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 چکيده

یافتهدر پژوهشزمينه:   و  توجه شده است  بعد خودشیفتگی  به یک  تنها  قبلی  نشان میهای  دهد که  های جدید 

از عوامل مهم خودکارآمدی است.ویژگی با هدف    هدف:  های شخصیت  خودشیفتگی    رابطه  بررسیپژوهش حاضر 

  روش:   .کننده جنسیت در این رابطه انجام شدو نقش تعدیل  آموزاندانش  تحصیلی  با خودکارآمدی  و بیمارگونه   سالم 

آموزان مقطع متوسطه اول  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش  .بود  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی

ای  گیری خوشهبا روش نمونهآموز  دانش  369تعداد  ها  بین آنبودند. از    97  -98شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی  

،  مورگان و جینکز)پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی  از  های پژوهش با استفاده  داده  وارد پژوهش شدند.ای  مرحلهچند

گردآوری   (AONS) سال  خودشیفتگی آشکار  پرسشنامهو     (MCNS)بیمارگونه  خودشیفتگی نهان  پرسشنامه(  1999

تجزیه و تحلیل شدند.    ای چندگانه ههتکنیک تحلیل گروروش معادالت ساختاری با  ها با استفاده از روش  داده.  ندشد

کهپژوهش  نتایج   ها:یافته داد  با  نشان  تحصیلی  رابطه  خودکارآمدی  سالم  معنادار  خودشیفتگی  و  با   مثبت    و 

سیت در رابطه بین خودشیفتگی سالم با خودکارآمدی  نفی و معنادار دارد. متغیر جنم  خودشیفتگی بیمارگونه رابطه

کننده نداشت و در ارتباط خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی در پسران، نه دختران،  تحصیلی اثر تعدیل

تعدیل داشت.نقش  بر      گيری: نتيجه  کننده  متفاوتی  اثرات  انواع خودشیفتگی  که  داد  نشان  پژوهش  نهایی  نتایج 

آموزان دختر و پسر با هم متفاوت است. با توجه  آموزان دارد که میزان این اثر در دانشی تحصیلی دانشخودکارآمد

به پیچیدگی حوزه خودشیفتگی الزم است مشاوران، روانشناسان و معلمان اطالعات بیشتری در این زمینه کسب  

 . کنند

 .، جنسیتدی تحصیلیخودشیفتگی سالم، خودشیفتگی بیمارگونه، خودکارآم واژگان کليدی:
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 3، علی محمدزاده2، اکبر رضایی1صباح عبدی 

  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب. 1

 ر، تهراندانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نو 2

 دانشیار گروه روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران. 3

 

 نویسنده مسئول: 

 صباح عبدی 

ارزش   -ی انتظارهای انگيزش پيشرفت »با تأکيد بر نظریهنقش مؤلفه

آموزان بينی خودکارآمدی تحصيلی دانشاکلز و ویگفيلد« در پيش

 دختر و پسر 
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 مقدمه 

با تحوالت روانیدوره    نوجوانی به عنوان از کودکی به بزرگسالی  در نوجوانان    .همراه است  زیادی  اجتماعی و شناختی   -گذر 

های  کسب مهارت  که این مستلزم  ، تر بیش از زمان کودکی فعال بوده و باید مسئولیت کارها و اعمال خود را بپذیرنداجتماع بزرگ

هیجانی داشته    گذاریمایهتغییرات بلوغ برخورد کنند و با دوستان خود سرهای متعدد و  چالش  نوجوانان با  نکهبرای ای  .است  یجدید

ورزش، مدرسه و    جمله  نوجوانان از  های زندگیباشند باید به احساس خودکارآمدی برسند. باورهای خودکارآمدی در بسیاری از زمینه 

ود  ای که فرد خزنی و قضاوت فردی درباره درجهعبارتست از گمانه  2خودکارآمدی   (. 1396،  1)شولتز و شولتز   اثر نافذی داردتحصیل  

خودکارآمدی در   (.2017،  3داند )پیو، هو و ما زا میرا قادر به انجام دادن کار، دستیابی به هدف یا مقابله مؤثر در در شرایط استرس 

مختلفحوزه  می  یهای  ا  یکی  .گرددمطرح  حوزهحوزه  نیاز  آموزشها،  است  های  تحصی  خودکارآمدی  عنوان  به  آن  از    ادی  4یلیکه 

  ی هارا چالش  ینوجوان  ۀ دور  یها از چالش  یامروزه بخش قابل توجه  (. 2010،  5یمن، اکسی، اتیک و گوکمن )آلتنسوی، س  گردد می

 یمجهزساز(. بنابراین،  2006،  6پیتوس )  منجر شود  لیانصراف آنان از تحص  ایممکن است به شکست    یحتکه  دهد  یم  لیتشک  یلیتحص

های اصلی مدارس قرار گیرد )مارتین و  جزء اولویت  د یها باشچال  ن یا اآنان در برخورد بافزایش خودکارآمدی تحصیلی  و    رانیفراگ

 (. 2008، 7ماش

از منابع متعددی است  أ آموزان مت، خودکارآمدی تحصیلی دانش8اجتماعی  -براساس نظریه شناختی آنهاثر  در    که شناسایی 

ثر بر خودکارآمدی  ؤخصیت از جمله عوامل مشصفات    (.2011،  9)شمس   کندایفا مینقش مهمی  های آموزش و پرورش  ریزیبرنامه

های شخصیت بر ویژگی  های اخیر بیشتر مطالعات در زمینه در سال.  (2015، 10ساونبام و مارتینسن ، بوش،)فاس تحصیلی افراد است

شخصیت روانشناسان  به تازگی    ، اما(2016  ، 11جونیوس، پرسون، روزنبرگ و گارسیا کمتمرکز بوده است )  پنج عامل بزرگ شخصیت

متمرکز    14و سایکوپاتی   13، خودشیفتگی12تاریک شخصیت همچون ماکیاولی   هایشان را به سمت ویژگیتوجه  خود  های در پژوهش

این میان    (. 2015،  15بک و وازیر)اند  ساخته به شمار میدر  برخودکارآمدی تحصیلی    تواند  رود که میخودشیفتگی متغیری مهم 

 تاثیرگذار باشد.   آموزاندانش

 است  آن از خودشیفتگی مرضی تا خودشیفتگی سالم  توان به صورت یک پیوستار در نظر گرفت که دامنهشیفتگی را می خود

جانب    حق به   های منحصر به فرد، احساس غرور، حسیک الگوی رفتاری ناسالم با ویژگی  17(. خودشیفتگی بیمارگونه 1388  ، 16)براون 

و همکاران،   19رایت؛  2010،  18پینکاس و لوکوویتسکینفس کاذب است )همراه با عزت  بودن، سطح پایین همدلی و صمیمیت عاطفی به

ب  فیضع  یکپارچگیبا حس    مارگونهیب  فته یهای خودشت یشخص(.  2013 آسیو  و  و    نیهند  ک،ی)چ  دنشومی  فیتعر  ریپذبیثبات 

شود، به  و تهدیدهایی رو به رو می  میدیا  ها با ناافرادی که خودشیفتگی مرضی دارند، زمانی که حرمت خود آن  .(2013  ،20کینو
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. همچنین این  (2005،  21شوند )رانینگستامکند، آشفته میشان ایجاد مییهاهایی در مسیر خواسته دلیل این که دنیا موانع و چالش

دی دارند که  زیا  (2003،  23سالتربینی )( و خود بزرگ2006،  22یونگ و پینسکیعطش توجه و اطمینان افراطی به خود )مارکافراد  

با یک تمایل نسبت به پذیرش تصورات مثبت   24خودشیفتگی سالم تواند به خودکارآمدی آنان صدمه وارد کند. در مقابل  همین می

چنین .  (25،1993رودوالت  و  است )مورف درباره خود و به حداقل رساندن اطالعات نامتناقض در جهت تصویر مثبت از خود همراه

  شرفتیهای مرتبط با پ طیخود را در مح  یبرترو    (2005،  26طلب، راضی و موفق باشند )وینک، دیلون و فای اهافرادی تمایل دارند که ج

یونگ و پینسکی،  های مثبت و منفی همراه است )مارکخودشیفتگی با پیامد  .(2013  ، 27و در   وزی هارگر  نک،یو  ک،ی)چکنند    اثبات

نفس سالم و  (، عزت  2004،  28ی اولیه )اُلتمنز، فریدمن، فیدلر و ترکهایمرهای مثبت خودشیفتگی، خوشایند(. از جمله پیامد2006

مندی و اعتماد به نفس باال )مارتینز، (، استقالل، جرأت2008  ،  29ترامپیتر، واتسون، اُلیری و ویسینگتون های خود )اطمینان از توانایی

 ( است.2002، 31( و افزایش کارایی در جمع )واالس و باومیستر2008،  30زینچر و میلر

ها نشان  داد. آن  ، نقش خودشیفتگی را در سالمت روانشناختی در اواخر نوجوانی نشان(2006)  32پسلی و آلسماالهای  یافته

خودشیفته  که  خودشیفته دادند  به  نسبت  ناسازگار  متوسط های  درجه  یک  و  داشتند  بیشتری  تحصیلی  مشکالت  آشکار،  های 

نشان داد که خودشیفتگی آشکار به صورت مثبت خودکارآمدی   (2015)  33بروکز   .رابطه داشتخودشیفتگی با سالمت روانی مثبت  

در مقابل خودشیفتگی پنهان، عزت نفس و خودکارآمدی را در    لیو  کند را پیش بینی می  تحصیلی و اعتماد به نفس در دانشجویان

که بین خودشیفتگی و    مطالعات خود نشان دادند(، در  2017)  34هیرسکی و جانچ   کند. بینی میدانشجویان به صورت منفی پیش

دارد. مثبت وجود  معنادار  ارتباط  قمرانی  خودکارآمدی  و  پژوهشی    (1396)  سعادت، کالنتری  دادر  د که صفات شخصیت دننشان 

تحصیلی    خودشیفتگی ارتباطی با خودکارآمدی  لی ستیزی و ماکیاولی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنادار و منفی دارند وجامعه

 .ندارد

های  جنسیت یکی از جنبه   دهد که یک عامل مهم در ابراز خودشیفتگی جنسیت است.های پیشین نشان میبررسی پژوهش

)قلی دارد  مردان داللت  و  زنان  رفتار  از  فرهنگی خاصی  الگوهای  به  است که  اجتماعی  زندگی  قالبی  1394زاده،  اصلی  الگوهای   .)

(. طبق نتایج به  1397زاده، سامانی، خیر و نادره،  گذارد )بخشیی ذهنی تأثیرات چشمگیری برجای میهاجنسیت در رفتار و فرآیند

زمینه  یک  از  آمده  )دست  مردان  در  خودشیفته  شخصیت  اختالل  شیوع  ملی  )  7/7یابی  زنان  از  بیشتر  است   8/4درصد(  درصد( 

خودشیفتگی هم به عنوان یک اختالل و هم   (1392 از قربانی، )به نقل  36فیلیپسون بر اساس نظر   (.2008و همکاران،  35)استینسون 

افراد دارای   نددریافت(  1987)  37در پژوهشی، واتسون، تیلور، و موریس.  ای مردانه استتجربه  عمدتاً  ،به عنوان یک سازه شخصیتی

از جنبه ویژگی مردانه،  ویژگیهای  دارای  افراد  و  برخوردارند  بیشتر  سالم خودشیفتگی،  ویژگی  هایهای  به  کمتر  ناسالم  زنانه،  های 

های مردانه با خودشیفتگی همبستگی  که ویژگی  نشان دادند(  2006) 38وازیر و فاندر  .شوندکشی، مبتال میخودشیفتگی، مانند بهره
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جنسیت   ها در مورد نقش . در کل نتایج پژوهشهای زنانه با خودشیفتگی همبستگی معکوس داردمعناداری دارد، ولی ویژگیو    مثبت

 در ابراز خودشیفتگی ناهمخوان و بیشتر به بعد بیمارگونه خودشیفتگی توجه شده است. 

بعدی شده است و ارتباط انواع خودشیفتگی با خودکارآمدی  به خودشیفتگی نگاه تک  مطالعات پیشینبنابراین باتوجه به اینکه در  

تواند در ابراز خودشیفتگی داشته باشد، در این پژوهش به  تحصیلی هنوز بررسی نشده است و همچنین نقش مهمی که جنسیت می

ی رابطه معنادار  لیبا خودکارآمدی تحص  مارگونهیب  یفتگیسالم و خودش  یفتگیخودشبین  -1  دنبال پاسخگویی به این سواالت هستیم:

  ریمتغآیا    -3  دارد؟  ینندگکلیاثر تعد   یلیسالم با خودکارآمدی تحص  یفتگیخودش   نیدر رابطه ب  ت یجنس  ریمتغآیا  -2وجود دارد؟  

 دارد؟  ی کنندگلیاثر تعد یلیبا خودکارآمدی تحص  مارگونهیب یفتگیخودش نیدر رابطه ب تیجنس

 

 

 

 

 
 

 مدل پژوهش  -1شکل

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادالت ساختاری بود. جامعه آماری 

نفر(.    9702بود )  1397-98آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی دانش شامل کلیهپژوهش 

آموز وارد پژوهش  دانش  369ای و بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران،  ای چند مرحله گیری خوشه با استفاده از روش نمونه 

ولتی شهرستان میاندوآب، چهار مدرسه دخترانه و چهار مدرسه پسرانه؛ و از هر مدرسه شدند. به این صورت که از میان مدارس د

پرسشنامه بیشتر جهت جلوگیری از ریزش نمونه،   20کالس نهم انتخاب شد. همچنین تعداد  کالس هشتم و یککالس هفتم، یکیک

آمار استنباطی از   و در بخش  21spss افزارفی از نرمها در بخش آمار توصیبرای تجزیه و تحلیل دادهآموزان توزیع شد.  بین دانش

 استفاده شد.  39ای چندگانه ههتکنیک تحلیل گروو روش معادالت ساختاری با  24Amosافزار نرم

 

 ار ابز

برایای  :40هپرسشنامه خودشيفتگی نهان بيمارگون مقیاس خودسنجی  توسط  سنجش  ن  بیمارگونه  وینک،   خودشیفتگی 

هر فرد    نمره  .گذاری استبرای نمره  ایلیکرت پنج درجه  سؤال و  23این پرسشنامه شامل    .وین شده استتد(  2013چیک )  و   هندیک

ابزار با   نیا  یهمبستگ  بیشده است و ضر  دیی. اعتبار محتوا و صوری مقیاس تأ شودها محاسبه میاز طریق حاصل جمع نمرات گویه 

MMPI    آشکار    یفتگی، با عامل خودش65/0برابر باNPI  بوده    -  16/0آشکار سالم برابر با    یفتگیخودش  اسیو با مق  30/0رابر با  ب

بوده است و از لحاظ   89/0  (2013)  نو همکاراچیک  به دست آمده توسط    یکرونباخ کل  ی. آلفا(2013،  چیکو    وینک، هندیک)  است

  سون یمک کاتچون، کول  نوود،یگر   های هش. همچنین در پژوهمبسته بوده است  یپرسشنامه پنج عامل   ی هابا تمام حوزه  یاعتبار مالک 

گزارش شده    82/0و    95/0،  9/0نامه به ترتیب  ضریب پایایی پرسش(  2014)  43سابوکس و    (2018)  42( ، پرتون2018)  41و وونگ 

  محاسبه شد. در پژوهش حاضر،   83/0( ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1395پور )است. در پژوهش غالمی

نسبت روایی محتوا و    استفاده شد.  45( CVIو شاخص روایی محتوا )  44( CVR) برای تعیین روایی پرسشنامه از نسبت روایی محتوا

 
39. Multiple- Group analyses 
40. Maladaptive covert narcissism scales (MCNS) 
41. Greenwood, McCutcheon, Collisson & Wongd 
42. Parton 
43. Szabolcs 
44. Content validity Ratio 
45. Content validity Index 

تگی خودشیف

 سالم

خودشیفتگی 

 بیمارگونه

 جنسیت

 

 خودکارآمدی 

 تحصیلی 
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همچنین برای پایایی ثبات درونی از روش ضریب آلفای محاسبه شد.    93/0و    88/0شاخص روایی محتوا برای کل سواالت به ترتیب  

 سبه شد.محا 78/0کرونباخ استفاده گردید که 

دهد. این مقیاس  این پرسشنامه خودشیفتگی سالم و آشکار را مورد ارزیابی قرار می  :46خودشيفتگی آشکار سالم  پرسشنامه

 ای استپنج درجه گذاری براساس طیف لیکرت  نمرهتدوین شده است.    سؤال   20در  (  2013)  توسط چیک، وینک، هارگریوز و دری

  مگر  ، گیردتعلق می  5و بیشترین رتبه    1  رتبه  کمترین  سؤاالت  تمامی  در  کهر اوقات و همیشه(  )هرگز، به ندرت، بعضی اوقات، بیشت

است که    100این مقیاس  ۀو بیشترین نمر 20این مقیاس  ۀحداقل نمر شود.گذاری میکه به صورت معکوس نمره  10و  9های سؤال 

و   88/0 ،(2013) و همکاران آلفای کرونباخ این ابزار توسط چیک .شودها محاسبه میهر فرد از طریق حاصل جمع نمرات گویه نمره

( ضریب پایایی پرسشنامه با  1395پور )در پژوهش غالمی  گزارش شده است.  80/0،  (2020)  و همکاران  47ن مپسویس  نیشتوسط  

و شاخص   بت روایی محتوابرای تعیین روایی پرسشنامه از نس محاسبه شد. در پژوهش حاضر،  79/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

همچنین  محاسبه شد.  96/0و   89/0شاخص روایی محتوا برای کل سواالت به ترتیب  نسبت روایی محتوا و    روایی محتوا استفاده شد. 

 محاسبه شد.  80/0برای پایایی ثبات درونی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که 

های این پرسشنامه با مقیاس  سؤال دارد. گویه   30این پرسشنامه  :  48زينکپرسشنامه خودکارآمدی تحصيلی مورگان و ج

مورگان  . گیرندقرار میکوشش، استعداد و بافت تدوین شده است که در سه مقوله ای از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم درجه  4لیکرت 

های استعداد،  و ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاس  82/0خ  ضریب پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونبا  ،(1999و جینگز )

( با استفاده از روش تحلیل عاملی، روایی  1385در ایران کریم زاده )  اند.گزارش کرده  %70و  % 66،  %78  کوشش و بافت را به ترتیب

ضریب پایایی کلی    و  60/0و    0/ 65،  66/0پرسش نامه را مورد تأیید قرار داد و بارهای عامل به ترتیب برای استعداد، کوشش و بافت  

گزارش کرد. همچنین این پرسشنامه در پژوهش بندک، ملکی، عباسپور و ابراهیمی قوام    76/0خ  آزمون با استفاده از آلفای کرونبا 

  آنو روایی  85/0( هنجاریابی و مناسب دانش آموزان ایرانی تعدیل شده است که ضریب پایایی گزارش شده برای کل آزمون 1394)

 .مورد تأیید قرار گرفته است تحلیل عواملبا استفاده از روش 

 

 یافته ها
درصد از آنان پسر بودند که با توجه به اهمیت متغییر جنسیت سعی شده که    4/53کنندگان دختر و  درصد از شرکت  6/46

های توصیفی متغیرهای پژوهش  . داده سال بود 1/14آموزان تعداد پسران و دختران نزدیک به هم انتخاب شوند. میانگین سنی دانش

 ارائه شده است.  1در جدول 
 

 های توصيفی متغيرهای پژوهش داده . 1جدول
 

 انحراف معیار میانگین  حداکثر حداقل متغیرها

 86988/7 8072/90 00/117 00/55 خودکارآمدی تحصیلی

 98472/26 0976/45 00/75 00/34 خودشیفتگی بیمارگونه 

 36517/9 2656/79 00/70 00/38 خودشیفتگی سالم

 

دهد. میانگین خودکارآمدی تحصیلی، خودشیفتگی سالم و  میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می  1جدول  

 می باشد.  09/45و  26/79، 80/90خودشیفتگی بیمارگونه به ترتیب  

مدل ساختاری کلی با روش حداقل   ی،لیارآمدی تحصخودک  با  مارگونهیب یفتگیسالم و خودش یفتگی بطه خودشار یبررسجهت 

 دهد. های مستقل و وابسته تحقیق را نشان مییافته ارائه شده است که روابط علی بین متغیرمربعات تعمیم

 
46. Adaptive overt narcissism scale (AONS) 
47. Shane.Simpson 
48. Jink and Morgan Academic Self-Efficacy Inventory 
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 مدل ساختاری کلی پژوهش  -2شکل 

 

  مارگونهیب  یفتگیخودش(  =r-/53دهد. شکل مدل ساختاری بیانگر رابطه معکوس )مدل ساختار کلی پژوهش را نشان می  2 شکل

 ی است.لیبا خودکارآمدی تحص  سالم یفتگیخودش( =r/39دار )ی و رابطه مستقیم و معنیلیبا خودکارآمدی تحص
  

 های برازش مدل پژوهش . شاخص2جدول
 

 2X ها شاخص
2x/df GFI AGFI NFI CFI IFI RMSEA 

 056/0 963/0 961/0 932/0 965/0 991/0 961/0 54/8 مدل ساختار کلی پژوهش 

 08/0> 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< 9/0< <3 - برازش قابل قبول

 

داری، های پژوهش )کای اسکوئر، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی، سطح معنیبا توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص 

یشه میانگین مجذور برآورد تقریب( و مقایسه  ای، شاخص نیکویی برازش و شاخص رشاخص برازش فزاینده، شاخص برازندگی مقایسه

 ها در حد مطلوبی هستند و مدل مد نظر دارای برازش مطلوبی است.توان گفت که تمام شاخصها با مقادیر قابل قبول، میآن 
 

 ی بر اساس مدل ساختار  یونيرگرس  جی و نتا ب یضرا . 3جدول
 

 t Pمقدار  خطای استاندارد ضریب رگرسیونی استاندارد اثر 
  یخودکارآمد --->ه مارگونیب یفتگیخودش

 یلیتحص
53/0- 005/0 588/9- 000/0 

 000/0 226/7 014/0 39/0 یلیتحص یخودکارآمد --->سالم  یفتگیخودش

 

داری، رابطه بین خودشیفتگی بیمارگونه و خودشیفتگی  و سطح معنی tدهد که با توجه به مقدار آماره  نشان می  3نتایج جدول  

 دار است.با خودکارآمدی تحصیلی معناسالم 

مداخله اثر  آزمون  پژوهش  این  دوم  با  سؤال  رابطه  در  جنسیت  متغیر  خودکارآمد  یفتگیخودشگری  با  ی  لیتحص  ی سالم 

با خودکارآمدی  سالم    یفتگیخودش  بینبطه  ارکنندگی متغیر جنسیت در  بود. در بررسی اثر تعدیلآموزان دوره متوسطه اول  دانش

مدل مبتنی بر فرض    ن داد که اچندگانه نش  یهاگروه  لیحاصل از تحل  ج یتاهای چندگانه استفاده شد. نز تکنیک تحلیل گروها یلیتحص

یکسان بودن برای دختران و پسران شرکت کننده در پژوهش از برازش نیکویی بهتری برخوردار بود. نتایج به دست آمده در خصوص 

 ارائه شده است. 4یکسان و غیر یکسان روابط در میان دو گروه در جدول   هایهای نیکویی برازش برای مدلشاخص
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 دختر و پسر  انیدو گروه دانشجو انيرابطه در م کسانی و  کسانیري غ یهابرازش در مدل  ییکو ين یهاخالصه شاخص. 4جدول
 

 2X p 2x/df GFI AGFI NFI CFI IFI RMSEA AIC مدل 

 602/73 067/0 928/0 926/0 927/0 931/0 908/0 207/2 84/0 49/7 مدل یکسان 

 492/167 31/0 907/0 863/0 852/0 874/0 901/0 742/11 037/0 801/24 مدل غیر یکسان 

 

دهد هر چند مقدار کای اسکوئر برای هر دو مدل یکسان و غیر یکسان معنادار است، اما مدل مبتنی  نشان می   4نتایج جدول  

ها از برازش بهتری برخوردار است.  دو گروه دختر و پسر دارای کای اسکوئر کمتر و بر اساس سایر شاخص  بر یکسان بودن روابط بین

، برای مدل یکسانی روابط در میان دو گروه   (AIC)ها، یعنی معیار اطالعات آکائیکهمچنین، کوچک بودن شاخص مقایسه مدل

ش نکویی بهتر مدل یکسانی  ( نشان دهنده براز492/167غیریکسانی )( در برابر مقدار این شاخص برای مدل  602/73دختر و پسر )

 باشد. می
 

 دو گروه(  یرابطه برا   یکسانی بهتر بودن مدل   یها )با فرض اصلمدل سهیمقا . 5جدول
 

 2X Df sig مدل 
 000/0 20-4=16 801/24  - 7 /49= 311/17 یکسان  -مدل غیریکسان  

 

( با فرض اصلی  801/24   -   7  /49=  311/17ای اسکوئر برای دو مدل یکسان و غیریکسان )با توجه به معنادار بودن تفاوت ک 

آزادی   درجه  با  یکسانی  مدل  بودن  و 16بهتر  سالم  خودشیفتگی  ارتباط  در  یکسانی  مدل  بودن  مناسب  و  بهتر  بر  مبتنی  فرض   ،

صه نتایج پژوهش بر اساس برآورد مدل غیر یکسان  خال  6شود. در جدول  خودکارآمدی تحصیلی درمیان دو گروه دختر و پسر تأیید می

 در ارتباط خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی آورده شده است. 
 

 رابطه  کسانی ريپژوهش بر اساس برآورد مدل غ  جیخالصه نتا. 6جدول
 

 t Pمقدار  خطای استاندارد ضریب رگرسیونی استاندارد گروه فرضیه پژوهش 
  یخودکارآمد --->سالم  یفتگیخودش

 یلیتحص

 000/0 324/7 021/0 48/0 دختران 

 000/0 782/6 036/0 39/0 پسران 

 

های پژوهش حاکی از آن است که همانند مدل کلی پژوهش رابطه بین نشان داده شده است، یافته  6گونه که جدول  همان

دانش برای هر دوگروه  بیمارگونه و خودکارآمدی تحصیلی  معناآمخودشیفتگی  اثر وز پسر و دختر مثبت و  بنابراین  دار شده است. 

 شود. آموزان پسر و دختر تأیید نمیگری جنسیت بین این دو متغیر برای دانشتعدیل

گری متغیر جنسیت در رابطه با  همچنین بر اساس مبانی نظری و ادبیات پژوهش، سؤال سوم این پژوهش، آزمون اثر مداخله 

کنندگی متغیر جنسیت در بود. در بررسی اثر تعدیلآموزان دوره متوسطه اول دانشی لیتحص یا خودکارآمدب بیمارگونه یفتگیخودش

ناز تکنیک تحلیل گروه یلیبا خودکارآمدی تحص  بیمارگونه   یفتگیخودشبین  بطه  ار   ج یتاهای چندگانه استفاده شد. در این زمینه 

تحل از  نش  یهاگروه  لیحاصل  کهاچندگانه  داد  م  ن  پسران  مدل  و  دختران  برای  غیریکسانی(  )مدل  بودن  متفاوت  فرض  بر  بتنی 

کننده در پژوهش از برازش نیکویی بهتری برخوردار است. نتایج به دست آمده در خصوص شاخص های نیکویی برازش برای شرکت

 ارائه شده است.   7های یکسان و غیر یکسان روابط در میان دو گروه در جدول شماره مدل
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 کسان یو  کسانیري غ یهامدل  برای برازش   ییکو ين یهاخالصه شاخص . 7ولجد

 دختر و پسر  انیدو گروه دانشجو انيرابطه در م
 

 2X p مدل 
2x/df GFI AGFI NFI CFI IFI RMSEA AIC 

 254/104 067/0 966/0 921/0 933/0 925/0 987/0 125/2 081/0 50/7 مدل یکسان 

 182/185 22/0 875/0 902/0 852/0 901/0 931/0 608/1 038/0 205/31 مدل غیر یکسان 

 

دهد هر چند مقدار کای اسکوئر برای هر دو مدل یکسان و غیر یکسان معنادار است، اما مدل مبتنی بر  نشان می 7نتایج جدول  

ها از برازش بهتری برخوردار است.  غیر یکسان بودن روابط بین دو گروه دختر و پسر دارای کای اسکوئر کمتر و بر اساس سایر شاخص 

، برای مدل غیریکسانی روابط در میان دو گروه   (AIC)ها، یعنی معیار اطالعات آکائیکهمچنین کوچک بودن شاخص مقایسه مدل

( نشان دهنده برازش نکویی بهتر مدل غیریکسانی  182/185( در برابر مقدار این شاخص برای مدل یکسانی )254/104دختر و پسر )

 باشد. می
 

 دو گروه(  یرابطه برا یکسان ی غيربهتر بودن مدل   یها )با فرض اصلمدل سهیمقا . 8جدول
 

 2X Df sig مدل 
 000/0 20-4=16 205/31  - 7 /50=750/23 یکسان  -مدل غیریکسان  

 

( با فرض اصلی  205/31   -   7  /50=750/23با توجه به معنادار بودن تفاوت کای اسکوئر برای دو مدل یکسان و غیریکسان )

شیفتگی سالم و  ، فرض مبتنی بر بهتر و مناسب بودن مدل یکسانی در ارتباط خود16بهتر بودن مدل غیریکسانی با درجه آزادی  

خالصه نتایج پژوهش بر اساس برآورد مدل غیر یکسان   9شود. در جدول  درمیان دو گروه دختر و پسر تأیید می  خودکارآمدی تحصیلی

   خودکارآمدی تحصیلی آورده شده است.خودشیفتگی بیمارگونه با در ارتباط 
 

 رابطه   کسان یري پژوهش بر اساس برآورد مدل غ  جی خالصه نتا. 9ل جدو
 

 t Pمقدار  خطای استاندارد ضریب رگرسیونی استاندارد گروه فرضیه پژوهش 
  --->بیمارگونه  یفتگیخودش

 یلیتحص یخودکارآمد

 086/0 017/1 031/0 -/34 دختران 

 000/0 -654/9 014/0 -/52 پسران 

 

دار های پژوهش حاکی از آن است که برخالف معنانشان داده شده است، یافته  9و جدول    4و    3های  گونه که در شکلهمان

ین گری جنسیت ببودن رابطه بین خودشیفتگی بیمارگونه و خودکارآمدی تحصیلی در مدل کلی پژوهش، پس از آزمون اثر تعدیل

روابط بین متغیرهای  آموزان پسر منفی و معنادار و برای دانش آموزان دختر غیرمعنادار بود. در پایان شکل  این دو متغیر برای دانش

 (. 4و3آموزان پسر و دختر آورده شده است )شکل موجود بر اساس مدل غیریکسانی برای دانش

 
 دختران  یبر اساس مدل غيریکسان برا  یمدل ساختار :  3شکل 
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 : مدل ساختاری بر اساس مدل غيریکسان برای پسران  4شکل

 

 بحث و نتيجه گيری 

کننده جنسیت در و نقش تعدیل  تحصیلی  با خودکارآمدی   و بیمارگونه  خودشیفتگی سالم   رابطه   بررسیپژوهش حاضر با هدف  

داری  این رابطه انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی بیمارگونه با خودکارآمدی تحصیلی دارای رابطه منفی و معنی

نتایج  می با  یافته  این  )باشد.  بروکز  پژوهش2015پژوهش  نتایج  با  ( و سعادت و همکاران  2017های هیرسکی و جانچ )( همسو و 

دیدن  در برابر    ی مانع  فتهینگرش به خود مغرورانه افراد خودش  توان بیان نمود کهدر تبیین نتایج پژوهش می  ( ناهمسو است.1396)

از   یاریبس  (.2006  و فاندر،  ازیرسازد )جوردن و همکاران؛ به نقل از وثبات مییو ب   ریپذبیو آنها را آساست    های واقعی خودتوانایی

خودپنداره افراد    . بنابرایناست  یواقعریغ   49در خدمت اثبات و دفاع از خودپنداره   فتهیافراد خودش  یو عاطف   یشناخت  ،یهای رفتارپاسخ

  تیها شفافتمرکز کنند. در واقع آن  ریبر تصاو  امدها یو پ   اتیتمرکز بر واقع  ی دارند به جا  لیافراد تما   ن یا  .شکننده است  هفت یخودش

ها شرکت دارند به  هایی که در آنبه منظور حفظ توهمات درباره خود و برنامه  ی کنند و حتمی  فیررا تح   تیواقع  رند، یگرا می  تیواقع

( در نتیجه 2003،  50)باری و فریک  است  زیآمو احساسشان اغراق   ریناپذ ها انعطافآن  یناختشپردازند. سبک  می  یبیو خودفر  یلفاظ

 ای واقعی خود بر خودکارآمدی تحصیلی این گونه افراد تاثیر منفی خواهد گذاشت.ه دیدن توانایی  های خود و عدماین اغراق در توانایی

.  باشد داری میهمچنین نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی سالم با خودکارآمدی تحصیلی دارای رابطه مثبت و معنی 

(،  2006(، الپسلی و آلسما )2002میستر )(، واالس و باو1396سلطانی )مقدم و خلیفه  های خسروی نتایج به دست آمده با پژوهش

موتور    کی  و  بخش الزمی از رشد بهنجار انسان است  ، سالم  فتگیی خودش  توان گفت کههای پژوهشی میهمخوانی دارد. در تبیین یافته

  کند، سطح می  تیسالم، فرد حس روشنی از خود دارد، احساس رضا  یفتگیشخصی بشر است. در خودش  شرفتیمحرک قوی برای پ 

ها  شود، اما آنمغرور می  شیهاتیاست. در موفق  اریآگاه و هوش  ش، یازهایثابت و معقولی از عزت نفس را داراست و نسبت به خود و ن

  . (1394پور،  ی )صبور  سالم، همان احساس ارزشمندی و احترام به نفس متعادل است  فتگییکند. در واقع، خودشنمایی نمیرا بزرگ

افراد دارای خودشیفتگی کند.  «  قلمداد میگرانیمثبت از خود و د  یابیافراد در ارز  ییسالم را »توانا  یتگفیخودش  (،2016)  51نیمالک

تواند موجب کنند که این خصوصیت مهم میهای خود ارزیابی مثبتی دارند اما در مورد آن اغراق نمیسالم در مورد شایستگی و توانایی

تواند اثرات مطلوبی بر کارایی  می یتیمثبت شخص یژگیو کیبه عنوان  یفتگیخودشعنی ها شود؛ یافزایش خودکارآمدی تحصیلی آن

 (. 1396مقدم و خلیفه سلطانی، )خسروی داشته باشدی کارآیی فرد  را رو یاثرات بد تواندیاما اگر کنترل نشود مفرد داشته باشد، 

سالم و خودکارآمدی تحصیلی از اثر تعدیل کنندگی    جنسیت در رابطه بین خودشیفتگی  که  نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد

بررسی پیشینه موضوع در منابع موجود و در دسترس حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی در این زمینه صورت   برخوردار نیست.

  الم س  ابعاد دارای    خودشیفتگی مفهومی است که کم و بیش در همه افراد وجود دارد، اما خودشیفتگی. باید بیان نمود که  نگرفته است

ماند. این صفت،  ، بخش الزمی از رشد به هنجار انسان است و قسمتی از آن، تا بزرگ سالی باقی میسالم است. خودشیفتگی لمو ناسا

انسان  انگیزد تا موجب رشد و پیشرفت دهد و برمیدارد، به سوی پیشرفت سوق میبرای انسان مهم و حیاتی است. او را زنده نگه می
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، مطالعه و تحقیق کند، به اکتشاف دست بزند، و اختراع و ابتکار داشته باشد. خودشیفتگی سالم، یک موتور محرک قوی برای  شود

است بشر  نمی  پیشرفت شخصی  به جنس خاصی  مربوط  پور،  باشد  و  و    . خودشیفتگی سالم(1394)صبوری  کارایی  افزایش  باعث 

تواند به بهبود خودکارآمدی  ( که می2008و همکاران،    ترامپیتر؛  2002واالس و بامیستر،  شود )های خود میاطمینان افراد از توانایی

 تحصیلی افراد بدون در نظر گرفتن جنس خاصی کمک کند. 

جنسیت رابطه بین خودشیفتگی بیمارگونه و خودکارآمدی تحصیلی را تعدیل    پژوهش نشان داد کهسوم  نتایج بررسی فرضیه   

بیمارگونه به طور   دارد، اما در دختران خودشیفتگی  شیفتگی بیمارگونه اثر منفی بر خودکارآمدی تحصیلیخوددر پسران    کند.می

های  نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش  توان استنباط کرد کهمی .را با محدودیت مواجه کند  تواند خودکارآمدی تحصیلیجدی نمی

فاندر )1985فیلیپسون ) فاستر،  2006(؛ وازیر و  توینگ (؛  پژوهش1388(؛ محمدزاده )2003)  52کمپل و  های خود نشان  ( که در 

های  داری وجود دارد، همخوانی دارد و با نتایج پژوهشاند در اختالل شخصیت خودشیفته میان پسران و دختران تفاوت معنیداده

اند بیان در اختالل شخصیت نشان داده های خود( که در پژوهش1390(، صفاری نیا و شفیعی )1392بیجاری، پیوسته گر و جاللی )

هیچ یافتهخودشیفته  تبیین  در  دارد.  ناهمخوانی  ندارد  وجود  مردان  و  زنان  بین  تفاوتی  میگونه  پژوهشی  که  های  نمود  بیان  توان 

های مرضی  ه (. در دوران نوجوانی جنب 2003های جنسیتی عامل مهمی در ابراز نوع خودشیفتگی است )فاستر، کمپل و تویینگ،  تفاوت

بیشتر دیده می پسران  افراطی به خود در  اطمینان  و رفتارهای خطرپذیر، خودبسندگی،  اقتدار  ،  53شود )روش خودشیفتگی مانند: 

زیرمقیاس ویژگی  (.  2013 از  برخی  با  و  کلی خودشیفتگی  مقیاس  با  مردانه  و خودهای  اقتدار  مثل  آن  و    ،بینیزرگ ب  های  تسلط 

)حمزوی   های ارزش خود و دغدغه همدلی ارتباط مستقیمی داردهای زنانه با زیر مقیاسم دارد و ویژگیارتباطی مستقی  پرخاشگری

قربانی،   چانز  .(1388و  همکاران  پژوهشهای  می(  1998)  54و  نشان  مقیاسدهدنیز  در  مردان  و   که  خودشیفته«  »شخصیت  کلی 

غرور( نمراتی باالتر از زنان   -حساس محق بودن و احساس برتری  گری؛ ا خودتحسین ی/  اقتدار؛ خودفرورفتگ  /زیرمقیاسهای آن )رهبری

های  بینی، رفتارهای خطر پذیر، خشم و غرور و ... در پسران مانعی است برای دیدن تواناییاین حس بیشتر خود بزرگ  .دکننرا کسب می

هایی مانند ارزش خود و دغدغه همدلی  وض جنبهتواند بر خودکارآمدی تحصیلی پسران اثر منفی بگذارد. اما در ع واقعی خود و این می

توانند بر خودکارآمدی تحصیلی دختران ای ندارند و نمیهای خودکارآمدی تحصیلی رابطهشود با حوزهکه بیشتر در دختران دیده می

یادی انسان است شخصیتی و بن  - خودشیفتگی یک ویژگی فطری  تواند این باشد که  اثر منفی بگذارد. همچنین یک تبیین دیگر می

که بر اساس نوع زمینه های ژنتیک افراد، تربیت خانوادگی، شرایط رشد و شرایط اجتماعی و محیطی تشدید شود، به نحوی که بر  

 مردان را در  در خودشیفتگیهای مرضی  جنبه پژوهشگران باالتر بودن .  (1392)سلیمانیان،  های شخصیتی غالب شودسایر ویژگی

ب زنان  با  نسبت میمقایسه  فرهنگی  عوامل  فرهنگه  در  دیدگاه،  این  طبق  بیشتر دهند.  رود  می  انتظار  مردان  از  غربی  های 

جو، جسور و نیرومند بوده و در برابر ناکامی رفتارهای خشن و جسمانی بیشتری نشان دهند، در حالی که زنان بیشتر به تشکیل رقابت

 (.200، 55؛ شرمن 2010؛ رایت و همکاران،2009شوند )پینکاس و همکاران، ق میپیوندهای عاطفی و همدالنه با دیگران بیشتر تشوی

های  کنندگان از جمله محدودیتاستفاده صرف از ابزارهای خودسنجی و عدم توجه به وضع اقتصادی، فرهنگی و هوشی شرکت

ها انجام بپذیرد. در  ر در سایر فرهنگهای بزرگتشود مطالعات بیشتر و با نمونهپژوهش حاضر است. در زمینه پژوهشی پیشنهاد می

شود که آموزش های تاریک شخصیت نوجوانان آشنایی دارند؛ پیشنهاد میزمینه کاربردی از آن جایی که مربیان و اولیا کمتر با جنبه 

 ببرند. از آن جایی که  های مدون سطح آگاهی اولیا و مربیان را باالریزی برنامهو پرورش با دعوت از روانشناسان و روانپزشکان و پی

آموزان کمک توان با تشکیل جلسات مشاوره فردی و گروهی به دانشقرار دارند، میخودشیفگی سالم و بیمارگونه روی یک پیوستار  

گری جنسیت کرد تا از خودشیفتگی بیمارگونه فاصله گرفته و به سمت خودشیفتگی سالم حرکت کنند. در آخر با توجه به نقش تعدیل

های نوین مشاوره و تربیتی، میزان آن را در دختران افزایش  توان با استفاده از روشاینکه خودکارآمدی قابل آموزش است، پس میو  

 داد تا مشکالت کمتری را تجربه کنند.
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