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 چکیده
در نمون   (ONPI)  جاز  فضا  در خودشیفتگی پرساناما     اعتباریابی هدف از این پژوهش رواسااز  و 

 نوع از توصیفی ها پژوهش ز ره در شاماسای  روش از نظر و کاربرد  هدف نظر از پژوهش این ایرانی بود.

 شهر ساکن  جاز  فضا  در فعال سال  07 تا 29 افراد کلی  شا ل پژوهش این آ ار . جا ع  است پیماینی

 روش از اساااتفاده با(  رد 177 و زن 177نفر ) 077 تعداد گیر نمون  جهت. بود 2989تهران در ساااال 

ب  زبان  (ONPI)  جاز  فضااا  در خودشاایفتگی پرساانااما   ابتدا .شاادند انتخاب دسااتر  در گیر نمون 

آور  فارسای ترجم  شاد و روایی  وتوایی آن توساس اسااتید روانناماسی و  ناوره تادید شد. پج از جم      

برا  ب  شااایوه آلفا  کرونبا   SPSS-23افاار هاا   ورد نیاز اعتباریابی این اباار با اساااتفاده از نر  نمونا  

 خودنمایی (،α=021/7) جوییبرتر  (،α=060/7) (، خودبسااامادگی α=009/7) نفوذ هاا  دادر    ؤلفا  

(060/7=α،) کناایبهره (000/7=α،) غرور بودن  (070/7=α،)  داشااتن اسااتوقا (020/7=α و برا  کل )

روایی سازه این اباار نیا با استفاده از تولیل عا لی اکتنافی ننان داد ک   ( گاارش شد.α=999/7پرسنما   )

پج از بررساای روایی و اعتباریابی  نساابتاخ خوبی برخوردار اساات.عا لی از برازش  0ها  حاصاال با  دل داده

گاارش  Jmetrik-4.1.1افاار ا  از نمرا  با اسااتفاده از نر اباار نمرا  همجار پرساانااما   برا  هر دا م  

او  از دهمد  تفنتیجا  آنه  با توج  ب  ایمه  رفتارهایی ک  افراد در دنیا   جاز  از خود بروز  ی  شااادناد. 

عموان اباار   ماسا  جهت سامجش خودشیفتگی  ورد استفاده درار   تواند ب   وادعی اسات این اباار  ی دنیا

 گیرد.
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 مقدمه

رشاااد روز افاون ایمترنات و افاایش تعداد کاربران آن و از طرفی تغییر در ساااب  زندگی   

و  1خاصااای را برا  فضاااا   جاز  ب  خود اختداااات داده اسااات )براون   افراد، جاایگاه 

 ها  ارتباطا ، اطالعا  و سرگر ی(. ا روزه فماور  اطالعا  از سرویج1729 همهاران،

د ، دهد تا نیازهایی  انمد یادگیر ، توانایی فراست و ب  کاربران این ا هان را  ی فراتر رفت 

ا ا در  (؛1720 ،1ر این  ویس تأ ین کممد )کانگ و جانگایممی و روابس انساااانی خود را د

هایی وجود دارد ک  در ابتدا با هدف رفاه هرچ  ها  بسااایار  از فماور طول تااریخ نمونا   

یمی ننده باند، ا ا با گذشات ز ان پیا دها   مفی و پیش بیناتر جوا   بنار  ب  وجود آ ده  

و ژوا  0، روگیمبانا0شا بار ب  عقیده یه ربطو (؛1720، 9آن آشاهار شده است )کرولی و هیر 

اسااات ک  افراد  12ین اعتیاد غیردارویی در درن تربارگ احتماالخفضاااا   جاز   (1721)

 .دهمد یساعت از ز ان خود را ب  آن اختدات  8روزان ، 

ها  اجتماعی بود ها  اخیر شاابه ین دسااتاوردها  ایمترنت در سااال تر همیهی از     

ازحد فاده بیشاست توانمد ب  راحتی با یهدیگر تعا ل داشات  باشامد.  این  ویس  ی ک  افراد در

 شماختی بسیار   انمد اختالل در تدویر بدنی وتواند  نهال  روانها  اجتماعی  یشابه  

 افساااردگی اضاااطراب، نفج پااایین،(، عا 1717و همهاااران، 6راجرز) اختالل خوردن

احسااا   (،8،1729هاو  و سااا اها) پایین از زندگی رضااایت (،1729و همهاران، 7هووارد)

و  10دیهیر) شاااماختی پایین و تر  از طرد شااادن بهایساااتی روان (،9،1726دیو ) تمهاایی 

را  (1729 ارنگو و ستانی، آزونهار،) ها  شاخدایتی  ( و اختالل در ویژگی1729همهاران،

                                                 
1. Brown 

2. Kang & Jung 

3.Crowley & Heyer 

4.Chamber 

5.Rugimbana 

6. Rodgers 

7. Howard 

8. Hawi & Samaha 

9. Davey 

10. Dhir 
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ها    شبه ازحد بگی بیشها نناان دادند وابست همچمین یافت  برا  کاربران خود ایجاد کمد.

 اجتمااعی با دا م  وسااایعی از اختالال  شاااخدااایت  انمد اختالل شاااخدااایت نماینااای    

 ( و شااخداایت خودشاایفت  1717و همهاران، 2او ) شااخداایت  رز   (،1،1728ساااوچی)

ها  نا  برده ارتباط بین ( رابط  دارد. در  یان اختالل3،1720پالساان و گریفیتج اندرسااون،)

رخوردار ا  بها  اجتماعی از جایگاه ویژهخودشیفت  و عضویت در شبه اختالل شاخدیت  

؛ 4،1717کساال و بانچی) اساات و توج  پژوهنااگران بساایار  را ب  خود جل  کرده اساات 

 اا  کین و  ؛6،1728 ااارگراف و کلمر ؛ بریلوساااهیااا،5،1717یویااا و گریفیتاج بورسااایر،

و  10 ون ؛9،1726و بریانت شااالدون ؛1720و همهاران، 8بر  ؛7،1729چو  ؛1729کمپال، 

و  رضاپور ؛1727  زاده، هد ؛1722و همهاران،  12؛ انگ1721، 11؛ کارپما1726همهاران،

 (.2980همهاران،

ا  ها در فضااارابطا   یاان خودشااایفتگی افراد در دنیاا  وادعی و چگونگی رفتاار آن    

 جل  ها  اخیر توج  بسیار  از پژوهنگران را ب  خود جاز   وضاوعی اسات ک  در سال  

( افراد  ک  از خودشااایفتگی باالتر  1779) 13عقیاده بوفاارد  و کمپال    با   کرده اسااات.

ها  اجتماعی تعا ل بیناااتر  با افراد دارند، بطوریه  درج  برخوردار هساااتماد در شااابه   

بیمی د پیشکممتوان از  وتوایی ک  در فضا   جاز   متنر  یخودشایفتگی این افراد را  ی 

هاسااات و (. شاااخدااایت  جاز  افراد  تفاو  از دنیا  وادعی آن14،1720چو و فارنکرد )

                                                 
1. Savci 

2. Ooi 

3. Andreassen, Pallesen & Griffiths 

0. Casale & Banchi 

5. Boursier, Gioia & Griffiths 

6. Brailovskaia, Margraf & Köllner 

7. Choi 

8. Barry 

9. Sheldon & Bryant 

10. Moon 

11. Carpenter 

12. Ong 

13. Buffardi & Campbell 

14. Chou & Farn 
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ار  دهمد در بساایا  ک  افراد در دنیا  وادعی از خود بروز  یهمچمین رفتارها  خودشاایفت 

 (.1،1720ها  تفاو  از دنیا   جاز  است )واال جمب 

  درد توهم پمدار ، خودبارگ از  داو  الگو  ی  با اختالل شاخدیت خودشیفت  

 اطفیع شماختی، هست . شود ی  ناخ   خات رفتار یا توساین  ب  نیاز و نا ودود اهمیت با

 جل  الدنب ب  د د ی بودن، تهاننااگر ، شااا ل افراد این رفتار و فرد  بین ها ویژگی و

 فراگیر گو ال ب   مجر ک  اساات ناپایدار فرد  بین ارتباطا  و پایین نفجعا  بودن، توج 

این اشخات توانایی و  (.2،1720و پریوا انیج کاسل،) شود ی شغلی و فرد  بین  ناهال  

چیا ب  توساااین دیگران نیاز دارند دانمد، در هم  ودعیت خود را بارگتر از آنچ  هسااات  ی

همچمین  (.2980)گمجی،  ولی توانااایی هماادلی و عنااان ورزیاادن باا  دیگران را ناادارنااد 

، 4، خودنمایی3ها  ددر  نفوذویژگی عموان ی  سب  طبیعی شخدیت باخودشایفتگی ب  

 نخ  شده است  9و غرور 8، خودساتاینای  7کنای ، بهره6، اساتوقا  داشاتن  5جوییبرتر 

 (.1720)چو و فارن، 

دهد تا صااافا  تیره ی ویژگی گمماا  بودن در فضاااا   جاز  ب  افراد این ا هان را  

   ممد )کی افنا تراحب یا ( را ستجا ع یاولیسام و   اک خودشایفتگی، خود ) 10شاخدایت  

ها  (. نمونا  بارز رفتار افراد خودشااایفت  در فضاااا   جاز  عهج  1726کین و همهااران، 

ها   ختلف  انمد حضور در کنورها  طور  داو  و در  ودعیتسلفی است ک  اشخات ب 

 کممد )بورساایر،  لوکج از خود  متناار  یهارسااتورانها  باشااهوه و ی همانخارجی و 

 ،هااالپرن ؛1720  و همهاااران،بر ؛1729کین،و  اا  کمپاال ؛11،1717ایویااا و گریفیتج

                                                 
1. Wallace 

2. Kacel, Ennis & Pereiva 

3. authority 

4. exhibitionism 

5. superiority 

6. entitlement 

7. exploitation 

8. self-sufficiency 

9. vanity 

10. dark triad 

11. Boursier, Gioia & Griffiths 
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ها  توانماد نیااز  (. در دنیاا   جااز  ودتی  رد  آنالین هساااتماد  ی   1،1726و کتا والماودال

در  ا  خودب  صفو توج  کردنروزرسانی و یل  ب وسب عاطفی شخدیت خودشیفت  خود را 

 (.2،1717یکسل و بانچ) یمدنمایل  تعا ل با سایر  نترکین رف  وسب ها  اجتماعی و شبه 

اجتماعی  ثل ها  کمد ک  افراد خودشااایفت  از شااابه ( اظهار  ی1729) 3پم  ا  آل

برند و دوساات دارند از این صاافوا   جاز  برا  ننااان دادن  بوک و توییتر لذ   یفیج

در دنیا   فت  در ایمترنت از رفتاررفتار خودشااایفت  اساااتفاده کممد. اگرچ  رفتارها  خودشااای

خوبی وادعی از خیلی جها   تفاو  اسات؛ اخیراخ چرخ  داننگاهی،  قیا  خودشیفتگی ب  

و  یفت خودشااشااخداایت  ها ا  را دارد و آن را برا  یافتن ارتباط  یان ویژگییافت توسااع 

 کار برده است.رفتار در ایمترنت ب 

ها  اخیر رشاد چنامگیر  داشاات  است     در ساال اساتفاده از ایمترنت و فضاا   جاز  

سااال اخیر نیا تعداد کاربران ایمترنت رشااد چناامگیر هاار درصااد  داشاات   20بطوریه  در 

ها   رتبس با فضا   جاز  در  راحل ابتدایی اسات، ا ا با توج  ب  این رشاد سری  پژوهش  

فتارها  انساااانی  انمد (. شاااماخت هرچ  بهتر ر4،1726کا  و لوپا فرناندزدارد )خود درار 

گیر  آن اسااات. اباارها  خودشااایفتگی در افراد نیااز مد اباار  جهت سااامجش و اندازه  

ها  انساااان وجود دارد ک  پرساااناااما   ب     از ویژگیااندازهب  ختلفی جهات دساااتیابی  

 رات   ورد اساااتفاده درار هایما  بودن و راحتی کااربرد با    هاا   ختلف از دبیال کم  علات 

 .گیرد ی

 تیاهم  دارا شااماختیروانها  در پژوهش اباار  یساامجی ها  روان طالع  ویژگی

 یسادلاز   یهیا ا  رند،یگیاستفاده درار   ساخت  و  ورد  اریبس  هااسات. آز ون  یفراوان

جی سمها  رواناست ک  اباار سمجش و آز ون از ویژگی نیاسات ا  تیحادا اهم اریک  بسا 

. پژوهنی ک  توسس  ومد ، برجعلی، ثمر  صفا و (2980 ،یفی)شار  دبردرار باشا  ی طلوب

ها  اجتماعی ( انجا  شاد، لاو  ارزیابی و تنخی  این اختالال  را در رسان  2989ارشااد ) 

                                                 
1. Halpern, Valenzuela & Katz 

2. Casale & Banchi 

3. Panek, E. T 

4. Kuss & Lopez-Fernandez 
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  ساخت  تاکمون چمدین پرسانما     سامجش رفتارها  خودشایفت  نیا  یم ز کمد. در تایید  ی

 1( راسهین و تر NPI-40)  اگوی  07نما   توان ب  پرسها  یآن ازجمل شاده اسات ک    

( و پرساانااما    2890همهاران )و  2( واتسااونNPQCا  )گوی  29(، پرساانااما    2899)

(4 NPD–PDQ اایلر  )( با این 1720فارن )چو و  ؛ ا ا( اشااااره کرد1779همهاران )و  3

دعی افرض ک  الگو  رفتار  افراد خودشااایفت  در فضاااا   جاز   تفاو  از دنیا  و پیش

 002ا  ( را در بین نمون ONPI) 4اسات، پرسانما   رفتارها  خودشیفت  در فضا   جاز   

ساااال  کناااور تایوان تهی  و اعتباریابی  10تا  28 رد( از دانناااجویان  107زن و  112)  نفر

توجا  ب  ایمه  چگونگی رفتار افراد در فضاااا   جاز   تفاو  از دنیا  وادعی   باا  کردناد. 

عموان ی  اباار  عتبر در بین کاربران فضا   جاز  جهت تواند ب ا    یین پرسانم ا اسات، 

 رسنما  پ ذکرشدهسامجش رفتارها  خودشایفت  ب  کار برده شاود. با توج  ب  اهمیت  وارد    

در بافت فضااا   جاز  طرش شااده  ( ک ONPI)  جاز  فضااا  در خودشاایفت  رفتارها 

اضر با بمابراین پژوهش ح؛ طور ویژه در کناور ایران  عرفی و اعتباریابی ننده است اسات ب  

  جاز  در کنور ایران انجا  شد. فضا  در خودشیفتگی پرسنما   هدف اعتباریابی

 روش پژوهش

توصاایفی از ها  شااماساای در ز ره پژوهشاین پژوهش ازنظر هدف کاربرد  و ازنظر روش

سااال  فعال در  07تا  29این پژوهش شااا ل کلی  افراد  جا ع  آ ار  نوع پیمایناای درار دارد.

؛ ب  نقل از نونهال، 1726) 5فضاا   جاز  سااکن شهر تهران بود.  یرز، گا ست و گوآریمو  

ب   2مده کمکممد ک  نسبت گوی  ب  شرکت( پینمهاد  ی2988 ومدخانی، حسامی و اکبر ،  

 177زن و  177نفر ) 077نباشااد. ب  همین  مظور تعداد  177د و حجم نمون  کمتر از باشاا 27

جهت  گیر  در دساااتر  انتخاب شااادند.  رد( با  عموان نمونا  با اساااتفاده از روش نمون   

                                                 
1. Raskin and Terry 

2. Watson 

3. Miller 

4. Online Narcissistic Personality Inventory 

0. Meyers, Gamst, & Guarino 
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( توسس ی   ترجم  سلس ب  رواننماسی از زبان ONPI) اعتباریابی این اباار ابتدا پرسنما  

شااد، سااپج ترجم  فارساای آن توسااس فرد دیگر  ب  انگلیساای انگلیساای ب  فارساای ترجم  

ها با یهدیگر  ورد  قایساا  درار برگردانده شااد و  جدداخ دو نسااخ  انگلیساای ازنظر تفاو   

نفر از اساااتید رواننااماساای و  9جهت بررساای روایی صااور ، ترجم  نهایی توسااس گرفتمد. 

ها  ایمه  آیا پرسنما   تما  جمب  ها و ناوره بررسی شد. این افراد درج   فهو  بودن گوی 

گیرد و نیا شاهل ظاهر  پرساناما   را  ورد بررسی درار دادند. سپج     وضاوع را در بر  ی 

نفره از فعاالن فضااا   جاز ، تهمیل شااد و  27صااور  پایلو  در گروهی پرساانااما   ب 

هش در دو ژوها  پوتولیل یافت ی تجا بررسای و سپج اصالش شد.  هاهرگون  ابها  از گوی 

 ی،راوانف ها  توصاایفی و اسااتمباطی انجا  شااد. در بخش توصاایفی از درصااد،    بخش یافت 

اار با بخش استمباطی نیا جهت بررسی پایایی اب در یانگین و انوراف اساتاندارد استفاده شد.  

از روش همساانی درونی ب  شاایوه آلفا  کرونبا  و   SPSS-23آ ار   افاارنر اساتفاده از  

-Lisrel ارافانر برا  بررسای روایی سازه اباار از روش تولیل عا لی تادید  با استفاده از  

 استفاده شد. 8.8

 ابزار

( تهی  1720این اباار توسس چو و فان ): (ONPIپرسنما   خودشیفتگی در فضا   جاز  )

 0گوی  است ک  شا ل  07شاده اسات. این پرساناما   دارا       و در کناور تایوان اعتباریابی 

تواند دیگران را در فضاااا  کمد  یا  ک  شاااخ  احساااا   یدرج ) 1نفوذ  ؤلف  ددر 

 (،96-99-91-21-22-27-9-2) هااا بااا گویاا  ( جاااز  تواات تااأثیر خود درار دهااد 

ور  صااکمد تساالس بر  ودعیت دارد، ب ا  ک  شااخ  احسااا   ی درج ) 2خودبساامدگی

-11-12-20) ها با گوی (  سااتقل تداامیم بگیرد و از خود در دنیا   جاز  حمایت کمد 

کماد در دنیاا   جاز    ا  کا  شاااخ  احساااا   ی  درجا  ) 3جوییبرتر  (،92-90-98

                                                 
1. authority 

2. self-sufficiency 

3. superiority 
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تمرکا ) 1خودنمایی (،07-90-16-8-0ها  )با گوی ( شااودتر از دیگران ظاهر  یدرخنااان

 (،99-97-19-17-0-9-1) هااا بااا گویاا (  جاااز فرد باا  کااانون توجاا  بودن در دنیااا  

-6) ها با گوی ( گرایش شاخ  ب  ساوساستفاده از دیگران در فضا   جاز   ) 2کنای بهره

کمد در دنیا   جاز  برا  دیگران شاااخ  احساااا   ی) 3 غرور بودن (،29-26-19-90

شااخ  خود را سااااوار  ) 4داشااتن ( و اسااتوقا 18-28-20) ها با گوی ( جذاب اساات

( 10-10-10-29-20-0) ها داند( با گوی دریافت پاداش و  اایایی در فضااا   جاز   ی

 است.

تا  2ا  لیهر  از کا الخ  خالفم=درج  0ها بر اسااا  طیف پاسااخگویی ب  این گوی     

 ها گذار  و تعداد گوی بماابراین باا توج  ب  نووه نمره   شاااود؛انجاا   ی  0کاا الخ  وافقم= 

 تواند کساا  کمد ب ا  ک  هر شااخ   یگوی ( بینااترین و کمترین نمره 07) پرساانااما   

دهمده درج  باالتر  از نمرا  باالتر در این پرساااناااما   نناااان  اسااات. 177تا  17ترتی  

 خودشیفتگی شخ  است.

( ب  شیوه همسانی درونی با استفاده از 1720) پایایی این اباار در پژوهش چو و فارن    

 (،α=98/7) (، خودبسااامدگیα=89/7) نفوذ ها  ددر برا   ؤلف  روش آلفاا  کرونبا  

  غرور بودن (،α=96/7) کنااایبهره (،α=82/7) خودنمااایی (،α=90/7) جاویی بارتار   

(99/7=α،)  داشااتن اسااتوقا (90/7=α   و برا  کل پرساانااما )(86/7=α.گاارش شااد ) 

استفاده  Lisrelافاار جهت بررسای روایی سازه نیا از تولیل عا لی تادید  با استفاده از نر  

ها از برازش  ماسبی برخوردار عا لی با داده 0نتایج تولیل عا لی تادید  ننان داد  دل  شد.

دار ( برخور9/7باالتر از ) ها  پرسنما   از بار عا لی  ماسبیاست. نتایج ننان داد کلی  گوی 

 ،708/7برابر با  (RMSEA) تقریبی خطا  واریانج رین  برازندگی ها هستمد و شاخ 

برابر با ( NFI) برازش شده نر  شاخ  ،89/7برابر با  (CFI) ا  قایس  برازندگی شااخ  

                                                 
1. exhibitionism 

2. exploitativeness 

3. vanity 

4. entitlement 
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 شاادهتعدیل برازش نیهویی شاااخ  و 90/7برابر با ( GFI) برازش نیهویی شاااخ  ،89/7

(AGFI)  گاارش شد. 92/7برابر با 

 هایافته

 10-28( در رده سمی درصد 0/02نفر ) 170ازنظر سمی ها  جمعیت شاماختی ننان داد  یافت 

نفر  00سااال و  07-99( درصااد 0/20نفر ) 09سااال،  91-16( درصااد 0/28نفر ) 09، سااال

( درصد 9/90نفر ) 202ازنظر تودیال   درار داشاتمد. ساال   07-07 در رده( درصاد  1/20)

 9/29نفر ) 09ارشد و باالتر  ،دیپلم و لیسانج( فو درصد 0/02نفر ) 176 زیر دیپلم و دیپلم،

ها  توصیفی شاخد  2جدول ها  جمعیت شماختی در پج از بررسای یافت   بودند.( درصاد 

 .ها  پرسنما   گاارش شد ؤلف « ی و کنیدگیکج استاندارد، انوراف  یانگین،»
توصیفی متغیرهای پژوهشی هاشاخص :1جدول   

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین مؤلفه

 24/9 -44/9 42/2 42/09 قدرت نفوذ

 02/9 -42/2 29/3 90/42 خودبسندگی

 32/9 -05/9 02/3 42/20 جوییبرتری

 -25/9 -20/9 50/3 00/49 خودنمایی

 -20/9 -22/9 24/4 20/24 کشیبهره

 -20/9 -22/9 30/4 22/0 بودنمغرور 

 52/9 -30/9 34/3 29/20 نداشت استحقاق

ها  توصاایفی پرساانااما   جهت بررساای پایایی این اباار از روش  پج از بررساای شاااخ 

همسانی درونی ب  شیوه آلفا  کرونبا  استفاده شد ک   قدار آن ب  تفهی  هر  ؤلف  و کل 

 گاارش شد. 1پرسنما   در جدول 
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 های آنمقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و مؤلفه :2 جدول

مؤلفهنام  هر مؤلفههای گویه   آلفای کرونباخ تعداد 

34-33-34-24-22-29-2-2 نفوذ قدرت  2 502/9  

30-32-32-44-42-25 خودبسندگی  4 545/9  

29-35-44-0-2 جوییبرتری  0 524/9  

32-39-42-49-5-3-4 خودنمایی  5 542/9  

30-43-24-23-4 کشیبهره  0 502/9  

40-20-20 بودنمغرور   3 590/9  

45-40-42-22-22-0 استحقاق داشتن  4 522/9  

232/9 29  کل پرسشنامه  

 نفوذ ها  ددر نناااان داد  قدار آلفا  کرونبا  برا   ؤلف  1طور کا  نتایج جدول  هماان 

(009/7=αخودبسمدگی ،) (060/7=α،)  جوییبرتر (021/7=α،) خودنمایی (060/7=α،) 

( و برا  کل α=020/7) داشتن استوقا  (،α=070/7)  غرور بودن (،α=000/7) کنای بهره

 ( گاارش شد.α=999/7پرسنما   )

جهت  و  طلوبیت  قادیر گاارش شده، (ONPIپج از بررسای پایایی پرسانما   )      

عا لی این اباار، از روش تولیل  0ها با  دل بررساای روایی سااازه و تعیین  یاان برازش داده 

ها  برازندگی رین  شاخ  استفاده شد. Lisrel-8.8افاار عا لی تادید  با اساتفاده از نر  

، (SRMR) 1 انده، ریناا  اسااتاندارد واریانج پج (RMSEA) 2واریانج خطا  تقریبی

و شاخ  نیهویی  (GFI) 0شاخ  نیهویی برازش (،CFI) 9ا  قایس  برازندگی شااخ  

ها  جهت سمجش برازندگی  دل استفاده شد. برا  شاخ  (AGFI) 0شدهبرازش تعدیل

ها   تعدد  توساس  تخداداان  طرش شاده اسات. برا   ثال،  قدار      برازندگی نقط  برش

 86/7برا  رینا  واریانج خطا  تقری   قدار  ساو  یا باالتر از   70/7 سااو  یا کمتر از  

                                                 
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Comparative Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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برا  ریناا  اسااتاندارد  70/7ا ،  قدار  ساااو  یا کمتر از برا  شاااخ  برازندگی  قایساا 

، 2دهمده برازندگی کافی  دل اسااات )جورساااهوگ و ساااوربو   اند، نناااانواریانج پج

هویی ا ، نیها  برازندگی  قایس از طرف دیگر پینمهاد شده است ک  اگر شاخ  (.2898

ها  ریناا  واریانج خطا  و شاااخ  8/7شااده بارگتر از برازش و نیهویی برازش تعدیل

باشد بر برازش بسیار  طلوب و کوچهتر  70/7 اند کوچهتر از رین  واریانج پجتقریبی و 

 .(2887 ،1برکلر)بر برازش  طلوب داللت دارد  2/7از 

 ها با  دلداده  طلوب برازندگی از حاکی  دل ها شااااخ  ها   ربوط ب یافت     

جدول ) ستا  دل - داده ضاعیف  برازندگی دهمدهنناان  دیگر ها شااخ   برخی و اسات 

باشااد ک  این  ی df/2X=90/6 نساابت بمابراین و 2X، 028=df=0816  دل، این در(. 9

 2 و صافر  بین تواند ی( CFI) ا  قایسا   برازش شاااخ   قدار باشااد.نسابت نا ماسا   ی  

 با برابر حاضر توقین در CFI قدار . شاوند  ی فرض دبولدابل باالتر، و 87/7  قادیر. باشاد 

 تقری  خطا   جذورا   یانگین دو  ریناا  .دبول اسااتک   قدار  دابلدساات آ د  ب  2

(RMSEA ) دل و نمون  شده نااهده  کوواریانج همبساتگی،  بین ها بادیمانده  توساس  

  قادیر طور ک  اشااره شده است، همان .دهد ی نناان  را جا ع  از شاده  برآورد انتظار  ورد

 زا باالتر و  توسس برازش بیانگر را 27/7 تا 79/7 خوب، برازش دهمدهننان را 79/7 از کمتر

 790/7 حاضر پژوهش برا  RMSEA  قدار. داند ی ضعیف برازش دهمدهنناان  را 27/7

در  ها  برازشباشد. سایر شاخ  ی هاداده با  دل  توسس برازش بیانگر ک  آ د دسات  ب 

 اراد  شده است. 9جدول 

 

 

 

 

                                                 
1. Joreskog & Sorbom 

2. Berkler 
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 پرسشنامه یدییتأ عامل لیتحل برازش یهاشاخص :3جدول 

 مقدار برازش نام شاخص

 2044 آماره خی دو

 520 درجه آزادی

 922/9 (RMSEA) یبیریشه خطای میانگین مجذورات تقر

 2 (NFI) ششاخص نرم شده براز

 2 (CFI) یقیتطب ششاخص براز

 22/9 (GFI) شبراز نیکوییشاخص 

 24/9 (AGFI) شدهیلتعد شبراز نیکوییشاخص 

  ها دل یید  پرساااناااما  تأ  برازش  ربوط ب  تولیل عا لی هاشااااخ پج از بررسااای 

 اراد  شده است. 2 شهل استانداردشده فهو ی  ربوط ب  ضرای  
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 استانداردشده یبضرا یندر حالت تخم یقتحق یهمدل اول :2 شکل

با  Tپج از بررساای روایی و پایایی این اباار،  قادیر رتب  درصااد  و نمرا  اسااتاندارد      

ب  دا م  وسی  نمرا   با توج  و گاارش شد.  واساب   Jmetrik-4.1.1 افااراساتفاده از نر  

   ماسااا  هادسااات ( جهت خالصااا  کردن این دا م ، نمرا  در 177تا  07پرساااناااما   )

نمرا  اسااتاندارد و رتب  درصااد   یان  هر دساات  گاارش شااد.    شاادند و سااپج بمدطبق 

خود دابل تفساایر نیسااتمد و برا   قایساا  نمرا  از ی  جا ع  ب  جا ع   خودب نمرا  خا  

است، ا ا  Zنمرا  استاندارد  هاآنین تر عروفشود. دیگر از نمرا  اساتاندارد استفاده  ی 

( ب  27و انوراف اساااتاندارد  07 یانگین ) یخطل ب   مفی بودن این نمرا  با تبدی باا توج  

 اراد  شده است. 0تبدیل شدند ک  نتایج آن در جدول  Tنمرا  
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 نمرات استاندارد و رتبه درصدی نمرات پرسشنامه خودشیفتگی در فضای مجازی: 5جدول 

 T رتبه درصدی نمره خام T رتبه درصدی نمره خام T رتبه درصدی نمره خام

29-20 92/9 5/23 04-299 0/0 9/32 202-200 2/05 2/40 

24-09 93/9 9/24 292-290 0/5 4/30 204-249 2/02 2/54 

02-00 94/9 2/25 294-229 0/22 4/32 242-240 3/00 0/52 

04-49 92/9 3/22 222-220 0/20 9/29 244-259 5/00 9/52 

42-40 29/9 9/20 224-249 3/44 4/23 252-250 2/00 2/29 

44-59 24/9 4/20 242-240 2/35 5/24 254-229 0/00 9/22 

52-50 52/9 5/40 244-239 9/20 2/20 222-220 03/00 2/22 

54-29 4/2 4/42 232-230 0/42 9/03 224-209 02/00 0/24 

22-20 4/4 2/40 234-229 2/54 2/05 202-200 05/00 0/22 

24-09 2/4 4/39 222-220 4/24 2/42 204-499 00/00 9/25 

02-00 2/2 4/34 224-209      

 گیریبحث و نتیجه

اگرچا  رفتاارها  خودشااایفت  در ایمترنت از رفتار در دنیا  وادعی از خیلی جها   تفاو    

د و آن را ا  را داریافت خوبی توسع اسات؛ اخیراخ چرخ  دانناگاهی،  قیا  خودشایفتگی ب    

برده    کاربو رفتار در ایمترنت  خودشااایفت شاااخدااایت  ها برا  یافتن ارتباط  یان ویژگی

اسات. با این وجود  قیا  ارزیابی شاخدیت خودشیفت  ک  برا  رفتار فضا   جاز  طرش   

طور ویژه هموز وجود ندارد. پج الز  اساات ک   قیا  خودشاایفتگی ویژه  شااده اساات ب  

  این د. بفضاااا   جاز  همجاریابی شاااود تا خودشااایفتگی افراد در ایمترنت را انعها  ده 

 مظور، این پژوهش، ب  بررساای اعتبار و روایی پرساانااما   خودشاایفتگی در فضااا   جاز  

گیر  در نفر از فعاالن فضااا   جاز  ب  روش نمون  077پرداخت  اساات. در این پژوهش از 

( نفر  رد %07) 177نفر خانم و  (%07)177دسااتر  اسااتفاده شااد ک  ازنظر جمساایت تعداد  

تایج این ن رساانااما   توسااس تولیل عا لی تأیید   ورد بررساای درار گرفت.   واد پاند. بوده

(،  تنهل از هفت بخش است ONPIبررسی ننان داد ک  پرسنما   خودشیفتگی  جاز  )

غرور؛  کنی، خودستاینی وجویی،  ون بودن، بهرهک  عبارتمد از ادتدار، خودنمایی، برتر 
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ا لی دهد تولیل عبرخوردار بودند ک  ننااان  ی ها از پیوسااتگی درونی خوبیهم  این  ؤلف 

(، برازش  ماسابی اسات. در ضمن بررسی پایایی پرسنما     99/7تا  09/7 دل هفت عا لی )

  ی باشد. 999/7نیا ننان داد آلفا  کرونبا  کل پرسنما   

ها مولوژ ته ها  شخدیتی پایدار ارتباط دارد وی با ویژگیرفتارها  حریم خدوص   

با تغییر حریم خداوصای،  وج  شده رفتارهایی ک  بسیار  از افراد    رها  اجتماعیو همجا

 (.1728، 1کمد، یهسان باشمد )ناردیج و پانی را در افناا  اطالعا  شاخدی  ودود  ی  

ین  وارد آنال ازجمل ها  انسانی ها  شاخدایتی با شامار زیاد  از فعالیت   ویژگیرو از این

افت ، ارتباط یدهد ک  خودشایفتگی بسایار توسع   ها نناان  ی ها  پژوهش رتبس اسات. یافت  

(. ب  همین 1729، 2ها   تعدد در فضاااا   جاز  دارد )جابلمساااها و زاجدل دو  با فعالیت

ها  اجتماعی ها   رتبس با شبه دلیل اخیراخ خودشایفتگی توج  بسایار زیاد  را در پژوهش  

 فهو  ب  توجها  علمی فاایمده ( و این 1726، 3خود اختدااات داده اساات )هایمگرتون   ب 

  نظر ، تجربی و بالیمی در این  وج  گساااترش حوزه ،ها  اخیرخودشااایفتگی در ساااال

بر اسا  پینیم  پژوهنی، خودشیفتگی، ویژگی (. 1729، 4ارگرودنیاوک)ز یم  شاده است  

(. عالوه 1720شماختی  تعدد  است )ویسر، اد روانپیچیده و چمدوجهی است ک  شا ل ابع

بیمی کممده  همی برا  اسااتفاده از فضااا   جاز  اساات و این   بر این، خودشاایفتگی، پیش

ازحد فضاا   جاز  دارند )ضیا  روی  و بیشها کاربرد  همی در کاهش اساتفاده بی پژوهش

  (.1728، 5و  لی 

فیایهی  بیمان  ب  خود و ظاهرت غیر واد ازحد و نگاه  ثبخودشاایفتگی، توسااین بیش   

خویش  ها صاارفاخ ب   ماف اساات. افراد خودشاایفت ، کمبود توج  دیگران را دارند و توج  آن

افراد دارا  اختالل شخدیت خودشیفت ، توانایی خود را بیش از (. 1726اسات )هایمگرتون،  

                                                 
2. Nardis & Panek 

1. Jabłońska & Zajdel 

9. Hingerton 

0. Ogrodniczuk 

0. Zia & Malik 



 

 

 

 

 

 

 99گیری تربیتی، سال دهم، شماره چهلم، تابستان فصلنامه علمی اندازه                                                   202 

 

دانمد، در تر از آنچ  هسااات  یها  خود را بارگزنماد،  ودعیت آنچا  هسااات تخمین  ی 

(. 2980کممااد )گمجی، چیا باا  توساااین دیگران نیاااز دارنااد و بااا  رد  هماادلی نمی هماا 

ی، ها  ادتدار، خودنمایعموان ی  ساااب  طبیعی شاااخدااایت با ویژگی خودشااایفتگی ب 

ارن، )چو و فکنای، خودستاینی و غرور  نخ  شده است  جویی،  ون بودن، بهرهبرتر 

بیمی،  وج  کاهش زاساات زیرا خودبارگل شااخداایت خودشاایفت   نااهل اختال .(1720

زیاد،  تخداادااین در تنااخی  این اختالل، بینااتر با     احتمالب   راجع  ب  در ان شااده و 

 (.2980)عبد ،  پذیر و آشفت  درار دارندبیمارانی سروکار دارند ک  در حاال  آسی 

اجتماعی در دساااتر ، ایمترنت و  ها باا توج  ب  گساااترش اساااتفاده از تهمولوژ      

ابراز  و تعا ال  هسااتمد. از طرفی، ب  نظر  ها  اجتماعی، اباار بساایار دو  در خودشاابه 

رسااد ک  خودشاایفتگی عا ل اساااساای در تعیین چگونگی نگرش افراد ب  فضااا   جاز   ی

ست ان اها  اجتماعی، اساساخ  رتبس با خودابراز  و دریافت بازخورد از دیگراسات. رساان   

ها  دهمد ک  ویژگیعموان نمون   طالعا  گذشااات  نناااان  ی (. ب 1720)بر  و همهاران، 

ر درو، ها رابط  دارند. از اینشااخداایتی افراد عوا ل  همی هسااتمد ک  با تجارب جمساای آن

ی ها  شاااخدااایت ی ارتباط  یان پمج عا ل شاااخدااایتی، خودشااایفتگی و ویژگی پژوهنااا

ها  جمسی در فضا   جاز   ورد بررسی درار گرفت. الیتخودشایفتگی جمسای با ابعاد فع  

ها  ها  شاخدیتی حتی بر ابعاد  ختلف فعالیت ها  این پژوهش نناان داد ک  ویژگی یافت 

همین دلیل تاثیر فضا  (. ب 1717، 1گذارد )لیو و ژنگجمسای در فضا   جاز  نیا تأثیر  ی 

و اختالالتی همچون خودشااایفتگی از تر شاااده روز پررنگ جاز  در زندگی افراد روز ب 

واع دهد  طالع  انها ننان  یدنیا  وادعی ب  دنیا   جاز  کنایده شده است. نتایج پژوهش 

یل دال جمل  ازاختالال  و  عضاال  در فضاا  ساایبر از اهمیت بساایی برخوردار است و    

ا  قیاهمیات پژوهش حااضااار، فراهم آوردن پناااتوانا  بین فرهمگی برا  اعتبارسااامجی      

خودشاایفتگی در فضااا   جاز  بود تا ا هان اسااتفاده از پرساانااما   در جا ع  ایرانی فراهم 

 شماسان و  ناوران درار گیرد.ها  ورد استفاده روانشده و در تنخی  آسی 

                                                 
2. Liu & Zheng 
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