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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بود .در این
پژوهش توصیفی 286 ،دانشجو ( 646زن 040 ،مرد) به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از میان
دانشگاههای مختلف شهر تهران انتخاب شدند و سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی آنها اجرا شد.
جهت تعیین اعتبار و روایی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی ،روش آلفای کرونباخ ،اعتبار باز آزمایی و
تحلیل عاملی تأییدی به کار رفت .با توجه به یافتههای پژوهش ضریب همبستگی باز آزمایی برای کل
مقیاس  0/40بود .آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/45و برای مؤلفههای آن در دامنه  0/77تا  0/46بود .نتایج
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول نشان داد که هفت مؤلفه سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی یک
عامل بار میگیرند و مدل  7عاملی در نمونهایرانی برازش دارد .همچنین ،نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز
نشان داد هفت مؤلفه سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی دو عامل آسیبپذیری خودشیفته وار و
بزرگمنشی خودشیفته وار بار میگیرند و مدل دوعاملی برازش قابلقبولی دارد .نتایج حاصل ،یافتههای
پژوهشهای پیشین را تکرار کرد و از ساختار هفت عاملی مرتبه اول و ساختار دوعاملی مرتبه دوم سیاهه
خودشیفتگی آسیبشناختی حمایت کرد .بر اساس نتایج این پژوهش ،نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی
 .5دانشجوی دکترای گروه روانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .6دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول) rasoolza @ modares.ac.ir
 .0استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه تهران
 .4استادیار گروه مشاوره ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
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آسیبشناختی برای سنجش خودشیفتگی آسیبشناختی در نمونهایرانی از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار
است.

واژگان کلیدی :آسیبپذیری خودشیفته وار ،اعتبار ،بزرگمنشی خودشیفته وار ،تحلیل عاملی
تأییدی ،سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی

مقدمه
خودشیفتگی 5بهعنوان یک سازه روانشناختی پیشینه نظری و پژوهشی گستردهای در زمینه
روانشناسی بالینی ،روانپزشکی ،روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی دارد .سازه
خودشیفتگی درزمینه تحقیقات بالینی و غیر بالینی بهگونهای متفاوت توصیف و ارزیابی
شده است (پینکاس و لوکوویسکی6050،6؛ کین ،پینکاس و آنسل6008 ،0؛ میلر و کمبل،4
 .)6008بسیاری از نظریهپردازان پیشنهاد میکنند که خودشیفتگی دارای دو جنبه سالم و
آسیبشناختی است که بیانگر سازماندهی سازش یافته 5و ناسازش یافته 2شخصیت،
نیازهای روانشناختی و مکانیسمهای نظم دهی 7است که به تفاوتهای فردی در مدیریت
نیازها برای خود فزونی 8و کسب تأیید اشاره دارد (مورف6002 ،4؛ کرنبرگ5448 ،50؛
کوهات .)5477 ،55خودشیفتگی طبیعی اغلب در تحقیقات روانشناسی شخصیت و
اجتماعی و خودشیفتگی آسیبشناختی در زمینه پژوهشهای بالینی موردبررسی قرار
گرفتهاند (پینکاس و لوکوویسکی6050 ،؛ لوی ،الیسون ،رینوزو .)6055،56اگرچه

1. narcissism
2. Pincus, A. L., & Lukowitsky, M. R.
3. Cain, N. M., Pincus, A. L., & Ansell, E. B.
4. Miller, J. D., & Campbell, W. K.
5. adaptive
6. maladaptive
7. regulatory
8. self-enhancement
9. Morf, C. C.
10. Kernberg, O
11. Kohut, H.
12. Levy, K. N., Ellison, W. D., & Reynoso, J. S.
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بزرگمنشی 5ویژگی اصلی خودشیفتگی محسوب میشود ولی بررسی شواهد پژوهشی در
زمینه نظریههای بالینی ،روانشناسی اجتماعی و شخصیت نشان میدهد که خودشیفتگی
آسیبشناختی به دو شکل بزرگمنشی خودشیفته وار 6و آسیبپذیری خودشیفته وار 0ابراز
میشود (دیکینسون و پنکاس6000 ،4؛ کین و همکاران6008 ،؛ میلر و همکاران6055 ،؛
وینک .)5445 ،5بزرگمنشی خودشیفته وار دربرگیرنده ویژگیهایی همچون احساس
استحقاق ،2وجود یک خود پنداره 7کاذب و بدون کسب مهارتها و دستاوردهای واقعی و
همچنین اشتغال به خیالپردازیهایی نظیر قدرت نامحدود ،برتری و کمال است.
بزرگمنشی خودشیفته وار اغلب در رفتار خود را بهصورت بهرهکشی از دیگران ،فقدان

همدلی ،حسادت شدید ،پرخاشگری و نمایش گری 8نشان میدهد (پینکاس و همکاران،
 .)9002آسیبپذیری خودشیفته وار بهصورت تجربه احساس درماندگی ،خود پنداره
منفی ،شرم ،پوچی ،حساسیت شدید نسبت به طرد و انتقاد و اجتناب از روابط بین فردی به
دلیل ناکامی در ارضای نیاز شدید فرد به تحسین و تأیید توصیف میشود (پینکاس و
لوکوویسکی6050،؛ دیکینسون و پینکاس.)6000،
تابهحال در بسیاری از تحقیقات انجامگرفته در زمینه روانشناسی اجتماعی و شخصیت
بهمنظور سنجش خودشیفتگی ،سیاهه شخصیت خودشیفته )NPI( 4مورداستفاده قرار گرفته
است .سیاهه شخصیت خودشیفته توسط راسکین و هال5474( 50؛  )5485ساخته شده است.
این ابزار بر اساس توصیف مالکهای اختالل شخصیت در نظام مقولهای DSM-III
(انجمن روانپزشکان آمریکا )5480،ساخته شده است و در جمعیت غیر بالینی مورداستفاده

1. grandiosity
2. narcissistic grandiosity
3. narcissistic Vulnerability
4. Dickinson, K. A., & Pincus, A. L.
5. Wink,P.
6. entitlement
7. self-image
8. exhibitionism
9. Narcissistic Personality Inventory
10. Raskin R., & Terry, H.
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قرار گرفته است (راسکین و هال .)5474 ،استفاده از سیاهه شخصیت خودشیفته جهت
ارزیابی خودشیفتگی آسیبشناختی مشکالتی را به همراه دارد .نخست آنکه برخی از
تحقیقات مطرح میکنند که سیاهه شخصیت خودشیفته ( )NPIعمدتاً خودشیفتگی سالم
را میسنجد (رودوالت و مرف5445 ،5؛ واتسون ،لیتل ،سوری و بیدرمن .)5446 ،6همچنین
تحقیقات دیگر پیشنهاد میکنند که نمرات کلی سیاهه شخصیت خودشیفتگی ترکیبی از
جنبههای سالم و آسیبشناختی خودشیفتگی را ارزیابی میکنند (کین و همکاران6008 ،؛
واتسون ،وارنل و موریس .)6000،0سرانجام آنکه ( )NPIتنها نوع بزرگمنشی خودشیفته
وار را ارزیابی میکند و به دلیل نادیده انگاشتن ویژگیهای آسیبپذیری خودشیفته وار
ابزاری مناسب برای سنجش کلیه جنبههای خودشیفتگی آسیبشناختی محسوب نمیشود
(پینکاس و لوکوویسکی6050،؛ رونینگستام)6004 ،4؛ بنابراین ابزارهای دیگری ساخته شد
تا ویژگیهای اساسی خودشیفتگی آسیبشناختی را ارزیابی کنند .برای مثال ،مقیاس
استحقاق روانشناختی( 5کمبل ،بوناچی ،شلتون ،ایکسلین و بوشمن )6004 ،2بهمنظور
ارزیابی ویژگی بنیادی خودشیفتگی و همچنین مقیاس خودشیفتگی فزون حساس( 7هندین
و چیک )5447،8جهت ارزیابی جنبه آسیبپذیری خودشیفته وار ساخته شدند .ولی هردو
ابزار مذکور سازه خودشیفتگی را بهصورت تکبعدی 4میسنجند و کلیه جنبههای
خودشیفتگی آسیبشناختی را که دربرگیرنده ویژگیهای بزرگمنش و آسیبپذیری
است را در نظر نمیگیرند (پینکاس و همکاران .)6004،به دلیل فقدان یک ابزار
اندازهگیری جامع که کلیه جنبههای خودشیفتگی آسیبشناختی را در برگیرد ،پینکاس و
همکاران ( )6004سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی

50

( )PNIرا ساختند .سیاهه

1. Rhodewalt, F., & Morf, C
2. Watson, P. J., Little, T., Sawrie, S. M., & Biderman, M. D.
3. Watson, P. J., Varnell, S. P., & Morris, R. J.
4. Ronningstam, E. F.
5. Psychological Entitlement Scale
6. Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman,B.
7. Hypersensitive Narcissism Scale
8. Hendin,P.J.,&Cheek,J.
9. unidimentional
10. Pathological Narcissism Inventory
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خودشیفتگی آسیبشناختی یک ابزار چندبعدی 5است که هفت مؤلفه خودشیفتگی
آسیبشناختی و همچنین دو نوع خودشیفتگی آسیبشناختی یعنی بزرگمنشی خودشیفته
وار و آسیبپذیری خودشیفته وار را میسنجد .اولین مؤلفه سیاهه خودشیفتگی
آسیبشناختی ( )PNIحرمت خود مشروط 6نام دارد که تجربه نوسان حرمت خود در
شرایط فقدان تحسین و تأیید بیرونی را بیان میکند .دومین عامل یعنی بهرهکشی 0به وجود
یک سبک فریبکارانه در روابط بین فردی اشاره دارد .عامل سوم ،خود فزونی فداکارانه

4

نام دارد که نمایانگر رفتارهای بهظاهر نوعدوستانهای است که بهمنظور حمایت از یک خود
پنداره بزرگمنش و کاذب انجام میشود .عامل چهارم خود پنهان 5است که به عدم تمایل
فرد به نشان دادن نیازها ،عیبها و نقصانهایش در مقابل دیگران اشاره میکند .عامل پنجم
خیالپردازی بزرگمنشانه 2نام دارد که اشتغال ذهنی فرد با خیالپردازیهای جبرانی
همچون موفقیت ،تحسین و شهرت را توصیف میکند .عامل پنجم یعنی نا ارزنده سازی

7

عدم تمایل فرد نسبت به کسانی را نشان میدهد که نیاز وی به مورد تحسین واقعشدن را
برآورده نمیکنند .همچنین این عامل به تجربه احساس شرم فرد ناشی از مأیوس شدن وی
از دیگران به دلیل عدم ارضای نیاز شدید وی به تأیید اشاره میکند .سرانجام عامل هفتم
خشم حقطلبانه 8نامیده میشود که اشاره دارد به احساس شدید خشم فرد در شرایطی که
انتظارات حقطلبانه وی برآورده نمیشود (پینکاس و همکاران.)6004،
در حال حاضر سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی ( )PNIتنها ابزار چندبعدی است که
ویژگیهای خودشیفتگی آسیبشناختی را ازنظر بزرگمنشی خودشیفته وار و
آسیبپذیری خودشیفته وار میسنجد و قابلاستفاده برای جمعیت عمومی و بالینی است

1. multidimentional
2. contingent self-esteem
3. exploitative
4. self-sacriﬁcing self-enhancement
5. hiding the self
6. grandiose fantasy
7. devaluing
8. entitlement rage
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(پینکاس و همکاران6004 ،؛ رایت ،لوکوویسکی ،پینکاس و کونری .)6050،5با توجه به
خأل موجود در زمینه ابزاری استاندارد و جامع در جامعه ایران که دربرگیرنده کلیه
جنبههای خودشیفتگی آسیبشناختی باشد ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار
عاملی و اعتبار سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی است .با توجه به نقش فرهنگ در
اختاللهای شخصیت (ریواس )6005 ،6یکی از ضرورتهای پژوهش حاضر بررسی
ویژگیهای خودشیفتگی آسیبشناختی در ارتباط با فرهنگ ایرانی است .بر این اساس ،در
پژوهش حاضر نیز تالش شد تا اعتبار و روایی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی
آسیبشناختی در نمونهای از جمعیت دانشجویی ایرانی بررسی شود تا در صورت مناسب
بودن آن ،ابزاری کارآمد در اختیار متخصصان حوزه روانشناسی بالینی ،روانشناسی
اجتماعی و روانشناسی شخصیت جهت شناسایی و بررسی ویژگیهای خودشیفتگی
آسیبشناختی و جنبههای آسیبپذیر و بزرگمنش آن قرار گیرد.

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی 0است .جامعه آماری این پژوهش
شامل کلیه دانشجویانی است که در سال تحصیلی  40-46در دانشگاههای شهر تهرران و در
رشتههای مختلف مشغول به تحصریل بودنرد .تعیرین حجرم نمونره پرژوهش برحسرب هردف
پژوهش تعیین شد .حجم نمونه موردنیاز در مطالعرات تحلیرل عراملی  5ترا  50آزمرودنی بره
ازای هر گویه پرسشنامه پیشنهاد شده است (کلین6005 ،4؛ میررز ،گمرت ،گرارینو.)6002 ،5
ازآنجاکه تعداد گویههرای سریاهه خودشریفتگی آسریبشرناختی  56گویره اسرت ،درنتیجره
حداقل حجم نمونه حاضر  560نفر باید در نظر گرفته شود .روش نمونهگیری بهکاررفتره در
پژوهش حاضر خوشهای چندمرحلهای بود .به این صورت که در ابتدا از میان دانشگاههرای
شهر تهران دانشگاههای خواجه نصیر ،تهران ،شرهید بهشرتی ،تربیرت مردرس ،دانشرگاه آزاد
1. Wright, A. G., Lukowitsky, M. R., Pincus, A. L., & Conroy, D. E.
2. Rivas, L.
3. survey
4. Kline, P.
5. Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J.
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علوم تحقیقات و دانشگاه غیرانتفراعی علرم و فرهنرگ برهصرورت تصرادفی انتخراب شردند.
سپس در هر یک از این دانشگاهها  6دانشکده بهصورت تصادفی انتخاب شدند و درنهایرت
دانشجویان هر دانشکده بهصورت داوطلبانه سریاهه خودشریفتگی آسریبشرناختی را تکمیرل
کردند .الزم به ذکر است که با توجه به امکان افت آزمودنیها به دلیل پاسخ ناقص به ابرزار
پژوهش ،سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی  800دانشجو اجرا شد که از ایرن تعرداد
 558نفر به دلیل پاسخ ناقص به مقیاس پژوهشی کنار گذاشته شردند و برهایرنترتیرب نمونره
پژوهشی به  286نفر ( 646زن 040 ،مرد) تقلیل یافت .ابزار پژوهش از قرار ذیل است:
سیاهه خودشیفتگی آسیب شنناختی 56 .گویره ایرن مقیراس توسرط (پینکراس و همکراران،
 )6004به منظور ارزیابی خودشیفتگی آسیب شناختی ساخته شده است .پاسخ به هر گویه برر
مبنای مقیاس  2درجهای لیکرت در دامنه ( 0اصالً در مورد من درسرت نیسرت) ترا ( 5بسریار
زیاد در مورد من درست است) نمره گذاری میشوند .این مقیاس هفت مؤلفه خودشریفتگی
آسیبشناختی را میسنجد .این مؤلفهها عبرارتانرد از :حرمرت خرود مشرروط ( 56گویره)،
بهرررهکشررری ( 5گویرره) ،خرررود فزونرری فداکارانررره ( 2گویرره) ،خرررود پنهرران ( 7گویررره)،
خیال پردازیهای بزرگمنشانه ( 7گویه) ،نا ارزنده سازی ( 7گویره) و خشرم حرقطلبانره (8
گویه) .نتایج تحقیقات صرورت گرفتره در زمینره تحلیرل عراملی تأییردی 5مرتبره دوم سریاهه
خودشیفتگی آسیبشناختی نشان میدهد که مؤلفههای بهرهکشی ،خود فزونی فداکارانره و
خیالپردازیهای برزرگمنشرانه برر روی عامرل برزرگمنشری خودشریفته وار و مؤلفرههرای
حرمت خرود مشرروط ،خرود پنهران ،نرا ارزنرده سرازی و خشرم حرق طلبانره برر روی عامرل
آسیب پذیری پذیری خودشیفته وار بارگذاری میشوند (جاکیچ 6و همکاران6054،؛ رایرت
و همکاران6050 ،؛ یو ،لونگ ،یی لی و فو .)6050،0مقادیر آلفای کرونباخ برای مؤلفههرای
مقیررراس در دامنررره  0/78-0/40و کرررل مقیررراس  0/45گرررزارش شرررده اسرررت (پینکررراس و
همکاران .)6004،یو و همکاران ( )6050نیرز در پرژوهش خرود برر روی نمونره دانشرجویان
1. confirmatory factor analysis
2. Jakšić,N.,
3. You,J., Lueng, F., Yee Lie, K.K.,& Fu,k
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چینی مقادیر آلفای کرونباخ را برای مؤلفه های پرسش نامه بین  0/76ترا  0/85و بررای نمرره
کل  0/44گزارش کردند .هم چنین مقادیر آلفای کرونباخ به دست آمده در تحقیق جاکچیچ
و همکرراران ( )6054بررر روی نمونرره دانشررجویان کرواس ری در دامنرره  0/75تررا  0/46برررای
مؤلفههای سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی و  0/40برای نمره کل بره دسرت آمرد .روایری
همگرا 5و واگرا 6سیاهه خودشیفتگی آسریبشرناختی ( )PNIبرا خررده مقیراس اسرتحقاق /
بهرهکشی 0سیاهه شخصیت خودشیفته ( ،)NPIمقیراس فرزون حساسری ( ،)HSNSمقیراس
تجربه شرمESS( 4؛ انردروز ،کیران و ولنتراین )6006،5و مقیراس عرزتنفرس روزن بررگ

2

( ،RSIروزن بررگ )5425،بره ترتیرب ( )r= 0/55( ،)r= 0/26( ،)r= 0/02و ()r= -0/07
گزارش شده است (پینکاس و همکاران.)6004 ،
روش اجننرا .ابترردا سریاهه خودشرریفتگی آسرریبشررناختی توسررط محقررق و دو نفررر از اسرراتید
روان شناسی مسلط به زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شد .پرس از برگرزاری جلسره بحر

و

تبادل نظر درباره درستی و صحت ترجمه گویه ها ابزار نهایی آماده شد .سپس سیاهه فارسری
خودشیفتگی آسیب شناختی را یک استاد گروه زبان انگلیسی به شریوه ترجمره معکروس بره
زبان انگلیسی برگرداند .سیاهه فارسی و برگردان انگلیسی را اسرتاد زبران انگلیسری دیگرری
مطابقت داد و نسخه نهایی فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شرناختی تأییرد شرد .هرم چنرین
پیش از اجرای اصلی پژوهش ،نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشرناختی برر روی 70
دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد .هدف از ایرن مرحلره پرژوهش مشرخص نمرودن
سؤاالت مبهم یا دارای اشکال و در صورت لزوم رفع این اشکاالت و نکات مبهم بود .پرس
از کسب اطمینان از قابلفهرم برودن گویرههرای سریاهه ،نسرخه فارسری سریاهه خودشریفتگی
آسیبشناختی بر روی یک گروه  40نفری از دانشرجویان اجررا شرد .هردف از ایرن مرحلره
تعیین اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش باز آزمایی برود .سررانجام در مرحلره نهرایی سریاهه
1. convergent
2. divergent
3. Entitlement/Exploitativeness
4. The Experience of Shame Scale
5. Andrews, B., Qian, M., & Valentine, J. D.
6. Rosenberg Self-Esteem Inventory
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خودشیفتگی بر روی نمونه هدف پژوهش اجرا شرد .در ایرن مرحلره رضرایت آزمرودنیهرا
برای شرکت در پژوهش جلب شد و افرادی که عالقه مند به همکاری در پژوهش بودند بره
سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی پاسخ دادند .به آزمودنیها در خصرو

اهرداف اجررای

سیاهه توضیح داده شد و به آنها گفته شرد کره ایرن سریاهه ،افکرار و احساسراتی را بررسری
میکند که در زندگی روزمره هر فردی وجود دارند.
در پژوهش حاضر تحلیل اطالعات جمعیت شناختی نمونه کمک نرمافزار- 175
 SPSSو با استفاده از روشهای آمار توصیفی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف
معیار انجام شده است .بررسی اعتبار ابزار پژوهش از روش همسانی درونی( 6آلفای
کرونباخ) و باز آزمایی بوده است .روایی ابزار نیز با کمک نرمافزار  LISREL-8.80و با
استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول 4و مرتبه دوم 5با هدف مطالعه ساختار
عاملی موردبررسی قرار گرفته است.

یافتهها
بر اساس اطالعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش شامل  286دانشرجو ( 48 /6درصرد زن و
 57 /6درصد مرد) بود .میانگین سن کل آزمودنیها  65/25سال برا دامنره  58ترا  06سرال و
انحراف معیار  ،6/44میانگین سن زنان  65/66سرال و انحرراف معیرار  6/88و میرانگین سرن
مردان  65/47سال و انحراف معیار  6 /44بود.
بهمنظور سنجش همسانی درونی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای سیاهه خودشیفتگی
آسیبشناختی در دامنهای بین  0/77تا  0/46و برای نمره کل سیاهه خودشیفتگی
آسیبشناختی ( 0/45 )PNIبه دست آمد .این ضرایب نشانه همسان درونی رضایتبخش
سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی ( )PNIاست (جدول .)5
1. Statistical Package for the Social Science- version 17
2. internal consistency
3. Linear Structural Relationships-version 8.8
4. first- order
5. second-order
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جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ مؤلفههای سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی
مؤلفهها

آلفای کرونباخ

حرمت خود مشروط

0/46

بهرهکشی

0/77

خود فزونی فداکارانه

0/82

خود پنهان

0/78

خیالپردازیهای بزرگمنشانه

0/40

نا ارزنده سازی

0/84

خشم حقطلبانه

0/84

خودشیفتگی آسیبشناختی (کل)

0/45

اعتبار باز آزمایی .ضرایب همبستگی پیرسون بین نمرههای  40نفر از آزمودنیها در دو
نوبت با فاصله سههفتهای برای سنجش اعتبار باز آزمایی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی
( )PNIمحاسبه شد .این ضرایب برای مؤلفههای مقیاس بین  0/74تا  0/85و برای نمره کل
 0/40به دست آمد و در سطح  p<0/005معنادار بودند .این ضرایب نشانه اعتبار باز آزمایی
رضایتبخش سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی هستند (جدول .)6
جدول  .9ضریب اعتبار باز آزمایی مؤلفهها و نمره کل سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی
مؤلفهها

اعتبار باز آزمایی

حرمت خود مشروط

0/78

بهرهکشی

0/85

خود فزونی فداکارانه

0/74

خود پنهان

0/72

خیالپردازیهای بزرگمنشانه

0/72

نا ارزنده سازی

0/85

خشم حقطلبانه

0/75

خودشیفتگی آسیبشناختی (کل)

0/40

* همه ضرایب همبستگی معنادار هستند ()p<0/005
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روایی .بهمنظور بررسی روایی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی ( )PNIاز روش
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد .در تحلیل عاملی تأییدی ،هدف
پژوهشگر تأیید ساختار عاملی پیشفرض است؛ بنابراین ،درباره تعداد عاملها بهصورت
آشکار فرضیهای بیان میشود و برازش ساختار عاملی موردنظر در فرضیه با ساختار
کوواریانس متغیرهای اندازهگیری شده مورد آزمون قرار میگیرد (سرمد ،بازرگان و
حجازی .)5040 ،به این منظور در مدل تحلیل عاملی مرتبه اول ،فرض شد که گویههای
سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی هفت عامل (حرمت خود مشروط ،بهرهکشی،
خود فزونی فداکارانه ،خیالپردازیهای بزرگمنشانه ،خود پنهان ،نا ارزنده سازی و خشم
حقطلبانه) بار میگیرند و این عاملها بر رویهم خودشیفتگی آسیبشناختی را میسنجند.
همانطور که نتایج مندرج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول در نمودار  5نشان
میدهند 56 ،گویه سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی هفت عامل بار میگیرند.
همه ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرهای مشاهدهشده (گویهها) و متغیرهای مکنون
(عاملها) در سطح  p< 0/05معنادار است (مقادیر شاخص  tباالتر از  6/00است).
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نمودار  .1مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی و
ضرایب استاندارد مسیر برای مدل هفت عاملی
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در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی برازش مدل از شاخص مجذور خی ( ،)χ 2ریشه
میانگین مجذور خطای تقریب ،)RMSEA( 5شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI( 6شاخص
برازندگی نرم شده ،)NFI( 0شاخص برازندگی نرم نشده )NNFI( 4و شاخص نیکویی
برازش )GFI( 5استفاده شد .مقادیر کمتر مجذور خی و مقادیر باالی  0/40برای
شاخصهای  NNFI ،NFI ،CFIو  GFIمقدار کوچکتر از  0/02برای شاخص
 RMSEAبر برازندگی مناسب و مطلوب مدل داللت میکند (هو و بنتلر .)5444 ،2براون
و کادک )5446( 7نیز پیشنهاد میکنند مقادیر  RMSEAبین  0تا  0/05بیانگر برازش
خوب و  0/0 5تا  0/08بیانگر برازش قابلقبول مدل است .جدول  0شاخصهای برازندگی
مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول را نمایش میدهد .همانطور که در جدول  0مشاهده
میشود شاخص  χ 2 =0848و در سطح p< 0/05معنادار است .با توجه به اینکه شاخص
مجذور خی به حجم نمونه حساس است و برای مدلهایی با حجم نمونه بزرگتر ازلحاظ
آماری معنادار است ،به همین دلیل برای برازش مدل از شاخصهای دیگر برازندگی که
تحت تأثیر حجم نمونه نیستند ،استفاده میشود (بولن .)5484 ،8به همین دلیل هو و بنتلر
( )5444استفاده از شاخصهای برازندگی  RMSEAو  CFIرا پیشنهاد کردهاند .با توجه
به مقادیر جدول  0شاخصهای  CFI ،NNFI ،NFIو  GFIباالتر از  0/ 40و مقدار
 RMSEAکمتر از  0/02است که نشانه قابلقبول بودن شاخصهای برازش و درنتیجه
برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول است .بهبیاندیگر یافتهها از مدل هفت
عاملی حمایت میکند.

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Comparative Fit Index
3. Normed fit index
4. Non-normed Fit Index
5. Goodness of Fit Index
6. Hu, L., & Bentler, P.M.
7. Browne, M. W., & Cudeck, R.
8 .Boolen,K.A.
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جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی مرتبه اول
مدل

χ2

df

P

NFI

NNFI

CFI

GFI

RMSEA

هفت عاملی

0848

5650

0/00

0/40

0/44

0/44

0/40

0/052

تحلیل عاملی مرتبه دوم .در ادامه بهمنظور دستیابی به ساختار عاملی دقیقتر ،از روش
تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد .هدف این شیوه رسیدن به یک روش معنادارتر دادهها
است .در اینگونه مدلها فرض میشود که خود متغیرهای مکنون در واریانس مشترک
ناشی از یک یا چند عامل مرتبه باالتر هستند .بهعبارتدیگر ،عاملهای مرتبه دوم ،عامل
عاملهای مرتبه اول به شمار میروند .از این روش برای مطالعه مناسب بودن ساختار عاملی
مقیاس و تأیید وجود مؤلفههای ادعایی سازنده یا پژوهشهای مربوطه استفاده میشود
(هومن)5045 ،؛ بنابراین در مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم فرض شد که مؤلفههای هفتگانه
بر روی دو عامل کلی یعنی آسیبپذیری خودشیفته وار و بزرگمنشی خودشیفته وار بار
میگیرند .به این صورت که مؤلفههای خود پنهان ،خشم حقطلبانه ،نا ارزنده سازی و
حرمت خود مشروط بر روی عامل آسیبپذیری خودشیفته وار و مؤلفههای خود فزونی
فداکارانه ،خیالپردازیهای بزرگمنشانه و بهرهکشی بر روی عامل بزرگمنشی خودشیفته
وار بار میگیرند .نمودار  6ساختار عاملی مرتبه دوم را نشان میدهد که گویهها ی
پرسشنامه بر روی هفت مؤلفه و مؤلفهها نیز بر روی دو عامل کلی بزرگمنشی خودشیفته
وار و آسیبپذیری خودشیفته وار بار میگیرند .همه ضرایب مسیر بین گویهها و مؤلفههای
هفتگانه و همچنین ضرایب مسیر بین مؤلفهها و دو عامل بزرگمنشی خودشیفته وار و
آسیبپذیری خودشیفته وار در سطح  p <0/ 05معنادار است (مقادیر شاخص  tباالتر از
 6/00است).
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نمودار  .9مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی و
ضرایب استاندارد مسیر برای مدل دوعاملی

شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم در جدول  4گزارش شده است.
مطابق با یافتههای جدول  4مقادیر شاخصهای برازندگی (،NFI =0/40،CFI =0/44
 GFI=0/45 ،NNFI =0/44و  ) RMSEA =/057مطلوب و درنتیجه برازش مدل تحلیل
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عاملی مرتبه دوم مناسب و قابلقبول است .بهبیاندیگر یافتهها از مدل دوعاملی و بار شدن
مؤلفههای هفتگانه سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بر روی دو عامل کلی آسیبپذیری
خودشیفته وار و بزرگمنشی خودشیفته وار حمایت میکند.
جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم
مدل

χ2

Df

P

NFI

NNFI

CFI

GFI

RMSEA

دوعاملی

0048

5622

0/00

0/40

0/44

0/44

0/45

0/057

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار و روایی ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه
خودشیفتگی آسیبشناختی صورت گرفته است .اعتبار باز آزمایی مقیاس بر اساس محاسبه
ضریب همبستگی بین نمرههای  40نفر از آزمودنیها در دو نوبت با فاصله  0هفتهای برای
مؤلفههای سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی در دامنه  0/74-0/85و همچنین برای نمره
کلی ( )0/40در سطح  p< 0/05معنادار محاسبه شد .این ضرایب نشانه اعتبار باز آزمایی
رضایتبخش سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی است .همچنین نتایج حاصل از همسانی
درونی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای
مؤلفههای پرسشنامه بین  0/ 77تا  0/46برای نمره کل  0/45به دست آمد که نشانه همسانی
درونی مناسب پرسشنامه است .ضرایب آلفای کرونباخ بهدستآمده با نتایج پژوهشهای
پینکاس و همکاران ( ،)6004چاکچیچ و همکاران ( )6054و یو و همکاران ()6050
مطابقت دارد و نشاندهنده اعتبار مطلوب مؤلفهها و کل سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی
است .در مطالعه حاضر بهمنظور تعیین روایی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی از روش
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول از ساختار
مدل هفت عاملی حمایت کرد .بهعبارتدیگر  56گویه سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی
بر روی مؤلفههای هفتگانه مربوط به خود بار گرفتند .این نتایج فرض پینکاس و همکاران
( )6004مبتنی بر ساختار هفت عاملی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی را تأیید میکند.
پژوهشهای دیگر نیز از ساختار هفت عاملی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی حمایت

بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی 111 /

کردند (جاکچیچ و همکاران6054 ،؛ یو و همکاران .)6050 ،یافتههای این تحقیقات حاکی
از آن است که سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی ساختاری چندبعدی دارد و هفت جنبه
خودشیفتگی آسیبشناختی ( حرمت خود مشروط ،خود پنهان ،خود فزونی فداکارانه ،نا
ارزنده سازی ،خیالپردازیهای بزرگمنشانه ،خشم حقطلبانه و خود پنهان) را میسنجد.
بررسی ساختار عاملی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی با استفاده از روش تحلیل
عاملی تأییدی مرتبه دوم از ساختار دوعاملی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی حمایت
کرد .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای جاکچیچ و همکاران ( ،)6050رایت و همکاران
( )6050و یو همکاران ( )6050است که گزارش کردهاند مؤلفههای خود فزونی فداکارانه،
خیالپردازیهای بزرگمنشانه و بهرهکشی بر روی عامل بزرگمنشی خودشیفته وار و
مؤلفههای حرمت خود مشروط ،خود پنهان ،خشم حقطلبانه و نا ارزنده سازی بر روی
عامل آسیبپذیری خودشیفته وار بار میگیرند .در پژوهش حاضر ضرایب مسیر بین
مؤلفهها و دو عامل آسیبپذیری خودشیفته وار و بزرگمنشی خودشیفته وار همگی
معنادار بودند و شاخصهای برازندگی بر برازش مطلوب مدل دوعاملی داللت داشتند.
یافتههای پژوهش حاضر در مورد ساختار عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم نسخه فارسی سیاهه
خودشیفتگی آسیبشناختی نشان میدهد که سازه خودشیفتگی آسیبشناختی در فرهنگ
ایرانی ساختار مشابهی با ساختار بهدستآمده در پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای
آمریکا ،چین و کرواسی دارد .درمجموع یافتههای پژوهش حاضر از اعتبار و روایی
ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی حمایت میکند .اختصا
نمونه پژوهشی به دانشجویان در تعمیمیافتهها به سایر جوامع آماری محدودیت ایجاد
میکند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده نمونههای بالینی و گروههای جمعیتی
مختلف موردبررسی قرار گیرند .از سوی دیگر در پژوهش حاضر روایی سیاهه
خودشیفتگی آسیبشناسی تنها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شده است.
بهعبارتدیگر یافتههای پژوهش حاضر در تأیید اعتبار و روایی سیاهه خودشیفتگی
آسیبشناسی با محدودیتهای خا

مقدماتی بودن این مشخصهها همراه است .این

محدودیتها ،بهویژه در زمینه بررسی انواع روایی نظیر همگرا و افتراقی بیشتر نمایان است.
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 تدارک طرحهای پژوهشی بهمنظور تکمیل فرایند اعتبار یابی سیاهه،بر این اساس
خودشیفتگی آسیبشناختی و حتی تکرار برخی از پژوهشها برای تأیید یافتههای فعلی
 مقدمات الزم جهت، انجام چنین پژوهشهایی.بهعنوان یک ضرورت پیشنهاد میشود
،هنجاریابی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی بهعنوان ابزاری سودمند در تحقیقات بالینی
.روانشناسی اجتماعی و شخصیت را در آینده فراهم خواهد ساخت
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