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چکيده
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش خودشیفتگی در پیش بینی ابعاد
شخصیت ،حل مسأله و بهزیستی روانشناختی می باشد 181 .نفر( 112دختر و 88
پسر) از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گیالن که در سال تحصیلی 1322-23
مشغول به تحصیل بودند ،به روش خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه شخصیت
خودشیفته (راسکین و تری ، )1288 ،پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک
کری ، )1282 ،مقیاس بهزیستی روانشناختی(ریف )1282 ،و پرسشنامه سبک های
حل مسأله(کسیدی و النگ )1221 ،را تکمیل نمودند .داده ها از طریق همبستگی
پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند .یافته ها نشان داد که خودشیفتگی به عنوان یک
سازه مهم روانشناختی قادر است تا ابعاد شخصیت ،سبک های حل مسأله و
بهزیستی روانشناختی را در دانشجویان پیش بینی نماید .چنین یافته هایی در تبییین
اینکه چرا خودشیفتگی افراد متغیر مهمی است ،کمک می نماید .پرداختن به این
سازه در حوزه پژوهش روانشناسی شخصیت و اجتماعی توصیه می گردد.
 -1دانشیار دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3مربی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول) psycho_2000mb@yahoo.com
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واژگان کلیدی :ابعاد شخصیت ،حل مسأله ،بهزیستی روانشناختی و خودشیفتگی.

مقدمه
خودشیفتگی به عنوان یک ویژگی شخصیتی امروزه توجهه بسهیارا از پژوگشهگران را بهه خهود
مبذول داشته است که در روانشناسی اجتماعی ،شخصیت و بالینی مهورد بررسهی و مطالعهه رهرار
گرفته است (براون و زیگلر -گیل2002 ،1؛ پینکاس ،کین و آنسل2002 ،2؛ گولتزمن و استراب،3
2010؛ میلر و کمپبل .)2002 ،2به طور کلی افراد خودشیفته ،خودپنداره مثبت بسهیار بهاو و بهاور
به خود بسیار روا دارند و خود را منحصر به فرد می داننهد(رز .)2002،5گمچنهین ایهن افهراد بهر
خود تمرکز دارند تا دیگران و به گمین دلیهل فارهد گمهدلی ،توافها و ارتبها گسهتند(بوفاردا و
کمپبل .)2002 ،6البته بر اساس مفهوم سازا گاا نهوین از خودشهیفتگی ،امهروزه فبه بهر جنبهه
ناسازگارانه و غیرانطباری آن تأکید نمی گردد ،بلکه به جنبه انطباری و انگیزه مثبت براا فرد نیهز
تأکید می شود (استرون2007،7؛ باسکان و اردوران .)2002 ،2پژوگشگران خاطر نشان ساخته اند
که از یکسو خود شیفتگی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی (گال ،بوت ،ماتاس ،کو و دیهرا،2
2013؛ کارلسهون و جهرد ،)2002 ،10رضهایت شهیلی (مهاتیو ،)2013 ،11خهو

بینهی (وسههپلی و

آلسما ،)2006 ،12گمدلی و رواب بین شخصی (بشارت ،خدابخش ،فراگانی و رضهازاده)1320 ،
و حل مسأله اجتماعی (ابوالباسمی و کیامرثی )1320 ،رابطه دارد و از سوا دیگر خودشهیفتگی
ناسههازگارانه بهها ناسههازگارا اجتمههاعی (بههارا  ،پیکههارد و آنسههل ،)2002،13تکانشههگرا(وزایر و
1. Brown, R. P., & Zeigler-Hill, V.
2. Pincus.A. L, Caine. N. M & Ansel. E. B,
3. Holtzman, N., & Strube, M. J.
4. Miller, J. D., & Campbell, W. K.
5. Rose, P.
6. Buffardi, L.E. and Campbell, W.K.
7. Strelan, P.
8. Baskan, A.G. & Erduran, Y.
9. Gale, C. R., Booth, T,m., Mõttus, R., Kuh, D. & Deary, I. J. .
10. Carlson. K. s & Gjerd. P. F
11. Mathieu, C.
12. Lapsely. D. k & Aalsma. M. C,
13. Barry.C.T, Pickard.J.D & Ansel. L. L,
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فاندر،)2006 ،1خشم و خصهومت (سهدیکیز ،رودیه  ،گهرک ،کوماشهیرو و راسهبالت2002 ،2؛
استاک و اسپورر ،)2002،3عهزت نفهپ پهایین(کرامر و جهونز ،)2002 ،2گیجهان خواگی(ونه
جکسون ،ژان

،

و سو )2012 ،5رابطه دارد .باید گفت یکی از متییرگایی که ارتبا تنگاتنگی بها

خودشیفتگی دارد ،شخصیت می باشد .شخصیت تحت عنوان رفتارگا ،گیجان گها و سهبک گهاا
شناختی که در مورعیت گا و در فراینهد زنهدگی ثبهات دارد ،توفهیی مهی گردد(مهک کهرا و
کاستا .)2003 ،6شخصیت یکی از مهمترین پیش بینی کننده گهاا سهتمت و موفبیهت گهر فهرد
است و شکل گیرا یکی از گر دو عامل وراثهت و محهی بهه فهورت تعهاملی اثهر مهی پهذیرد.
تسهیل رواب و الگوگاا مناسب رفتارا در خانواده ،مراکز آموزشی و توسعه زیر سهاختگهاا
ارتصادا -فرگنگهی و سیاسهی بهه عنهوان عوامهل محیطهی اثرگهذار در شهکل گیهرا و پهرور
شخصیت سالم نبش حیاتی ایفا می نمایند .ففات شخصیت از طریا اثرگذارا بر تفسیر فهرد از
رویدادگاا محیطهی ،فراینهد انطبها و سهتمت روانشهناختی و جسهمی را تسههیل و یها تخریهب
مینماید .پژوگشگران شخصیت به طور فزاینده اا مدل پنج عاملی شخصیت را پذیرفتهه و آن را
به کار گماشته اند (بوچارد و لوگلین .)2001 ،7کاستا و مهک کهرا(1225؛ بهه نبهل از کاسهپی،
روبرتز و شینر )2005 ،2با تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که می توان تفهاوت گهاا فهردا را
در خصوفیات شخصیتی و در پنج بعد روان رنجورخویی ،برون گرایی ،تجربه پذیرا ،توافا و
و ظیفه شناسی منظور نمود .گر تیپ شخصیتی ،تمایل بهه رو

مهوثر خهود

را در حهل مسهأله

دارد .حهل مسههأله تحهت عنههوان فراینهدگاا رفتههارا و شههناختی پیچیهده بهها گهد

سههازگارا بهها

چالشگاا درونی و بیرونی تعریی میگردد (گاپنر ،گی ،تاا و لین .)2002 ،2چون -گات کهو،
1. Vazire, S. and Funder, D. C.
2. Sedikides, C., Rudich, E. A., Gregg, A. P., Kumashiro, M., & Rusbult, C.
3. Stucke, T. S., & Sporer ,S. L.
4. Cramer. P & Jones. C. J,
5. Wang, J. L., Jackson, L. A., Zhang, D. J. & Su, Z. Q
6. McCrae, R. R., & Costa, P. T
7. Bouchard, T. J., & Loehlin, J. C.
8. Caspi, A., Roberts, B. W., & Shiner, R. L.
9. Heppner, P.P., He, Y., Tsai, C.L., & Lin, Y. J.
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خو ،وان

و کو )2000( 1اعتباد دارند که حل موفبیت آمیز مسأله موجب افزایش توانایی

افههراد در حیطههه مهههارت گههاا تکنیکههی ،اجتمههاعی ،شههناختی ،مههدیریتی ،تحبیبههی و آموزشههی
میگردد .کسیدا و ون

1226( 2؛ به نبل از آرا یوسفی و شهریی )1320،الگهوا چنهد بعهدا

متشکل از بعد درماندگی ،کنترل ،اعتماد ،ختریت ،اجتناب و گرایش را مطهر نمودنهد .بهرت

3

( )2005نشان داد که افراد برون گرا بیشتر از افراد درون گرا از سبک اعتماد استفاده مهینماینهد.
گاردانیو )2001( 2در بررسی تفاوتگاا جنسی در اسهتفاده از سهبک گهاا حهل مسهأله بهر ایهن
اعتباد است که مردان نسبت به زنان بیشتر از سبک گاا حل مسأله سازنده استفاده می نمایند.
امههروزه علههم روانشناسههی از تمرکههز فههر

بههر آسههیب شناسههی فافههله گرفتههه و رویکههرد

روانشناسی مثبت نگر نیز در سرلوحه کار پژوگشهگران ایهن عرفهه رهرار گرفتهه اسهت .یکهی از
مؤلفهگاا مثبت ایهن حهوزه ،بهزیسهتی روانشهناختی اسهت (گهایز و جهوز  .)2003 ،5بهزیسهتی
رواننشاختی به عنوان یک سازه چند بعدا شامل عنافر شهناختی و گیجهانی مهیباشهد .افهراد بها
احساس بهزیستی باوتر ،به طور عمده گیجانگاا مثبت را تجربه مهی نماینهد و نیهز از حهواد و
ورای ع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند ،در حالی که گروه مبابل بیشتر گیجان گهاا منفهی نظیهر
افسردگی ،اضطراب و خشم را تجربه می نمایند .سازمان بهداشت جهانی )2002( 6ستمتی را بهه
عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی ،ذگنی و اجتماعی و نه در غیاب بیمهارا توفهیی نمهود.
ریی و سینگر )1222( 7با در نظر گرفتن این مطلب که سهتمتی فراتهر از فبهدان بیمهارا اسهت،
مدلی را ارائه دادند که شش مولفه دارد که عبارتند از :خویشتن پذیرا ،تسل بر محی  ،روابه
مثبت با دیگران ،رشد و بالندگی فهردا ،گهد

در زنهدگی و خودمختهارا .بهر ایهن ،پهژوگش

حاضر در پی پاسخ به سوال گاا ذیهل مهی باشهد -1 :آیها بهین ابعهاد شخصهیت بها حهل مسهأله و
1. Choon-Huat Koh G., Eng Khoo H., Wong, ML., & Koh, D
2. Cassidy, T.
3. Burt, K. G.
4. Gardunio, E. L. H
5. Hayes N, Joseph S
6. World Health Organization
7. Ryff, C.D., & Singer, B.
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بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد؟  -2نبش خودشیفتگی در ارتبا بین ابعهاد شخصهیت بها
حل مسأله و بهزیستی روانشناختی چگونه است؟

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آمارا پژوگش حاضهر را تمهامی دانشهجویان دوره کارشناسهی دانشهگاه پیهام نهور اسهتان
گیتن در سال تحصیلی 1322-23تشکیل میدگند که  120نفر( 102دختهر و  72پسهر) بها رو
نمونه گیرا خوشهاا مرحلهاا انتخاب شدند .میانگین سنی دانشهجویان پسهر  21/76و میهانگین
سنی دانشجویان دختر  21/02بوده است.

ابزارهای پژوهش
الف)پرسشنامه شخصیت خودشیفته

این پرسشنامه را راسکین و ترا ارائه دادند که به منظهور انهدازه گیهرا تفهاوت گهاا فهردا در
جامعه غیر بیمار طراحی گردیده است .که مشهتمل بهر  20گویهه و گفهت خهرده مبیهاس ارتهدار،
خودنمایی ،برترا جویی ،بهره کشی ،محا بهودن ،خودبسهندگی و خهودبینی مهی باشهد کهه بهه
فورت دو گزینهاا است (ففارا نیا .)1321 ،در پژوگش ففارا نیا ،شباری و ملکهی ()1321
پایهایی پرسشههنامه بهها اسههتفاده از رو

بازآزمههایی بههراا کههل مبیههاس برابههر  0/21و بههراا خههرده

مبیاسگا بین  0/55تا  0/76و با استفاده از گمسانی درونی براا کل مبیاس برابر با  0/77و بهراا
خرده مبیاسگا بین  0/35تا  0/55به دست آمد که میزان رضایت بخشهی اسهت .گمچنهین نتهایج
پژوگش یه منظور بررسی روایی گمزمان پرسشنامه با خهرده مبیهاسگهاا بهرون گرایهی و توافها
جویی پرسشنامه پنج عاملی و خرده مبیاس خودشیفتگی پرسشنامه چند محورا بالینی میلهون3-
نشان از ضرایب به ترتیب  0/73 ،0/22و  0/62است که بیانگر روایی گمزمان مناسب است.
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ب)پرسشنامه پنج عاملی شخصیت

جهت اندازه گیرا آن از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت که کاستا و مک کهرا در فهرم کوتهاه
 60سوالی ارائه نمودند ،استفاده گردید که داراا پنج عامهل روان رنجورخهویی ،بهرون گرایهی،
تجربه پذیرا ،توافا و وظیفه شناسی می باشد .ضرایب گمبستگی فهرم بلنهد و کوتهاه بهه ترتیهب
برابههر بهها  0/77 ،0/21 ،0/20 ،0/22و  0/27گههزار

شههد .گمچنههین آلفههاا کرونبهها بههراا

شاخصگاا فو بهه ترتیهب برابهر بها  0/62 ،0/73 ،0/77 ،0/26و  0/21گهزار

گردیهد (حها

شناس.)1325 ،
ج) پرسشنامه حل مسأله کسیدی و النگ

این مبیاس داراا  22سوال است که شش مولفه درماندگی ،کنترل ،اعتماد ،ختریت ،اجتنهاب و
گرایش را در بر میگیرد .زیر مبیاسگاا درماندگی ،کنترل و اجتناب از رو

گاا حل مسأله

ناکارآمد و مولفه گاا اعتماد ،ختریت و گرایش کارآمد گستند .ضرایب آلفاا کرونبا بهراا
این زیر مبیاس گا به ترتیب برابر با  0/52 ،0/71 ،0/57 ،0/66 ،0/66و  0/65بوده است .ضهرایب
پایایی آزمون در تمامی زیرمبیاسگا باوتر از  0/50گهزار

شهده اسهت (محمهدا و فهاحبی،

.)1320
د) پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

براا اندازه گیرا این سازه از پرسشنامه بهزیستی روانشهناختی ریهی کهه مشهتمل بهر  22سهوال
است استفاده گردید که  6مولفه ارتبا مثبت با دیگران ،خودمختارا ،تسهل بهر محهی  ،رشهد
شخصی ،گدفمندا در زندگی و پذیر

خود را در بر می گیرد .ضرایب آلفاا کرونبا بهراا

مبیاس گاا فو بهه ترتیهب برابهر بها  0/76 ،0/75 ،0/62 ،0/73 ،0/21و  0/77گهزار
(فراگانی1327 ،؛ به نبل از سپاه منصور ،دوور ،و ففارا نیا.)1320 ،

گردیهد
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یافتهها
معیار نمره گاا آزمودنی گها در متییرگهاا خودشهیفتگی ،ابعهاد

در جدول  ،1میانگین و انحرا

شخصیت ،سبک گاا حهل مسهأله و بهزیسهتی روانشهناختی و ضهرایب گمبسهتگی پیرسهون بهین
متییرگاا مذکور ارائه گردیده است.
جدول  .1شاخص های توصیفی و ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
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سبک کنترل
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*0/24

**0/48

**-0/62

**-0/74

1

سبک اعتماد

3/1

1/0

**-0/54

**-0/57

**0/59

**0/49

**0/55

**0/35

**-0/66

**-0/64

**0/72

1

سبک اجتناب

2/1

0/9

**0/46

**0/40

**-0/53

**-0/44

*-0/29

*-0/30

**0/69

**0/72

**-0/67

**-0/76

1

سبک گرايش

3/54

1/21

**-0/50

**-0/41

**0/52

**0/43

*0/26

*0/29

**-0/63

**-0/66

**0/59

**0/69

**-0/79

1

بهزيستی
روانی
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29/7

**-0/64

**-0/54

*0/29

**0/36

**0/42

**0/44

**-0/52

**-0/40

**0/43

**0/46

**-0/55

**0/53

در ادامه براا پاسخ به سوال دوم پژوگش مبنی بر نبهش خودشهیفتگی در ابعهاد شخصهیت،
حل مسأله و بهزیستی روانشناختی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید که نتهایج مربهو
به آن در جداول  3 ،2و  2ارائه گردیده است.
جدول  .2ضرایب تحلیل رگرسیون برای ابعاد شخصیت از طریق خودشیفتگی
متییر

R

R2

B

Beta

t

P

خودشیفتگی

0/56

0/31

-0/22

-0/22

-3/11

0/01
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در جدول  -2پیش بینی ابعاد شخصیت از طریا خودشهیفتگی ارائهه گردیهده اسهت .نتهایج
نشان می دگد که  0/31از واریانپ ابعاد شخصیت از طریها خودشهیفتگی تبیهین مهی گهردد .در
ادامه  2پیش بینی حل مسأله روا خودشیفتگی ارائه گردیده اسهت کهه نتهایج مربهو بهه آن در
جدول  3ارائه گردیده است .خاطر نشان می گردد که خودشیفتگی به عنوان متییهر مسهتبل وارد
معادله رگرسیون گردیده است.
جدول .3ضرایب تحلیل رگرسیون برای حل مسأله از طریق خودشیفتگی
متییر

R

R2

B

Beta

t

P

خودشیفتگی

0/22

0/23

-0/22

-0/22

-3/07

0/01

نتایج جدول فو نشان می دگد که سازه خودشیفتگی به طور معنادارا رادر بهه پهیش بینهی
کنندگی حل مسأله در افراد می باشد و در مجموع رادر است تا  23درفد از واریانپ مربو به
آن را تبیین نماید .سرانجام در جدول  5پیش بینی بهزیستی روانشناختی بهر اسهاس خودشهیفتگی
ارائه گردیده است.
جدول  .4ضرایب تحلیل رگرسیون برای بهزیستی روانشناختی از طریق خودشیفتگی
متغیر

R

R2

B

Beta

t

P

خودشیفتگی

0/46

0/64

-0/46

-0/64

-5/64

0/04

نتایج جدول فو حاکی از این است که سازه خودشهیفتگی رهادر اسهت کهه  21درفهد از
واریانپ بهزیستی روانشهناختی را تبیهین نمایهد کهه ایهن درفهد تبیهین ،رابهل توجهه و چشهمگیر
میباشد.

بحث و نتیجه گیری
نتههایج پههژوگش حاضههر نشههان داد کههه از یکسههو بههین خودشههیفتگی و بعههد روان رنجورخههویی بهها
سبکگاا حل مسأله سازنده (اعتماد ،ختریهت و گهرایش) و بهزیسهتی روانشهناختی گمبسهتگی
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منفی معنادار و از سهوا دیگهر بها سهبک گهاا حهل مسهأله غیهر سهازنده (درمانهدگی ،کنتهرل و
اجتناب) گمبستگی مثبت معنادار وجود دارد .گمچنین بین سایر ابعهاد شخصهیت (بهرون گرایهی،
تجربه پذیرا ،توافا و وظیفه شناسی) این ارتبا به فورت معکهوس وجهود دارد .ایهن یافتهه بها
نتایج پژوگش بوفاردا و کمپبل( ،)2002برت ( )2005و چون -گات کهو ،انه

خهو ،وانه

و

کو ( )2000گمسو می باشد .افراد واجد ففت روان رنجورخویی به آنچه دارنهد یها بهه اتفارهاتی
که پیرامون آنها ر می دگد ،با یک ارزیابی و نگاه منفی نتیجه گیرا و عمل می نمایند که ایهن
ویژگی بهزیستی روانشناختی پایین و سلب رشد و بالندگی فرد را بهه دنبهال مهی آورد .گمچنهین
بعد روان رنجورخویی با اضطراب ،افسردگی و بد کارکردگاا روانشهناختی و جسهمانی مهرتب
است و منجر به فعال شدن عواطی و گیجانات منفی در فهرد مهی گهردد .از سهوا دیگهر مثبهت
بودن ،فمیمی بودن ،انعطها

پهذیرا ،خهردورزا ،مهربهانی ،سهخاوت ،گمهدلی ،نوعدوسهتی،

رابلیت اعتماد و اتکا بودن و منطبی و آرام بودن از ویژگی گاا مهم ابعاد بهرون گرایهی ،تجربهه
پذیرا ،توافا و وظیفه شناسی می باشد که موجب ارتباء ستمت و بهزیستی روانشهناختی افهراد
گردیده و در شرای روبرو شدن با مسائل و مواجهه با انواع فشارگاا روانشناختی از سبک گاا
حل مسأله سازنده استفاده مینمایند که نشانگر اعتباد فرد به خویشتن در حهل مشهکتت ،برنامهه
ریزا و کاربست راه حلگاا گوناگون ،نگر

مثبت و مواجهه مستبیم با مسائل می باشد.

گمچنین نتایج مطالعه حاضر نشانگر تأیید نبش خود شیفتگی بر ابعاد شخصیت ،حل مسهأله
و بهزیستی روانشناختی بودند که با نتایج گهال ،بهوت ،ماتهاس و کهو( ،)2013کارلسهون و جهرد
( ،)2002کرامر و جونز( )2002و (وسپلی و آلسما )2006 ،مطاببت دارد .شایسهته اسهت مطهر
نماییم که افرادا می توانند توانایی و ظرفیت اداره و کنترل تباضاگاا پیچیده زندگی روزمره و
پیوند گاا بین شخصی ،احساس تحول و پیشرفت و نگر

مثبت نسبت به خود داشته باشند کهه

نیازگاا روانی آنها به نحو فحیحی برآورده شده باشد .در وارع افراد خودشیفته معموو افهرادا
گستند که احساس تنهایی ،عدم شایستگی و فشار می کنند که مشکتت زیادا را بهراا آنهها بهه
ارمیان می آورد .افراد خودشیفته تمایل دارند تا حرمت خویشتن را از طریا تسل بهر دیگهران،
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عدم اعتماد به افراد دیگر افزایش دگند و رفتارگاا خصمانه اا که آنها به کار می برنهد ،روابه
بین فردا را مختل و آنها را از دیگران مجزا می نماید ،لذا این فهفت تهأثیر منفهی بهر بهزیسهتی
روانشناختی و کاربست سبک گاا حل مسأله ناکارآمد مهی گردد(بوفهاردا و کمپبهل.)2002 ،
استرون ( ) 2007نیز معتبد است که افزایش حپ محا بودن فرد خودشهیفته و نیهز فهرامن نابهال
آنها که با بهره کشی از دیگران و مزاحمت مشخص می گردد ،پیامدگاا مخربی را در بهزیستی
روانشناختی افراد دارد.
در مجموع گرگونه تت

در راستاا شناخت متییر مهم خودشیفتگی و اثرات این سازه بهر

دیگر مولفه گاا روانشناختی می تواند زمینه تحول در ابعاد عینهی رفتهار افهراد در مورعیهت گهاا
مختلی را نوید دگد .نیز مطالعه و شناخت ابعاد شخصهیت ،سهبک گهاا حهل مسهأله و بهزیسهتی
روانشناختی دانشجویان به جهت پیش بینی وضعیت تحصیلی در مورعیهت گهاا آموزشهی بسهیار
مفید و ضرورا گستند.
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