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 چکیده

های مشررهصررهپژوهش حاضررر با هدآ آزمون 

سرنجی نسرهف فارسری سریاهف شرهصریت روان

شیفته ) سکین و تری، NPI-40خود ( 1988، را

در  بین گروهی از زوجین ايرانی انجام شرررد.در 

مرد و  100زوج ) 100مطالعه همبستگی حاضر، 

زن( به سرریاهف شررهصرریت خودشرریفته  100

(40-NPI ،)پرسرررشرررنامف تعارو زناشرررويی 

(MCQ ،و 1379، ثنايی و براتی ) پرسررشررنامف

شويی سخ  (1996، ، پانیزMBQ) دلزدگی زنا پا

ند.  عاملی داد هف نبه منظور تعیین روايی  سررر

 فارسی سیاهف شهصیت خودشیفته برای زوجین

آماری تحلیل عاملی تأيیدی و به منظور  از روش

Abstract 

The main purpose of the present study 

was to investigate psychometric 

properties of the Narcissistic Personality 

Inventory (NPI-40, Raskin & Terry, 

1988) in the sample of Iranian couples. In 

this correlational study, 100 couples (100 

male and 100 female) completed the NPI-

40, The Marital Conflict Questionnaire 

(MCQ, Sanaei & Barati, 1379) and the 

Marital Burnout questionnaire (MBQ, 

Paniz, 1996). The confirmatory factor 

analysis method and internal consistency 

were used to compute the NPI's factorial 

validity and reliability, respectively. 

Also, in order to examine the construct 

validity of the NPI's, we computed 
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بررسرری همسررانی درونی پرسررشررنامه از ضررري  

شد. همچنین، به منظور  ستفاده  آلفای کرونباخ ا

نسرررهف فارسررری سررریاهف مطالعه روايی سرررازة 

، ضررراي  شررهصرریت خودشرریفته برای زوجین

نسررهف فارسرری همبسررتگی بین عوامل اصررلی 

سیاهف شهصیت خودشیفته برای زوجین با ابعاد 

مهتلف تعارو زناشرررويی و دلزدگی زناشرررويی 

نتايج تحلیل عاملی تايیدی نشرران گزارش شررد. 

سهف هفت عاملی داد که  سیاهف ن سی  سهف فار ن

شامل اقتدار، خودبسندگی، شهصیت خودشیفته 

تری يی، بر نمررا خود هوت(،  ن بر) ک ت يی،  جو

کشرری(، ن( و اسررتامار)بهرهاسررتحقام)محب بود

های خطا پس از ايجاد کواريانس بین    باقیمانده

ماده با دادهبرای زوج  نه  گا ند مل چ ها های عوا

نتايج مربوط به همبستگی برازش مطلوبی داشت. 

های خودشیفتگی با تعارو زناشويی و بین عامل

سازة  شويی، به طور تجربی از روايی  دلزدگی زنا

شهصیت خودشیفته برای  نسهف فارسی سیاهف

زوجین حمايت کرد. مقادير ضرررراي  همسرررانی 

جويی، غرور، اقتدار، محب های برتریدرونی عامل

کشرری، خودبسررندگی و خودنمايی به بودن، بهره

، 65/0، 69/0، 72/0، 75/0، 83/0ترتی  برابر با 

نتايج  در مجموع، به دسرررت آمد. 71/0و  61/0

فارسی سیاهف  مطالعف حاضر نشان داد که نسهف

شررهصرریت خودشرریفته برای سررنجش سررازة 

ايرانی بین زوجین  چندبُعدی خودشررریفتگی در

 .ابزاری روا و پايا است

یدی: هایواژه  عاکل یل  یدی،  ملیتحل تاي

سررریاهف شرررهصررریت خودشررریفته، تعارو 

 زناشويی، دلزدگی زناشويی

 

correlations between different 

dimensions of NPI with components of 

the marital conflict and marital burnout. 

The results of confirmatory factor 

analysis showed that 7-factor structure of 

the aauthority, self-sufficiency, 

superiority, vanity, exhibitionism, 

entitlement, and exploitativeness in the 

sample of Iranian couples had good fit 

with data after incorporating the 

correlated error terms in the analysis 

between the pairs of items. Correlational 

analyses between factors of narcissism 

with components of the marital conflict 

and marital burnout provided initial 

evidence for the NPI-40 convergent 

validity. Internal consistency for the 

aauthority, self-sufficiency, superiority, 

vanity, exhibitionism, entitlement, and 

exploitativeness scales was 0/83, 0/75, 

0/72, 0/69, 0/65, 0/61 & 0/71 

respectively. In sum, these findings 

provide evidence for the validity and 

reliability of the Farsi version of the NPI 

as an instrument to measure of narcissism 

construct in the sample of the Iranian 

couples 
Keywords  confirmatory factor 

analysis, Narcissistic Personality 

Inventory (NPI-40), marital conflict, 

marital burnout 
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 مقدمه

شود از طريب سازی میخودشیفتگی که به ماابف يک ويژگی شهصیتی و اختالل شهصیت، مفهوم

شود مشهص می 3و فقدان همدلی 2)ضديت(، اشتغال ذهنی به خود 1هايی مانند دشمنیمشهصه

(. میلر، کمپبل 2014؛ کلر، بلینکوی، گیلبرت، ديوال، هاک و ويديگر، 2015والدن، )ناويکا، باس و تن

طريب ( تاکید کردند که خودشیفتگی از 1397( و رضاپور، ذاکری و انتصار فومنی )2007و پیلکونیز )

رابطه نشان  4فردیآسی  رساندن به ديگران در روابط نزديک، با بدکارکردی در بافت تعامالت بین

شود، گیری میدهد. در بافت تعامالت عاشقانه، وقتی خودشیفتگی به ماابف يک ويژگی صفتی اندازهمی

ین، الونر و شافر، دهد )المکبه طور باثباتی با پیامدهای منفی برای شرکای عاطفی رابطه نشان می

(. برای ماال، نتايج 2016؛ الونر، المکین، میلر، کمپبل و کارنی، 2009؛ کمپبل و کمپبل، 2017

( نشان داد افرادی که پیشتر سابقف رابطه با اشهاص خودشیفته را 2011مطالعف برانیل و کمپبل )

اند ر، کاهش دشیفته را نداشتهاند ر در مقايسه با افرادی که پیشتر سابقف رابطف با اشهاص خوداشته

کامالً محسوسی را در رضامندی از رابطه با شريک عاطفی خويشتن، گزارش کردند. در مطالعف المکین 

زوج جوان شامل خصومت، خشم  54گران، رفتارهای تعاملی ( که در آن مشاهده2017و همکاران )

های کدگذاری کردند، نتايج مدلو عاطفف مابت را متعاق  مواجهف با يک تکلیف مباحاف طبیعی 

نشان داد که زنانِ با سطوح باالی خودشیفتگی در مقايسف با مردان خودشیفته، به طور  5چندسطحی

معناداری سطوح باالتری از خصومت را گزارش کردند. هچنین، مردان در مواجهف با سطوح بااليی 

نشان دادند. عالوه بر اين، نتايج  خودشیفتگی شرکای عاطفی خود، میزان بیشتری از هیجان خشم را

های بیشتری در روابط عاشقانف با شرکای اين مطالعه نشان داد که خودشیفتگی زنان با دشواری

های جنسی دربارة عاطفی آنها رابطه داشت. عالوه بر اين، نتايج برخی مطالعات از نقش تفاوت

در مقايسه با زنان نمرات باالتری را در خودشیفتگی به طور تجربی دفاع کردند. به طور کلی، مردان 

( نیز 2016(. نتايج مطالعف الونر و همکاران )2015خودشیفتگی گزارش کردند )گريجالوا و همکاران، 

های نهستین ازدواج، به طور پرواضحی با کاهش نشان داد که خودشیفتگی همسران در خالل سال

شويی رابطه داشت. همچنین پیترسون و در سطح رضامندی زناشويی و افزايش در مشکالت زنا

( دريافتند که افراد خودشیفته هنگام گفتگو با شريک عاطفی خود دربارة يک موقعیت 2014ديهارت )

 دهند.را نشان می 8و اهانت 7، انتقاد6برانگیز سطوح بیشتری از خصومتتعارو

                                                           
1- antagonism  

2- preoccupation with the self  

3- lack of empathy  

4- dysfunction in interpersonal relationships  

5- multilevel models 

6- hostility 

7- criticism  

8- insults 
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بر اهمیت ماهیت از وقتی که در ويراست سوم راهنمای تشهیصی و آماری اختالالت روانی 

تشهیصی اختالل شهصیت خودشیفته تاکید شد، تعداد زيادی ابزارهای خودگزارشی برای سنجش 

( 1988)راسکین و تری،  1سازة چندوجهی خودشیفتگی توسعه يافت. سیاهف شهصیت خودشیفته

شناسی شهصیت و ترين ابزار خودگزارشی برای سنجش سازة بسیط خودشیفتگی در روانپراستفاده

(. بنابراين، در حال حاضر، سیاهف 2008شود )ساين، پینکاس و آنسیل، شناسی اجتماعی تلقی میروان

سازی و فهمِ خودشیفتگی داشته است. عالوه بر اين، شهصیت خودشیفته بیشترين تاثیر را بر مفهوم

ت های فنی روايی و پايايی سیاهف شهصیدر گروه وسیعی از مطالعات، محققان مهتلف ويژگی

؛ براون، 2011اند )آکرمن، ويت، دانیالن، تريزيسنیوسکی، رابینز و کاشی، خودشیفته را تحلیل کرده

؛ کاری، مريت، 2010؛ پینکاس و الکويتسکی، 2005؛ دلرساريو و وايت، 2009بادزک و تامبرسکی، 

ادی از مطالعات، (. به بیان ديگر، در تعد2015؛ آکرمن، دانیالن، رابرتس و فرالی، 2008مراگ و پامپ، 

-، عامل2های اصلیهای تحلیل مولفهساختار چندوجهی سیاهف شهصیت خودشیفته به کمک روش

( شامل هفت 1988آزمون شد. مدل راسکین و تری ) 4و تحلیل عاملی تايیدی 3يابی محور اصلی

)محب بودن(  10، استحقام9)نهوت(، خودنمايی 8، تکبر7جويی، برتری6، خودبسندگی5زيرمقیاس اقتدار

های جايگزينی را پیشنهاد کردند. برای ماال امانس کشی( بود. محققان ديگر مدل)بهره 11و استامار

جويی/تکبر، خودمجذوب حل چهار عاملی را شامل رهبری/اقتدار، برتری( مدل مشتمل بر راه1987)

( 2004ین )و استامار/استحقام پیشنهاد کردند. کوباريچ، ديری و آست 12شدگی/خودتمجیدی

شواهدی را در دفاع از ساختار عاملی مشتمل بر دو يا سه عامل فراهم کرد که در اين مطالعه، 

های قدرت، خودنمايی و فردی خاص های قدرت و خودنمايی برای ساختار دوعاملی و مقیاسمقیاس

با هدآ آزمون ( نیز که 2008عاملی به دست آمد. در مطالعف کاری و همکاران )بودن برای ساختار سه

های تحلیل عاملی تايیدی نشان داد ساختار عاملی سیاهف شهصیت خودشیفته انجام شد، نتايج مدل

ها برازش مطلوبی های رهبری/اقتدار و خودنمايی/استحقام با دادهحل دوعاملی با شمول مقیاسکه راه

 13هدهی انتهابِ اجباری( با هدآ تعیین اثر فرمت پاس2015داشت. با استفاده آکرمن و همکاران )

                                                           
1- Narcissistic Personality Inventory (NPI-40)  

2- principal component analysis (PCA)   

3- principal axis factoring (PAF) 

4- confirmatory factor analysis (CFA) 

5- authority 

6- self-sufficiency 

7- superiority 

8- vanity 

9- exhibitionism  

1 0- entitlement  

1 1- exploitativeness 

1 2- self-absorption/self-admiration 

1 3- forced-choice response format  
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بر معنای گويه و ساختار عاملی سیاهف شهصیت خودشیفته، سه گروه مشارکت کننده را به طور 

 2ای محرک واحدهای دومقوله، گويه1های انتهاب اجباریکامالً تصادفی در يکی از سه موقعیت گويه

)يا  3بندی محرک واحدههای مقیاس درج)يا پاسخ های درست/نادرست جدا برای هر ماده( و گويه

ای برای هر ماده( قرار دادند. در مطالعف آکرمن و همکاران های پاسخ لیکرتی پنج درجهمقیاس

ها يا عبارات پاسخِ خودشیفه و غیرخودشیفته شامل ها نشان داد که گزينه( نتايج تحلیل2015)

ین يک خصیصف واحد باشند، جويی قبل از آن که سطوح باال و پايهای استحقام و برتریزيرمقیاس

های متمرکز بر ساختار عاملی بیانگر ابعاد شهصیتی مستقل از يکديگر بودند. عالوه بر اين، تحلیل

های مهتلف آشکار شد، ابعاد سیاهف شهصیت خودشیفته نشان داد اگر چه وجه رهبری در فرمت

ايان، کمپینارس، لینکوسکی و موقعیتی بود. در مطالعف برجويی فاقد روايی بیناستحقام و برتری

( که با هدآ رواسازی نسهف فرانسوی سیاهف شهصیت خودشیفته انجام شد، نتايج 2016لوآس )

های اصلی با استفاده از ماتريس همبستگی تتراکوريک نشان داد که بر خالآ نتايج تحلیل مولفه

ز واريانس عامل عاملی سیاهف شهصیت خودشیفته بهش زيادی امطالعات پیشین، ساختار تک

زيربنايی را تبیین کرد. در اين مطالعه، الگوی پراکندگی مشترک بین مقبولیت اجتماعی و سیاهف 

 شهصیت خودشیفته، شواهدی در دفاع از تفسیرپذيری اين سیاهه فراهم کرد.

شهصیت  های زبانی متفاوتی از سیاهفدهد که در حال حاضر، نسههمرور شواهد تجربی نشان می

 (،2003(، نسهف سوئدی )کانسی، 2010فته شامل نسهه هلندی )باريلدس و ديجکسدرا، خودشی

هف (، نس1998(، نسهف يونانی )کوکاسیس و همکاران، 2004نسهه آلمانی )شولتز و همکاران، 

ای ، نسهه ترکیه(2008(، نسهف ايتالیايی )فوساتی، بارونی و مافی، 2016فرانسوی )برايان و همکاران، 

( موجود 1394( و نسهف فارسی )قريشی راد، 2015آنال، آککا، کانبالت، دنیزی و باستوگ، )سنگل، 

ای هاست. بر حس  شواهد نظری و تجربی موجود در قلمرو مطالعاتی خودشیفتگی، تحلیل مشهصه

بنايی سنجی نسهف فارسی سیاهف شهصیت خودشیفته با هدآ تعیین تکرارپذيری مدل نظری زيرروان

حققان در دهد. بنابراين، مف زوجین ايرانی، بنیان و شالودة پژوهش علمی را شکل میآن در نمون

فتگی مطالعف حاضر از يک سوی، با اطالع قبلی از ظرفیت تفسیری سازة بسیط و چندوجهی خودشی

يگر سوی، با انکار تعامالت زوجین با يکديگر و از دهای غیرقابلبرای تعیین بیش از پیش پیچیدگی

 بر فقر دانش تجربی مکفی پیرامون مهتصات فنی سیاهف شهصیت خودشیفته برای سنجشتاکید 

هصیت شسنجی سیاهف های رواناين سازه در نمونف زوجین ايرانی، ضرورت و اهمیت آزمودن ويژگی

 خودشیفته را در گروهی از زوجین ايرانی تصريح کردند.
 

                                                           
1- forced-choice items  

2- single-stimulus dichotomous items 

3- single-stimulus rating scale items  
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 پژوهش روش

عف در مطالپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که بر ماتريس کواريانس مبتنی بود. 

متمرکز  شناختیحاضر، جامعه آماری شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات روان

در  بر کاهش تعارضات زناشويی و اختالفات خانوادگی در مناطب جغرافیايی مهتلف شهر تهران

ای اين منظور، محقب ابتدا از مناطب جغرافیايی شمال، بودند. بر 96-97اول سال تحصیلی نیمسال 

-انجنوب، شرم و غرب شهر تهران دو کلینک درمانی وابسته به بهزيستی و دو مرکز خدمات رو

زوج  100شناختی وابسته به آموزش پرورش را انتهاب کردند. در اين مطالعه، نمونه آماری شامل 

ی شهر تهران شناختی وابسته به آموزش و پرورش و بهزيستنده به مراکز ارائف خدمان روانمراجعه کن

دة مشارکت کنن 100بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتهاب شدند. اين پژوهش شامل 

دفی( در گیری غیراحتماالتی )غیرتصانمونه مشارکت کننده مرد بودند که به کمک روش 100زن و 

(، 2007رسون )در اين مطالعه، با استفاده از منطب پیشنهادی گاتهاب شدند. عالوه بر اين، دسترس ان

ف درستنمايی از آنجا که اغل  در استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تايیدی از روش برآورد بیشین

 قی زوج، مکفی تل 200ای مشتمل بر شود، بنابراين، حجم نمونهبرای سنجش مدل استفاده می

برآورد  ر به ماابف يک روش شود. به بیان ديگر، در اين مطالعه، بر اساس يک روش سرانگشتییم

 زوج برای شرکت در مطالعه انتهاب شدند.   200، حجم نمونه در مطالعات همبستگی ر

 پژوهش ابزار

 1پرسشنامة تعارض زناشویی  ( پرسشنامه تعارضات زناشويی1375ثنايی ) :(1379)ثنایی و براتی،  

گويه، از هفت زيرمقیاس  54گیری تعارضات زناشويی توسعه داد. اين پرسشنامه با را با هدآ اندازه

ی جنسی )شامل ، کاهش رابطه(34، 25، 18، 12، 4های گويهشامل ) کاهش همکاری زوجین

، 38، 31، 22، 9های گويه(، افزايش جل  حمايت فرزندان )شامل 40و  35، 19، 13، 5های گويه

(، کاهش 43، 37، 29، 21، 15، 8های گويهی فردی با خويشاوندان خود )شامل ، افزايش رابطه(44

(، 53، 50، 46، 32، 23، 1های گويهی خانوادگی با خويشاوندان همسر و دوستان )شامل رابطه

( 54و  52، 47، 45، 41، 30، 28، 26، 16، 11، 7، 3های کاهش رابطف موثر با همسر )شامل گويه

( تشکیل شده است. در 48، 39، 33، 24، 17، 10، 2های گويهجداکردن امور مالی از يکديگر )و 

( تا همیشه 1ای از هرگز )اين پرسشنامه، مشارکت کنندگان به هر گويه روی يک طیف پنج درجه

دهند. در اين ابزار سنجش، نمرة تهصیص يافته به هر يک از ابعاد چندگانه از تجمیع ( پاسخ می5)

آيد. با افزايش نمرات افراد در هر مولفه، بر نمرة های مربوط به هر مولفه به دست مینمرات گويه

های فنی روايی شود. نتايج مطالعات مهتلف از ويژگیتعارو زناشويی مشارکت کنندگان افزوده می

اکرمی، مظهری، زهراکار، شاند )و پايايی پرسشنامف تعارو زناشويی به طور تجربی حمايت کرده

                                                           
1- Marital Conflict Questionnaire (MCQ)  
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؛ خسروی، 1394؛ زاهد بابالن، حسینی شورابه، پیری کامرانی و دهقان، 1395زاده، داورنیا و عبداهلل

های (. در مطالعه حاضر، مقادير ضراي  همسانی درونی زيرمقیاس1390بلیاد، ناهیدپور و آزادی، 

فرزندان، کاهش همکاری زوجین، کاهش رابطف جنسی، کاهش رابطف موثر، افزايش جل  حمايت 

ی خانوادگی ی فردی با خويشاوندان خود، تفکیک امور مالی همسران و کاهش رابطهافزايش رابطه

 75/0و  73/0، 81/0، 77/0، 65/0، 62/0، 72/0با خويشاوندان همسر و دوستان به ترتی  برابر با 

 به دست آمد.

  1پرسشنامة دلزدگی زناشویی(MBQ1996، ، پاینز): ( 1996پاينز ) پرسشنامف دلزدگی زناشويی

سول به منظور سنجش میزان دلزدگی زناشويی در زوجین توسعه داد. اين ابزار از سه  21را با 

(، ازپاافتادگی روانی )شامل 15و  4، 18، 8، 17، 16، 7های افتادگی عاطفی )شامل گويه مولفف ازپا

 10، 12، 11، 13های )شامل گويهفتادگی جسمانی ا( و ازپا9و  5، 2، 6، 1، 20، 3، 19های گويه

( تا 1ای از هرگز )( تشکیل شده است. در اين مقیاس، سواالت بر روی يک طیف هفت درجه14و 

های افراد بايد نمرة هر يک از مشارکت کنندگان شوند. برای تفسیر نمره( پاسخ داده می7همیشه )

های فنی العات مهتلف از ويژگیسوال( تقسیم شود. نتايج مط 21بر تعداد کل سواالت ابزار )

گران، قاضی ولويی پرسشنامف دلزدگی زناشويی به طور تجربی حمايت کردند )کیانی، اسدی شیشه

(. در اين ابزار، با افزايش 1394؛ داورنیا، زهراکار، معیری و شاکرمی، 1390دهقانی،  ؛1395و زوار، 

شود. بر میزان دلزدگی زناشويی زوجین افزوده میگانف دلزدگی بر نمرة افراد در هر يک از ابعاد سه

( ضري  پايايی بازآزمايی اين ابزار سنجش برای يک دورة 2003اساس نتايج مطالعف پاينز و نانر )

بود. در مطالعف  66/0و برای يک دورة چهارماهه  76/0، برای يک دورة دو ماهه 89/0يک ماهه 

به دست آمد. در مطالعف  93/0تا  91/0ها بین مقیاس ( ضراي  آلفای کرانباخ2003پاينز و نانر )

های ازپاافتادگی عاطفی، ازپاافتادگی روانی و ازپاافتادگی حاضر، ضراي  همسانی درونی زيرمقیاس

 به دست آمد.  85/0و  89/0، 87/0جسمانی به ترتی  برابر با 

  2سیاهة شخصیت خودشیفته(NPI ،1979؛ راسکین و هال):  ( نسهف اصلی 1979)راسکین و هال

سیاهف شهصیت خودشیفته را بر اساس نسهه سوم راهنمای آماری و تشهیصی اختالت روانی 

توسعه دادند. بنابراين، با استفاده از سیاهف شهصیت خودشیفته، وجه پاتالوژيک اين خصیصه 

رت زوج عبا 40ای سیاهف شهصیت خودشیفته شامل ماده 40شود. نسهف گیری میشهصیتی اندازه

است که از بین هر زوج عبارت، يکی بر برخورداری مشارکت کننده از اين خصیصه و ديگری بر 

آيتمی سیاهف شهصیت  40عدم برخورداری مشارکت کننده از اين مشهصه داللت دارد. در نسهف 

، 14، 13، 12، 11، 8، 6، 3، 2، 1های سواالت از بین زوج گزينه« الف»خودشیفته، انتهاب گزينف 

از بین زوج « ب»و انتهاب گزينف  39و  38، 37، 36، 34، 33، 31، 30، 29، 27، 25، 24، 21، 16

                                                           
1- Marital Burnout Questionnaire (MBQ) 

2- Narcissistic Personality Inventory  (NPI) 
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بر  40و  35، 32، 28، 26، 23، 22، 20، 19، 18، 17، 15، 10، 9، 7، 5، 4های سواالت گزينه

 ،5های کند. در اين سیاهه، مولفف اقتدار )قدرت( از طريب گويهخودشیفتگی پاسخ دهنده اشاره می

، مولفف 38و  35، 37، 22، 33های ، مولفف خودبسندگی از طريب گويه19و  32، 9، 10، 34

، مولفف خودنمايی از 20و  6، 3، 21، 40، 23، 28، 39، 17، 16های جويی از طريب گويهبرتری

، مولفف غرور از طريب 7و  2، 14، 13های کشی از طريب گويه، مولفف بهره15و  12های طريب گويه

 4و  27، 18، 31، 30، 26های و مولفف محب بودن از طريب گويه 36و  8، 25، 11، 24، 29، 1

های فنی سیاهف شود. پیشتر به تفصیل اشاره شد که نتايج مطالعات مهتلف از ويژگیگیری میاندازه

شهصیت خودشیفته به طور تجربی حمايت کردند )آکرمن، ويت، دانیالن، ترزسنیوسکی، رابین و 

(. 2005؛ آمس، روسی و آندرسون، 1988؛ راستین و تری، 1379؛ راستین و هال، 2011شی، کا

جويی، غرور، اقتدار، محب بودن، های برتریدير ضراي  همسانی درونی عاملدر مطالعف حاضر، مقا

و  61/0، 65/0، 69/0، 72/0، 75/0، 83/0کشی، خودبسندگی و خودنمايی به ترتی  برابر با بهره

 به دست آمد. 71/0

در اين مطالعه، با وجود آن که نسهف فارسی سیاهف شهصیت خودشیفته از قبل موجود بود، اما 

، در نقطف آغازين، سازی آن و با هدآ اطمینان بیشتر از کفايت فنی برگردان سیاههدر فرايند آماده

یت خودشیفته، نسهه به منظور استفاده از سیاهف شهص بنابراين، استفاده شد. 1از روش ترجمه مجدد

انگلیسی آن برای نمونه زوجین ايرانی به زبان فارسی ترجمه شد. برای اين منظور، با هدآ حفظ 

ارزی زبانی و مفهومی، نسهه فارسی به کمک يک فرد دوزبانه ديگر به انگلیسی برگردانده شدند هم

های انگلیسی بحث ن نسهه(. در ادامه، دو مترجم درباره تفاوت موجود بی1995)مارسال و لئونگ، 

ها به حداقل ممکن کاهش يافت. بر اين اساس، اين تفاوت« 2فرايند مرور مکرر»کردند و از طريب 

ترادآ معنايی نسهه ترجمه شده با نسهه اصلی به دقت بررسی شد. در نهايت، سه نفر از اعضای 

 عه و تايید کردند.هیئت علمی دانشگاه روايی محتوا و تطابب فرهنگی اين مقیاس را مطال

شد. ابقا يا در اين مطالعه، تحلیل داده ها.منطق تحلیل داده ست انجام  سیک ت ها بر پايف نظريف کال

صورت گرفت. به اتکای مشهصهسیاهف شهصیت خودشیفته حذآ مواد  های آماری تحلیل عاملی 

برای برآورد مدل،  3مايیندر اين مطالعه برای استفاده از تحلیل عامل تأيیدی از روش بیشینف درست

ست و گارينو ) شنهاد میرز، گام سو با پی ( به منظور ارائه يک ارزيابی جامع از برازش الگو 2006و هم

، شرراخص برازش (df/χ2) ، شرراخص مجذور خی بر درجه آزادی(χ2)شرراخص مجذور خی از 

                                                           
1- back translation 

2- iterative review process  

3- maximum likelihood 
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قايسرررره باقی)GFI( 2، شرررراخص نیکويی برازش)CFI( 1ایم  3، شرررراخص نیکويی برازش انط

)AGFI(  4و خطای ريشرره مجذور میانگین تقري )RMSEA(  .همسررو با نتايج اسررتفاده شررد

(، کوکاسیس و 2004(، شولتز و همکاران )2003(، کانسی )2010باريلدس و ديجکسدرا )مطالعات 

(، سنگل و 2008(، فوساتی و همکاران )2011(، براين )2016(، برايان و همکاران )1998همکاران )

(، 2009(، براون و همکاران )2011آکرمن و همکاران ) ،(1394( و قريشررری راد )5201همکاران )

( و آکرمن و 2008(، کاری و همکاران )2010(، پینکاس و الکويتسررکی )2005دلرسرراريو و وايت )

گیری چندبُعدی به عنوان الگوی مفروو و ارجح، در اين مطالعه نیز الگوی اندازه(، 2015همکاران )

 ون شد.انتهاب و آزم

 

 هایافته

های توصرریفی چولگی و های توصرریفی میانگین و انحراآ معیار و شرراخصاندازه 1نتايج جدول 

 دهد.های سیاهف شهصیت خودشیفته را برای گروهی از زوجین ايرانی نشان میکشیدگی ماده

 

 های چولگی و کشیدگیهای توصیفی میانگین و انحراف معیار و شاخصاندازه :1جدول 

 NPI-40های ماده

انحراف  میانگین هاماده

 معیار

 کشیدگی چولگی

بر ديگران تاثیر چندانی  (ب  برای اثرگذاری بر ديگران از استعدادی ذاتی برخوردارم.   الف(-1

 ندارم.

16/0 37/0 56/0 35/0 

 -78/0 69/0 44/0 26/0 ستم.هاساساً فردی متواضع  ب(فردی متواضع و فروتن نیستم.      الف(-2

 -55/0 37/0 49/0 41/0 حتاطی هستم.متقريباً فرد  ب(تقريباً جرات انجام هر کاری را دارم.    الف(-3

انم که فردی می د ب(کشم. می کنند، اغل  خجالتوقتی ديگران از من تعريف می لف(ا-4

 کنند.اليقی هستم چون ديگران دربارة من اين طور فکر می

60/0 49/0 42/0 84/0- 

 ساند.ترتصور حکومت بر دنیا من را از جهنمی که خواهم ساخت، می الف(-5

 اگر بر دنیا حکومت کنم، وضع جهان از آنچه هست بهتر خواهد شد. ب(

44/0 49/0 41/0- 34/0- 

 -90/0 -59/0 44/0 27/0 م عواق  رفتارم را بپذيرم.کنسعی می ب(آورم.    ای میمعموالً برای هر چیزی بهانه الف(-6

کانون توجه ديگران  دوست دارم در ب(دهم با ديگران همراهی کنم.    ترجیح می الف(-7

 باشم.

42/0 39/0 45/0- 66/0- 

 -24/0 -11/0 50/0 53/0 ت خود ندارم.نگرانی چندانی دربارة موفقی ب(فرد موفقی خواهم بود.     الف(-8

                                                           
1- Comparative Fit Index (CFI)  

2- Goodness of Fit Index (GFI)  

3- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  

4- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
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انحراف  میانگین هاماده

 معیار

 کشیدگی چولگی

 82/0 60/0 31/0 32/0 م فردِ منحصربفردی هستم.کنفکر می ب(از اکار افراد ديگر نه بهترم و نه بدتر.     الف(-9

 56/0 -96/0 42/0 60/0 دانم.رهبر خوبی می خودم را ب(مطمئن نیستم که بتوانم رهبر خوبی باشم.     الف(-10

 -83/0 -65/0 44/0 26/0 کردم.یمکاش بیشتر ابراز وجود  ب(کنم.   اغل  ابراز وجود می الف(-11

برايم مهم نیست که از ديگران  ب(   دوست دارم بر ديگران سلطه داشته باشم. الف(-12

 اطاعت کنم.

78/0 41/0 38/0 23/0- 

دوست ندارم شاهد لحظاتی باشم که  ب( برايم آسان است که ديگران را تغییر دهم. الف(-13

 ديگران را تغییر دهم.کوشم می

14/0 35/0 35/0- 65/0- 

 ب(کنم. برای دستیابی به احترامی که شايسته من است، از هیچ تالشی مضايقه نمی الف(-14

 گذارند.معموالً ديگران به میزانی که شايسته آن هستم به من احترام می

60/0 49/0 43/0- 83/0- 

دوست دارم بدنم را به ديگران  ب(دوست ندارم بدنم را به ديگران نمايش دهم.  الف(-15

 نمايش دهم.

21/0 41/0 44/0 08/0 

گاهی برايم سهت  ب(توانم ديگران را بشناسم و دست آنها را بهوانم. به راحتی میالف( -16

  است که ديگران را بشناسم.

50/0 51/0 06/0- 21/0- 

گیری درباره آن اگر خودم را در انجام کاری اليب بدانم، حاضرم برای تصمیم الف(-17

 مسئولیتی بپذيرم.

 دوست دارم مسئولیت هر تصمیمی را بر عهده بگیرم. ب(

43/0 50/0 30/0 93/0- 

 58/0 66/0 48/0 35/0 تا حدی چشم طمع به دنیا دارم. ب(به حب خودم راضی هستم.  الف( -18

دوست دارم ديگران به اندامم نگاه  ب(اندامم خیلی متفاوت از اندام ديگران نیست.  الف( -19

 کنند.

11/0 31/0 53/0 43/0 

 59/0 -02/0 50/0 51/0 اگر بشود اغل  دوست دارم خودنمايی کنم. ب(دوست ندارم خودنمايی کنم.     الف( -20

 66/0 60/0 48/0 36/0 دانم که بايد چکار کنم.گاهی نمی ب(دانم که بايد چکار کنم.   همیشه می الف( -21

به ندرت برای انجام کارهايم  ب(دهم. گاهی با تکیه به ديگران، کارهايم را انجام می الف( -22

 کنم.به ديگران تکیه می

20/0 40/0 53/0 34/0 

هايم را همف افراد دوست دارند داستان ب(گويم. های خوبی میگاهی داستان الف( -23

 بشنوند. 

44/0 50/0 23/0 96/0- 

 53/0 58/0 39/0 19/0 کار کردن برای ديگران را دوست دارم. ب(از ديگران انتظار زيادی دارم.   الف( -24

ب( تر باشم. توانم احساس خرسندی کنم که از همه افراد شايستهوقتی می الف( -25

 است.خرسندی و خشنودی من خرسندی و خشنودی ديگران 

49/0 50/0 05/0 23/0 

دوست دارم ب( شود که خجالت بکشم. تعريف و تمجید کردن از من سب  می الف( -26

 ديگران از من تعريف و تمجید کنند.

35/0 48/0 63/0 62/0 

 -91/0 -31/0 50/0 58/0 عالقف چندانی به کس  قدرت ندارم.ب( برای کس  قدرت انگیزة زيادی دارم.   الف( -27

دوست دارم من آغازگر مدهای ب( دهم.  به آنچه مِد روز است خیلی اهمیت نمی الف( -28

 روز باشم.

34/0 48/0 67/0 57/0- 
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انحراف  میانگین هاماده

 معیار

 کشیدگی چولگی

ندارم که خودم را زياد در آينه  ایعالقهب( دوست دارم در آينه به خودم نگاه کنم.   الف( -29

 نگاه کنم.

20/0 40/0 54/0 84/0 

وقتی در کانون توجه ب( یرم. واقعاً دوست دارم که در کانون توجه ديگران قرار گ الف( -30

 کنم.گیرم، احساس ناراحتی میديگران قرار   می

40/0  49/0 43/0 80/0- 

توانند افراد همواره نمیب( . خواهم زندگی کنمتوانم به هر روشی که میهمیشه می الف( -31

 خواهد زندگی کنند.طور که دلشان میآن 

34/0 48/0 66/0 58/0- 

ه ديگران من را همواره ککنم فکر میب( دانم. خیلی خودم را فرد مقتدری نمی الف( -32

 دانند.فردی مقتدر و صاح  اقتدار می

23/0 42/0 32/0 25/0- 

 -93/0 -28/0 50/0 57/0 برايم چندان فرقی ندارد.بودن رهبر بودن يا نب( دهم که رهبر باشم.  ترجیح میالف(  -33

بتوانم در آينده فرد موفقی  امیدوارمب( تصمیم دارم در آينده فرد بزرگی بشوم.   الف( -34

 بشوم.

14/0 35/0 11/0 45/0 

همواره آنچه را به ديگران ب( د. کننگويم باور میگاهی اوقات آنچه را به ديگران می الف( -35

 کنند.باور میگويم می

28/0 45/0 98/0 05/0- 

ای است که زمان زيادی صیصهمدير بودن خب( ام. کالً مدير و مدبر به دنیا آمده الف( -36

 برای پروراندن آن الزم است. 

33/0 47/0 74/0 47/0 

یچ وجه دوست ندارم به ه ب(ای کاش روزی فردی زندگینامف من را بنويسد.  الف( -37

 ديگران دربارة زندگی شهصی من کنجکاوی کنند.

31/0 47/0 80/0 37/0- 

 99/0 18/0 50/0 46/0 کنم.ند احساس ناراحتی میکنوقتی در بین ديگران هستم و آنها به من توجه نمی الف( -38

     ند.کننمی وقتی در بین ديگران هستم برايم مهم نیست که چرا ديگران به من توجهب( 

 -67/0 56/0 43/0        75/0 می توانم از آنها بیاموزم. افراد زيادی هستند که ب(از ديگران مستعدتر هستم.  الف( -39

 36/0 18/0 45/0 28/0 نحصربفرد هستم.العاده و مفردی خارمب( فردی کامالً معمولی هستم.  الف( -40

 
ها به کمک روش آماري تحليل عاملي تاييدي، همسو قبل از تحليل داده ،در مطالعة حاضر
ـ به  1متغيريهاي بهنجاري تک( مفروضه2006)و همکاران  ( و ميرز2005با پيشنهاد کالين )

ـــ، بهنجاري چندمتغيري (1)جدول  3و کشيدگي 2ورد مقادير چولگيآکمک بر و مقادير پرت ـ  4ـ
صلة ماهاالنوبيس شدهو داده 5از طريق روش فا شينه انت ار هاي گم ــــ به کمک روش بي ـ  6ـ

ي مشـــتری بين عالوه بر اين، در اين مطالعه، نتايج مربوط به پراکندگ آزمون و تاييد شـــدند 
                                                           

1- univariate normality  

2- skewness  

3- kurtosis  

4- multivariate normality  

5- Mahalanobis distance  

6- expectation maximization   
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ــده ــاهده ش ــان ميمتغيرهاي مش ــه، نش  2خطي چندگانهو هم 1هاي خطي بودندهد که مفروض
(، 2003کانسي ) (،2010باريلدس و ديجکسدرا )مطالعات در ادامه، همسو با رعايت شده است  
سيس و همکاران )2004شولتز و همکاران ) (، براين 2016(، برايان و همکاران )1998(، کوکا

آکرمن  ،(1394( و قريشي راد )2015(، سنگل و همکاران )2008(، فوساتي و همکاران )2011)
کاران ) کاران )2011و هم يت )2009(، براون و هم کاس و 2005(، دلرســــاريو و وا (، پين

ا هدف آزمون ب( 2015( و آکرمن و همکاران )2008(، کاري و همکاران )2010يتســکي )الکو
ندگي  ندازهبراز ياس گيري الگوي ا فت زيرمق مل بر ه ندگي، مشـــت قدرت(، خودبســـ تدار ) اق

زوجين هاي مشــاهده در نمونه ا دادهکشــي و محق بودن بجويي، خودنمايي، غرور، بهرهبرتري
به  به بيان ديگر، در اين مطالعه، اســتفاده شــد  ل عاملي تاييديتحلي، از روش آماري ايراني

گيري اندازه مدل، 18افزار آموس نســ ه کمک تحليل عاملي تأييدي و با اســتفاده از نر 
کشي جويي، خودنمايي، غرور، بهرهاقتدار )قدرت(، خودبسندگي، برتريمشتمل بر هفت مقياس 

 عالوه بر اين، در مطالعة حاضر براي برآورد مدل  شدآزمون  و محق بودن براي زوجين ايراني
  نيز استفاده شد  نماييدرستبيشينة از روش  گيرياندازه

مشتمل  آوري نوجوانمقياس تاب گيرياندازه مدلهاي برازش نتايج مربوط به شاخص
محق کشي و جويي، خودنمايي، غرور، بهرهاقتدار )قدرت(، خودبسندگي، برتريبر هفت عامل 

براي  کشي و محق بودنجويي، خودنمايي، غرور، بهرهاقتدار )قدرت(، خودبسندگي، برتري بودن
 ( شامل شاخص مجذور خي2006)ميرز و همکاران هاي پيشنهادي شاخصهر يک از 

(χ2)شاخص مجذور خي بر درجه آزادي ، (df/χ2)اي ، شاخص برازش مقايسه)CFI( ،
و خطاي ريشه  )AGFI(، شاخص نيکويي برازش انطباقي )GFI(شاخص نيکويي برازش 
، 87/0، 88/0، 05/3، 22/2198به ترتيب برابر با  )RMSEA(مجذور ميانگين تقريب 

(  بر اساس منطق پيشنهادي ميرز و همکاران 2)جدول  به دست آمد 091/0و  85/0
ي مدل پيشنهادي هاي نيکويي برازش بر عد  مقبوليت برازندگ( واحد مقداري اندازه2006)

جويي، اقتدار )قدرت(، خودبسندگي، برتريسياهة ش صيت خودشيفته )با شمول هفت عامل 
آوري شده داللت دارد  طبق هاي جمع( با دادهکشي و محق بودنخودنمايي، غرور، بهره

ها ( از آنجا که کمتر مدل مفروضي، برازشي کامل با داده2006ديدگاه وستون و گاري )
در اين مطالعة نيز با انت اب گا  اصالح مدل و از طريق ايجاد چند دهد، بنابراين، نشان مي

                                                           

1. linearity  

2. multicolliniearity  
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، بر سياهة ش صيت خودشيفتههاي هاي خطا براي زوج مادهمسير کواريانسي بين باقيمانده
شود  البته، همسو با ديدگاه ميرز و همکاران ها کمک ميبهبود برازندگي مدل پيشنهادي با داده

نجا که استفاده از گا  اصالح مدل نيازمند توجيه ن ري است، در اين مطالعه نيز ( از آ2006)
محققان با رعايت مالح ات تئوريک توجيه کنندة انت اب گا  اصالح مدل، از طريق ايجاد 

هاي خطا براي مدل پيشنهادي، آن مدل را اصالح کردند  نتايج در اين کواريانس بين باقيمانده
 جويي، از طريق ايجاد کواريانس بين ه براي متغير مکنونِ برتريدهد کب ش نشان مي

و  20»و « 6و  3»، «40و  21»، «39و  23»، «17و  16»هاي هاي خطا براي مادهباقيمانده
و  24»هاي ، براي متغير مکنونِ غرور )ن وت(، از طريق ايجاد کواريانس خطا براي ماده«21
، براي متغير مکنون قدرت )اقتدار( از طريق ايجاد «36و  25»و « 11و  8»، «11و  1»، «29

، براي متغير مکنون محق «32و  19»و « 10و  9»، «10و  5»هاي کواريانس خطا براي ماده
« 27و  26»، «31و  30»هاي هاي خطا براي مادهبودن از طريق ايجاد کواريانس بين باقيمانده

هاي خطا طريق ايجاد کواريانس بين باقيماندهکشي از ، براي متغير مکنون بهره«18و  4»و 
، و در نهايت، در متغير مکنون خودبسندگي از طريق «13و  7»و « 14و  13»هاي براي ماده

و در مجموع، « 38و  35»و « 33و  22»هاي هاي خطا براي مادهايجاد کواريانس بين باقيمانده
مجذورخي مدل اصالح شده کاهش  واحد از 44/187واحد کاهش در درجه آزادي، مقدار  19

 (   2يافت )جدول 
 

 NPI-40 گیری مفروضهای نیکویی برازش الگوی اندازهشاخص :2جدول 

ساختار هفت نتايج مربوط به وزن 3جدول  سيوني  سياهة عاملي مدل اندازههاي رگر گيري 
دهد  نتايج ش صيت خودشيفته براي زوجين ايراني را بعد از اصالح مدل پيشنهادي نشان مي

ـــان مي ـــاختار هفت عاملي، جميع وزننش هاي رگرســـيوني از لحام آماري دهد که براي س
سيوني براي عامل برتري3در جدول   (P<001/0)معنادارند  ضرايب رگر ، 95/0تا  74/0جويي ، 

سيوني براي عامل غرور بين  سيوني براي عامل اقتدار 97/0تا  73/0ضرايب رگر ضرايب رگر  ،
، ضــرايب 93/0تا  69/0، ضــرايب رگرســيوني براي عامل محق بودن بين 99/0تا  69/0بين 

 2χ df df/χ2 GFI AGFI CFI RMSEA 

22/2198 مدل قبل از اصالح  721 05/3  87/0  85/0  88/0  091/0  

78/1793 مدل بعد از اصالح   702 55/2  94/0  91/0  95/0  059/0  
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، ضـــرايب رگرســـيوني براي عامل 81/0 تا 60/0کشـــي بين رگرســـيوني براي عامل بهره
ــيوني براي عامل خودنمايي بين  94/0تا  55/0خودبســندگي بين  و در نهايت، ضــرايب رگرس

 به دست آمد   82/0تا  77/0
 

 NPI-40های رگرسیونی استاندارد شده و غیراستاندارد شدة مدل مفروض وزن :3جدول 

   
ضرایب غیر 

 استاندارد

خطای معیار 

 برآورد

ضرایب 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 0001/0 46/40 95/0 022/0 89/0 16گویة   جوییبرتری

جوییبرتری    0001/0 01/38 92/0 023/0 881/0 17گویة 

جوییبرتری    0001/0 58/23 88/0 027/0 636/0 39گویة 

جوییبرتری    0001/0 62/31 94/0 028/0 892/0 28گویة 

جوییبرتری    0001/0 24/27 92/0 03/0 814/0 23گویة 

جوییبرتری    0001/0 79/22 88/0 028/0 643/0 40گویة 

جوییبرتری    0001/0 44/26 91/0 03/0 783/0 21گویة 

جوییبرتری    0001/0 55/14 74/0 032/0 472/0 3گویة 

جوییبرتری    0001/0 73/15 76/0 029/0 461/0 6گویة 

جوییبرتری    0001/0 68/16 78/0 033/0 56/0 20گویة 

 0001/0 23/29 97/0 026/0 76/0 1گویة   غرور

 0001/0 65/29 92/0 025/0 732/0 29گویة   غرور

 0001/0 34/28 91/0 025/0 70/0 24گویة   غرور

 0001/0 09/33 94/0 027/0 891/0 11گویة   غرور

 0001/0 79/20 84/0 033/0 68/0 25گویة   غرور

 0001/0 41/14 73/0 034/0 49/0 8گویة   غرور

 0001/0 93/29 92/0 029/0 861/0 36گویة   غرور

 0001/0 71/14 96/0 034/0 50/0 5گویة   قدرت

 0001/0 05/21 85/0 023/0 485/0 34گویة   قدرت

 0001/0 35/55 99/0 016/0 897/0 10گویة   قدرت

 0001/0 98/45 98/0 018/0 842/0 9گویة   قدرت

 0001/0 36/16 76/0 026/0 423/0 32گویة   قدرت

 0001/0 24/13 69/0 021/0 284/0 19گویة   قدرت

 0001/0 34/9 93/0 15/0 43/1 26گویة   محق بودن

 0001/0 95/26 91/0 031/0 842/0 30گویة   محق بودن
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ضرایب غیر 

 استاندارد

خطای معیار 

 برآورد

ضرایب 

 استاندارد

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 0001/0 51/17 80/0 032/0 557/0 31گویة   محق بودن

 0001/0 49/28 92/0 03/0 861/0 18گویة   محق بودن

 0001/0 80/12 69/0 034/0 432/0 27گویة   محق بودن

 0001/0 28/13 70/0 033/0 444/0 4گویة   محق بودن

 0001/0 68/13 81/0 041/0 561/0 14گویة   کشیبهره

 0001/0 49/9 69/0 039/0 37/0 13گویة   کشیبهره

 0001/0 50/7 65/0 040/0 30/0 2گویة   کشیبهره

 0001/0 65/4 60/0 043/0 20/0 7گویة   کشیبهره

 0001/0 13/10 69/0 045/0 456/0 33گویة   خودبسندگی

 0001/0 29/3 55/0 051/0 168/0 22گویة   خودبسندگی

 0001/0 27/12 94/0 154/0 88/1 37گویة   خودبسندگی

 0001/0 49/6 70/0 08/0 521/0 35گویة   خودبسندگی

 0001/0 49/5 68/0 082/0 45/0 38گویة   خودبسندگی

 0001/0 33/10 82/0 12/0 24/1 12گویة   خودنمایی

 0001/0 40/9 77/0 15/0 41/1 15گویة   خودنمایی

 
 
 

شــواهدي در  NPI-40هاي مولفهپراکندگي مشــتری بين زوجالگوي در مطالعة حاضــر، 
شيفته فراهم کرد )جدول  صيت خود ش  سياهة  ساختار چندبُعدي   4(  نتايج جدول 4دفاع از 

ـــان مي  NPI-40هاي مولفهوجدهد که در نمونة زوجين ايراني، همبســـتگي بين تمامي زنش

 مثبت و معنادار بود 
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های چندگانة سیاهة شخصیت خودشیفته در ماتریس همبستگی بین مولفه :4جدول 

 زوجین  

01/0P<      05/0P< 

 
 

 

سازه  به من ور بررسي روايي  ،طالعهدر نهايت، در اين م .سیاهة شخصیت خودشیفتهروایی 
زيربنايي ســياهة عوامل  بين ، همبســتگيزوجينبراي ســياهة شــ صــيت خودشــيفته  ســازة

ــيفته ــيت خودش ــ ص ــامل  ش ــندگي، برتريش جويي، خودنمايي، غرور، اقتدار )قدرت(، خودبس
هاي با مولفه جويي و خودنمايياقتدار )قدرت(، خودبســندگي، برتري کشــي و محق بودن،بهره

تعارض زناشويي شامل کاهش همکاري، کاهش رابطة جنسي، افزايش جلب حمايت فرزندان، 
طة فردي با خويشـــاوندان خودي، کاهش رابطة فردي با خويشـــاوندان همســـر و افزايش راب

ـــامل ازپاافتادگي عاطفي، کاهش ارتباط موثر با همســـر و مولفه هاي دلزدگي زناشـــويي ش
مثبت ، همبستگي 5  در جدول (5)جدول  گزارش شدازپاافتادگي رواني و ازپاافتادگي جسماني 

هاي تعارض زناشويي سياهة ش صيت خودشيفته با مولفه و معنادار هر يک از عوامل زيربنايي
شويي، ب سازةو دلزدگي زنا شيفته براي زوجين ه طور تجربي از روايي  صيت خود ش   سياهة 

 حمايت کرد  
 

  

-برتری 

 جویی

کشیبهره محق بودن اقتدار غرور  خودنمایی خودبسندگی 

جوييبرتري  1 0/36** 0/17* 0/16* 0/15* 0/26** 0/15* 
 **0/22 **0/26 *0/14 **0/30 **0/39 1  غرور

 *0/16 **0/24 *0/18 **0/23 1   اقتدار

 *0/15 *0/17 *0/15 1    محق بودن

کشيبهره      1 0/16* 0/19** 

 **0/21 1      خودبسندگي

 1       خودنمايي
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های خودشیفتگی با تعارض زناشویی و دلزدگی جدول همبستگی بین مولفه :5جدول 

 زناشویی در زوجین

01/0P<      05/0P< 

 

 و نتیجه گیری بحث

خودشیفته سنجی نسهف فارسی سیاهف شهصیت های روانمطالعف حاضر با هدآ آزمون ويژگی

ضر نتايج روش شد. در مطالعف حا سو با  در گروهی از زوجین ايرانی انجام  تحلیل عاملی تايیدی هم

(، 2004(، شرررولتز و همکاران )2003(، کانسررری )2010باريلدس و ديجکسررردرا )مطالعات نتايج 

ن (، فوسررراتی و همکارا2011(، براين )2016(، برايان و همکاران )1998کوکاسررریس و همکاران )

(، براون و 2011آکرمن و همکاران ) ،(1394( و قريشرری راد )2015(، سررنگل و همکاران )2008)

(، کاری و همکاران 2010(، پینکاس و الکويتسرررکی )2005(، دلرسررراريو و وايت )2009همکاران )

گیری چندبُعدی مشرررتمل بر عوامل الگوی اندازه( از برازندگی 2015( و آکرمن و همکاران )2008)

کشررری و محب بودن با جويی، خودنمايی، غرور، بهرهاقتدار )قدرت(، خودبسرررندگی، برترینايی زيرب

به طور تجربی حمايت کرد. عالوه بر اين، الگوی های مشررراهده شرررده در نمونه زوجین ايرانی داده

اقتدار کیفی پراکندگی مشررترک بین عوامل زيربنايی سرریاهف شررهصرریت خودشرریفته مشررتمل بر 

های تعارو کشرری و محب بودن با عاملجويی، خودنمايی، غرور، بهرهخودبسررندگی، برتری)قدرت(، 

شويی شويی و دلزدگی زنا سازه زنا  سیاهف شهصیت خودشیفته در زوجین، به طور تجربی از روايی 

های ايرانی حمايت کرد. در نهايت، در مطالعه حاضر، ارزش عددی ضراي  همسانی درونی برای عامل

سندگی و خودنمايی ی، غرور، اقتدار، محب بودن، بهرهجويبرتری شی، خودب شان داد که ک سیاهف ن

 ايرانی از پايايی الزم برخوردار است. شهصیت خودشیفته در زوجین

جوييبرتري  بودن محق اقتدار غرور  کشيبهره   خودنمايي خودبسندگي 

 **0/41 **0/47 *0/12 **0/28 **0/35 *0/14 *0/16 کاهش همکاري
 **0/33 **0/36 *0/14 *0/15 **0/21 *0/16 *0/17 کاهش رابطه جنسي

07/0 افزايش جلب حمايت فرزندان  06/0  05/0  09/0  08/0  10/0  11/0  

 **0/37 **0/36 *0/15 **0/22 **0/26 *0/15 *0/16 افزايش رابطة فردي با خويشاوندان خودي
 **0/41 **0/45 *0/16 **0/32 **0/29 *0/14 *0/18 کاهش رابطة فردي با خويشاوندان همسر

 **0/40 **0/35 *0/13 **0/22 **0/27 *0/16 **0/28 کاهش ارتباط موثر با همسر
 **0/36 **0/33 **0/31 **0/29 **0/20 **0/22 **0/29 ازپاافتادگي عاطفي

 **0/32 **0/30 **0/23 **0/27 **0/22 **0/25 **0/28 ازپاافتادگي رواني

 **0/21 **0/24 **0/22 *0/16 *0/15 **0/21 **0/20 ازپاافتادگي جسماني
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شهصیت  سیاهفهای به دست آمده از تحلیل ساختار عاملی تشابف نتايج مطالعف حاضر با يافته

(، 2004(، شولتز و همکاران )2003(، کانسی )2010ا )باريلدس و ديجکسدردر مطالعات  خودشیفته

ران (، فوسررراتی و همکا2011(، براين )2016(، برايان و همکاران )1998کوکاسررریس و همکاران )

ن و (، براو2011آکرمن و همکاران ) ،(1394( و قريشرری راد )2015(، سررنگل و همکاران )2008)

ران (، کاری و همکا2010اس و الکويتسرررکی )(، پینک2005(، دلرسررراريو و وايت )2009همکاران )

ر عوامل گیری چندبُعدی مشرررتمل بالگوی اندازه( با تاکید بر 2015( و آکرمن و همکاران )2008)

ودن نشان کشی و محب بجويی، خودنمايی، غرور، بهرهاقتدار )قدرت(، خودبسندگی، برتریزيربنايی 

سیامی سیری منطب نظری زيربنايی  شیفته،دهد که توان تف صیت خود شه ست. هف  به  فرابافتاری ا

های هفتشابف ساختار عاملی نسهف فارسی سیاهف شهصیت خودشیفته برای زوجین با نسبیان ديگر، 

(، 2003(، نسهف سوئدی )کانسی، 2010زبانی مهتلف شامل نسهه هلندی )باريلدس و ديجکسدرا، 

هف (، نسرر1998وکاسرریس و همکاران، (، نسررهف يونانی )ک2004نسررهه آلمانی )شررولتز و همکاران، 

سوی )برايان و همکاران،  ساتی و همکارا2011؛ براين، 2016فران سهف ايتالیايی )فو (، 2008ن، (، ن

سهه ترکیه سنگل و همکاران، ن شی راد، 2015ای ) سی )قري سهف فار ر بضمن تاکید (، 1394( و ن

شیفقابلیت کاربردپذيری منطب نظری زيربنايی  صیت خود شه ای هدر گروهته برای زوجین سیاهف 

نندة سازة کدهد که ساختار زيربنايی اصلی و سازوکارهای علّی نظری تبییننمونف مهتلف، نشان می

تايج کند. به بیان ديگر، نای پیروی میبسرریط و چندبُعدی خودشرریفتگی، از اصررول کلی متشررابه

ضر تاکید می شنهادیپژوهش حا ساختاری، الگوی پی هتلف های مدر بین زيرگروه کند که از لحاظ 

وجین زاز توان الزم برای توصریف و تبیین نقش غیرقابل انکار سرازة چندوجهی خودشریفتگی برای 

 برخوردار است.

های چندگانف سررازة عالوه بر اين، نتايج مطالعف حاضررر با تاکید بر همبسررتگی مابت بین عامل

دگی زناشررويی، از روايی سررازة سرریاهف بسرریط خودشرریفتگی با ابعاد مهتلف تعارو زناشررويی و دلز

شهصیت خودشیفته، به طور تجربی حمايت کرد. بر اساس نتايج مطالعات فاتفوتا و اسکرادر ررر آبی 

(، استرود، دوربین، 2008(، بلیسکی ررر ريچک، ريمیکر و باکر )2017(، المکین و همکاران )2017)

دنیسررن )زير چا ( و شررپارد و بون (، گراسررز، دافنر، بک و 2010سررايگل و کنوبالـ ررررر فیدرس )

صريح پراکندگی مشترک بین دواير مفهومی 2012) (، يکی از مسیرهای مفهومی تعیین کننده در ت

های تبیینی الگوی خودشرریفتگی و ابعاد مهتلف تعارو زناشررويی و دلزدگی زناشررويی بر ظرفیت

های چندگانف ة باال در عاملشود که نمرتفاسیر شناختی افراد متمرکز است. بر اين اساس، فرو می

سواد فرهنگی/اجتماعی افراد و همچنین فقر در  سیط خودشیفتگی ضمن تاکید بر ضعف در  سازة ب

به طال با م ها در مواجهف  هارتی آن نف م عامالت بینگریخزا مده از ت با های برآ فت روابط  با فردی در 
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در مقايسه با  1سازختی خودناتوانشريک عاطفی خويشتن و به تبع آن التزام به کاربست تفاسیر شنا

روابط  هایمهارت، از طريب بازداری احتمال انتهاب برخی 2سرررازتفاسررریر شرررناختی خودتوانمند

، احسررراسرررات مابت از 4، ادراک مابت از ديگران3فردی انطباقی مانند بهم وابسرررتگی در روابطبین

های و مهارت 7های متعاروقعیت، راهبردهای مديريت همیارانف مو6های برد رررررر برد، هدآ5ديگران

مل بین عا ناشرررويی موثر واقع  8فردیت به تبع آن دلزدگی ز ناشرررويی و  عارو ز در افزايش میزان ت

کنند که خودشررریفتگی با ها از اين ايده نیز حمايت میشرررود. عالوه بر اين، در اين بهش، يافتهمی

عدم پیش جانی از خويشرررتن و ديگران و همچنین،  ق  نیبیکاهش درک هی عا تايج مت پذيری ن

انگیز های چالشهای غیرانطباقی و غیرسازندة مقابله با موقعیتای، استفاده از شیوههای مقابلهتالش

شررود. به بیان ديگر، خودشرریفتگی از طريب بازداری در درک هر چه بهتر مهتصررات را سررب  می

، ضرررمن ممانعت از تعامالت فردی انطباقیهای رابطف بینهیجانی ديگران و اسرررتفاده از مهارت

گیری منفی افراد را نسرربت به تبعات وری اجتماعی سررطح باالتر، جهتاجتماعی خوشررايند و کنش

شرررود )ويلسرررون و همکاران، فردی موج  میانگیز فعلی در بافت تعامالت بینآتی تجارب چالش

 (.2010؛ دسای، 2018

حاضر فقط شامل زوجین شد. بنابراين، مطالعف حاضر چند محدوديت دارد. اول، نمونف مطالعف 

ضر به گروهپذيری يافتهبه منظور تعیین ظرفیت تعمیم های ديگر، انجام مطالعاتی بر های مطالعف حا

گیری بود. های ديگر مورد نیاز اسررت. دوم، انجام مطالعف حاضررر مشررتمل بر يکبار اندازهروی گروه

رسرری سرریاهف شررهصرریت خودشرریفته برای زوجین نسررهف فاهای بنابراين، آزمون میزان ثبات نمره

ضر، آزمون ويژگیامکان سوم، در مطالعف حا ست.  شهصیت های فنی پذير نی سیاهف  سی  سهف فار ن

با تمرکز بر روايی عاملی و روايی سرررازة اين مقیاس مبتنی بود. بنابراين، خودشررریفته برای زوجین 

با تاکید بر برای زوجین نسررهف فارسرری سرریاهف شررهصرریت خودشرریفته های فنی سررنجش ويژگی

شررود. چهارم، با پیشررنهاد می 9افزايشرری بین، روايی واگرا و روايیهای ديگری مانند روايی پیشروش

از دو نسهف فارسی سیاهف شهصیت خودشیفته های مربوط به وجود آن که در مطالعف حاضر اندازه

ست اما تحلیل همگروه جنسی جمع شده ا ساختار عاملی آوری  سیاهف ارزی جنسی  سهف فارسی  ن

در کانون توجه محققان قرار نگرفت. بنابراين، انجام پژوهشرری شررهصرریت خودشرریفته برای زوجین 

                                                           
1- self-disempowering 

2- self-empowering 

3- interdependence in relationships 

4- positive perception of others  

5- positive feelings for others  

6- win–win goals in relationships  

7- collaborative conflict management skills  

8- interpersonal communication skills  

9- incremental validity 



 
 1398 بهار، 28 دورة هفتم، شمارةژوهشی روان سنجی، پ -فصلنامه علمی                          168

 

سنجش تغییرناپذيری عاملی  شمند با هدآ  شیفته برای رو صیت خود شه سیاهف  سی  سهف فار ن

 شود.در دو گروه جنسی پیشنهاد میزوجین 

شان میهای ميافتهدر مجموع،  ضر ن شیفته دهد طالعف حا شهصیت خود سیاهف  سی  سهف فار ن

شی چندبُعدی در قلمرو مطالعاتی روان برای زوجین سی اجبه ماابه يک ابزار خودگزار تماعی و شنا

و  سنجی برای سنجش سازة بسیط خودشیفتگی، ابزاری دقیبشناسی شهصیت، از لحاظ روانروان

 قابل اطمینان است.

 

 منابع فارسی

 .بعات تهران، انتشارات .ازدواج و خانواده سنجش هایمقیاس(. 1379ط. ) ب.، و براتی، ايی،ثن

های اجتماعی (. رابطف اسررتفاده از شرربکه1397رضرراپور، ر.، ذاکری، م. م.، و انتصررار فومنی، .. ح. )

سبت به همسر در  شیفته و احساس مابت ن شهصیت خود مجازی با ادراک تعامالت اجتماعی، 

شبکهزوجین  ستفاده کننده از  صلنامف خانواده و پژوهشهای اجتماعی. ا شمارة 15، دورة ف  ،1 ،

77-57 . 

(. اعتباريابی و تحلیلی عاملی نسهف فارسی پرسشنامف شهصیت خودشیفته 1394قريشی راد، آ. )

 .84-93، 124، شمارة 25، دورة مجلف دانشگاه علوم پزشکی مازندراندر جمعیت غیربالینی. 
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