراد ايـن. رويدادهاي موجود در محيط خود را
به تمام تجربيات گشوده هستند، زيرا به نظر آن  ها هيچ چيزي براي خـود پنـدارة آزادانه نسبت

).1386شولتز،(ها تهديدكننده نيست آن
. اندكرده ارائهيگوناگونفيتعاروميمفاهآنيبراو استاي سازگاري داراي ابعاد گسترده

 بـايمتـوال انطبـاق،يسـازگاراز منظـور«: كنـديمـفيـ تعر صورتنيبدرايسازگار راجرز
با همراهرايسازشتنيخو حداكثركهينحوبه استطيمحو خودنيب ارتباط جادياو راتييتغ

بـه ايـن ترتيـب سـازگاري بـه. كندميريپذامكانيخارج حقوقتيرعا ضمن،ياجتماع رفاه
كه هر فرد بايد هدف  ب معناي اين حقيقت است و هاي خود را ا توجه به چهـارچوب اجتمـاعي

و طالقاني،(» فرهنگي تعقيب نمايد ).1386همتي
بندي از متغيرهاي سازگاري مربوط بـه سـازگاري آموزشـي يـا تحـصيلي، ترين تقسيم بيش

و اجتماعي است  را. خانوادگي، عاطفي توان شامل سالمت روانـي خـوب،مي سازگاري عاطفي
و هماهنگي  و افكار دانـست ميان احساسات، فعاليت رضايت از زندگي شخصي عبـارت بـه. ها
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آن ديگر، سازگاري عاطفي يعني مكانيزم كه توسط و مـي ها، فرد ثبـات عـاطفي پيـدا هايي كنـد
به عنوان مهم  ترين نشانة سالمت روان، انعكاسي از تعامل فـرد بـا ديگـران، سازگاري اجتماعي

و نحوة عملكرد در نقش  به احتمال زياد تحت تأثير شخـصيت هاس رضايت از نقش خود ت كه
و انتظارات خانواده قرار ).1373نسب،مي اسال(گيردمي قبلي، فرهنگ

كه نسبت بـه شايد كلي) 1373(نسبميبه گفته اسال ترين ويژگي فرد سازگاريافته آن است
كه به نظـر. بين است خود واقع  از مـي اين در حالي است انـواع رسـد افـرادي كـه داراي يكـي

به خود ندارند1اختالالت شخصيتي  به آن گرايش دارند، بينش درستي نسبت از آنجا. هستند يا
به برقراري ارتباط  وكه شخص سازگار، قادر و محـيط مـادي و درسـت بـين خـود هاي سـالم

و سـازگاري بـا محـيط بـا مـشكل اجتماعي خود   است، اين گروه از افراد در برقراري ارتبـاط
.دمواجه هستن

به نظـر2در اين بين اختالل شخصيت خودشيفته رسـد بـا مـي از جمله اختالالتي است كه
و سازگاري ارتباطي تنگاتنگ داشته باشد  و نيولند(مفهوم خود شخصيت خود).3،2007اسپنسر

و بـا تخـيالت مؤفقيـت، قـدرت، هاي احساس خود بزرگ، با نشانه4شيفته بيني، اشتغال ذهنـي
و خاص است، احساس همه تواني، اسـتثمارگر استعداد زيباي  به اينكه فردي استثنايي و اعتقاد ي

به تمجيد افراطي مشخص بودن در روابط بين فردي، فقدان هم و نياز فوكوشـيما(شودمي حسي
).5،2011و هوسوي

هـاي متفـاوتي در قالـب شناسـي، شـامل تعريـفبه عنوان يـك سـازة روان6خود شيفتگي
كه روان. استنظريات مختلف  دانـست،مي كاوي سنّتي خودشيفتگي را نوعي اختالل در حالي

در مفهوم خود شيفتگي را چنان صورت) 1980(7كوهوت بنـدي كـرد كـه بتوانـد نقـش آن را
از(سالمت رواني توصيف كند ).1386، سنت كلربه نقل

تو طبق كه از بـدو لـد تـا مـرگ نظر كوهوت خود شيفتگي فرايند تحولي ارزش خود است
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ابر. ادامه دارد درواساس نظر يـك. يابـد مـي طول دو قطب يك پيوسـتار تحـول ارزش خود
به فرايند دگرگوني تدريجي خود بزرگ  به حس سـالم از بلنـد سوي قطب و خام بيني كودكانه

و قطب ديگر تحول بـه دگرگـون  سـازي كودكانـه بـه سـازي يـك آرمـان پروازي مربوط است
).1385،و واتسونقرباني(ها مربوط است ار از ارزشخود مختمي نظا

و اخـتالالت خـود حـاكي از آن هـستند كـه سـاختارهاي از ديد كوهوت، خـود شـيفتگي
 دورانياكتـساب هـاي خود شـيفتگي ناشـي از نقـصان. اند محوري شخصيت دچار نقصان شده 

ـ جبرايساختارها جاديابهكه است خوديشناخت روان ساختاردريكودك هيـ ثانويدفـاعايـين
.)1،2010جكسترايدوزبارلد(شوديم منجر

اند، ولي هاي متفاوتي را از خود شيفتگي ارائه داده بندي محققان حوزة خود شيفتگي، تقسيم
كه خود شيفتگي را داراي هر دو كاركرد سـازگارانه يك مسألة مشترك در ميان آن  ها اين است

و واتسون(اندو ناسازگارانه قلمداد كرده ).1385،قرباني
انـد كـه خـود شـيفتگي بـا سـازگاري رابطـه دارد ها روشن سـاخته از سوي ديگر پژوهش

هاي ديگر نشان داده شده است كـه خـود شـيفتگي در پژوهش).2004و همكاران،2سديكيدز(
و تـري 3،1984ايمـونس(ناسازگارانه، با ناسازگاري اجتماعي همبستگي قوي دارد  4؛ راسـكين

ــدرمن 1988 ــسونو بي ــسون5،1993؛ وان ــاران،6؛ وات ــاري(؛)1984و همك ــل از ب ــه نق و7ب
).2010و همكاران،8، لواندوسكي)2006همكاران،

و خود ايده خـود. آل، هـستند بر اساس نظرية راجرز، افراد داراي دو نوع خود، خود واقعي
و نگرش  به تصورات به واقعي، مربوط كه فرد به خود داردع بينانه طور واق هايي است اي نسبت

كه خود ايده.و در واقع خودي است كه شخص هم اكنون هست  آل نيز مربوط به خودي است
.گونه باشد فرد دوست دارد آن
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ومي اي تعيينبه عقيدة راجرز خودپندارة افراد بر اساس فاصله شود كـه بـين خـود واقعـي
آن خود ايده  تـوان بـه ويژگـي بـارز افـراد داراي مـين نظريـه، در راستاي ايـ. ها وجود دارد آل

و شخصيت خودشيفته اشاره كرد كه شامل حس خـودبزرگ  و در عـين حـال خـود تـرد بينـي
و خـود شـكننده را بـه خـود بيني را به خود ايده شايد بتوان حس خودبزرگ. است شكننده آل

تواندمي» مفهوم خود«دربارة بر اين اساس تعارض افراد خودشيفته. واقعي اين افراد نسبت داد 
.به خودپندارة منفي ايشان اشاره داشته باشد

كه جنبهمي ها نشان بعضي از پژوهش و جـنس تغييـر دهند  هاي مختلف خودپنداره با سـن
و عدة ديگري در پژوهش مي هاي دختـران هاي خود اختالف معنادار بين مفهوم خود پاسخ كند

به  و ايـسن 1،2011كرامر(اند دست نياوردهو پسران  بـه نقـل از جاللـي، 2،1973و مونته مايور
1386.(

 درصد تشخيص اخـتالل شخـصيت75تا3DSM-IV-TR ،50در ارتباط با خودشيفتگي نيز
به مردان  خصايص مربوط به خودشيفتگي را همگاني) 1380(لش. داندمي خودشيفته را مربوط

و افـراد داراي خـصوصياتن كرده داند، اما برخي پژوهشگران خاطر نشا مي اند آمادگي مـردان
 گيـري خـود هـم در نتيجـه) 1985(فيليپ سـون. تر است ها بيش مردانه، براي بروز اين ويژگي 

به-خودشيفتگي:دگوي مي و هم به عنوان يك اختالل  نـوعي-عنوان يـك سـازة شخـصيتي هم
از نقـل بـه(است مردانهياهتجرب دتاًعم گفت توانيم كامالً،ميينگو اگركه است، ستنيزوةيش

،باشـديفرهنگـ متفاوتيها نگرشوها ارزشبه مربوط توانديم موضوعنيا). 1383،يقربان
 باشـيم، كـدام جنبـة داشته زانيمكيبه جنسدودررايفتگيخودش اگركه استنياالؤس اما

و ناسازگارانه(خودشيفتگي  تر از ديگري است؟ در پسران يا دختران بيش) سازگارانه
و منفـي در خودشـيفتگي در پژوهش حاضر سعي بر اين است تا نقـش خودپنـدارة مثبـت

و ناسازگارانه افراد در هر دو جنس، مشخص شود تا عالوه بر توضـيح ايـن رابطـه،  سازگارانه
هـاي از طـرف ديگـر، بـر اسـاس نـشانه. اي نيز در اين زمينه بين دو جنس انجام شـود مقايسه

و مشخص  و خـانوادگي ايـن افـراد و مشاهدة رفتار اجتماعي افراد داراي شخصيت خودشيفته
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به دنبال خودشيفتگي آن كه به وجود مشكالتي و اجتماعي ايشان آيـد، مـي ها در زندگي فردي
به وجود  كه آيا خودمي اين سؤال در ذهن پژوهشگر شيفتگي اين افراد، با سازگاري عاطفي آيد

 اي دارد يا خير؟ن رابطهو اجتماعي ايشا
و اجتماعي و سازگاري عاطفي و منفي مسألة ديگري است كـه رابطة بين خودپندارة مثبت

رسد خودپندارة مثبت افـراد بـا سـازگاريمي به نظر. در پژوهش حاضر به آن توجه شده است 
و اجتماعي بيش  آن عاطفي و خودپندارة منفي افراد با سازگاري تر پايين عـاطفي ها رابطة مثبت

و معكوس دارد  تر اين موضوع شايان ذكر اسـت در توضيح بيش.و اجتماعي ايشان رابطة منفي
كه نسبت به خود احساس خـوب، تفكّـر  كه ظاهراً افراد داراي خودپندارة مثبت، كساني هستند

و ثبات عاطفي دارند  در) كه در پژوهش حاضر معـادل سـازگاري عـاطفي بـل اسـت( مثبت و
و مشكالت كم روابط به كـساني كـه خودپنـدارة اجتماعي با مسائل و نسبت تري مواجه باشند

و تفكّر مثبتي ندارند، تعامالت واقع بينانه  به خود احساس خوب تـري منفي دارند، يعني نسبت
به وجود آورند .را

و سه متغير خودپنـداره، خودشـيفتگي بر اين اساس پژوهش حاضر در نظر دارد رابطة بين
و نقـش پـيش سا و پـسران و اجتماعي در دختران در زگاري عاطفي بينـي كننـدگي خودپنـداره

.خودشيفتگي را به شرح زير بررسي كند
و خودشـيفتگي در پژوهش حاضر اهداف جزئي را نيز در بـردارد كـه مقايـسة خودپنـداره

و دختران است .پسران
از فرضيه :هاي پژوهش عبارت بودند

خ- .ودشيفته سازگار باالتر از افراد خودشيفته ناسازگار استخودپنداره در افراد
به پيش- به طور معنادار قادر .بيني خودشيفتگي است خودپنداره
و اجتماعي رابطة مثبت دارد- .خودپنداره، با سازگاري عاطفي
و اجتماعي در افراد خودشيفته سازگار بيش- تـر از افـراد خودشـيفته سازگاري عاطفي

.ناسازگار است
 ضيات جانبي پژوهشفر-

.خودپنداره در پسران باالتر از دختران است-
.تر از دختران است خودشيفتگي ناسازگارانه در پسران بيش-
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 روش
و از نـوع علـي طرح پژوهش در زمره پژوهش در ايـن. اي اسـت مقايـسه-هـاي توصـيفي

و ناســازگار شــركت داشــتند كــه در متغير هــاي پــژوهش دو گــروه افــراد خودشــيفته ســازگار
و سازگاري اجتماعي با يكديگر مقايسه شده .اند خودپنداره، سازگاري عاطفي

و دختر دورهمي جامعة آماري پژوهش حاضر تما هاي كارشناسـي دانـشگاه دانشجويان پسر
مي  در ايـن. مـشغول بـه تحـصيل بودنـد 1390-1391شد كه در سال تحصيلي تهران را شامل

و پژوهش دورة كارشناسي به اين جه  كه افراد در اين دوره از مرحلـة نوجـواني ت انتخاب شد
به آن دست يافته شكل كه و بر اساس مفهوم خودي و خودپنداره فاصله گرفته انـد گيري هويت

و گرايشاتي را انتخاب كرده انتخاب كه در ارزيابي خودپنداره در اين پژوهش نيز اهميت ها اند،
.دارد

از. اي بوده استت تصادفي خوشه گيري پژوهش حاضر به صور نمونه بـدين صـورت كـه
شد بين دانشكده   دانـشجوي دورة7522سپس از بـين. هاي دانشگاه تهران دو دانشكده انتخاب

و پسر 251كارشناسي اين دو دانشكده، به صورت تصادفي از هـر دانـشكده( دانشجوي دختر
پژ) نمونه 126 از آنجـا كـه. وهش انتخاب شـدند با استفاده از فرمول كوكران، براي شركت در

و ناسازگار نمونه  به دست آوردن دو گروه مساوي از افراد خودشيفته سازگار گيـري بايـد براي
و در نهايت با كنـار گذاشـتن376يافت، تعدادمي ادامه به پرسشنامه پاسخ دادند 126 دانشجو

و پرسشنامه كه پاسخ پرسشنامة ناقص ي هايي  نفـري، شـامل 250ك نمونه هاي تكراري داشتند،
و 125 به125 نفر از افراد خودشيفته ناسازگار .دست آمد نفر از افراد خودشيفته سازگار

سه مقياس زير استفاده شده است در اين پژوهش براي گردآوري داده : ها از
و هال1979 اين پرسشنامه را در سال:پرسشنامة شخصيت خودشيفته)1 ، ارائه1، راسكين
به كردند ساختار. هاي فردي در جامعه غير بيمار طراحي شده است گيري تفاوت منظور اندازهو
يكي از دو گزينـه هاي اين پرسشنامه دو گزينه سؤال و پاسخ دهنده بايد  را انتخـاباي اي است

 سـؤال اسـت40 داراي 2NPIفـرم كنـوني. دانـد مـي هاي خود منطبـق تر با ويژگي كند كه بيش
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).1389، به نقل از مختاري، 1988،1979راسكين(
به اندازه NPIدر آزمون خـواهي طلبي، فزون نمايي، برتري گيري عناصر اقتدار، خود سؤاالت

و خودپسندي اختصاص دارد يا بهره   NPIكنون بـراي حمايـت از اعتبـارتا. كشي، خودبسندگي
از روش دو نيمـه كـردن،، با استفاده 1979راسكين در سال. مطالعات بسياري انجام شده است

و در سال80 را NPIضرايب پايايي  به1988 درصد 83عنوان يك سـاختار كلـي، پايايي آن را
، با استفاده)1389(در مطالعة مختاري). 1389و مختاري،1388زاده، محمد(دست آورد درصد به

 مقيـاس، ضـريب پايـايي%81از روش دو نيمه كردن، ضرايب پايايي پرسـشنامة خودشـيفتگي
دسـت بـه%69و ضريب پايايي مقياس خود شيفتگي ناسـازگارانه%75خودشيفتگي سازگارانه

و ضـريب آلفـاي. آمد ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبـستگي در تعيـين پايـايي تنـصيفي
P(،74)=001/0%(84كرونباخ در سنجش همساني بـه ترتيـب  %001/0P<(79و) %001/0P< (

د. محاسبه شد  و كوتاهي براي غربالگري در NPI-16ليل در جمعيت ايرانيبه اين  ابزار مناسب
. است هاي مرتبط با خودشيفتگي پژوهش

، كـارل راجـرز1957 تـا1938 اين پرسـشنامه را در سـال: راجرز1مقياس خودپنداره)2
و»الـف«منظور سنجش ميزان خويشتن پنداري افراد تهيه كرده كـه شـامل دو فـرم جداگانـه به
را خويشتن»الف« است، فرم»ب« كه خودش و تـصورمي پندارة پايه يعني فرد را آن گونه بيند

سـنجد، يعنـي آل يـا آرمـاني را مـي خود پندارة ايده»ب«سنجد، فرم كنوني او از خودش را مي 
و منفي( صفت قطبي25در هر فرم.گونه كه فرد آرزو دارد باشد آن . قرار داده شده اسـت) مثبت

ب پاسخ دهد آزمو به فرم و سپس به فرم الف فرم الف را با توجه بـه تـصويري. دني ابتدا بايد
و صفات خود تكميل  و ايـدهمي از خصوصيات ب بايد بر اساس آرزوهـا و فرم هـايشآل كند

به اين شكل است كه در برابر هر صفت متضاد آن هم نوشته. تكميل شود  طرز تكميل سؤاالت
و به خودش نمره شده، آزمودني بايد  به آن دو صفت ارزيابي كند 7-1اي بـين خود را با توجه

و معادل. دهد گـزارش شـده80/0ضريب اعتبار آزمون با استفاده از روش دو نيمه كردن برآورد
با)1378موسوي،(است و نيز همساني دروني آزمون با استفاده از محاسبة همبستگي هر سؤال

و تأييد توان به دارا بودن روايي محتوايي اين تست با توجـهمي. شده است كل آزمون سنجيده
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و نيز به دليـل) سازنده اين مقياس(به نظرية كارل راجرز و متخصصان تكيه كرد و تأييد اساتيد
گـذاري نمره. تأييد همساني دروني سؤاالت، اين آزمون داراي يكي از شواهد روايي سازه است

كه نمرة هر فرد را براي هر سؤال از تفاضل يكايك صـفات فـرم اين آزمون به اين طريق است 
ب آن فرد به و به اين صورتمي دست الف ،)صـفت( نمرة فرد براي يك سؤال X1-X2=: آيد،

به اينكه X2 نمرة فرد در فرم الف، X1كه در اين فرمول  سؤال25 نمرة فرد در فرم ب، با توجه
به توان بود اين با2ها و بعد مي هم جمع رسانده شود تا نمرة شده است، سپس جذرش گرفته

و10تا7.01 طبيعي،7تا0ها از دامنة نمرات خام آزمودني. دست آيد فرد در تست به   متوسـط
پنـداري فـرد طبيعـي اسـت، خودپندارة مثبت يعني خويشتن. شوندمي به باال منفي تلقي 10.01

خودپنداره متوسـط يعنـي فـرد تـصوير منفـي دربـارة. يعني فرد تصوير مثبتي دربارة خود دارد 
كه احتمال روان. خويشتن دارد  نژندي در شخص وجـود خود پندارة منفي نيز بدين معني است

.دارد
بل)3 ، پروفـسور بـل 1961پرسشنامة سازگاري را در سال:1پرسشنامة سنجش سازگاري

ه اسـت كــه يكـي مربـوط بــه او در زمينــة سـازگاري، دو پرسـشنامه ارائــه كـرد. تـدوين كـرد
و ديگـري بـراي بزرگـساالن اسـت دانش و دانشجويان از. آموزان  سـؤال160ايـن پرسـشنامه

ايـن فـرم پـنج سـطح. در پژوهش ياد شده از فرم دانشجويان اسـتفاده شـد. تشكيل شده است
و اجتماعي را در بـر اندازه از مـي گيري جداگانة سازگاري شخصي گيـرد كـه عبـارت هـستند

، سـازگاري اجتمـاعي، سـازگاري عـاطفي،)تندرسـتي(ازگاري در خانه، سـازگاري سـالمتيس
و به دريافت نمرات كم شوند، از مشاغل خود رضايت دارند كه مؤفق سازگاري شغلي؛ افرادي

كه نمرات باال به  در پژوهش حاضر سؤاالت. دست آورند از مشاغل خود ناراضي هستند كساني
و از آن دو مقياس سازگاري عاطف  و اجتماعي انتخاب شدند 64هـا اسـتفاده شـد كـه شـاملي

، سازگاري اجتمـاعي81/0، سازگاري سالمتي91/0اعتبار مقياس سازگاري در خانه. سؤال بود
دسـت بـه94/0و اعتبار كلـي پرسـشنامه85/0، سازگاري شغلي91/0، سازگاري عاطفي88/0

به. آمده است  نيز ميزان پايايي اين آزمون را قاسمي. ست آمده استد روايي پرسشنامه از دو راه
دو60او پرسشنامة مذكور را بر روي. تأييد كرد  و سـپس بـا روش آمـاري  دانشجو اجرا كـرد

 
1. bell adjustment questionnaire 
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 بـراوون-و ضريب همبستگي آن را با فرمـول اسـپيرمن98/0نيمه كردن، ضريب پايايي آن را
 گـزارش كـرد 0.85ي پرسـشنامه را او در پژوهش خود ضريب پايـاي. گزارش كرده است99/0

و همكاران، پور( ).1389سيد
اي انتخاب شدند كه اخـتالف هاي پرسشنامه، در محدوده نخست، عبارات هر يك از بخش

و پاييني در توزيع نمرات بزرگسال مشهود باشد آن بنابراين، در اين. ها، بين پنجاه درصد بااليي
كه تمايز صريح ايـن دو گـروه كـامالً متفـاوت را فرم پرسشنامه، تنها مواردي آورده شده   است

هاي متخصصان مشاوره با بزرگساالن، مبني دوم اينكه، پرسشنامه در نتيجة تالش. دهدمي نشان
به بر انتخاب گروه  و بـسيار ضـعيف هايي از افراد، كه در محدودة بسيار خوب دست آمده است

و همچنين تعيي سازگاري، سازگاري داشته  كه پرسشنامه اند آن مـين حدودي هـا توانـد در بـين
به كليد پرسشنامه هر كدام از سؤاالت كه مطـابق بـا كليـد پرسـشنامه. تمايز ايجاد كند  با توجه
 سـازگاري خـوب3-2در مقياس سازگاري عاطفي مردان، نمرات. گيرندمي باشند يك امتياز 

و11-4نمـرات. دهنـدمي را نشان  سـازگاري ضـعيف15-12 نمـرات سـازگاري متوسـط
.دهدمي عاطفي را نشان
و همزمان در ميان دانشجويان اجرا پرسشنامه به صورت فردي سه هاي مورد نظر و هر شد

به آن  و در ابتـدا توضـيحات الزم دربـارة پرسـشنامه. داده شـد هـا پرسشنامه در يك مرحله هـا
و از آن  خو محرمانه بودن اطالعات ارائه شد استه شـد در صـورت مـبهم بـودن هـر يـك از ها

آن پرسشنامه و در حين اجراي .ها سؤال كنند ها يا سؤاالت در ابتدا

ها يافته
و پراكنـدگي نظيـر ميـانگين، انحـراف معيـار، در بخش آمار توصيفي، شاخص هاي مركزي

و درصد فراواني محاسبه شد و همچنين فراواني .واريانس
به منظور بررسي فرضيه در بخش آمار استنباطي به و تعميم نتايج از هاي پژوهش دست آمده

و رگرسيون خطي استفاده شد خي دو پيرسون به جامعة پژوهش از آزمون .نمونه

 هاي توصيفي يافته
و زنان با هم برابر و125(در اين پژوهش، نسبت مردان از2/41. بود) مرد125 زن  درصـد
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و پاسخگويان داراي خود و8/26 پندارة منفي  درصد ديگر32 درصد داراي خود پندارة متوسط
مي. داراي خود پندارة طبيعي بودند كه قريب بـه اتفـاق پاسـخگويان داراي لذا توان عنوان كرد

و50دهنـده در ميان اعضاي پاسـخ. خودپندارة منفي بودند  50 درصـد خـود شـيفتة ناسـازگار
مي. درصد خودشيفتة سازگار بودند كه در اين خصيصه هر يـك از اعـضاي توان عنو لذا ان كرد

 درصـد داراي2/45در نمونـة مـورد بررسـي. نمونه با يكديگر در حالت مساوي قـرار دارنـد 
و8/34سازگاري اجتماعي منفي،  درصـد نيـز خـوب هـستند، لـذا20 درصد در حد متوسـط

در.منفـي هـستند توان عنوان كرد كه قريب به اتفاق پاسخگويان داراي سازگاري اجتمـاعي مي
و8/62ميان اعضاي پاسخ دهنده  درصـد متوسـط6/33 درصد به لحاظ سازگاري عاطفي منفي

به اتفـاق پاسـخگويان درحـدمي. درصد در حد خوب هستند6/3و كه قريب توان عنوان كرد
.منفي هستند

و خودشيفتة سازگار در سطوح خودپنداره:1جدول  فراواني افراد خودشيفتة ناسازگار

 جمع خودپنداره

 طبيعي متوسط منفي

 خودشيفته سازگار 343061125 فراواني
6/13124/2450 درصد
 693719125 فراواني

 خودشيفته ناسازگار
6/278/146/750 درصد

مي همان و افراد خودشيفته ناسازگار به لحاظ شود گونه كه مالحظه  افراد خودشيفته سازگار
و طبيعي با يكديگر تفاوت داشته ارة منفي خودپند دو، متوسط و تعداد افـراد در هـر يـك از اند

.گروه با يكديگر اختالف دارد

و خودشيفتة ناسازگار در سطوح سازگاري عاطفي:2جدول  فراواني افراد خودشيفتة سازگار

 جمع سازگاري عاطفي

 خوب متوسط منفي

 66516125 فراواني
 خودشيفته سازگار

4/264/202/350 درصد
 91331125 فراواني

 خودشيفته ناسازگار
4/362/134/050 درصد
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مي همان و افراد خودشيفتة ناسازگار به لحاظ شود گونه كه مالحظه  افراد خودشيفتة سازگار
و خوب با يكديگر تفاوت داشته و تعـداد افـرا سازگاري عاطفي در بعد منفي، متوسط د در انـد

.هريك از دو گروه با يكديگر اختالف دارد

و خودشيفتة سازگار در سطوح سازگاري اجتماعي:3جدول  فراواني افراد خودشيفتة ناسازگار
 جمع سازگاري اجتماعي

 خوب متوسط منفي

 275840125 فراواني
 خودشيفتة سازگار

8/102/321650 درصد
 862910125 فراواني

 خودشيفتة ناسازگار
4/346/11450 درصد

مي همان و افراد خودشيفتة ناسازگار به لحاظ شود گونه كه مالحظه  افراد خودشيفتة سازگار
و خوب با يكديگر تفاوت داشته در سازگاري اجتماعي در بعد منفي، متوسط و تعداد افـراد اند

.هر يك از دو گروه با يكديگر اختالف دارد

و پراكندگي متغيرهاي مورد پژوهش شاخص:4جدول  هاي مركزي
 واريانس انحراف معيار ميانگين متغير

64/1304/657/36 سازگاري عاطفي
94/1321/665/38 سازگاري اجتماعي

78/864/201/7 خودپنداره
08/216/65/43 خودشيفتگي

مي همان به لحاظ ميانگ گونه كه مالحظه و شود متغيرهاي مورد پژوهش و انحراف معيار ين
در ايـن ميـان خودشـيفتگي بـه لحـاظ ميـانگين، در بـين. واريانس با يكديگر متفاوت هـستند 

تـوان بيـان كـرد كـه هاي ارائه شده در بين پاسخگويان باالترين وضعيت را دارد، لذا مـي پاسخ
به لحاظ شاخص . هاي مركزي متفاوت هستند متغيرهاي فوق

)استنباطي آمار(هاي پژوهشههاي مربوط به فرضي يافته
.خودپنداره در افراد خودشيفتة سازگار باالتر از افراد خودشيفتة ناسازگار است: فرضية اول
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و ناسازگارانه:5جدول  بررسي خودپنداره در خودشيفتگي سازگارانه

 سطح معناداري درجة آزادي ارزش حاصله آزمون

43001/0 8/131 خي دو پيرسون
 c58/0_0.000ضريب توافق

مي همان كه مالحظه خي دو پيرسون مشخص شـده اسـت كـه شود گونه به آزمون  با توجه
تـر، سطح معناداري آن بـه جهـت كوچـك43كه با درجة آزادي 8/131ارزش حاصله برابر با

مي05/0بودن از  توان بيان كرد كـه خودپنـداره در افـراد بـا خودشـيفتگي تأييد شده است، لذا
و ناسازگارانه متفاوت است ساز به عبارت ديگر تفاوت بين دو گروه بر اسـاس واقعيـت. گارانه

و تصادفي نيست در نتيجه فرضية اول پژوهش تأييد مي . شود بوده
به:فرضية دوم .بيني خودشيفتگي است طور معناداري قادر به پيش خودپنداره

 بيني خودشيفتگي بررسي توان خودپنداره در پيش:6جدول

RR²FP

45/02/014/650001/0
TP بتا متغير

45/007/80001/0 خودشيفتگي

و مـدل خـط20/0برابـر بـاR2و45/0 برابـرRد شـو مـي گونه كـه مالحظـه همان  اسـت
ــا توجــه بــه از حاصــله در جــدول اول، كوچــكPرگرســيوني نيــز ب ــر ، تأييــد شــده05/0ت

به جهت كوچك بودن سـطح45/0كه برابر با همچنين در جدول دوم بتاي حاصله.است  است
عبارت ديگر هر يك واحد تغيير در خودپنـدارة افـراد بـهبه. تأييد شده است05/0معناداري از

 در نتيجـه.بيني بر روي خط رگرسيوني از خودشيفتگي مالحظه خواهـد شـد پيش45/0ميزان 
.دشومي فرضية دوم تأييد
ب: فرضية سوم و اجتماعي رابطة مثبت داردخودپنداره .ا سازگاري عاطفي

و اجتماعي:7جدول  بررسي متغير خودپنداره با سازگاري عاطفي
 سطح معناداري درجة آزادي ارزش حاصله آزمون

 0.000 1419 8/3990 خي دو پيرسون

 c97/0_0.000ضريب توافق
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مي همان كه مالحظه خي دو پيرسوشو گونه به آزمون ن مشخص شـده اسـت كـهد با توجه
، سطح معناداري آن به جهت كـوچكتر1419كه با درجة آزادي 8/3990ارزش حاصله برابر با

مي. تأييد شده است05/0بودن از توان گفت كه رابطة بـين خودپنـداره بـا سـازگاري در نتيجه
و يك رابطه بر اساس واقعيت است  و اجتماعي يك رابطة تصادفي نبوده تـوان لذا مـي. عاطفي

كه فرضية سوم پژوهش تأييد شده است .عنوان كرد
و اجتماعي در افراد خودشـيفته سـازگار بـيش: فرضية چهارم تـر از افـراد سازگاري عاطفي

.خودشيفته ناسازگار است

و ناسازگارانه:8جدول و اجتماعي در خودشيفتگي سازگارانه  بررسي تفاوت سازگاري عاطفي
 PVيدرجة آزاد ارزش حاصله آزمون

3/9320001/0 خي دو پيرسون
c52/0_001/0ضريب توافق

مي همان كه مالحظه خي دو پيرسون مشخص شـده اسـت كـهشو گونه به آزمون د با توجه
به جهت كوچك20كه با درجة آزادي3/93ارزش حاصله برابر با تر بودن، سطح معناداري آن

و اجتمـاعي در افـراد عبـارت ديگـر ميـ بـه. تأييد شـده اسـت05/0از  زان سـازگاري عـاطفي
و خودشيفتة سازگار متفاوت است  در نتيجه فرضية چهارم پـژوهش تأييـد. خودشيفته ناسازگار

.دشومي واقع
.خودپنداره در پسران باالتر از دختران است-

و دختران:9جدول  بررسي تفاوت خودپنداره در پسران
 PV درجة آزادي ارزش حاصله آزمون

6/38436/0 دو پيرسونخي

مي همان كه مالحظه خي دو پيرسون مشخص شـده اسـت كـه شود گونه به آزمون با توجه
از43كه با درجة آزادي6/38ارزش حاصله برابر با  ، سطح معناداري آن به جهت بزرگ بـودن

و پـسرمي به عبارت ديگر. تأييد نشده است05/0 ان تـوان گفـت بـين خودپنـداره در دختـران
. شود در نتيجه فرضية پژوهش تأييد نمي. تفاوت وجود ندارد
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.تر از دختران است خودشيفتگي ناسازگارانه در پسران بيش-

و پسران:10جدول  بررسي خودشيفتگي ناسازگارانه در دختران
 PV درجة آزادي ارزش حاصله آزمون

7/17259/0 خي دو پيرسون

مي همان كه مالحظه ت شود گونه خي دو پيرسون مشخص شـده اسـت كـه با به آزمون وجه
از25كه با درجة آزادي7/17ارزش حاصله برابر با  ، سطح معناداري آن به جهت بزرگ بـودن

مي. تأييد نشده است05/0 و بنابراين، توان بيان كرد كـه خودشـيفتگي ناسـازگارانه در دختـران
.شود ييد نميتأ در نتيجه فرضية پنجم پژوهش. پسران متفاوت نيست

و نتيجه  گيري بحث
و دو فرضية جانبي به دست آمده چهار فرضية پژوهش شد بر اساس نتايج . بررسي

.خودپنداره در افراد خودشيفته سازگار باالتر از افراد خودشيفتة ناسازگار است: فرضية اول
خي دو پيرسون فرضية پژوهش تأييد ه بـه جـدول با توجـ.دشومي با توجه به نتايج آزمون

و خودشيفتگي ومي توافقي خودپنداره توان گفت افراد خودشيفتة ناسازگار در خودپندارة منفي
. تر داشتند افراد خودشيفتة سازگار در خودپندارة مثبت فراواني بيش
و به كه بر اجزاء سالمت روان طور كلي بهداشت روانـي فـرد مـؤثر خودپنداره عاملي است

كه خودپنـدارة منفـيمي از اين رابطه. است به اين معني توان به صورت عكس نيز استفاده كرد
اگـر خودشـيفتگي. در اختالالت رواني يا اختالالت شخصيتي بـا سـالمت روان مغـايرت دارد 

و بيش در همة افـراد  و منفي آن در نظر گرفته شود، كم بدون در نظر گرفتن كاركردهاي مثبت
با سالمت روان مغايرتي ندارد، اما خودشيفتگي ناسازگارانه بـهكه اين موضوع شودمي مشاهده

و نمي  منـد توان افراد خودشيفته ناسازگار را از سـالمت روان مطلـوب بهـره اين صورت نيست
آن. دانست هـا كـاركرد در نتيجه خودپنداره اين افراد نيز نـسبت بـه كـساني كـه خودشـيفتگي

.است) منفي(تر سازگارانه دارد، پايين
و خودشـيفتگي مرضـي ودشيفتگي مفهوميخ است كه بايد از اختالل شخصيت خودشيفته

و ناسـازگارانه اسـت  در. متمايز شود، اما خودشيفتگي به تنهايي نيز داراي دو كاركرد سازگارانه
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بعد سازگارانه، درجاتي از اين خودشيفتگي حتي ممكن است با سالمت روان در ارتباط باشـد،
اگر بتوان خودشيفتگي ناسـازگارانه را بـه خودشـيفتگي. زگارانه اين طور نيست اما در بعد ناسا 

توان از چگونگي خودپنـداره در ايـنمي مرضي يا اختالل شخصيت خودشيفته نزديك دانست 
و ناسازگار استفاده كرد  به اعتقاد برخي. اختالالت براي بررسي تفاوت افراد خودشيفته سازگار

از از روان به كار روش شناسان يكي كه افراد براي دفاع از خود برنـد سـاختن خـودمي هايي را
و فضايل ايده. آل است ايده سـازد كـهمي آل براي خودش در اين روش شخص تعدادي صفات

و رشد خود ايده. با واقعيت فاصلة زيادي دارد  به هر حـالمي آل ناآگاهانه ايجاد شده كند، ولي
و محدودبه دليل اينكه خود واقعي  و دوري از خـود كندمي خود را سركوب ، دچـار بيگـانگي

و منبع تصوري. شود مي از نگرد، بنـابراين، آن را بـيشمي چون به خود واقعي خود از مقام تـر
و حقير  به اين كه خود ايـده. بيندمي آنچه واقعاً هست، پست آل، مثـل يـك ديكتـاتور با توجه

و از فرد  و اين ممكـن نيـست خواهمي عمل كرده به كمال برسد به پيش رفته تا كه بـه ايـن.د
و ستيز شديد روحي ايجاد  سه حالـتمي دليل در فرد، تضاد كه در اين رابطه ممكن است شود

آن. پيش آيد  گونـه كـه در ارتباط با اختالل شخصيت خودشـيفته ممكـن اسـت فـرد، خـود را
آل(ديكتاتور دروني  كنـد كـه در ايـن صـورت فـرد دچـار مـيرخواهـد تـصو مـي)خود ايده

تـوان گفـت خودپنـدارة افـرادي كـه مـي بر اين اسـاس. خصوصيات خودشيفتگي خواهد شد 
خودشيفتگي ناسالم يا ناسازگارانه دارند در مقايسه با افراد داراي خودشيفتگي سازگارانه منفـي 

.است
و تفاوت آن در انواع خودشيفتگ پژوهش و نـاقص ها در زمينة خودپنداره ي بـسيار محـدود

به طور مستقيم اين دو مفهوم را در ارتبـاط بـا. است شايد بتوان عنوان كرد كه تاكنون پژوهشي
بهبه همين دليل يافته. يكديگر بررسي نكرده است  و هاي دست آمده بايد با احتياط تفسير شـود

و گروه تعميم آن به افراد .هاي ديگر با محدوديت مواجه است ها نيز
به طور معنادار قادر به پيش: فرضية دوم .بيني خودشيفتگي است خودپنداره

 بيني خودشيفتگي نـشان نتايج آزمون رگرسيون خطي براي بررسي توان خودپنداره در پيش
كه مي و مدل خط رگرسيوني نيز بـا توجـه بـهمي20/0برابر باR2و45/0 برابرRدهد Pباشد

از حاصله در جدول كوچك با. است05/0 تر  اسـت كـه45/0همچنين در جدول دوم بتا برابر
از سطح معناداري كوچك به عبارت ديگر به ازاي هر يك واحد تغيير. دهدمي را نشان05/0تر
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در نتيجـه. بيني بر روي خط رگرسـيوني مالحظـه خواهـد شـد پيش45/0در خودپنداره افراد
:توان گفتمي ين اين فرضيهدر تبي. شود فرضية دوم پژوهش تأييد مي

شكل خودپنداره مفهومي كه از بدو تولد در فرد هـر چـه خودپنـدارة فـرد. گيـردمي است
و حاوي پيام  شناختي خوبي را نيز در آينده فرد توان سالمت روانمي تري باشد هاي مثبت مثبت

بـ نشان دادهها پژوهش. متصور بود  هـاي مختلـفر مؤلّفـه اند كه تغييـر در مفـاهيم خودپنـداره
و انواع سازگاري  و براوون،(ها مؤثر است سالمت روان از جمله عزّت نفس ). 2008زيگلرهيل

ها در زمينة بررسـي خودپنـدارة افـراد طور كه در بخش پيشينة پژوهش ذكر شد، پژوهش همان
،خودشيفته ناقص است، اما اگـر بتـوان سـالمت روان را جـايگزين فقـدان خودشـيفتگي كـرد 

و سـالمت روان توان به پژوهش مي شـناختي را بررسـي هايي اشاره كرد كـه رابطـة خودپنـداره
.اند كرده

و همكاران در مطالعه كه پاشا و مـي در ارتباط بـا تـصوير بـدني، سـالمت عمـو) 1388(اي
و سالمت عمومي  بـدين. بـود خودپنداره انجام شد نتايج حاكي از رابطة معنادار بين خودپنداره

كه خودپندارة منفي با سالمت عمومي و خودپندارة مثبت با سـالمت صورت پايين همراه است
دهنـدة نيز نتايج نـشان)1381(و لطيفيان در مطالعة شيخ االسالمي. باال در ارتباط است عمومي 

و ســالمت عمــومي  ــا ســالمت. بــود رابطــة خودپنــداره بــه طــوري كــه خودپنــدارة مثبــت ب
هم بيش عمومي و همكاران. راه بود تر را) 1382(مطالعة مشكي و بهداشت روانـي نيز خودپنداره

از نتايج نشان. در دختران بررسي كردند  دهندة ايـن بـود كـه افـراد داراي خودپنـدارة مطلـوب
.مند بودند بهداشت رواني بهتري بهره

يفتگي تـوان گفـت خودپنـدارة مثبـت افـراد نبـود خودشـميها بر اساس نتايج اين پژوهش
در توانـد نقـش مهمـي مـي ناسازگارانه در آينده را به دنبال خواهد داشت يا خودپنـدارة منفـي 

.دهي خودشيفتگي ناسازگارانه داشته باشد شكل
و اجتماعي رابطة مثبت دارد: فرضية سوم .خودپنداره با سازگاري عاطفي

خهبنتايج خي دو پيرسون براي بررسـي رابطـة و سـازگاري دست آمده از آزمون ودپنـداره
و اجتماعي، سطح معناداري كوچك  از عاطفي ميمي را نشان05/0تر كه دهد، لذا توان بيان كرد

و يك رابطـه بـر  و اجتماعي يك رابطة تصادفي نبوده و سازگاري عاطفي رابطة بين خودپنداره
ن فرضـيه در تبيـين ايـ. در نتيجه فرضية سوم پژوهش تأييـد شـده اسـت. اساس واقعيت است 
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كه مي :توان گفت
هـا ميـدان ايـن ادراك. شناختي، درك هر فرد از جهان يگانه اسـت بر اساس موضوع پديدار

را  به محيط واكنش نشان ها همان انسان. سازدمي پديداري فرد  دهنـد كـه آن را ادراك مـي گونه
و ناهـشيار اوسـت ميدان پديداري فرد شامل ادراك. كنند مي هـايي كـه فـرد دراكا. هاي هشيار

به آن آگاهي دارد يا ندارد، ولي تبيين كنندة مهم رفتار است  بر ايـن اسـاس كـساني كـه. نسبت
توانايي ايـن. كنندمي هاي مثبت دارند، متعاقباً در ارتباطات خود با ديگران نيز مثبت عمل ادراك

به دنبـال خواهـد  داشـت، عكـس ايـن افراد در برقراري ارتباطات صحيح سازگاري مطلوب را
و انواع ناسازگاريمي موضوع نيز .ها صادق باشد تواند دربارة خودپندارة منفي

وبه اعتقاد راجرز انسان ها ممكن است گاهي غيـر منطقـي، غيـر اجتمـاعي، مخـرب خـود
تـوان گفـت مـي بر اين اساس. افتد كه روان آزرده باشندمي ديگران باشند، اما اين اتفاق زماني 

ا  و آزاد صادق است ين موضوع نيز دربارة انسان عكس كساني كـه خودپنـدارة. هاي خودشكوفا
و بر اساس همين درك مثبت، نسبت به ديگران  و درك مثبتي از خود دارند مثبتي دارند، عقيده

و محـيط، واكنـشي مثبـت. دهندميو محيط واكنش نشان  واكنش چنين فردي در برابر ديگران
كه خودپندارة مثبت دارد قادر به برقراري ارتباط عبارت ديگبه. است و مثبـتر فردي هاي سالم

كه اين واكنش  و محيط است او با ديگران به سازگاري مطلـوب از طـرف.دشـو منجـر مـي ها،
به ارمغان  آورد كـه بـه معنـايمي ديگر برقراري چنين روابط سالمي، ثبات عاطفي را براي فرد

.سازگاري عاطفي است
( بـين اسـت هاي فرد سازگار يافته اين است كه نـسبت بـه خـود، واقـع ترين ويژگي كلياز
و خود ايده خودپندارة مثبت نيز نشان).1373نژاد، نوابي آل دهندة تفاوت ناچيز بين خود واقعي
و ويژگـي. است به خـصوصيات كه فرد داراي خودپندارة مثبت نسبت هـا، عقايـد، بدين معني

و احتياجا  و واقـع عواطف از بينانـهت خود آگاهي كامل اي دارد، در نتيجـه نيـازي بـه اسـتفاده
و انگيزه مكانيزم را هاي دفاعي براي تغيير شكل نيازها و فرد تـصويري از خـود ها وجود ندارد

رخ سازگاري مطلوب اجتماعي نيز هنگـامي. دهد كه مطابق با واقعيت استميبه ديگران ارائه 
آ مي كه بين به خود دهد چه فرد راجع اومين كه ديگران دربارة چه انديـشند،مي انديشد با آن

چه خودپنـداره مثبـت باشـد سـازگاري نيـز. توافق منطقي وجود داشته باشد  بر اين اساس هر
چه خودپنداره منفي باشد، سازگاري نيز كـاهشمي افزايش و هر ايـن نتـايج بـا. يابـد مـي يابد
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: است هاي زير همسو پژوهش
و همكاران و سـازگاري) 1381(در مطالعة يارمحمديان كه بـين خودپنـداره نتايج نشان داد

به گفتـة او مؤفقيـت بزرگـساالن در سـازش بـا. آموزان رابطة مثبت وجود دارد اجتماعي دانش 
و اجتماعي تا حدود زيادي متأثر از خودپنـدارة آن   هـا مسائل مختلف زندگي اعم از ابعاد فردي

.است
و نوزيك در مطالعة خود نشان دادند افراد داراي سازگاري رواني خوب) 2011(1جانسون

و مفهوم خود روشن .هستندمند تري بهرهو سبك هويتي مشخص از ثبات هويت
نـشان داد مفهـوم خـود تحـصيلي بـر سـازگاري)2011(و همكـاران2نتايج مطالعة وتـرز

و مؤفقيـت نيـز هر چه مفهوم خود مثبت. تحصيلي مؤثر است  باشد ميزان سازگاري تحـصيلي
.يابدمي افزايش

و اجتماعي در افراد خودشـيفته سـازگار بـيش: فرضية چهارم تـر از افـراد سازگاري عاطفي
.خودشيفتة ناسازگار است

و اجتمـاعي در افـراد خي دو پيرسون، براي بررسي تفاوت سازگاري عـاطفي نتايج آزمون
و ناساز  از گار، سطح معناداري كوچك خودشيفتة سازگار تـوان را نـشان داد، لـذا مـي05/0تـر

و خودشـيفتة  و اجتماعي در افـراد خودشـيفتة ناسـازگار كه ميزان سازگاري عاطفي عنوان كرد
 در تبيـين ايـن فرضـيه. شـود در نتيجه فرضية چهارم پژوهش تأييد مـي. سازگار متفاوت است 

:توان گفت مي
و نظران حوزبه عقيدة صاحب ة خودشيفتگي، اين مفهوم داراي دو نـوع كـاركرد سـازگارانه

و جزئيات آن مشخص نيـست بـه همـين. ناسازگارانه است، اما اين سازگاري جنبة كلي داشته
و اجتماعي در اين دو گروه بررسي شده است  در. منظور دو نوع سازگاري عاطفي كـساني كـه

و استحقاق هاي بهره زير مقياس  كننـد، مـي خودشيفتگي نمرات بـااليي كـسب كشي، خودنمايي
كه در زير مقياس  و كساني و خودبـسندگي خودشـيفتگي نمـرة خودشيفتة ناسازگار هاي اقتدار

هـاي هـر با توجه بـه ويژگـي. شوندمي كنند، خودشيفتة سازگار در نظر گرفتهمي بااليي كسب 
ارانة خودشـيفتگي بـه سـازگاري توان دريافت كـه كـاركرد سـازگميها كدام از اين زير مقياس 
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بر اين اساس كساني كه خودشيفتة ناسازگار هـستند نـسبت بـه افـراد. اجتماعي فرد اشاره دارد
از. تـري دارنـد خودشيفتة سازگار سازگاري اجتماعي پـايين  از آنجـا كـه سـازگاري اجتمـاعي

كه ناسـازگاري در ايـن مـورد بـهمي ترين انواع سازگاري است مهم  ناسـازگاري در توان گفت
بنـابراين،. هاي ديگر مثل سازگاري عاطفي يا سازگاري خانوادگي نيز منجر خواهـد شـد حوزه

.تر باشد دور از انتظار نيست اگر سازگاري عاطفي نيز در افراد خودشيفته ناسازگار كم
و ناسـازگار ذكـر شـد كـه افـراد در بحث از تفاوت خودپندارة افـراد خودشـيفتة سـازگار

آنميتة ناسازگار بر اساس خود آرماني رفتار خودشيف كه انسان سازگار، خود واقعـي كنند حال
و رفتـار در ادامـة بحـث خودپنـداره، اسـتفاده نادرسـت افـراد. دانـد مـي را منشأ اعمال، افكار
يكـي ديگـر از خـصوصيات افـراد. هاي دفـاعي نيـز گفتـه شـد خودشيفتة ناسازگار از مكانيزم 

به سازگار، اجتناب  تـوان گفـت سـازگاريمي بر همين اساس. ها است كارگيري اين مكانيزم از
و ناسـازگارانه متفـاوت از يكـديگر اسـت  و عاطفي در خودشيفتگي سازگارانه ايـن. اجتماعي

: است هاي زير همسو نتايج با پژوهش
و تري)1984(هاي ايمونس پژوهش و بيدرمن)1988(، راسكين ة، در زمينـ)1993(، واتسون

و خودشيفتگي نشان داده كه خودشيفتگي ناسـازگارانه، همبـستگي قـوي بـا رابطة سازگاري اند
به وسيلة خود بزرگ  و نيز و جوي قدرت، احساس زيـر ناسازگاري اجتماعي دارد بيني، جست

و عزّت نفس  بـه(شودمي پايين مشخص بنايي از خود ارزشمندي پايين، عزّت نفس آشكار باال
).2006و همكاران،نقل از باري 
اي خودشـيفتگي در رابطـة بـين در پژوهشي با عنوان بررسي نقش واسـطه)1390(بشارت

و كيفيت روابط بين شخصي نشان داد كه هر چقدر خودشيفتگي افـراد بـيش  تـر باشـد، همدلي
كم كيفيت روابط آن  كه رفتار بين شخصي نادرست فرد خودشيفته باعث. تر است ها بدين معني

د شــود بــه خــصوص خودشــيفتگي ناســازگارانه بــا فقــدان مــير روابــط اجتمــاعيشكــست
و رفتاري پيوند سازگاري .يابدمي هاي اجتماعي

و اگرودنيـزوك از) 2011(1نتايج مطالعة كيلي در رابطـة بـا مـشكالت بـين فـردي ناشـي
ري،گـ نظيـر سـلطه خودشيفتگي، نشان داد كه خودشيفتگي مرضي با مسائل بين فـردي مهمـي 
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و تا حدود زيادي سـازگاري اجتمـاعي كينه و دخالت در امور ديگران رابطة مثبت داشت جوئي
.دادمي را كاهش

.خودپنداره در پسران باالتر از دختران است-
و پـسران در ميـزان نتايج آزمـون خـي دو پيرسـون نـشان داد كـه بـين دو گـروه دختـران

.نتيجه فرضية پژوهش تأييد نشددر. خودپنداره تفاوت معناداري وجود ندارد
و زنـان متفـاوت بسياري از روان شناسان اجتماعي عقيده دارند كه اساساً مفهوم خود مردان

تر بر منحصر به فرد بـودن تأكيـد دارنـد، در حاليكـه مردان در جريان تعريف خود بيش. است
و بستگي داشتن بـا ديگـران تأكيـد طرحوارة خود زنان بيش  گيـري در شـكل. داردتر بر ارتباط

و نگرش  و پـسران خودپنداره و خانوادگي ممكن است در دختران ها عوامل فرهنگي، اجتماعي
به تفاوت و. وجود آورد هايي را به عقيدة هورنر دختـران در مقايـسه بـا پـسران از ادراك خـود

و غلـط تري بهره خودپندارة پايين و اين تفاوت ناشي از تصورات قـالبي و مند هستند فرهنگـي
شايد يكي از داليـل تفـاوت نداشـتن خودپنـدارة). 1389به نقل از تمنايي فر،(اجتماعي است 

و دختران، اخذ بازخوردهاي برابر از محيط است  و قـومي. پسران كه عوامل فرهنگي  بدين معنا
و سعي و پسران با نگرش مساوي رفتار شودمي گذشته كمتر وجود دارد .شود با دختران

و دختران در پژوهش حاضـر يكي توانـد مـي از داليل متفاوت نبودن خودپنداره در پسران
به چگونگي سنجش مفهوم خـود باشـد  هـايي كـه در ارتبـاط بـا بـسياري از پـژوهش. مربوط

اند، تفاوت بـين دو جـنس را در اجـزاء مختلـفي در مفهوم خود اجرا شده جنسيتهاي تفاوت
يـا. تـر از دختـران اسـتي مثال مفهوم خود فيزيكي پسران بـيش اند؛ برا مفهوم خود نشان داده 

به دختـران نمـرات بـاالتري كـسب   اينكه پسران در مؤلّفة رياضي مفهوم خود تحصيلي نسبت
و كنند، اما همه اين تفاوت مي نه در مفهوم خـود كلـي پـسران و ها در اجزاء مفهوم خود است

د. دختران كه پژوهش حاضر و دختـران اين در حالي است ر پي تفاوت خودپندارة كلي پسران
.بوده است

و همكـاران نتايج حاصل از اين پژوهش با يافته همـسو)1389(هاي پـژوهش تمنـايي فـر
و پسر از نظـر ميـزان خودپنـداره. است كه ميان دانشجويان دختر در اين مطالعه نشان داده شد

ر تفاوت معنادار وجود ندارد كه با يافته  و اما. نزولي نيز در آن زمان همسو بوده است هاي هاگ
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و استيونسون . همسو نبود) 2010(1نتيجة فرضية پژوهش حاضر با مطالعة هگر
.تر از دختران است خودشيفتگي ناسازگارانه در پسران بيش-

و پـسران از نظـر نتايج حاصل از آزمون خي دو پيرسون نشان داد بـين دو گـروه دختـران
نه تفاوت معناداري وجود ندارد در نتيجه فرضـية پـنجم پـژوهش تأييـد خودشيفتگي ناسازگارا 

.شود نمي
ومي تأييد نشدن اين فرضيه تواند به دليل تفاوت زياد بـين اخـتالل شخـصيت خودشـيفته

كه ايـن دو بـه يكـديگر نزديـك. خودشيفتگي ناسازگارانه باشد  فرض محقق بر اين بوده است
و  مرمي بوده تـر اسـتفاده كـرد مبنـي بـر اينكـه بـيش DSM-IV-TRبوط بـه توان از گزارشات

به مردان است تشخيص رسد اينمي حال آنكه به نظر. هاي اختالل شخصيت خودشيفته مربوط
و نمي دو مفهوم با يكديگر تفاوت  توان اين دو مفهوم را به يكـديگر نزديـك هاي اساسي داشته

و ويژگي به ديگري نسبت دانست . دادهاي هر كدام را
و بيش در همـة طور كه در فصل دوم نيز ذكر شد، خودشيفتگي مفهومي همان كه كم است

و ناسازگارانه است  بنـابراين،. افراد وجود دارد، اما خودشيفتگي داراي هر دو كاركرد سازگارانه
در. افراد يا خودشيفتة سازگار هستند يا خودشيفتة ناسازگار  تفـاوت كاركردهـاي خودشـيفتگي

و پسران معلوم نيست دخت  نظران خودشيفتگي را مربوط بـه مـردان گرچه بعضي از صاحب. ران
به نظر مي و اعتقادات رسد اين نسبتمي دانند، اما به باورها به مردان، مربوط دادن خودشيفتگي

اگر در فرهنگي خصوصيات مردانه، ارزشمند باشـد،. فرهنگي يا تربيت در جوامع مختلف باشد 
ب .تر است روز خصوصيات خودشيفتگي در مردان نيز بيشاحتمال

و تفاوت و اختالل شخصيت خودشيفته هاي فرهنگـي عالوه بر تفاوت مفهوم خودشيفتگي
بهميو اجتماعي در بروز خودشيفتگي،  و دختران را توان فقدان تفاوت در خودشيفتگي پسران

ا. هاي دختر مورد مطالعه نسبت داد هاي نمونه ويژگي در ين معنـي كـه ويژگـيبه هـاي مردانـه
و. تأثير نبوده است دختران نيز در برابري اين مفهوم در دو جنس بي  پژوهش در زمينـة بررسـي

و دختران كمتـر انجـام شـده اسـت  و ناسازگارانه در پسران در. مقايسة خودشيفتگي سازگارانه
و تعميم . است نتايج الزامي نتيجه رعايت احتياط در تفسير نتايج حاصل از اين يافته
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و در كل نتـايج نـشان داد كـه خودپنـداره در دو گـروه افـراد بـا خودشـيفتگي سـازگارانه
و. ناسازگارانه، تفاوت معناداري دارد  كه افراد خودشيفتة سازگار، خودپندارة مثبـت بدين معني

خودشيفتگي مؤثر بيني خودپنداره در پيش. تري دارند افراد خودشيفتة ناسازگار خودپنداره منفي 
كه تغيير در خودپنداره افراد تغيير در خودشيفتگي را بـه دنبـال دارد. است جهـت. بدين معني

و اجتماعي، رابطـة مثبـت بـين ايـن متغيرهاسـت  . بررسي رابطة خودپنداره با سازگاري عاطفي
و اجتماعي در خودشيفتگي سازگارانه بـيش ه تـر از خودشـيفتگي ناسـازگاران سازگاري عاطفي

و خودشـيفتگي ناسـازگارانه تفـاوت. است و پسران در ميزان خودپنـداره بين دو گروه دختران
.معناداري وجود ندارد

هـاي پـژوهش بـراي پاسـخ بـه جلب همكاري آزمـودني،هاي پژوهش محدوديتيكي از
كه مدت زمان اجراي پرسشنامه ها بود پرسشنامه و امكان اجـراي گروهـي، چرا ها طوالني بود

به صورت فرد به فرد اجرا يز فراهم نبود؛ در نتيجه پرسشنامهن كه بسيارمي ها بايد  بـر زمـان شد
در در سنجش سازگاري عاطفي، پرسشنامه. بود و مربوط بـه جوانـان وجـود نداشـت اي مجزا

و اجتمـاعي پرسـشنامة سـنجش  نتيجه محقق مجبور بـود دو زيـر مقيـاس سـازگاري عـاطفي
كه باز هم تعداد سؤاالت زياد بودسازگاري بل را انتخ  و جدا كند پژوهش حاضر بـه دليـل. اب

و تأييـدهاي تجربـي بـيش تازگي آن در نمونة ايراني، نيازمند تكرار در نمونه  تـر هاي مختلـف
و نـوع. هاي پژوهش بايد با احتياط تفسير شود تا آن زمان، يافته. است همچنين نمونة پـژوهش

ز آن، محدوديت  و اسـنادهاي علـت مينة تعميم يافته هايي را در شـناختي متغيرهـاي ها، تفسيرها
كه بايد در نظر گرفته شوندمي مورد بررسي مطرح .كند

و اجتماعيمي هاي بعدي پيشنهاد در پژوهش و سازگاري عاطفي شود رابطة بين خودپنداره
با متغيرهـاي ديگـر رابطة خودپنداره. در نمونة باليني اختالل شخصيت خودشيفته بررسي شود 

و غيـره بررسـي مانند باور مذهبي، سبك  هاي دلبستگي، رضايت از زندگي، سازگاري زناشويي
و ناسازگار افراد داراي شخصيت خودشيفته بررسي شود طرحواره. شود .هاي سازگار
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