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Abstract 
 

Background and purpose: Family background is effective in incidence of unhealthy personality 

traits such as pathological narcissism. The aim of this study was to predict pathological narcissism according to 

family system and the mediating role of narcissistic wounds and perfectionism. 

Materials and methods: In a cross-sectional descriptive study, 477 high school girls in Qom, 

Iran were selected by convenience sampling in 2015-2016 academic year. Data was obtained by Family 

Dynamic Environment Scale (FDES), Childhood Recollection Scale (CRS), Narcissistic Injury Scale 

(NIS), Clinical Perfectionism Questionnaire (CPQ), and Maladaptive Covert Narcissism Scale (MCNS). 

Data was then analyzed using structural equation modeling by LISREL-8.53 Software. Moreover, 

descriptive statistics were analyzed using SPSS-22 Software. 

Results: Fit indices in final model indicate good model fit with data (RMSEA=0.066, GFI=0.98, 

IFI=0.98, x2=18.60, P<0.05). According to the findings, the original assumed model and all assumed 

paths had significant path coefficients (P<0.05). Although, the path coefficients between the variables in 

the model were significant, but the direct and indirect path with mediating role of injury narcissism of the 

family system to pathological narcissism had the highest degree of coefficients (β=0.63, β=0.65, 

respectively, P<0.05). 

Conclusion: The family system affects pathological narcissism directly and indirectly via 

reinforced narcissism wounds and negative perfectionism. In preventing the pathological narcissism, any 

appropriate intervention on family status and family-related unhealthy personality traits could be of great 

benefit. 
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 پژوهشی

 یانجیبر نظام خانواده: نقش م یمبتن رگونهمایب یفتگیخودش ینیب شیپ
 ییکاذب و کمال گرا ینیخودبزرگ ب

  
        1پور یفاطمه غالم

        2اسحق رحیمیان بوگر
  3طالع پسند سیاوش

  

  چکیده
مــؤثر اســت. هــدف  مارگونهیب یفتگیاز جمله خودش تیدر بروز صفات ناسالم شخص یخانوادگ نهیزم و هدف: سابقه

کــاذب و  ینــیبخــودبزرگ ياوجــه بــه نظــام خــانواده و نقــش واســطهبا ت مارگونهیب یفتگیخودش ینیبشیپژوهش حاضر، پ
  بود. ییگراکمال

 یلیشهر قم در سال تحص یرستانیآموز دختر مقطع دبدانش 477تعداد  ،یمقطعیفیمطالعه توص کیدر  ها:مواد و روش
خــانواده  يایــپو طیمحــ اسیآمده با استفاده از مقبه دست يهادر دسترس انتخاب شدند. داده يریگنمونه وهیبه ش 95-1394

)FDES( یخاطرات کودک دیتجد اسی)، مقCRS( کاذب ینیبخودبزرگ اسی)، مقNISینیبــال یــیگرا)، پرسشــنامه کمــال 
)CPQ( مارگونهینهان ب یفتگی) و مقیاس خودشMCNSبا استفاده از نرم افزار  يمعادله ساختار یابی) به کمک مدلLISREL- 

  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز SPSS-22با استفاده از نرم افزار  یفیشدند. به عالوه، آمارتوص لیو تحل هیتجز 53/8
ــه ــا:یافت ــاخص ه ــدگ هايش ــا یبرازن ــدل نه ــان ییم ــرازش دهندهنش ــوب ب ــدل مطل ــا م ــايداده ب ــد  ه ــاهده بودن مش

)066/RMSEA=،98/0GFI= ،98/0IFI= ،60/18=2x، ٠٥/٠<lueva-P نیــا هیــاول یبه دست آمده، مــدل فرضــ يهاافتهی). طبق 
پــژوهش  يرهــایمتغ نیب ریمس بیضرا ه. اگرچ)P>05/0( دار بودیمعن ریمس بیضر يمفروض دارا يرهایمس یمطالعه و تمام

 یتگفیکــاذب از نظــام خــانواده بــه خودشــ ینــیبخــودبزرگ یانجیــبــا م میرمســتقیو غ میمســتقریدر مدل معنادار بود، امــا مس
  .)P>05/0 و β=65/0و  β/.=63 ب،یبود (به ترت ریمس بیمقدار ضر نیباالتر يدارا مارگونهیب

در بــروز  یمنفــ یــیگراکــاذب و کمــال ینــیبخــودبزرگ تیــتقو قیاز طر میرمستقیو غ میمستقنظام خانواده به طور استنتاج:
و صــفات ناســالم  یخــانوادگ تیمداخلــه در وضــع گونهماریب یفتگیاز بروز خودش يریشگیمؤثر است. در پ مارگونهیب یفتگیخودش
  دارد. تیبرگرفته از خانواده اهم یتیشخص

  

  خانواده ،ینیبخودبزرگ ،ییکمال گرا ،یفتگیخودشواژه هاي کلیدي: 
  

  مقدمه
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــهیب یفتگیخودش    مارگون

)pathological narcissism (ناسالم  يرفتار يالگو کی
رور، حس حــق منحصر به فرد، احساس غ يهایژگیبا و

 نییســطح پــا ،يبــه قــدرت و برتــر لیبه جانب بودن و م
نفــس کــاذب همراه بــا عــزت یعاطف تیمیو صم یهمدل
  رشدي يندهایدر فرا مارگونهیب یفتگیخودش ).2، 1(است

  
 Email: i_rahimian@semnan.ac.ir                         سمنان:  دانشگاه سمنان - اسحق رحیمیان بوگر مولف مسئول:

  .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ینیبال یگروه روانشناس ،ینیبال یارشد روان شناس یکارشناس يدانشجو. 1
  .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،ینیبال یگروه روانشناس ار،یدانش. 2
  .رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یتیترب یسگروه روانشنا ار،یدانش . 3
 : 6/2/1396تاریخ تصویب :               28/10/1395 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :           4/10/1395 تاریخ دریافت  
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 پژوهشی

 وبیــمع يفــردنیو روابط بــ یهمدل افتیعدم درناسالم، 
 ایــشــدن ســاختار خــود پــاره چنــد که با دیآیبه وجود م

 ی) همراهــnarcissistic woundکاذب ( ینیبخودبزرگ
 یاز مـــــدل روانشناســـــ Kohut. طبـــــق نظـــــر )3(دارد

ــهیب یفتگیخودشــخود، ــدل يجــهینت مارگون ــدان هم  یفق
وم آن مــرتبط بــا نظــام دوره رشد است و تدا یط نیوالد

 يازهــایکــه بــه ن یفرزنــدان ،ی. به عبــارت)4(خانواده است
از  ییهــاخود پاســخ ندهنــد، بــه روش فتهیخودش نیوالد

ســرزنش، طــرد  ،يو پرخاشگر یجسمان يجمله بدرفتار
حالت  نیو در ا رندیگیقرار م هیو انتقاد مورد تنب یعاطف

  .)4(ردیگیدر آنان شکل م یتیصفات ناسالم شخص
دهنــد کــه ینشــان مــ یقبل یو شواهد پژوهش سوابق

احساســــات آن،  يهــــاییایــــنظــــام خــــانواده و پو
 ینقــش مهمــ یــیگراکمال شاتیو گرا یمنشخودبزرگ

ــ ــروز خودش ــهیب یفتگیدر ب ــد مارگون ــ. در ا)3، 2(دارن  نی
 يانهفتــه ریــمتغ (family system) نظام خــانواده ،یبررس

در  يفتارشده است که توسط ســه شــاخص بــدر فیتعر
خــانواده  ییایــو پو نیوالد یفتگیخودش ،یدوران کودک
. از عوامــل مــؤثر بــر ردیــگیقــرار مــ یمــورد بررســ

در فرزندان، نظام و جو حاکم بر  مارگونهیب یفتگیخودش
و سبک  نیرفتار والد یو چگونگ یفتگیخانواده، خودش

ـــــهـــــا و پوآن يفرزنـــــدپرور   خـــــانواده يهـــــاییای
(family dynamics) 5، 4(اعضــاء اســت نیب تباطدر ار( .

 یدهــارزش شیمتــأثر از بــ هیــاول نیدر ســن یفتگیخودش
ـــد ـــا  (parental overvaluation) نیوال ـــه ب ـــت ک اس

در مــورد تظــاهرات  ینگرانــ ،یخودمجــذوب يهایژگیو
به روابــط  لیو عدم تما گرانیفاصله گرفتن از د ،یرونیب

. در خـــانواده )6(شــودیمشــخص مـــ یعـــاطف کیــنزد
 یدهارزش شیفرزندان توسط ب یفتگیخودش فته،یخودش

. بــه طــور )6(ابــدییها رشد مآنکاذب  يازهاین ای نیوالد
کودکان از جمله  یبر حاالت روان نیوالد راتیتأث ،یکل

 ریــنظ یاخــتالالت روانــ ریکودکان و سا يهايناسازگار
مختلف قابــل توجــه  يهایدر بررس تیاختالالت شخص

درون خــانواده  یدوران کــودک يبــدرفتار.)5(بوده اســت

 کننــدهینــیبشیپــ یو جنســ یجانیه يمخصوصاً بدرفتار
 يهایتیکفای، ب(insecure attachment) منیناا یستگدلب

ــاع ــودبزرگ یاجتم ــیبو خ ــن ین ــاذب در س ــد نیک  يبع
مســتمر در  يبــدرفتار ی. افــراد قربــان)7، 4(اســت یزنــدگ

 یدلبســتگ شیدایــاز جملــه پ یلــیبــه دال یدوران کــودک
ــاا ــودبزرگ يدارا من،ین ــیبخ ــ ین ــاذب و آس ــه  بیک ب

 مارگونــهیت بنفــس هســتند و در خطــر بــروز صــفاعزت
 ).9، 7(هستند فتهیخودش تیاختالل شخص زیو ن تیشخص

کـــاذب ســـبب  ینـــیبو وجـــود خـــودبزرگ يبـــدرفتار
ــر ،یمنشــمســتمر، بــزرگ يپرخاشــگر در  ينفــوذ و برت

. )10(شــودیمارگونه میب یفتگیو سرانجام خودش گرانید
نفــس رفتن عــزت نیاز ب يکاذب به معنا ینیبخودبزرگ

ــ ــط ب ــردنیدر رواب ــتمر تهدنا يف ــه مس ــالم و تجرب ــس  دی
است که در روابط  یخودارزش اینفس شده عزتادراك

ـــــه شـــــ يفـــــرد نیبـــــ   یفتگیخشـــــم خودشـــــ وهیب
 (narcissistic rage)  10(کنـــــدیتظـــــاهر مـــــ( .

 یمرضــشیحالت پ کیکاذب به عنوان  ینیبخودبزرگ
 مارگونــهیب یفتگیخودشــ یتیشخصــ يسبب رشــد الگــو

ــ ــرددیم ــژوهش)3(گ ــا. در پ ــید يه ــ ر،گ  یفتگیخودش
. )11(دار داشــتیمعنــ يارابطــه ییگرابا کمال مارگونهیب

نســبت بــه  ياجبــار يهــاتیــبــه عنــوان فعال ییگراکمال
 نیــخود و باور بــه ا صیممکن، تمرکز بر نقاریاهداف غ

پاســخ  یخوب نبوده و نــوع یکاف به اندازه گزکه فرد هر
 ییــگرا. کمال)11(است شده فیتعر یروانيهابیبه آس

 يهــايناســازگار مارگونــه،یب یتیدر بروز صفات شخصــ
ت مرتبط با خــود ارتبــاط و اختالال یفتگیخودش ،یروان

  .)12(داشته است
ــیو ــایژگ ــ يه ــانواده و  یمنف ــدر خ ــور در  ای حض

 یــیگراکمــالبــروز  يبــرا يانــهیزم امدناکار يهاخانواده
سبب  يگریتوسط عوامل د ایو  میمستقاست که به طور یمنف

ــــهیب یفتگیخودشــــ ســــبک  .)13، 11(شــــودیمــــ مارگون
بر فرزندان در خــانواده  ادیمستبد و کنترل ز يفرزندپرور

و  یمنف ییگراکاذب و کمال ینیبخودبزرگ شیدایبه پ
خــود ســبب رشــد  بــهشــود کــه بــه نو یناکارآمد منجر م
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در فرزنــدان  مارگونهیب یفتگینفس کاذب و خودشعزت
   ).15، 14(گرددیم

مســتبدانه  يناسالم، فرزندپرور يهاییایعالوه، پو به
ــ ــط مع ای ــرواب ــع ن وبی ــدم رف ــا ع ــانواده ب ــایدر خ و  ازه

فرزندان همــراه اســت کــه ممکــن اســت در  يهاخواسته
 يو مشــکالت رفتــار یتیشخصــ مارگونــهیبروز صــفات ب

ــش داشــته باشــد ــ. پو)17، 16(نق  یخــانوادگ يهــاییای
 يااعضــ نیخاص بــ تتعامال ای یخاص ارتباط يالگوها

بــودن ســبب  وبیــخانواده هستند که در صورت مع کی
  ).16(گردندیدر کودکان م یشناسبیرشد آس

 نهیمطالعات در زم تیچه که گفته شد و اهمآن بنابر
ــ ــهیب یفتگیصــفات خودش ــر اســاس پ مارگون ــنهادیو ب  ش

 مارگونــهیب یفتگیپژوهش خودشــ نیدر ا ،یمطالعات قبل
ـــ ـــش  یمبتن ـــانواده و نق ـــام خ ـــل نظ ـــر عام ـــمب  یانجی

شــود. یمــ یبررســ ییگراکاذب و کمال ینیبخودبزرگ
 تیــجمع يازهــاین ران،یدر ا نهیزم نیدر ا یخالء پژوهش

فــراوان بــه ســمت پــرورش  التیمخاطــب و وجــود تمــا
و نازپرورده و مــورد توجــه بــودن  فتهیخودش يهایژگیو

. دیافزا یم نهیزم نیدائم فرزندان بر ضرورت مطالعه در ا
هــا و در خــانواده مارگونهیب یفتگیخودشرشد  ن،یهم چن

خواهــد شــد کــه بــا بــار  ییهایجامعه سبب بروز آشفتگ
بهتــر  نیهمــراه اســت. بنــابرا ییبــاال یاجتماع -يصاداقت

از بــروز  يریشــگیو درمــان، بــه پ ییشناســا ياست به جا
پرداخت. با توجه به  طهیح نیدر ا یفتگیمشکالت خودش

ــان ــر یمب ــژوهش ينظ ــدف پ ــده، ه ــرح ش ــر،  مط حاض
بر نظــام خــانواده  یمبتن مارگونهیب یفتگیخودش ینیبشیپ

کــاذب و  ینــیبودبزرگخــ یانجینقش م یهمراه با بررس
است. مــدل  مارگونهیب یفتگیدر بروز خودش ییگراکمال

ارائــه شــده  )16،10،4(یبر شواهد قبلــ یمطالعه، مبتن ينظر
  .)1است (نمودار شماره 

  

 مواد و روش ها
 cross-sectional(یمقطعــیفیوصــمطالعــه ت نیدر ا

descriptive studyــار ــه آم ــر  ي)، جامع ــژوهش حاض پ

دخترانــه قــم در کــل  يهــارستانیآموزان دبدانش يهیکل
  بودند. 95- 94 یلیمناطق استان در سال تحص

  

  
 یمبتن مارگونهیب یفتگیخودش نیبشیپ یمدل فرض :1نمودار شماره 

کاذب و  ینیبخودبزرگ یانجیظام خانواده با توجه به نقش مبر ن
  ییگراکمال

  

مدل به عنــوان مــالك حجــم  يبا توجه به پارامترها
بــه منظــور  زیــو ن) 18(ينمونه مناسب در معادالت ساختار

 يآمار يجامعه انیحجم نمونه از م ،يتوان آمار شیافزا
توجه  نفر انتخاب شد. با 500در دسترس،  يوهیفوق به ش

کننــدگان بــه ه عــدم شــانس برابــر در انتخــاب شــرکتبــ
ورود و خــروج مشــخص،  يهــااز جملــه مــالك یلیدال

 ،يبــردارهــا در نمونــهکــالس یمعلم برخ يعدم همکار
از مدارس  یها، عدم امکان ورود به برخکالس یفشردگ

خــارج از کــالس،  يهــادر فرصــت يبــردارنمونــه زیــو ن
ــهام ــگکــان نمون ــادف يری ــذا روش  ســریم یتص ــود و ل نب

در  ادیــدقــت ز لیــدر دســترس بــود. بــه دل ،يریــگنمونــه
امه به طــور کامــل کردن پرسشناطالعات و پر يآورجمع

 گــریو توجه به د املناقص و ناک يهابا حذف پرسشنامه
از مطالعــه حــذف شــدند و  نفــر 23خــروج،  يهــامالك

  .نفر بود 477پژوهش  یینهاحجم نمونه
مطالعــه عبــارت بودنــد از عــدم  ورود بــه يهامالك

 یجســمان يهــايمــاریو ب یابتال به اخــتالالت روانپزشــک
 15 نیبــ یابزارها و دامنه ســن لیدر تکم يهمکار د،یشد
ــا ــک 18ت ــتالالت روانپزش ــه اخ ــدم ابــتال ب ــال. ع و  یس

کنندگان با پرسش از شرکت دیشد یجسمان يهايماریب
 دهینجســ یلیپرونــده تحصــ یبررســ زیــدر مورد سابقه و ن

عبــارت بودنــد از  زیــخــروج از مطالعــه ن يهاشد. مالك
به  یمطالعه و عدم تسلط کاف يکامل ابزارها لیعدم تکم
  .هاپرسشنامه لیجهت تکم یزبان فارس
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 پژوهشی

  دبودن ریاطالعات شامل موارد ز يآورجمع ابزار
 Family Dynamic) خــانواده يایپو طیمح اسیمق

Environment Scale; FDES) توســط Kim وKim   در
اســت کــه  يابزار چند بعد کیشد و  نیتدو 2007سال 

 اسیــنســخه جــامع مق ).19(ســنجدیخــانواده را مــ ییایپو
FDES  عبارت در هفــت عامــل اســت و نســخه  60شامل
ــاه ــامل کوت ــر آن ش ــت.  42ت ــل اس ــنج عام ــارت در پ عب

(کــامالً  يانقطــه 6 کــرتیل فیدر ط اسیمق يگذارنمره
 ییایــپو FDES اسیــاســت. مق موافق تا کامالً مخــالف)

رابطــه  ت،یعامل شامل تنش و عدم رضا 5خانواده را در 
پــدر، انســجام در  يوالــد، نگــرش فرزنــدپرور -کــودك

ســنجد. اعتبــار یمــادر مــ يخانواده و نگرش فرزنــدپرور
 بیشــد و ضــرا دییــتا اسیــمق يو صــور يسازه، محتــو

 توســط کرونبــاخ يبــازآزمون و آلفــا -بــا آزمــون ییایپا
Kim و Kim به  86/0و  70/0 اسیکل مق يبرا بیبه ترت

 78/0از  زیها ن اسیکرونباخ خرده مق يدست آمد و آلفا
 وهیبــه شــ ییایــمطالعــه، پا نیــدر ا ).19(بود ریمتغ 92/0تا 

خــرده  يو بــرا 93/0 اسیــکــل مق يکرونباخ بــرا يآلفا
 دیتجد اسیبه دست آمد. مق 95/0تا  79/0 نیها ب اسیمق

 ;Childhood Recollection Scale) یخاطرات کــودک

CRS) یتفــاوت یبــ ن،یوالد یفتگیسنجش خودش يبرا، 
 نیدر والــد یــیاعتماد و کمــال گرا تیطرد، قابل ،يسرد

شــده  نیتــدو Vignoles  (2006) و Otway توســط
اســت و نمــره  هیــگو 15 يدارا شــنامهپرس نیــا ).20(است
 (کامالً موافق ياهفت نقطه کرتیل فیآن در ط يگذار

ــت. گو ــامالً مخــالف) اس ــا ک ــت ــاهی ــه  11، 6، 4، 3 يه ب
از  اسیــمق نیــشــوند. ایمــ يگذارصورت معکوس نمره

 نیــعامــل ا لیــبرخوردار بود. تحل یمناسب ییایاعتبار و پا
بــه کشــف عامــل   Vignoles و  Otwayابــزار توســط

و طــرد توســط آن هــا و  نیوالد یتفاوت یعامل ب ،يسرد
 یهمســان ).20(منجر شد نیبرآورد کردن والد شیعامل ب

اول در رابطــه بــا  هیگو 11 يکرونباخ برا يبا آلفا یدرون
آخــر در رابطــه  هیــچهار گو يو برا 92/0 نیوالد يسرد

 نیــدر ا ).20(/. بــه دســت آمــد68 نیوالــد ییگرابا کمال

به  77/0 اسیکل مق يکرونباخ برا يآلفا بیضر ه،مطالع
  .دست آمد

 Narcissistic) کــاذب ینــیبخــودبزرگ اسیــمق -

Injury Scale; NIS)  توســط یبه عنوان ابزار خودســنج 
Slyter (1989) ـــرا ـــارز يب ـــه هـــا یابی ـــم  يجنب مه

عواطــف، بــزرگ  تیکــاذب، محــدود ینــیبخودبزرگ
ــ ــردگ ،یمنش ــه  ،یافس ــد يدرك رابط ــودك و  -وال ک

 اسیــمق نیــا ).21(شــده اســت نیدرك ساختار خود تدو
 ياطبقــه 6 تکــریل فیــاســت کــه در ط هیگو 50 يدارا
است و  228تا  38 نیشود. دامنه نمرات بیم يگذارنمره

است که فرد  نیدهنده انشان اسیمق نینمرات باالتر در ا
 یدرونــ یبرد. همسانیرنج م یفتگیخودش يها بیاز آس

ــا آلفــا ــر  يب ــاخ بــه دســت آمــده از مطالعــه ب  250کرونب
ــط ــجو توس ــاران در  و  Zamostny دانش ــآ 38همک  تمی

خــودبزرگ  اسیــمق یعــامل يبارها ).21(بوده است 94/0
ــآ 38در  یعــامل لیــکــاذب در تحل ینــیب تــا  28/0از  تمی

 یروانــ یشناس بیبوده است و با شاخص آس ریمتغ 75/0
ــوم ــر يدارا یعم ــتگ بیض ــت 64/0 یهمبس در  ).21(اس

 ینــیخــودبزرگ ب اسیــمق یدرون یمطالعه حاضر، همسان
  .دست آمدبه  88/0کرونباخ  يروش آلفا هکاذب ب
ـــیپرسشـــنامه کمـــال گرا - ـــال ی  Clinical) ینیب

Perfectionism Questionnaire; CPQ) ســنجش  يبــرا
 يریــگیدر پ یابیــبــه خودارز ياز حد فرد شیب یوابستگ

به  یابیدست يتالش برا ایو  یشخص يقاطعانه از تقاضاها
 کی يو حداقل دارا یافتنیباال و دست ن اریبس يارهایمع

وجــود عواقــب نــاگوار در  ابــ یه و حتــبرجســت اریبعد بس
) 2003و همکــاران ( Fairburn به اهداف توسط یابیدست
اســت و  هیــگو 12شــامل CPQ  اسیــمق ).22(شــد نیتدو
ــه صــورت معکــوس نمــره گــذار 8و  2 يهــا هیــگو  يب

 فیــپرسشــنامه بــه صــورت ط نیــا يگــذارشود. نمرهیم
اوقــات،  ی(هرگز، به ندرت، بعضــ ياچهار نقطه کرتیل

و  1 هیــمربوط بــه هــر گو ازیامت نی) است و کم ترشهیهم
پرسشــنامه  نیــعامل، ا لیاست. در تحل 4 ازیامت نیترشیب

و  یــیگراکمــال يهــاتــالش یعنــیشــامل دو عامــل 
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ــادغدغــه ــهیکمــال گرا يه ــود ان ــپا). 22(ب ــا روش  ییای ب
 اسیــخــرده مق يکرونبــاخ بــرا يبا آلفــا یدرون یهمسان
 يهادغدغه اسیقخرده م و 45/0 ییگراکمال يهاتالش

ــال ــهیگراکم ــت 60/0 ان ــده اس ــزارش ش ــا ).22(گ  يآلف
و  Steele کرونبـــاخ کـــل بـــه دســـت آمـــده توســـط

 ییاینشان دهنده پا Sanna )24(و Chang و) 23(همکاران
 ی). در مطالعــه حاضــر، همســان83/0اســت ( CPQ يباال

بــه  81/0پرسشــنامه  نیــا يکرونبــاخ بــرا يبا آلفا یدرون
  .دست آمد

ـــــمق - ـــــ اسی ـــــان ب یفتگیخودش ـــــهینه  مارگون
(Maladaptive Covert Narcissism Scale; MCNS) 

ــ ــنج کی ــزار خودس ــرا یاب ــ يب ــنجش خودش  یفتگیس
کــاذب اســت کــه  يبزرگ منشانه  يو باورها مارگونهیب

شـــده  نی) تـــدو2013و همکـــاران ( Cheek توســـط
دو عامــل  يریــگانــدازه يپرسشــنامه بــرا نیــا ).25(اســت

 -یبــزرگ منشــ یعنــی مارگونــهیب یتگفیمختلف خودشــ
 ریپــذتیحساســ-يریپــذبی(آشــکار) و آســ يزیــربرون

 هیگو 23پرسشنامه شامل  نیشده است. ا ی(پنهان) طراح
موافــق تــا  (کــامالً يانقطــه 5 کــرتیل فیاست که در ط

در  ازیامت نیترشود و کمیم يمخالف) نمره گذار کامالً
اول  هیــده گو ).25(اســت 5 ازیامت نیترشیو ب 1 هیهر گو

ــا ــمق نی ــا حساســ یفتگیخودشــ اسی ــاده تیب ــوق الع  ف

((HSNS دهد. اعتبــار محتــوا و یرا مورد سنجش قرار م
 یهمبســتگ بیشــده اســت و ضــر دییــتأ اسیــمق يصور

، بــا 65/0برابــر بــا  MMPI ابزار با نینهان ا یفتگیخودش
 اسیو با مق 30/0برابر با  NPI آشکار یفتگیعامل خودش

بــوده اســت.  -16/0ســالم برابــر بــا  آشــکار یفتگیخودش
و  Cheek بــه دســت آمــده توســط یکرونباخ کلــ يآلفا

 89/0ابــزار  نیــا ينفر برا 420 ي) بر رو2013همکاران (
 يبــا تمــام حــوزه هــا یبوده است و از لحاظ اعتبار مالک

  ).25(همبسته بوده است یپرسشنامه پنج عامل
اخــذ از جمله  یمالحظات اخالق تیبا رعا پژوهش

و حفــظ اطالعــات محرمانــه  يآگاهانــه، رازدار تیرضا
 لیــکنندگان، امکان ترك مطالعه در صورت تماشرکت

کنندگان به انصراف از شــرکت در مطالعــه اجــرا شرکت
 یاخالق پژوهش تهیکم هیدییکد و تأ افتیشد. پس از در

ــ) و ن259/95/98( ــاهنگ زی ــا  یهم ــازمانب ــوزش و  س آم
زش و پرورش هر منطقــه بــه پرورش کل استان قم و آمو

منــاطق مراجعــه شــد. ســپس،  رســتانیمــدارس مقــاطع دب
و  ییآن در شناســا تیــدر مورد مطالعه و اهم یحاتیتوض

و مداخلــه بــه موقــع ارائــه شــد و بــا توجــه بــه  يریشــگیپ
مالحظــات  تیــورود و خــروج و ضــمن رعا يهامالك
ــ ــ یاخالق ــذ رض ــا اخ ــ تیاب ــت آگاه یکتب ــه و موافق ان
ــش ــوزان دان ــه گــردآورآم ــژوهش ب ــه شــرکت در پ  يب

بــودن پرسشــنامه،  یتوجه به طوالن با. اطالعات اقدام شد
و کنترل اثرات سقف و کف از  یکنترل اثر خستگ يبرا

آن بــه  یمتقابل اســتفاده شــد کــه طــ يسازروش متوازن
 وهیهــا بــه پــنج شــاسیها و مقپرسشنامه يهاهیگو بیترت

 يرازدار تیــمختلف جابجا شــد. ســپس، بــه منظــور رعا
هــا پرسشــنامهشده با کد مشخص شدند.  لیتکم يابزارها

ها خواسته شــد به افراد ارائه شد و از آن يبه صورت فرد
کنندگان در ها را کامل کنند و شرکتتا با دقت تمام آن

 د.ها را کامل کردنــآن قهیدق 45تا  30 یمتوسط بازه زمان
ده، بــه دســت آمــ يهــاداده لیــو تحل هیــمنظــور تجز بــه

مــورد  SPSS-22 افــزاربــا اســتفاده از نــرم یفیتوصــآمــار
ــتجز ــو تحل هی ــدل لی ــت و از م ــرار گرف ــق ــه  یابی معادل

-LISREL افزار) با استفاده از نرمریمس لی(تحل يساختار

  .استفاده شد یها در سطح استنباطداده لیتحل يبرا 53/8
  

  یافته ها
و  نیانگیآموز دختر با مانشد 477پژوهش،  نیدر ا

قــرار  بررســی مــورد 42/16±66/0 یســن اریــانحــراف مع
ســال  18تــا  14 نیکنندگان بــشرکت یگرفتند. دامنه سن

ساله بــا  17و  16متعلق به افراد  یفراوان نیترشیبود که ب
درصــد  3/45 ينفــر بــود کــه هــر کــدام دارا 432تعــداد 

از  یشــناخت تیــپــژوهش حاضــر عوامــل جمع در. بودند
-یاجتماع تیوضع ن،یوالد تالیجمله سن، سطح تحص
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 پژوهشی

خــانواده  يفرزنــدچنــد ای يو عامل تک فرزند ياقتصاد
 1قــرار گرفــت کــه در جــدول شــماره  فیمورد توص زین

  .ارائه شده است
  
 يهــا یآزمــون یشــناخت تیــجمع يهــا یژگــیو :1شــماره  جــدول

  =)477Nپژوهش (
  

  فراوانی (درصد)  طبقه  متغیر
  )1/67( 320  مادر  تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم  

  )8/47( 228  پدر
  )4/25( 121  مادر  تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس

  )0/27( 129  پدر
  )5/7( 36  مادر   تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 

  )2/25( 120  پدر
  )2/9( 44  تک فرزند    تعداد فرزندان خانواده

  )8/09(334  چندفرزندي 
  )5/1( 7  ضعیف  وضعیت اجتماعی اقتصادي

  )7/87( 419  سطمتو
  )7/10( 51  مرفه  

  
 ن،یانگیــشــامل م یفی، آمار توصــ2در جدول شماره 

پــژوهش  يرهــایمتغ یهمبســتگ بیو ضرا اریانحراف مع
کرونباخ به دست آمده  يارائه شده است. به عالوه، آلفا

  ).2اند (جدول شماره ارائه شده زیپژوهش ن ياز ابزارها
  

 نیبــ یهمبســتگ سیمــاتر ار،یــمعانحراف  ن،یانگیم :2جدول شماره 
  )=477Nاخ (کرونب يپژوهش و آلفا يرهایمتغ

  

  1  2  3  4  5  6  
  54/2  36/89  89/19  52/60  90/147   88/27  میانگین

  ±60/4    ±16/28  ±98/8  ±81/12  ±68/30  ±20/4  انحراف معیار±
            الف81/0  . کمال گرایی1
. خودبزرگ 2

  بینی کاذب
          الف 88/0  /.44** 

خودشیفتگی . 3
  بیمارگونه

        الف 82/0  /.59** **39/. 

. خودشیفتگی 4
  والدین 

      الف 85/0  /.28**  /.22** *15/.

    الف 93/0  - /.17**  /.49**  /.37** **21/.. پویایی خانواده                        5
  الف 77/0  /.46**  - /.09*   /.34**  /.31** **19/.  . بدرفتاري6

  *P>05/0**؛ P>0/ 01باخ ؛ کرون يالف: آلفا
  

(انحــراف  نیانگیم نیتر شی، ب2طبق جدول شماره 
ــمع ــ) در ماری ــه ترت رهــایمتغ انی ــب ) 68/30و ( 90/147 بی

 نیکــاذب اســت و کــم تــر ینــیمربوط بــه خــودبزرگ ب
ـــا اریـــ(انحـــراف مع نیانگیـــم ) در 60/4( 54/2) برابـــر ب

درصد، خودبزرگ  99 نانیاست. در سطح اطم يبدرفتار
 مارگونــهیب یفتگیدشــبا خو ییباال یکاذب همبستگ ینیب

 ینــیبنمره فرد در خــودبزرگ شیبا افزا یدارد، به عبارت

 ابــدییمــ شیافــزا زیــن مارگونــهیب یفتگیکــاذب، خودشــ
01/0< p ن،یوالد یفتگیکاذب با خودش ینیبخودبزرگ 
 يداریرابطــه مثبــت و معنــ يخــانواده و بــدرفتار ییایپو

 ب،کــاذ ینــیبنمرات در خودبزرگ شیبا افزا یعنیدارد 
 p >01/0 ابــدییمــ شیافــزا گــرید يرهاینمره فرد در متغ

ــ ــ نیب ــه،یب یفتگیخودش ــ مارگون ــد یفتگیخودش  ن،یوال
، رابطــه >01/0pدر ســطح  يخــانواده و بــدرفتار ییایــپو

آن اســت کــه  يوجود دارد که به معنا يمثبت و معنادار
خانواده و  ییایپو ن،یوالد یفتگینمرات خودش شیبا افزا

ــدرفتار ــر ،يب ــ هنم ــرد در خودش ــهیب یفتگیف ــن مارگون  زی
کمــال  نیدرصد، بــ 99 نانی. در سطح اطمابدییم شیافزا
ر دایکاذب رابطه مثبت و معنــ ینیو خودبزرگ ب ییگرا

بــاالتر  ییهرچه نمره فرد در کمال گرا یعنیوجود دارد. 
 >01/0 ابــدییم شیافزا زیکاذب ن ینیباشد، خودبزرگ ب

p کمال  نیدرصد، رابطه ب 99 نانیه عالوه، در سطح اطمب
ــیگرا ــ ،ی ــه،یب یفتگیخودش ــپو مارگون ــانواده و  ییای خ

 نیــدار اســت و هرچــه ســطح ای مثبــت و معنــ يبدرفتار
 >01/0 باالتر اســت زین ییباالتر باشد، کمال گرا رهایمتغ
p معادلــه  یابیــمــدل  ،یفیتوصــ يهــاداده لیــاز تحل بعد

در  استفاده شد. یاستنباط يهاافتهی لیتحل يبرا يساختار
شدند و ضمن  یمدل بررس کیپارامتر يهاابتدا مفروضه

 نیبــ یاز جمله عــدم همخطــ لیتحل يهامفروضه تیرعا
انجام گرفت. آزمون  لیها تحلبودن داده یو خط رهایمتغ

 يبه شاخص ها يمعادله ساختار یابی دلبا م یمدل فرض
 ، =477N( تافــیدســت  ییبــرازش مطلــوب مــدل نهــا

60/18=2Chi Square x  6و بـــــاdf=، 00489/0-P

Value=ــــ ــــطح بحران ــــه دل. )2x، 05/0>pی ، س ــــب  لی
از حجــم نمونــه، صــاحب  2x شــاخص يباال يریرپذیتأث

 يهــاشــاخص ریســا ياســهینظــران اســتفاده از روش مقا
  .)26(دهندیشنهاد میبرازش را پ
و شــاخص (NFI)  شاخص بــرازش نــرم شــده مقدار
باشد، البتــه  1صفر و  نیتواند ب یم(CFI)  یقیببرازش تط

 ).18(شــوندیو بــاالتر، قابــل قبــول فــرض مــ 95/0 ریمقاد
برابــر بــا  بیدر پژوهش حاضر به ترت CFI و NFI ریمقاد
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 ییمــدل نهــا ر،یمقــاد نیاست که براساس ا 98/0و  98/0
ــرازش نــرم نشــده ریدمقــا اســت دییــمــورد تا  شــاخص ب
(NNFI) 97/0 95/0ی با سطح بحران<p شاخص برازش ،

ــیافزا  مانــده یبــاق نیانگیــدوم م شــهی، رIFI 98/0)ی ش
(RMR) 016/0 کــم)،  ریداشــتن مقــاد ی(با سطح بحرانــ

ــاخص ن ــویش ــدگ ییک ــاخص  98/0  (GFI)ی برازن و ش
بــا ســطح  AGFI) (95/0 اصالح شــده یبرازندگ ییکوین

 يمربعــات خطــا نیانگیــم شــهیراست.  p>95/0ی بحران
/ یهمبستگ نیب يها ماندهیتوسط باق(RMSEA)  برآورد
مشــاهده شــده نمونــه و مــدل مــورد انتظــار،  انسیــکووار

 مقــداردهــد. یبــرآورد شــده از جامعــه را نشــان مــ زانیم
RMSEA یبــا ســطح بحرانــ 66/0 پژوهش حاضــر يبرا 

08/0<p ، خوب مــدل بــا  شبراز انگریبه دست آمد که ب
 یبحران ا سطحب 2df/x )آماره يهاباشد. آزمونیها مداده

05/0< p و RMSEA ــرا ــارز يب ــم یابی ــاق  زانی انطب
مشــاهده شــده بــه کــار  سیبرآورده شده با ماتر سیماتر

دهنــد کــه مــدل ینشان م يآمار يهاآزمون نیا رود.یم
مشــاهده  يهــابــا داده يبرازش بهتر ییاصالح شده و نها

دار یمعن ییدر مدل نها رهایمس یتمام بیشده دارد. ضرا
 نیــطــور خالصــه، بــر اســاس ا). بــه2مودار شماره بود (ن

 يپــژوهش دارا نیــها، مدل به دســت آمــده در اشاخص
قــادر  جــهیاســت و در نت ییو برازش بــاال يآمار نانیاطم

  .کند هیها ارا افتهیاز  یقابل قبول نییاست تب
شــاخص  :GFIبرآورد يمربعات خطا نیانگیم شهیر

فــرم  یگبرازنــد یشاخص خوب  :AGFIیبرازندگ یخوب
 :NNFI شــاخص بــرازش نــرم شــده:NFI . اصالح شــده

شــاخص بــرازش  :CFI شاخص برازش نرم نشــده ریمقاد
دوم  شهیر :RMR یشیشاخص برازش افزا:IFI . یقیتطب

، طبــق نمــودار SEM ییمــدل نهــا در مانده یباق نیانگیم

دار بــوده یمثبت و معن رهایمتغ نیروابط ب یتمام 2شماره 
در  میظــام خــانواده بــه طــور مســتقمــدل، ن نیــاست. در ا

 یفتگیکــاذب و خودشــ ینــیخــودبزرگ ب ،یــیگراکمال
ها وجــود آن نیب يمؤثر است و روابط معنادار مارگونهیب

از  میرمســتقی). نظام خانواده بــه صــورت غp>05/0دارد (
ــطر ــال قی ــیگراکم ــودبزرگ ب ی ــیو خ ــر  ین ــاذب ب ک

  ).p>05/0اثر دارد ( مارگونهیب یفتگیخودش
  

  
  اریمع بیبا ضرا ییآزمون مدل نها: 2نمودار شماره 

  
و  یعامل لیتحل جینتا ،يطبق مدل معادالت ساختار

 جیبه صورت توأم گــزارش شــده اســت. نتــا ریمس لیتحل
خــانواده،  ییایــدهد ســه مؤلفــه پوینشان م یعامل لیتحل

 يهابار يدارا بیبه ترت يو بدرفتار نیوالد یفتگیخودش
باشــد. عــالوه بــر آن  یمــ 43/1و  88/0، 00/1 یعــامل
 ینــیخــودبزرگ ب ،یــیگرا لمؤلفــه کمــا یعــامل يبارها

و  61/0، 61/0 بیبه ترت مارگونهیب یفتگیکاذب و خودش
 یعــامل ي). همــه بارهــا2باشــد (نمــودار شــماره یم 56/0

بخــش  تیو رضا يآمار يداریسطح معن يمذکور دارا
و روابــط  ریمســ لیــتحل جینتــاباشــند، عــالوه بــر آن  یمــ

 نآزمون شــده، نشــا ییدر مدل نها رهایمتغ نیب يساختار
   ریمربوط به تأث ریمس بیضر نیدهد که بزرگ تریم

  

  

 ییمدل نها یبرازندگ يشاخص ها: 3جدول شماره 
  2x  df /df2 x  RMSEA  GFI  AGFI  NFI  N NFI CFI  IFI  RMR P value  شاخص برازش

  >/05 مقادیرکم  <P  3-5  3:1  08/<  95/0>  95/0>  95/0> 95/0> 95/0>  90/0 <05/0  سطح بحرانی
  >/05 016/0  98/0  98/0 97/0  98/0  95/0  98/0  >/066  3:1  6  60/18  نهایی مدل
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 پژوهشی

، β=65/0کــاذب ( ینــیبنظام خانواده بر خودبزرگ ریمتغ
05/0<p ـــــــ ـــــــهیب یفتگیو برخودش ، β=63/0( مارگون
05/0<pنیــدار بــر ایمعنــ می) است که نشانه اثرات مستق 

مربــوط بــه  ریمســ بیضــر نیاست. کوچک تر ریدو متغ
ــر خودشــ یــیگراکمــال ریــمتغ ریتــأث ــهیب یفتگیب  مارگون

)15/0=β،05/0<pــده اثــر مســتق) اســت کــه نشــان  میدهن
است. نظام خــانواده  مارگونهیب یفتگیبر خودش يترنییپا

امــا  میرمســتقیو غ میاثــرات مســتق يدارا یــیگراو کمال
بــر  میاثر مســتق يکاذب فقط دارا ینیخودبزرگ ب ریمتغ

 ریمس ن،یچن). همp>05/0است ( مارگونهیب یفتگیخودش
 ریمســ بیبا ضر ییگرااز نظام خانواده به کمال یمیمستق

ــت و معنــ ــت و β، 05/0<p=43/0دار (یمثب ــرار اس ) برق
بــه  یــیگراکمــال قینظام خانواده از طر میرمستقیغ ریمس

) نشــان β=15/0( ریمســ بیبا ضر مارگونهیب یفتگیخودش
ــ ــهیم ــانواده ب ــام خ ــه نظ ــد ک ــور غده ــتقریط ــر  میمس ب

 نیچنــ). هــمp>05/0اثــر دارد ( مارگونــهیب یفتگیخودشــ
از  میرمســتقیاز نظام خانواده به طور غ یمعنادار مثبت ریمس
 یفتگی) به خودشــβ=65/0کاذب ( ینیبخودبزرگ قیطر

  .)p>05/0) برقرار است (β=38/0( مارگونهیب
  

 بحث
ــا  يهــاافتــهیطبــق  بــه دســت آمــده، نظــام خــانواده ب

 میدارد و اثر مســتق ییارتباط باال مارگونهیب یفتگیخودش
دار اســت. یمعنــ مارگونــهیب یفتگینظام خانواده بر خودش

 يهــاپــژوهش جیپــژوهش مطــابق بــا نتــا نیــا يهــاافتــهی
Johnson  7( )16(و همکــــاران( Wiehe و  Kealy و

 يهــاافتــهیبــوده اســت. طبــق  طــهیح نیدر ا )6(همکاران
پــژوهش حاضــر در مــورد نظــام خــانواده بــر اســاس ســه 

ــم آن در ا ــاخص مه ــش ــه  نی ــیمطالع ــ یعن  یفتگیخودش
 یاحتمــال نیــیخــانواده در تب ییایو پو يبدرفتار ن،یوالد

ــا ــهی نی ــ افت ــوان بیم ــت ــدرفتار انی ــابقه ب ــه س ــرد ک  يک
ــانوادگ ــمان یخ ــانیه ،ی(جس ــ ،یج ــ یجنس ــت)،  ای غفل

خـــانواده و  ينامناســـب و مخـــرب فضـــا يهـــاییایـــپو
 يهــاهمانگونــه کــه بــا اســتدالل نیبودن والد فتهیخودش

Otway 20(و( Vignoles ،)27(Horton  و Johnson  و
 یفتگیتواند ســبب خودشــیهمسو است، م )16(همکاران

 یو نظــام خــانوادگ طیرو، شــرا نیــشوند. از ا مارگونهیب
ــامالت و برخوردهــا ــرد، نحــوه تع خــانواده  يعضــاا يف

صــفات  هیــکننــده اولنیــیبه عنــوان تع نیخصوص والدبه
 يســازنــهیو زم یبــر تجلــ میبه طور مستق رپاید یتیشخص
  .گذاردیو تداوم آن اثر م مارگونهیب یفتگیخودش

نقــش  قیــنظام خــانواده از طر ،ییمدل نها افتهی طبق
ــم ــ یانجی ــیبودبزرگخ ــال ین ــاذب و کم ــیگراک ــر  ی ب

دار و یمعنــ اثر دارد. وجود رابطه ونهمارگیب یفتگیخودش
 يهاافتهیبا  مارگونهیب یفتگیخانواده با خودش میرمستقیغ

Brummelman 5(و همکاران(، Nealis و همکــاران)13،( 
 نیــا نیــیهمسوســت. در تب )21(همکارانو  Zamostny و
روابط  ایها ییایشود که به علت وجود پویفرض م افته،ی
 يو اعضــا نیوالــد یروانحاد طینامناسب، شرا يفردنیب

 ،یدوران کــودک يهــايخانواده و به خصــوص بــدرفتار
اختار و شــاکله خــود وارده بــر ســ يهابیآس لیفرد به دل

 قیــو از آن طر شــودیکــاذب مــ ینــیبدچار خــودبزرگ
 نیــیتب نیــ. ادیــآیمــ دیــدر او پد مارگونــهیب یفتگیخوش

 انیــو همکاران اســت کــه ب Zamostny همسو با استدالل
هــا و يبه واسطه وجود بــدرفتار فتهیکنند افراد خودشیم

و  یمنفــ یــیگرادچــار کمــال ،یفتگیخودشــ يهــازخــم
ــ ــهیب یفتگیخودش ــد مارگون ــد ش ــر ).21(خواهن ــق نظ  طب

Fitzpatrick  فــرد  انهیگراکمال يهایژگیو همکاران، و
 نیوالد یافراط يپرورکمال يهاتواند متأثر از نگرشیم

 یفتگیبروز خودش نهیها زمیژگیو نیو اباشد  فتهیخودش
ــهیب ــ جــادیرا ا مارگون ــدیم ــ ).28(کنن ــه مس ــا توجــه ب  ریب

بــا  مارگونــهیب یفتگینظام خــانواده بــه خودشــ میرمستقیغ
کــاذب  ینــیبو خــودبزرگ یــیگراکمــال یانجیــنقــش م

 يبــا بــدرفتار دهیــد بیآســ يهــاتوان گفت خــانوادهیم
بــر  یدهارزش شیب يرفتارها ایکردن دائم با کودکان و 

اثــر  یافراطــ ییگراکاذب و کمال ینیبخودبزرگ جادیا
 یفتگیتواند سبب خودشــیدو عامل م نیگذارند که ایم
کــاذب  ینیبها، خودبزرگافتهیبر  یمبتن. شود مارگونهیب
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ــتق ــورت مس ــه ص ــ میب ــر خودش ــهیب یفتگیب ــر  مارگون اث
 Kohut هیــپژوهش حاضر همسو با نظر جهیگذارد. نتیم

 يبرا يانهیکاذب را زم ینیبکه خشم و خودبزرگاست 
  ).4(داندیم مارگونهیب یفتگیخودش

) 4(پــژوهش حاضــر بــا پــژوهش يهاافتهی ن،یچنهم
McLean ، Zamostny 29(و )21(و همکــــــــاران( 

McDowell نیــا يدر راســتا یاحتمــال نییهمسوست. تب 
بــر ســاختار خــود در  بیاست کــه وجــود آســ نیا جهینت

کــاذب  ینــیبشــدن خــودبزرگ داریو پد یدوران کودک
 یانطبــاق يهاو روش یدفاع يرفتارها لیتواند با تشکیم

فراهم  مارگونهیب یفتگیخودش يبرا يانهیناسازگارانه، زم
مطالعه، کمال  نیدر ا یمدل مورد بررس جینتا طبق .سازد
اثــر  مارگونــهیب یفتگیبــر خودشــ میبه طور مســتق ییگرا
ــ ــذارد. ایم ــگ ــهی نی ــژ افت ــژوهشپ ــا پ ــر ب  وهش حاض

Freudenstein  ـــاران  Stern )30(و Rose و )15(و همک
ـــا  ـــهیهمســـو و ب ـــژوهش يهـــاافت  و Otway يهـــاپ

)20(Vignoles و Smith و همکــاران)اســت.  اهمســون )11
از  نیوالــد انــهیگراکمال شاتیوجود گرا ن،ییتب کیدر 
شــود و بــه یم یفتگیباعث خودش یدهارزش شیب قیطر

و ناســـازگارانه،  مارگونـــهیب یـــیگرالکمـــا وهیشـــ نیـــا
 یاحتمــال نیــیدارد. تب یرا درپــ مارگونــهیب یفتگیخودشــ

اســت  نیــناهمســو ا یپژوهش يهاافتهیدر ارتباط با  گرید
بــا  گــرید يهــادر پــژوهش مارگونــهیب یفتگیشــکه خود

 نیتفاوت والد یسرد و ب يو رفتارها يسبک فرزندپرور
مرتبط دانسته شده کاذب  ینیو در ارتباط با خودبزرگ ب

رشــد  یارزشــیها کودك بــا احســاس بــاست که در آن
ــه ارزش یو تــوجه ابــدییمــ شــود. یکــودك نمــ يهــاب

و  ییگراکمال نیب هناهمسو در رابط جیوجود نتا ن،یبنابرا
 ایــتــوان بــر اســاس وجــود یرا مــ مارگونهیب یخودشفتگ

 یمفهــوم فیتعار ،يپرورفرزند طیشرا گریوجود دعدم
ــــو ن یفتگیو خودشــــ یــــیگرااز کمــــالمتفــــاوت   زی

 .نمــود نیــیمختلف تب يهایمتفات در بررس یشناسروش
 ینــیببر خودبزرگ ییگرامطالعه کمال نیعالوه، در ا به

 و Mann پژوهش با پــژوهش افتهی نیکاذب اثر داشت. ا

)31( Fitzpatrick و همکــاران)نیــیهمســو اســت. تب )28 
را به  ییگراکمال ه،فتیاست که افراد خودش نیا یاحتمال
 يســازیمخف يبرا یو جبران یدفاع سمیمکان کیعنوان 

از حــد  شیبــ يانتقــاد يهــایابیو ارز ودو نقص خ بیع
 ینــیبپنهــان کــردن خــودبزرگ یدهند که نــوعینشان م

 یــیگرا، کمــالMann کــاذب در فــرد اســت. طبــق نظــر
ــــ ــــرا یروش جبران ــــمهــــار تهد يب از  یناشــــ يدهای

 افتــهی نیــا ،یاز طرفــ ).31(اســتکــاذب  ینیبخودبزرگ
ــا نظــر  )32(و همکــاران Karaminia پــژوهش حاضــر ب

بــت را از مث یــیگراها فقدان کمــالآن رایناهمسو است ز
 انیــداننــد و بیکــاذب مــ ینیبعوامل همراه با خودبزرگ

مطلوب برخوردار  ییگراکه فرد از کمال یکنند زمانیم
را تجربــه  کــاذب ینــیبشــود، خــودبزرگ دیــنباشد و ناام

 شیدایــبــر پ یمنفــ یــیگرااساس، کمــال نیکند. بر ایم
ـــیخـــودبزرگ ب ـــرکـــاذب ا ین ـــه  یدارد، در حـــال ث ک

کــاذب  ینــیبمثبت و مطلوب با خــودبزرگ ییگراکمال
 طبــق نظــر گــرید یاحتمــال نیــینــدارد. تب یمثبت یهمراه

McLean هیبر نظر یو مبتن Kohutموضوع  نیبر ا ی، مبن
ــ ــراد خودش ــه اف ــ يدارا تهفیاســت ک ــابقه آس ــا و بیس ه

کــاذب  ینــیبو خودبزرگ یدوران کودک يهايبدرفتار
بــر  يدییدارند که تأ یمنف ییگراتجربه کمال به شیگرا

 يبرا ياوهینامطلوب احتماالً ش ییگرااست که کمال نیا
گونــه همــان ،یاز طرف ).4(فرد باشد یدرون صیکنترل نقا

ــه ــتند Smith ک ــد هس ــاران معتق ــ ،)11(و همک ــوان یم ت
ــدیاســتدالل نمــود کــه شکســت در فرا ــه  یابیــدســت ن ب

 یــیگراکمــال يارهــایطبــق مع البــا اریبســ ياســتانداردها
ــیبســخت، ســبب خــودبزرگ ــ ین شــود کــه یکــاذب م

  .مبتال سازد مارگونهیب یفتگیتواند فرد را به خودشیم
از  یکیها بود. تیمحدود یبرخ يپژوهش دارا نیا

 يریــگنبــودن نمونــه یدفمطالعــه، تصــا يهــا تیمحــدود
آموزان دختر مقطع متوسطه اســتان است. مطالعه بر دانش

جوامــع  ریآن بــه ســا جینتا میقم انجام گرفته است و تعم
. بــه علــت محــدود بــودن ردیــصــورت گ اطیــبــا احت دیبا

ــدر ا گــرید قــاتیتحق ــه،یزم نی ــا ســهیامکــان مقا ن  جینت
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 پژوهشی

انجام شــده بــه صــورت کامــل  قاتیتحق ریپژوهش با سا
 فیتوصــ يبــرا یوجود نداشت. استفاده از طــرح مقطعــ

 یاســتفاده از پرسشــنامه خودگزارشــ رهــا،یمتغ نیروابط ب
اطالعات و احتمال وانمود خــوب و بــد  يآورجمع يبرا

 امــدیاســت کــه پ يگرید يهاتیدر پاسخ دادن، محدود
دهــد. یقــرار مــ ریو استنتاج از آن را تحــت تــأث شپژوه

ت ســاختاري، اســتنتاج روابــط معادال یابیمدل ن،یچنهم
 نیــســازد. انجــام ایپــژوهش را محــدود مــ نیــاز ا یعلــ

 یشــیآزما يهــااستفاده از طــرح گر،یپژوهش در نمونه د
روابــط  نیــیتوانــد در تع یم یتصادف يها يریبا نمونه گ

  کمک کننده باشد. یعل
 یینهــا جینتــا گیــري کــردتــوان نتیجــهدر پایان مــی

ه نظام خــانواده بــه عنــوان از آن هستند ک یپژوهش حاک
 ییایــنهفتــه بــا توجــه بــه ســه شــاخص آن (پو ریمتغ کی

 یفتگیو خودشــ یدر دوران کــودک يخــانواده، بــدرفتار
ــد ــنیوال ــهیب یفتگی) در خودش ــأث مارگون ــتق ریت و  میمس

 ینــیبو خــودبزرگ یــیگراکمــال قیــ(از طر میرمســتقیغ
و  یمســاعد روانــ طیتوجه به شــرا ن،یبراکاذب) دارد. بنا

 نیوالــد یروان يهايماریبخش خانواده، وجود برامشآ
 نیتدو زیو ن یدوران کودک يهاياز بدرفتار يریشگیو پ

توانــد در یمــ يفرزنــدپرور يهــاهاي بهبــود روشبرنامه
از جملــه  یتیشخصــ مارگونــهیاز بروز صفات ب يریشگیپ

رو، جهــت بــه  نیمؤثر باشد. از ا مارگونهیب یفتگیخودش
آگاه  يهابرنامه نیشود تدویم شنهادیپ هاافتهی يریکارگ
ــاز ــد يس ــه زم نیوال ــبت ب ــه نس ــهیو جامع ــان ــروز  يه ب

ـــهیب یفتگیخودشـــ ـــدر اولو مارگون ـــرار بگ تی ـــدیق . رن
حــاالت  نیــا ریدرگ ياز خانواده ها تیبا حما ن،یچنهم

 همطلــوب بــ یتوان به آن ها در داشتن زندگینامطلوب م
در فرزنــدان  یتینامطلوب شخص يامدهایمنظور کاهش پ

  کمک کرد.
  

  سپاسگزاري
دانشــگاه  یلــیتکم التیپــژوهش توســط تحصــ نیا

 یارشد در روانشناســ یسمنان جهت اخذ درجه کارشناس
 التیمصوب و اجرا شد. از پرســنل محتــرم تحصــ ینیبال

دانشــگاه ســمنان، ســازمان آمــوزش و پــرورش  یلــیتکم
دانــش  زیــو پرسنل محترم مــدارس و ن رانیاستان قم، مد

ــو ــرکتآم ــرم ش ــزان محت ــژوهش تش ــده در پ و  کرکنن
  گردد.یم یقدردان
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