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در پشت صحنه ی این کتاب افراد حمایت گر 
و بی توقع��ی حضور دارند ک��ه مایلم مراتب 
قدردانی و س��پاس را نس��بت به آنها به جا 
بیاورم. از پدر عزیزم "حس��ن چوپانی" برای 
تمام��ی حمایت ه��ا و دلگرمی ها که در این 
مس��یر صبورانه همراهم ب��ود و از حضور و 
حمایت استادان عزیز که اگر تجربه ی حضور 
آنها نب��ود هیچگاه این کتاب به س��رانجام 

نمی رسید، صمیمانه تشکر می کنم.
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درآمد 

از مهمترین هدفهاي نظام تعلیم و تربیت که 
است،  بوده  نیز  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره 
پرورش فراگیرانی باانگیزه، هدفمند، پیشرفت گرا 
و کارآمد میباشد. دانش روانشناسی، به ویژه در 
حیطه انگیزش1 و یادگیري با تکیه بر یافته ه��ای 
این  را در پیشبرد  بیشترین نقش  پژوهشی خود 
بزرگی  دستاوردهاي  همواره  و  کرده  ایفا  مسیر 
همچنین  و  انسان  رفتار  فهم  و  شناسایی  براي 
ارتقاء توانایی های او داشته است. مفهوم انگیزش، 
ویژه  به  بشري  جوامع  توجه  مورد  همواره 
پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش بوده 
است. خصوصاً در دهه های اخیر، بسیاري از نظریه 

1. Motivation
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پردازان روانشناسی تربیتی، اعتبار و جایگاه ویژه 
رفتار  روانشناختی  و  انگیزشی  الگوهاي  براي  اي 
تحصیلی قائل شده اند )پینتریچ1 و دي گورت2، 

.)199٠

روان شناسان پژوهشی به این نتیجه رسیده اند 
سازه هاي  یا  متغیرها  عوامل،  از  اي  مجموعه  که 
و  یادگیري  به  فرد  انگیختن  بیرونی در  و  درونی 
مشارکت فعال او در فرایند آموزش دخیل هستند، 
کنجکاوي،  شوق،  و  نیاز  سائق،  غریزه،  جمله:  از 
همه می توانند در تعاملی پیچیده بر نظام انگیزش 
و  آموزشی  رفتار  و  گذاشته  تأثیر  دانش آموزان 
)والبرگ،  دهند  را شکل  او  پیشرفت  و  یادگیري 
بگلو،  ساري  امانی  قالوندي،  از  نقل  به   ،198٧
بابایی سنگلچی، 1391(. از سوي دیگر، معلمین 
همواره به دنبال شیوه ه��ای مناسبی براي کمك 

1. Pintrich

2. Degroot
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به قانع کردن دانش آموزان خود هستند تا به آنها 
نشان دهند مطالبی که یاد می گیرند براي زندگی 
آنها مفید و کاربردي م��ی باشد. گرچه نظریه ها و 
تمرین های انتخابی زیادي وجود دارد اما معلمین 
فرصت کافی ندارند تا همه آنها را در آموزش خود 
یا در کالس درس به کار ببرند. به همین جهت 
و  آموزش  در  انگیزش  موضوع  اخیر،  سالهاي  در 
پرورش و در فرآیند آموزشی دانش آموزان توجه 
جلب  خود  به  را  تربیتی  روانشناسان  از  بسیاري 

کرده است )قالوندي و همکاران، 1391(.  

را  رفتار  که  است  درونی  حالت  یك  انگیزه 
تحریك کرده، هدایت و حفظ م��ی کند. انگیزش 
شکل  زیربناي  عامل  عنوان  به  بیرونی  و  درونی 
معاصر  انگیزشی  نظریه ه��ای  از  بسیاري  گیري 
نقل  به  )واینر، 198٥،  اسناد  نظریه  مانند:  است 
نظریه   ،)2٠1٠ ارتیگا1،  لیم،  لنرنی،  مك  لی،  از 

1. Lee, J., McInerney, D., Liem, G., & Ortiga
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اکلز،  و  ویگفیلد  1988؛  )فیدر،  انتظار���ارزش1 
1992؛ ویگفیلد، تنکس، اکلز، 2٠٠٤، به نقل از 
لی و همکاران، 2٠1٠(، نظریه خودتعیین گري2 
)دسی و رایان، 2٠٠٠، به نقل از لی و همکاران، 
منمان،  )زیم  خودکارآمدي  نظریه   ،)2٠1٠
2٠٠٠، به نقل از لی و همکاران، 2٠1٠(، نظریه 
اهداف پیشرفت )الیوت، 1999؛ میس، آندرمان و 
آندرمان، 2٠٠6؛ به نقل از لی و همکاران، 2٠1٠( 
لنز،  و  )دوولدر  آینده3  زمان  انداز  نظریه چشم  و 
1982؛ سیمونز، وانس تیینکیست، لنز، 2٠٠٤؛ به 
نقل از لی و همکاران،2٠1٠(. همچنین در تئوري 
تأکید  انگیزش  نقش  بر  نیز  شیفتگی٤  تجربهي 
فراوان شده است. بنابراین در پژوهش حاضر سه 
چشم  و  انتظار-ارزش  گري،  خودتعیین  متغیر، 

1. Expectancy- Value Theory .Self

determination Theory .Future timeـ .2

3. perspective theory

4. Experience Flow
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انداز زمان آینده به عنوان نیروهاي انگیزشی در 
نظر گرفته شده اند؛ زیرا، تعداد کمی از مطالعات 
انگیزش  بر  شیفتگی،  و  انگیزش  بین  ارتباط  در 
بیرونی و درونی متمرکز شده اند )فالوگر و میلز، 
همکاران،  و  آیزنبرگ   ،2٠٠6 دموروتی،   ،2٠٠8
 .)2٠1٠ همکاران،  و  حبیبا  از  نقل  به  2٠٠٥؛ 
بنابراین الزم به شناسایی دیگر نیروهاي انگیزشی 
که بر شیفتگی تأثیر م��ی گذارند هست؛ زیرا هیچ 
نظریه واحد یا مجموعه اي از سازه ه��ای مرتبط 
ارائه  افراد  انگیزش  از  کاملی  تصویر  نم��ی توانند 
در  دانش آم��وز  درگیرکردن  براي  انگیزه  دهند. 
یادگیري باید نتیجه ي چندین نیرو باشد که باهم 
براي سوق دادن شاگردان به سوي کارهاي علمی، 

فعالیت می کنند.

اولین  براي  که  است  اصطالحی  شیفتگی، 
است.  شده  ابداع  سیکزنتمیهالی1  توسط  بار 

1. CsikszentMihalyi
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عنوان  به  را  شیفتگی   )2٠٠٠( سیکزنتمیهالی 
که  است  کرده  شناسایی  مطلوب  تجربه  یك 
براي شخص جذاب و لذت بخش بوده و در این 
ماهیتش  خاطر  به  تنها  فعالیت  که  است  حالت 
و بدون دخالت و تأثیر انگیزه ه��ای بیرونی انجام 
م��ی گیرد )الیاس حبیبا و همکاران، 2٠1٠(. یك 
فرد م��ی تواند این تجربه را در سطوح مختلفی از 
عملکرد خود درك نماید. فرد زمانی وارد تجربه 
شیفتگی م��ی شود که در حال انجام فعالیتی در 
گذشت  ندرت  به  و  بوده  ممکن  سطح  باالترین 
زمان را متوجه م��ی شود )تیلور، شپرز، و کراس1، 
شیفتگی،  تجربه  آوردن  دست  به  براي   .)2٠٠6
بین چالش دریافت شده در آن  تعادل  باید یك 
به  موقعیت  آن  در  فرد  که  مهارتی  و  موقعیت 
دست میآورد برقرار شود و براي باقی ماندن در 
حالت شیفتگی، فرد باید پیچیدگی فعالیتش را با 

1. Taylor, Schepers, Crous
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مهارتها باال ببرد تا چالش بیشتري را دریافت کند. 
با این حال فقط جور بودن چالشهاي موقعیت با 
مهارت های فردي، تضمین کننده حالت شیفتگی 
نیست )سیکزنتمیهالی، 1988(. مطالعات متعدد 
با  مثبت  رابطه  شیفتگی  که  است  داده  نشان 
تعهد و کسب موفقیت در طول سال تحصیلی در 
دبیرستان داشته است. تجربه شیفتگی به عنوان 
یك حالت مثبت با پیشرفت در مدرسه، موفقیت 
رویدادهاي  در  عملکرد  و  ورزشی  مسابقات  در 
)وانیترسوم1،  است  بوده  مرتبط  رقابتی  ورزشی 
 .)3 139٤ص  محسنیان،  از  نقل  به   ،٥  :2٠٠9
از سوي دیگر، در پژوهش ه��ای متعدد نشان داده 
افزایش  و  عملکرد  بهبود  با  شیفتگی  که  شده 
خالقیت در ارتباط است )شیپه- تیسکا2، 2٠13: 

6، به نقل از محسنیان، 139٤ص3(.

1. Vanittersum

2. Schiepe - Tiska
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یکی از رویکرد های انگیزشی که در سال های 
نظریه  کرده،  جلب  خود  به  زیادي  توجه  اخیر 
رایان2،2٠٠٠(.  و  )دسی1  است  گري  خودتعیین 
انگیزش  از  اي  نظریه ي خودتعیین گري، جنبه 
است که از مفهوم گسترده ي «انگیزش» مشتق 
شده و توسط دسی و ریان در سال 198٥ درك 
و تفسیر شد )منیاندو3، 2٠٠9، به نقل از متولی 

کچایی، 139٥ ص 2(.

نیازهاي  را  گري  خودتعیین  نظریه  اساس 
به  که  م��ی دهند  تشکیل  روانشناختی  بنیادین 
فعال  درگیري  به  کمك  براي  الزم  انرژي  عنوان 
نظر  در  سالم  رشد  و  مهارتها  پرورش  محیط،  با 
گرفته می شود )دسی و رایان، 2٠11(. این نیازها 

1. Deci

2. Ryan

3. Mnyandu
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و  شایستگی2  خودمختاري1،  به  نیاز  از:  عبارتند 
ارتباط3 )رایان و دسی، 2٠٠٠ (. نیاز خودمختاري، 
شامل داشتن احساس انتخاب در شروع، نگهداري 
و تنظیم فعالیتها است. خودپیروي هنگامی اتفاق 
م��ی افتد که افراد احساس کنند علت رفتارشان 
در  مطمئن  اراده  احساس  آنها  یعنی  هستند. 
مطلوب  عملکرد  به  قادر  و  دارند  انتخابهاي خود 
مؤثر  به  نیاز  از  است  عبارت  شایستگی  هستند. 
براي  میل  بیانگر  که  محیط  با  تعامل  در  بودن 
کار،  انجام  در  مهارتها  و  استعدادها  کاربردن  به 
یافتن  تسلط  و  بهینه  چالش ه��ای  کردن  دنبال 
و  پیوندها  برقراري  به  نیاز  ارتباط،  است.  آنها  بر 
دلبستگی ه��ای عاطفی با دیگران است و این نیاز 
روابط  در  بودن  درگیر  و  عاطفی  به  میل  بیانگر 
روانشناختی  بنیادین  نیاز  سه  است.  صمیمانه 

1. Autonomy

2. Copetence

3. Related
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نیاز  مورد  امنیت  ارتباط،  هستند.  وابسته  هم  به 
خودپیروي  کننده  شروع  افراد  اینکه  براي  را 
در  خودپیروي  احساس  م��ی کند.  فراهم  باشند 
انجام تکالیف باعث افزایش شایستگی م��ی شود. 
پذیرش  احساس  براي  الزم  اعتماد  شایستگی، 
فراهم  را  پیرامون  محیط  به  بودن  وابسته  و 
م��ی کند )اوردان و اسکونفلدر، 2٠٠6، به نقل از 
حجازي، صالح نجفی، امانی، 1393(. در صورتی 
شوند  برآورده  روانشناختی  بنیادین  نیازهاي  که 
در  ارزشمندي  خود  و  خود  به  اعتماد  احساس 
افراد شکل می گیرد اما در صورت ممانعت و عدم 
شکننده،  ادراکی  فرد  نیازها،  این  شدن  برآورده 
منفی، بیگانه و انتقادي از خود پرورش خواهد داد 

)چن و جانگ1، 2٠1٠(.

نظریه ه��ای  مؤثرترین  از  یکی  ارزش  انتظار- 
انگیزشی است که مؤلفه ه��ای انتظار و ارزش را 

1. Chen and Jang
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دربرمی گیرد. این نظریه توسط ویگفیلد1 و اکلز2 
مفهوم  بسط  و   )2٠٠٥ )اکلز،  است  شده  بیان 
است   )198٤( اتکینسون٤  پیشرفت3  انگیزش 
)وانگ٥، 2٠٠8(. نظریه انتظار- ارزش مؤلفه ه��ای 
با  مرتبط  رفتارهاي  بینی  پیش  براي  را  متفاوتی 
پیشرفت مطرح ساخته است. از جمله مهمترین 
مؤلفه ها، ارزش تکلیف، باورهاي توانایی- انتظار 
و درك دشواري تکلیف می باشند )اکلف، 2٠٠3(.

عالوه بر مدل انتظار- ارزش که به ویژگی های 
تکلیف تأکید دارد سایر نظریه های انگیزش نیز بر 
تمرکز  به خصوص  تکلیف  ویژگیهاي  و  اهمیت 
رویکرد  به  منجر  که  تکلیف  آینده  پیامدهاي  بر 
در  فرض  این  دارند.  تأکید  م��ی شود،  انطباقی 

1. Wigfield

2. Eccles

3. Motivation Achievement

4. Atkinson

5. Wang
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شده  داده  بسط  آینده  زمان  انداز  چشم  تئوري 
آینده  اهمیت  بر  آینده  انداز  تئوري چشم  است. 
اشاره  کنونی  یادگیري  و  انگیزش  در  شخصی 
ادراك ارزش  یا  دارد. جهت گیري آینده داشتن 
افزایش  آینده،  براي  کنونی  تکلیف  کاربردي 
انگیزش را موجب م��ی شود. بر اساس این تئوري، 
به  تکلیف کنونی  به وسیله  تنها  نه  دانش آموزان 
صورت درونی برانگیخته می شود بلکه آنها حالت 
گیري  جهت  دارند.  نیز  آینده  به  گیري  جهت 
کنونی  تکلیف  کاربردي  ارزش  ادراك  یا  آینده 
تداوم  دانش آموزان،  انگیزش  آینده،  اهداف  براي 
لنز،  )هاسمن،  م��ی دهد  افزایش  را  عملکرد  و 
ارزش  مثبت  پیامدهاي  و  نتایج  باوجود   .)1999
کاربردي تکلیف در یادگیري دانش آموزان چنین 
مؤلفه اي در تحقیقات آموزشی مورد غفلت قرار 
گرفته است. البته برخی از پژوهشها تأثیر آن را بر 
انگیزش مورد تأیید قرار داده اند )ویگفیلد و اکلز، 
اکلز و ویگفیلد، 199٥، میلر، دیبیکر، و   ،1992
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گرین، 1999، سیمونز، دیوایت و لنز، 2٠٠٠، به 
نقل از بدري گرگري، 1393(.
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فصل اول

مفهوم و قرین شناسی 

خود شیفتگی در 

اندیشه بشر 
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مفهوم خودشیفتگي

واژه خودشیفتگی از یك اسطوره یونانی نشأت 
»نارسیس1«  یونانی،  اسطوره  این  در  است.  گرفته 
جوان زیبا رویی است که الهه ای به نام »اکو2« به 
او دل م��ی بازد، اکو از بیان عشق خود ناتوان است 
او قادر به سخن گفتن نیست و مانند پدیده  زیرا 
فیزیکی هم نام خود، تنها م��ی تواند بخش پایانی 
کالمی را که م��ی شنود بازتاب دهد. نارسیس نیز 
و  دارد  برنمی  گامی  اکو  عشق  دریافت  جهت  در 
سرانجام اکو از درد ناکامی جان می سپارد. نارسیس 
توسط خدایان نفرین می شود که دیگر هرگز عاشق 
موجودی جز خودش نشود. نارسیس روزی تصویر 

1. Narcissus

2. eco
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خود را در برکه ای از آب زالل م��ی بیند و برای در 
آغوش کشیدن تصویر خویش، در آب م��ی پرد و 
 .)2٠11 رینوسو1،  الیسون،  )لوی،  م��ی بازد  جان 
الیس )1898( برای اولین بار واژه خودشیفتگی را 
به عنوان یك سازه روان شناختی به کار برد. وی از 
عبارت ”نارسیس مانند2” برای اشاره به خود ارضایی 
جنسی  موضوع  فرد،  یك  آن  در  که  حد  از  بیش 
خودش م��ی شود، استفاده کرد. واژه خودشیفتگی 
بعدها توسط فروید )191٤( و سایر پیشگامان روان 

کاوی به عاریت گرفته شد.

روان  سازه  یك  عنوان  به  خودشیفتگی 
روان  بالینی،  شناسی  روان  زمینه  در  شناختی، 
روانشناسی  و  اجتماعی،  شناسی  روان  پزشکی، 
شده  تعریف  مختلفی  صورت ه��ای  به  شخصیت 
کمپل،  و  میلر  2٠٠8؛  همکاران،  و  )کین  است 

1. Levy, K. N., Ellison, W. D., & Reynoso, J.

2. narcissus- like
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مطرح   )2٠1٠( لوکوویسکی  و  پینکاس   .)2٠٠8
می کنند که این مسأله منجر به ”مشکل مالك1” 
پیچیده ای  سازه ه��ای  تعریف  در  دشواری  و 
روانی  اختالالت  سایر  و  خودشیفتگی  همچون 
شده است. در بخش ه��ای آینده تعریف و مبانی 
نظری خودشیفتگی در دیدگاه های مختلف روان 
یك  در  گرفت.  خواهد  قرار  بحث  مورد  شناسی 
صورت  به  خودشیفتگی  جدید،  و  جامع  تعریف 
نسبتاً  پنداره  خود  یك  حفظ  در  فرد  توانایی 
فرایندهای متفاوت تنظیم خود،  از طریق  مثبت 
هیجان ه��ا و روابط بین فردی توصیف م��ی شود 
که نیاز فرد به اثبات و تأیید و همچنین انگیزش 
وی در جهت دنبال کردن تجربیات تقویت خود 
در محیط اجتماعی به صورت آشکار و پنهان را 

تبیین می کند )پینکاس و همکاران، 2٠٠9(.

1. criterion problem
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خودشیفتگي بهنجار و آسیب شناختي

پیشنهاد م��ی کنند که  نظریه ه��ا  از  بسیاری 
خودشیفتگی دو جنبه بهنجار و آسیب شناختی 
است که سازمان یافتگی سازگارانه و ناسازگارانه 
سازمان یافتگی شخصیت، نیازهای روان شناختی 
و مکانیسم های تنظیم کننده ای را نشان می دهد 
نیازهای  مدیریت  در  فردی  تفاوت ه��ای  به  که 
م��ی شود  منجر  تأیید  و  تحسین  خود،  تقویت 
)پینکاس، 2٠٠٥؛ رونینگستام، 2٠٠9؛ کرنبرگ، 

198٤؛ کوهات؛ 19٧٧؛ مورف، 2٠٠6(.

م��ی کنند  که  پیشنهاد  نظریه ه��ا  از  برخی 
امتداد  در  شناختی  آسیب  و  سالم  خودشیفتگی 
قرار  مختل  تا  سالم  کارکرد  از  پیوستار  یك 
م��ی گیرند )پالهاس، 1998؛ کوپر؛ 2٠٠٥؛ میلر، 
واتسون،  2٠٠8؛  پیلکونیس،  و  کمپل  هافمن، 
مطرح  دیگر  نظریه ه��ای  که  حالی  در   ،)2٠٠٥
می کنند که خودشیفتگی سالم و آسیب شناختی 
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دو بعد متمایز شخصیت هستند )آنسل، 2٠٠6؛ 
پینکاس و همکاران؛ 2٠٠9(. نظریه ها و تحقیقات 
خودشیفتگی  شناختی  آسیب  جنبه  بر  بالینی 
تأکید می کنند )پینکاس و لوکوویسکی، 2٠1٠(، 
در حالی که نظریه ها و پژوهش های صورت گرفته 
در زمینه روان شناسی شخصیت و اجتماعی هر 
دو جنبه آسیب شناختی و بهنجار خودشیفتگی را 
در نظر می گیرند )تامبورسکی و براون1، 2٠11(.

دو  در هر  م��ی کند  پینکاس )2٠13( مطرح 
نیاز  آسیب شناختی  و  بهنجار  نوع خودشیفتگی 
به تحسین و تأیید وجود دارد، ولی تفاوت این دو 
از نظر میزان رشد یافتگی2  مکانیسم های��ی است 
که این نیازها را برآورده م��ی کنند. خودشیفتگی 
آسیب شناختی در برگیرنده یك سازمان یافتگی 

1. Tamborski, M., & Brown, R. P.

2. maturity
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است که  ابتدایی1  تنظیم کننده  مکانیسمهای  از 
به کارگیری راهبردهای ناسازگارانه جهت تقویت 
کنار  برای  جبرانی  راهبردهای  همچنین  و  خود 
آمدن با شکست و ناکامی در تقویت خود را بیان 
می کند. در مقابل، خودشیفتگی بهنجار به صورت 
سازمان یافتگی مکانیسم های تنظیم کننده رشد 
یافته ای توصیف م��ی شود که از تجربیات تقویت 
جاه  همچنین  و  حصول  قابل  و  سازگارانه  خود 
طلبی ه��ای واقع بینانه ای که منطبق با یك خود 
حمایت  هستند،  اصیل  و  مثبت  نسبتاً  پنداره 
م��ی کند. مکانیسم ه��ای تنظیم کننده از برخی 
جهات قابل مقایسه با دفاع ها هستند، زیرا کارکرد 
دفاع ه��ا نیز تبدیل نیازهای انگیزشی )تحسین و 
تأیید( و تکانه ه��ای خودشیفته وار به امیال، جاه 
طلبی ه��ا و رفتارهای مناسب ت��ر است )استون2، 

1. primitive

2. Stone, M. H.
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1998؛ کوهات، 199٧(.

فنوتیپ های خودشیفتگي آسیب شناختي

مطرح   )2٠1٠( لوکوویسکی  و  پینکاس 
م��ی کنند که خودشیفتگی آسیب شناختی شامل 
دو فنوتیپ بزرگ منشی خودشیفته وار و آسیب 
پذیری خودشیفته وار است. توصیف بالینی بزرگ 
درون  فرایندهای  شامل  وار  خودشیفته  منشی 
به  دیگران  و  خود  بازنمایی های2  قبیل  از  روانی1 
صورت منفی و دست کم گرفتن اطالعات بیرونی 
که فرد را تأیید نم��ی کنند، است که موجب ایجاد 
احساس استحقاق و یك خود پنداره بزرگ منش 
کاذب بدون کسب مهارتها و فضیلت ه��ای واقعی 
و همچنین اشتغال به خیال پردازی هایی در مورد 

1. intrapsychic

2. representations
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بزرگ  م��ی شود.  کمال  برتری،  نامحدود،  قدرت 
به  را  رفتار، خود  در  اغلب  وار  منشی خودشیفته 
همدلی،  فقدان  دیگران،  از  کشی  بهره  صورت 
نشان  نمایشگری  و  پرخاشگری  شدید،  حسادت 
می دهد )پینکاس و همکاران، 2٠٠9(. انکار ضعف 
دفاعی،  راهبرد  یك  عنوان  به  پذیری  آسیب  و 
است  وار  خودشیفته  منشی  بزرگ  اصلی  ویژگی 

)دیکینسون و پینکاس، 2٠٠3(.

وار  خودشیفته  پذیری  آسیب  دیگر،  از سوی 
درماندگی،  احساس  هشیارانه  تجربه  صورت  به 
سطوح پایین حرمت خود، شرم، پوچی، اضطراب، 
افسردگی، 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 
م��ی شود )اختر1، 2٠٠3؛ دیکینسون و پینکاس، 
آسیب  در  که  م��ی رسد  نظر  به  چنین   .)2٠٠3

1. Akhtar, S.
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و  استحقاق  احساس  یك  وار  خودشیفته  پذیری 
بزرگ منشی پنهان وجود دارد )گابارد، 1989(. 
توقعات  به  نسبت  پذیر  آسیب  خودشیفته ه��ای 
حق طلبانه خود تعارض دارند و تالش م��ی کنند 
طلبانه  توقعات حق  انکار  ولی  کنند.  انکار  را  آن 
موجب ایجاد احساس خشم و خصومت نسبت به 
دیگران م��ی شود که سرانجام به احساس شرم و 
افسردگی منجر م��ی شود )دیکینسون و پینکاس، 
2٠٠3(. همچنین خودشیفته ه��ای آسیب پذیر با 
از طریق  بدتنظیمی مکانیسم ه��ای حرمت خود 
منشانه  بزرگ  پردازی ه��ای  خیال  به  اشتغال 
آن ه��ا  عمده  هیجانی  مشکل  و  م��ی آیند  کنار 
واقع  در  پرخاشگری.  و  حسادت  تا  است  شرم 
احساس  و  خود  حرمت  پایین  سطوح  دلیل  به 
شرم امکان به کارگیری راهبردهای تقویت خود 
برای خودشیفته ه��ای آسیب پذیر در مقایسه با 
خودشیفته های بزرگ منش وجود ندارد. بنابراین، 
اعتبار و  پذیر در کسب  خودشیفته ه��ای آسیب 
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مواجه هستند  با دشواری  بیرونی  منابع  از  تأیید 
)رونینگستام، 2٠٠٥(.

در  بالینی  پژوهش ه��ای  اجمالی  بررسی 
زمینه خودشیفتگی و آسیب شناختی شخصیت 
خودشیفته در ٤٠ سال اخیر نشان م��ی دهد که 
یعنی  شناختی  آسیب  خودشیفتگی  فنوتیپ  دو 
پذیری  آسیب  و  وار  خودشیفته  منشی  بزرگ 
متفاوت  عنوان   ٥٠ از  بیش  با  وار  خودشیفته 
 .)2٠٠8 همکاران،  و  )کین  است  شده  توصیف 
تحت  وار  خودشیفته  منشی  بزرگ  مثال،  برای 
پوست   ،)19٧1 افقی1)کوهات،  جداسازی  عنوان 
کلفت2 )روزنفیلد3، 198٧(، متکبر٤ )رونینگستام، 

1. horizontal split

2. thick- skinnned

3. Rosenfeld, H

4. arrogant
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ستا2  خود   ،)1998 )گابارد،  توجه1  بی   ،)2٠٠٥
تامسون،  و  آشکار٤)اختر   ،)1982 )بروك3، 
)مسترسون،  گر٥  نمایش   ،)1981 کوپر؛  1982؛ 
توصیف   )1992 )وینك٧،  لجباز6  و   )1993
شده است. از سوی دیگر، آسیب پذیر خودشیفته 
جدا   ،)1993 مخفی8)مسترسون،  عناوین  با  وار 
به  گوش   ،)19٧1 عمودی9)کوهات،  سازی 
زنگ1٠ )گابارد، 1989(، پنهان11 )اختر و تامسون، 

1. oblivious 

2. egotistical

3. Broucek, F.

4. overt

5. exhibitionist

6. willful

7. Wink, P.

8. closet

9. vertical split

10. hypervigilant

11. covert
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1982؛ کوپر، 1981(، خود آزاری خودشیفته وار1 
)کوپر، 1988(، پوست نازك2 )روزنفیلد، 198٧(، 
گسسته3) بروك، 1982( و خجالتی٤)رونینگستام، 

2٠٠٥( مورد توجه قرار گرفته است.

مدل  یك   )2٠1٠( لووکویسکی  و  پینکاس 
سازمان یافتگی  از  جامع  و  مراتبی٥  سلسله 
م��ی کنند.  ارایه  شناختی  آسیب  خودشیفتگی 
شکل )1-2( مدل سازمان یافتگی سلسله مراتبی 
خودشیفتگی آسیب شناختی را نمایش می دهد. 
و  وار  خودشیفته  آسیب پذیری  مدل  این  در 
بزرگ منشی خودشیفته وار به عنوان دو فنوتیپ 
خودشیفتگی آسیب شناختی در نظر گرفته شده 
اند. همچنین این مدل پیشنهاد م��ی کند که دو 

1. narcissistic-Mashocistic

2. thin-skinned

3. dissiciative

4. Shy

5. hierarchical
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پذیری خودشیفته  آسیب  متفاوت  ابراز  یا  حالت 
دارد:  وجود  وار  خودشیفته  منشی  بزرگ  و  وار 
آشکار  و  پنهان  ابراز  بین  تمایز  پنهان.  و  آشکار 
منشی  بزرگ  فنوتیپ ه��ای  تابع  خودشیفتگی 
خودشیفته وار و آسیب پذیری خودشیفته وار است. 
هرچند در برخی از نظریه ها خودشیفتگی آشکار 
خودشیفتگی  نوع متمایز  دو  عنوان  به  پنهان  و 
اند )اختر و  آسیب شناختی در نظر گرفته شده 
 ،)1992 وینك،  1981؛  کوپر،  1982؛  تامسون، 
ولی پینکاس و لوکوویسکی )2٠1٠( معتقدند این 
شناختی  آسیب  خودشیفتگی  بندی  طبقه  نوع 
بروز  موجب  پنهان  و  آشکار  نوع  دو  صورت  به 
مشکالتی در مالك ه��ای تشخیصی خودشیفتگی 
آسیب شناختی م��ی شود، زیرا شواهد پژوهشی از 
وجود دو نوع متمایز خودشیفتگی آشکار و پنهان 
اختالل  واقع مالك ه��ای  نم��ی کند. در  حمایت 
و  مصاحبه ه��ا   ،DSM در  خودشیفته  شخصیت 
شناختی  آسیب  خودشیفتگی  سنجش  ابزارهای 
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آسیب  انواع  از  بالینی  پردازی  مفهوم  ویژه  به  و 
شناختی شخصیت ترکیبی از مؤلفه ه��ای آشکار 
پنهان  و  شده(  ابراز  هیجان ه��ای  و  )رفتارها 
)شناختها، احساسات درونی، نیازها و انگیزشها( 
را در نظر م��ی گیرند )مك گالشان1 و همکاران، 
2٠٠٥(. تجربیات بالینی با بیماران خودشیفته نیز 
بر این واقعیت داللت دارد که این بیماران همواره 
و همچنین  پنهان  و  آشکار  منشی  بزرگ  دو  هر 
آسیب پذیری آشکار و پنهان را نشان می دهند. به 
عبارت دیگر، فنوتیپ آسیب پذیری ممکن است 
به صورت آشکار ابراز شوند )اجتناب از روابط بین 
بزرگ  پردازی ه��ای  خیال  که  حالی  در  فردی(، 
همچنین  شوند.  بیان  پنهان  صورت  به  منشانه 
)ابراز  فنوتیپ بزرگ منشی که به صورت آشکار 
تکبر و خود بزرگ منشی( ابراز م��ی شود در واقع 
بی  و  نابسندگی  احساس درونی  پوشی روی  سر 

1. McGlashan, T. H.
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کفایتی است )پینکاس و لوکوویسکی، 2٠1٠(.

بسیاری از کارشناسان بالینی در زمینه اختالل 
شخصیت خودشیفته نیز بر این نظر توافق دارند که 
هر دو بعد آسیب پذیری و بزرگ منشی م��ی تواند 
به طور همزمان در یك فرد وجود داشته باشد و در 
واقع پویایی خودشیفتگی در برگیرنده نوسان بین 
حالت بزرگ منشی و آسیب پذیری است )روزنفیلد، 
198٧؛ رونینگستام، 2٠٠9؛ 2٠11؛ ریچ1، 196٠؛ 
کرنبرگ، 19٧٥؛ 2٠٠9؛ لوی2، 2٠12؛ هورویتز3، 
برای مثال، زمانی که راهبردهای تقویت   .)2٠٠9
کار  به  بزرگ منش  فرد خودشیفته  خود که یك 
شکست  کند،  تنظیم  را  خود  حرمت  تا  م��ی برد 
می خورد، ممکن است وی ویژگی های آسیب پذیری 
همچون احساس پوچی، شرم، سطوح پایین حرمت 

1. Reich, A.

2. Levy, K.

3. Horowitz, M.
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کند  ابراز  را  گرایانه  افکار خودکشی  حتی  و  خود 
)پینکاس و لوکوویسکی، 2٠1٠(. چنین دیدگاهی 
که هر دو بعد آسیب پذیری و بزرگ منشی به طور 
همزمان م��ی تواند در یك فرد وجود داشته باشد با 
مفهوم پردازی بزرگ منشی خودشیفته وار و آسیب 
پذیری خودشیفته وار به صورت دو بعد وابسته به 
شناختی  آسیب  خودشیفتگی  سازه  در  یکدیگر 
هماهنگ است )پینکاس و همکاران، 2٠٠9؛ رایت، 
لوکوویسکی، پینکاس و کونروی1، 2٠1٠(. در واقع 
آن چه که خودشیفتگی بزرگ منش و آسیب پذیر 
را از یکدیگر متمایز م��ی کند نسبت سطوح بزرگ 
منشی و آسیب پذیری و همچنین نسبت سطوح 
و  منش  بزرگ  خودشیفتگی  پنهان  و  آشکار  ابراز 
آسیب پذیر است )پینکاس و لوکوویسکی، 2٠1٠(.

1. Wright, A. G., Lukowitsky, M. R., Pincus, A. L., & Conroy, 
D. E.
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خودشيفتگي آسيب شناختي

آسيب پذيري 
خودشيفته وار

بزرگ منشي 
خودشيفته وار

ابراز آشكار
ابراز پنهان

ابراز پنهان ابراز آشكار

شکل ٢-١- مدل سازمان یافتگي سلسله مراتبي 
خودشیفتگي آسیب شناختي)نقل از پینکاس و 

لوكوویسکي، ٢٠١٠(

خودشیفتگي و سن

نوجوانان سطوح  نظر م��ی رسد که  به  چنین 
باالتری از خودشیفتگی را نسبت به سایر گروه های 
هولمبك1،  و  )بیکانن  م��ی دهند  نشان  سنی 

1. Buchanan, C. M., & Holmbeck, G. N.
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نسل ه��ا  بین  تفاوت  بر  مبنی  دیدگاه   .)1998
را  نوجوانان  در  خودشیفتگی  باالی  سطح  دلیل 
تأکید فرهنگ امروزه بر فردگرایی تلقی م��ی کند 
)تویینگ و کمپل، 2٠٠9؛ لسچ، 19٧9(. تحقیقات 
مقطعی نشان می دهد نوجوانان از باالترین سطح 
مختلف  گروه ه��ای سنی  میان  در  خودشیفتگی 
برخوردارند و خودشیفتگی با افزایش سن کاهش 
م��ی یابد. برای مثال، رابرت، ادموند و گری آلوا1 
خودشیفتگی  دریافتند  تحقیقی  در   )2٠1٠(
که  صورتی  به  م��ی یابد  کاهش  سن  افزایش  با 
ویژگی خودشیفتگی مبنی بر عدم تعهد نسبت به 
دیگران در سنین باالتر بهبود چشمگیری می یابد. 
یافته ه��ای یك تحقیق مقطعی دیگر نیز پیشنهاد 
سالگی   1٥ سن  در  خودشیفتگی  که  م��ی کند 
تا  تدریج  به  و  دارد  قرار  باالترین سطح خود  در 
سن 3٤ سالگی کاهش م��ی یابد. بین سنین 3٤ 

1. Roberts, B. W., Edmonds, G. E., & Grijalva, E.
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نیز کاهش چشمگیری در سطوح  تا ٥٤ سالگی 
خودشیفتگی مشاهده م��ی شود. هر چند در این 
تحقیق از سن ٥٥ سالگی به بعد افزایش اندکی 
)فاستر،  شد  مشاهده  خودشیفتگی  سطوح  در 
نیز   )2٠11( کرامر1   .)2٠٠3 توینگ،  و  کمپل 
در پژوهش طولیخود دریافت از سن 3٤ تا ٥٤ 
سالگی خودشیفتگی بیش حساس2 )آسیب پذیر( 
کاهش و خودشیفتگی خود پیرو3 )سالم( افزایش 
)بزرگ  لجباز  خودشیفتگی  که  حالی  در  یافته، 

منش( با افزایش سن تغییر معنادار نشان نداد.

1. Cramer, P

2. hypersensitive

3. autonomous
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خودشیفتگي و جنسیت

زمینه  یك  از  آمده  دست  به  نتایج  اساس  بر 
در  اختالل شخصیت خودشیفته  شیوع  ملی  یابی 
درصد(   ٤/8( زنان  از  بیشتر  درصد(   ٧/٧( مردان 
است )استینسون1 و همکاران، 2٠٠8(. یافته ه��ای 
تفاوت ه��ای  پیشنهاد م��ی کنند که  نیز  پژوهشی 
جنسیتی عامل مهمی در ابراز خودشیفتگی است، 
به صورتی که فاستر، کمپل و تویینگ )2٠٠3( در 
پژوهش خود نشان دادند که مردان، خودشیفتگی 
بهره  در صفات  ویژه  به  زنان  به  نسبت  را  باالتری 
کشی و استحقاق نشان م��ی دهند. چنز، مورف و 
ترنر2 )1998( نیز بیان می کنند ویژگی بهره کشی 
و استحقاق جزء ویژگی های محوری خودشیفتگی 
زنان محسوب نمی شود. همچنین مورف و رودوالت3 

1. Stinson, F. S.

2. Tschanz, B. T., Morf, C. C., & Turner, C. W.

3. Morf, C. C., & Rhodewalt, F.
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زنان  به  نسبت  مردان  کردند  گزارش   )2٠٠1(
سطوح باالتری از خودشیفتگی را نشان م��ی دهند. 
در مقابل، زنان ممکن است اهداف خودشیفته وار 
قابل  و  مستقیم  غیر  زیرکانه،  شیوه  به  را  خویش 
مورد  که  جنسیتی  نقش  با  هماهنگ  و  پذیرش 

انتظار جامعه است، نشان دهند.

اولری و رایت1 )1986( نیز مطرح م��ی کنند 
و  منش  بزرگ  خودشیفتگی  مشخصه ه��ای  که 
آسیب پذیر مشابه ویژگی ه��ای کلیشه ای زنانگی 
فرهنگ  در  است.  غرب  فرهنگ  در  مردانگی  و 
غرب از مردان انتظار م��ی رود مستقل و قدرتمند 
باشند، در حالی که از زنان انتظار م��ی رود از نظر 
هیجانی آسیب پذیر باشند. پژوهش ه��ای صورت 
گرفته در غرب نیز نشان می دهد مردان از سطوح 
باالتر خودشیفتگی بزرگ منش و زنان از سطوح 
باالتر خودشیفتگی آسیب پذیر برخوردار هستند 

1. O’Leary, J., & Wright, F.
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همکاران،  و  رایت  2٠٠9؛  همکاران،  و  )پینکاس 
2٠1٠(. یو، النگ، الی و فو1 )2٠13( در پژوهش 
خود به الگویی کمی متفاوت از الگوی جنسیتی 
خودشیفتگی در فرهنگ غرب دست یافتند. این 
مقایسه  در  چینی  مردان  دریافتند  پژوهشگران 
خودشیفتگی  از  باالتری  سطوح  چینی  زنان  با 
بزرگ منش را گزارش دادند ولی از نظر سطوح 
تفاوت  جنس  دو  بین  پذیر  آسیب  خودشیفتگی 

معنادار مشاهده نشد.

ابزارهاي سنجش خودشیفتگي

گرقته  انجام  تحقیقات  از  بسیاری  در  تاکنون 
به  اجتماعی و شخصیت  در زمینه روان شناسی 
شخصیت  مقیاس  خودشیفتگی،  سنجش  منظور 

1. You, J., Leung, F., Lai, K. K., & Fu, K.


