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 چکيده

ر های زندگی دهای ناسازگار اولیه نتیجه تجارب بین فردی منفی در طول نخستین سال   طرحواره

های والد نی  ی ر شتتهی رابلهدرون و بیرون خانواده استت ه هدا از انجاا ا ن ملال ه میا ستته 

هران  های تهای ناسازگار  انگ با خودشیفتگی مرضی در دانشجو ان دختر و پسر دانشگاهطرحواره

بوده  79- 79های تهران درسال  بوده جام ه آماری در ا ن پژوهش شامل کلیه دانشجو ان دانشگاه   

زن( بودند که   97مرد،  99های تهران )نفر از دانشجو ان دانشگاه 051حجم نمونه پژوهش شامل  

شیوه نمونه  سبك های             به  شنامه  س شرک  کنندگان فرا پر شدنده  سترس انتخاب  گیری در د

ای  هها با استفاده از روش فرزندپروری  انگ و مییاس خودشیفتگی مرضی را تکمیل نمودنده داده  

t  دوگروه مستتتیل وu و تنی برای میا ستته متریرهای پژوهش، و از روش مانz    فیشتتر در مطی

تا ج ا ن       به تناستتتر فرضتتتیه     SPSSرا افزار آماری  ن های پژوهش، مورد تطلیل قرار گرفتنده 

های ناستتازگار  انگ و های والد نی طرحوارهی م ناداری بین ر شتتهپژوهش نشتتان داد که رابله

خودشتتیفتگی مرضتتی وجود دارده ارتباد  ادشتتده در بین زنان و مردان تفاوتی م نادار نداشتت     

سه همچنین  ش ه و تنها  میا  ی میانگین نمرات زنان و مردان در ا ن ملال ه تفاوت م ناداری ندا

امروزه مخصوصاً از زمانی    در  مییاس نیص  ا شرا در زنان و مردان تفات م ناداری مشاهده شده    

ها، مخصوصاً در   های آنکنند، تفاوتاند و دوش به دوش مردان کار میکه زنان وارد بازار کار شده 

سیار کم شده اس ه منظور از کاهش تفاوت      ی با تطصیالت میان افراد شگاهی، ب   ها ا نهای آندان

 هآورندها ی از ا ن نوع، نتا ج مشابه به دس  میاس  که در مییاس

 ههای ناسازگار  انگ، خودشیفتگی مرضیهای والد نی طرحوارهر شه اژگان کليدي:و
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 ، ا رانهتفرش ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پروفسور حسابیگروه روانشناسی 0
 ، ا رانه، دانشگاه علوا پزشکی تهرانگروه روانشناسی بالینی 2
     ، ا رانهآزاد اسالمی واحد پروفسور حسابی تفرش، دانشگاه گروه تربی  بدنی 3

 
  ناا نو سنده مسئول:

 مهدي سليمانی

هاي ناسازگار یانگ با هاي والدینی طرحوارهي ریشهي رابطهمقایسه

 هاي تهرانخودشيفتگی مرضی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه
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 مقدمه
ای غلوّآمیز احساس پندارد و به گونهنوعی اختالل شخصی  اس  که در آن فرد خود را بزرگ و مهم می اختالل شخصی  خودشیفته

پران بوده و در ذهن خود شخص مشهوری ای و اسمکنده ا ن بیماران مرکز دنیای خود بوده، از هر جه  و ژه هستند، افادهتوانا ی و لیاق  می

گونه نگرانی درباره نیازها، مشکالت و احساسات د گران را از ذهن آنان خارج می سازده آنان متکبر هستنده حس خودپسندی و سزاوار بودن، هر

شان و تطکم آمیز بوده، خود را برتر از د گران می دانند و از د گران انتظار احتراا و تطسین دارنده هنگامی که خود آنان و جهان اطراا

(ه همچنین 0372[ )آلن، iشوند ]اممکن آنان را برآورده سازند، به طور شا ع دچار ناامیدی میگرا انه و نتوانند انتظارات غیرواقعنمی

 مطی  و عاطفه خود، طر ق فرا ندهای تنظیمی از خود، از مثبتی نسبتا تصو ر حفظ برای توانا ی شخص عنوان به توانمی را خودشیفتگی

بیرونی  تجارب جستجوی در پنهان و آشکار انگیزش همراه تصد ق و تا ید اعتبار ابی، خودشیفته افراد اساسی نیازهای .کرد سازیمفهوا

 سازمان دهندهنشان که دارد مرضی و سالم حال  خودشیفتگی که اندملرح کرده پردازاناکثر نظر ه اس ه اجتماعی مطی  خود از ارتیای

 و خود ارتیای نیازهای در های فردیتفاوت از که اس  کنندهتنظیم هایمکانیسم و نیازهای روانشناختی و ناسازگارانه، سازگار شخصی 

 [ه ii(ه ]0377شود )سلیمانی و همکاران ، می ناشی اعتبار ابی

ای که از طرحواره ارائه کرده بود م به ا ن نتیجه رسید م که طرحواره های ناسازگار اولیه خصوصیات پس از بازنگری در ت ر ف اولیه

واره ها و احساسات بدنی تشکیل داده اند، در الگوها  ا درون ما ه های عمیق و فراگیری هستند، از خاطرات، هیجانها، شناخ  ز ر را دارند:

ی خود و رابله با د گران هستند و به شدت ناکارآمدند ) انگ و دوران کودکی  ا نوجوانی شکل گرفته اند، در سیر زندگی تداوا دارند، درباره

زندگی خانواده نیش اساسی در حفظ سالم  روانی، اجتماعی و جسمانی کودکان [ه iii( ]0337  ترجمه حمیدپور و اندوز، 3211همکاران، 

تر ن باف  اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازده در جر ان رشد طبی ی هر کودک  ك رشته و والد ن دارده خانواده اولین و مهم

ی را شاهد هستیمه تیر با همه کودکان در طول رشد و در جر ان سازگاری با ا ن ترییرات دچار مشکالتی ترییرات شناختی، عاطفی و اجتماع

اری ها بینجامده اکثر مشکالت رفتعاطفی و  ادگیری در آن-تواند به مشکالت رفتاریآ د، میشوند و استرس و ت ارضی را که به دنبال میمی

باشده به عبارت د گر وجود مشکالت رفتاری کودک به و ژه والد ن میفردی اعضای خانواده بهکودکان من کس کننده شرا   پیچیده بین 

 ها با فرزندان ارتباد دارده های تربیتی نادرس  والد ن و ت امالت م یوب آنمنزله رواب  م یوب اعضای خانواده با  کد گر اس  و با روش

ن نیازهای هیجانی اساسی در دوران کودکی بوجود می آ ند که نیازها عبارتند از: ها به دلیل ارضا نشد انگ م تید اس  که طرحواره

دلبستگی ا من به د گران، خودگردانی، کفا   و هو  ، آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم، خودانگیختگی و تفر ح، مطدود   های 

هنگامی که کنش والد ن و شرا   اجتماعی در حد بهینه و مللوب باشد، [ه ii( ]0339واقع بینانه و خو شتن داری )ذوالفیاری و همکاران، 

در ساختار شخصی  کودکان در ا ن پنج زمینه الگو ی سالم ساخته می شود، اما چنانچه والد ن و مطی  اجتماعی در حد بهینه و مللوب 

 [ه i( ]0339شود )خسروی، سیف و عالی، لی میی تطونباشد، کودک مست د ا جاد طرحواره های ناسازگار اولیه در  ك  ا چند حوزه

 

 روش تحقيق 
ها و اطالعات و روش تجز ه و تطلیل  ك تطییق ا ن پژوهش از نظر هدا،  ك پژوهش کاربردی و از نظر نطوه گردآوری داده

تگی مرضی و اب اد آن در های  انگ با خودشیفهای والد نی طرحوارهباشده هدا پژوهش حاضر بررسی رابله ر شههمبستگی میتوصیفی

 های تهران اس ه دانشجو ان دانشگاه

مشرول به تطصیل بودنده حجم نمونه  79- 79جام ه آماری ا ن پژوهش شامل کلیه دانشجو ان دانشگاه های تهران بود که درسال 

 گیری در دسترس انتخاب شدنده هزن( بودند که به شیوه نمون 97مرد،  99های تهران )نفر از دانشجو ان دانشگاه 051پژوهش شامل 

 

 ابزار
 های فرزندپروری  انگ و مییاس خودشیفتگی مرضی را تکمیل نمودنده کنندگان فرا پرسشنامه سبكشرک 

سوال بوده و هدا آن ارز ابی سبك های فرزندپروری والد ن  92های فرزندپروری  انگ: ا ن پرسشنامه دارای پرسشنامه سبك

اشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، آسیر پذ ری به ضرر  ا بیماری، وابستگی/ بی کفا تی، نیص/ شرا، شکس ، )مطرومی  هیجانی، ره

اطاع ، ا ثارگری، م یارهای سرسختانه، استطیاق/ بزرگ منشی،خو شتن داری/ خودانضباطی ناکافی، گرفتار، منفی گرا ی/ بدبینی، بازداری 

ل های روانسنجی ا ن مییاس را پس از تطلیر توجه(ه طیف پاسخگو ی آن از نوع لیکرت بوده اس ه خصیصههیجانی، تنبیه، پذ رش جو ی/ جل

نشان داده شد همچنین، نتا ج باز آزما ی بیانگر اعتبار باال بود و اعتبار 91/1الی  70/1عاملی ا ن گونه نشان دادند، که آلفای کرونباخ با دامنه 

(ه در ا ران نیز فرا اصلی ا ن پرسشنامه توس  صلواتی ترجمه شده و سپس در 0372[ )منجم و همکاران، iiسازه در حد قابل قبولی بوده ]
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و برای فرا پدر ضر ر اعتبار  97/1دانشجوی ا رانی اجرا گرد ده اس ، با استفاده از روش دو نیمه سازی، برای فرا مادر ضر ر اعتبار  91

 [هiii( ]7033به دس  آمد )صلواتی و همکاران،  31/1

گو ه  52[ مییاس خود گزارشی دارای iiii( ]2117مییاس خودشیفتگی مرضی: مییاس خودشیفتگی مرضی )پینکاس و همکاران، 

ب د  9درجه ای اصال ا ن طور نیستم تا خیلی ز اد ا ن طوری هستم نمره گذاری می شود ا ن ابزار دارای  9اس  که بر اساس طیف لیکرت 

ود مشرود، بهره کشی، ارتیای خود با از خود گذشتگی، پنهان سازی خود، خیال پردازی بزرگ منشانه، ارزش  ا مولفه اس  شامل حرم  خ

ارتیای  کشی ومنشانه، بهرهپردازی بزرگهای خیالمؤلفه در دو ب د سلح باالتر خودشیفتگی بزرگ منشانه با مؤلفه 9سازی و خشم مطقه ا ن 

یرند گسازی و خشم مطق قرار میارزشسازی خود و خودشیفتگی، بیهای حرم  خود مشرود، پنهانمؤلفهپذ ر با خود با خودگذشتگی آسیر

در ا ران روانسنجی گرد ده پینکاس  0377شوند که توس  سلیمانی در سال که همگی ا ن اب اد تط  عنوان خودشیفتگی مرضی مشخص می

اند و آلفای کرونباخ برای نمره کل مییاس برآورد کرده 73/1و  93/1ها را می مییاس[ ضرا ر آلفای کرونباخ برای تما3( ]2117و همکاران )

نیز با استفاده از تطلیل عاملی تا یدی روا ی سازه ا ن ابزار را نشان  0377باشده سلیمانی و همکاران، می 75/1خودشیفتگی مرضی برابر با 

ضی با مییاس حرم  خود آ سنك، و برای سنجش روا ی همگرای مییاس داده اس ه برای سنجش روا ی همگرای مییاس خودشفتگی مر

 [ه 2( ]0377خودشیفتگی مرضی با مییاس تجد دنظر شده شخصی  استفاده گرد د )سلیمانی و همکاران، 
 

 ها روش تجزیه و تحليل داده
های گرا ش مرکزی و فراوانی، درصدها، شاخصهای توصیفی )شامل مطاسبه جداول توز ع ها عالوه بر مطاسبه شاخصدر تطلیل داده

تفاده از ها با اسهای استنباطی مطاسبه شده اس ه جه  تجز ه و تطلیل استنباطی دادهپراکندگی نظیر میانگین و وار انس و غیره(، شاخص

و تنی برای میا سه متریرهای پژوهش، و از روش مان uدوگروه مستیل و  tهای های پژوهش، از روشبه تناسر فرضیه SPSS 27افزار نرا

z ی همبستگی بین متریرهای پژوهش استفاده شده اس ه فیشر برای میا سه 
 

 ها یافته
نفر( درصد شرک  کنندگان  99) 9/51نفر( شرک  کنندگان در ا ن ملال ه زن و  97درصد ) 3/77های ا ن پژوهش بر اساس  افته

سال  77-03ی بود  شرک  کنندگان در دامنه 20/9سال با انطراا استاندارد  17/27  کنندگان در ا ن ملال ه مرد بودنده میانگین سن شرک

نفر(  37درصد ) 3/57نفر( کارشناسی و  51درصد ) 3/33نفر( شرک  کنندگان در ا ن ملال ه کاردانی،  00درصد ) 3/9قرار داشتنده به عالوه 

 39های علوا پزشکی، نفر( شرک  کنندگان در ا ن ملال ه در رشته 27درصد ) 09تر بودنده در نها   شرک  کنندگان کارشناسی ارشد و باال

 کردنده های انسانی و هنر تطصیل مینفر( شرک  کنندگان در رشته 92درصد ) 73های فنی مهندسی و نفر( در رشته 57درصد )

 (=151nهاي اصلی تحقيق )هاي توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد متغيرشاخص 1جدول 

 معناداري K-S چولگی کشيدگی انحراف استاندارد ميانگين هامقياس متغير

 هاي والدینیریشه

 15/1 37/0 00/1 -29/0 579/9 39/09 مطرومی  هیجانی

 10/1 03/2 75/1 19/1 997/3 59/9 رهاشدگی

 10/1 90/3 32/1 -50/1 139/7 70/9 بی اعتمادی

 37/1 71/1 -13/1 -95/1 290/7 73/07 آسیر پذ ری

 32/1 79/1 03/1 -95/1 177/3 321/9 وابستگی

 10/1 70/0 79/1 35/1 501/7 59/3 نیص  ا شرا

 10/1 39/0 79/1 27/1 135/7 07/3 شکس 

 19/1 23/0 77/1 -55/1 179/7 00/7 اطاع 

 23/1 77/1 33/1 -77/1 519/3 70/01 ا ثارگری

 21/1 19/0 71/1 90/1 079/5 10/21 استطیاق

 37/1 77/1 37/1 -31/1 797/3 79/7 م یارهای سرسختانه

 25/1 10/0 75/1 -71/1 991/3 53/7 خو شتن داری

 33/1 70/1 79/1 -29/1 072/3 53/01 خو شتن تطول نیافته

 32/1 75/1 25/1 -17/1 373/3 39/01 منفی گرا ی
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های کشیدگی و همان طور که در ستون دهدههای توصیفی میانگین و انطراا استاندارد متریرهای پژوهش را نشان میاندازه 0جدول 

های نرمال های ا ن پژوهش را احتماالً به عنوان دادهشود تماا متریرهای پژوهش کشیدگی و چولگی نرمال دارند  لذا دادهچولگی د ده می

ها رجوع کرده بر اساس ن دادهاسمیرنوا برای اطمینان از نرمال بود –توان به آزمون کولوموگروا توان به حساب آورده از ا ن روی میمی

توان از آزمون ها نرمال اس  و میاسمیرنوا  به غیر از متریر بر دگی و طرد، د گر داده –های ستون م ناداری آزمون کولوموگروا  افته

ستگی ز آزمون همبهای مرتب  با ا ن متریرها استفاده کرد ولی برای متریر بر دگی و طرد با د اهمبستگی پیرسون برای بررسی فرضیه

 اسپیرمن استفاده کرده 

 فيشر براي مقایسه همبستگی خودشيفتگی با متغيرهاي دیگر پژوهش به تفکيک جنسيت zآزمون  2جدول 

 متریر
 جنسی 

Z P 
 مرد زن

 39/1 71/1 -03/1 12/1 مطرومی  هیجانی

 39/1 03/1 09/1 03/1 رهاشدگی

 31/1 25/1 09/1 20/1 اعتمادیبی

 29/1 -10/0 21/1 12/1 پذ ریآسیر

 35/1 -07/1 27/1 29/1 وابستگی

 39/1 03/1 07/1 09/1 نیص  ا شرا

 57/1 90/1 17/1 07/1 شکس 

 95/1 32/1 21/1 25/1 اطاع 

 39/1 72/1 19/1 22/1 ا ثارگری

 57/1 -55/1 09/1 19/1 استطیاق

 71/1 -03/1 22/1 21/1 م یارهای سرسختانه

 71/1 -03/1 22/1 21/1 داریخو شتن

 71/1 -03/1 22/1 21/1 خو شتن تطول نیافته

 37/1 75/1 05/1 31/1 گرا یمنفی

 19/1 39/0 17/1 33/1 بازداری هیجانی

 30/1 12/0 05/1 30/1 تنبیه

 27/1 03/0 17/1 23/1 جو یپذ رش

 

های  انگ در دانشجوی های والد نی طرحوارهخودشیفتگی با ر شههیچ تفاوت م ناداری بین همبستگی  2های جدول بر اساس  افته 

 های تهران وجود ندارده زن و مرد دانشگاه

های ناسازگار  انگ و خودشیفتگی مرضی به تفکیك جنسی  بر اساس آزمون های والد نی طرحوارهی میانگین بین ر شهنتا ج میا سه

t  گزارش شده اس ه  3در جدول 

 

 

 

 

 

 

 27/1 12/0 13/1 17/0 339/3 17/05 بازداری هیجانی

 95/1 99/1 70/1 -27/1 330/3 19/01 تنبیه

 92/1 97/1 32/1 -37/1 179/7 03/03 پذ رش جو ی

 79/1 35/1 -09/1 -33/1 330/33 75/015 - خودشيفتگی مرضی
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 براي مقایسه ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش به تفکيک جنسيت tآزمون  3جدول 

 متریر
 های لیونآزمون همسانی وار انس میانگین )انطراا م یار(

T P 
 F P مرد زن

 00/1 59/0 13/1 13/3 12/09(07/9) 92/03(39/9) مطرومی  هیجانی

 03/1 33/0 31/1 01/0 79/9(79/3) 05/9(57/3) رهاشدگی

 77/1 97/1 71/1 90/1 97/9(07/7) 03/9(75/3) اعتمادیبی

 12/1 35/2 23/1 72/0 71/7(99/7) 97/9(20/7) نیص  ا شرا
 05/1 77/0 73/1 51/1 91/3(23/7) 99/9(31/3) شکس 

 03/1 39/0 50/1 73/1 72/000(97/31) 33/017(33/32) خودشیفتگی

 

اس  برای تماا متریرها برقرار اس ه براساس نتا ج  tها که شرد الزا برای اجرای آزمون وار انسهمسانی  3های جدول بر اساس  افته

 ( در زنان و مردان تفاوت وجود دارده p ,35/2=t=12/1ی نیص  ا شرا )تنها بین میانگین طرحواره tستون 

 گزارش شده اس ه  7و تنی در جدول مان uون های ناسازگار  انگ به تفکیك جنسی  بر اساس آزمی بین طرحوارهنتا ج میا سه
 

 هاي ناسازگار به تفکيک جنسيتویتنی براي مقایسه طرحوارهمان uآزمون  4جدول 

 متریر
 میانگین رتبه

U P 
 مرد زن

 03/1 11/2700 22/91 72/32 پذ ریآسیر

 30/1 51/2571 15/97 39/90 وابستگی

 27/1 51/2530 07/97 90/90 اطاع 

 25/1 51/2519 52/97 39/90 ا ثارگری

 79/1 11/2920 10/93 72/92 استطیاق

 73/1 51/2923 73/99 75/92 م یارهای سرسختانه

 09/1 51/2772 39/31 50/91 داریخو شتن

 09/1 11/2597 93/93 23/92 خو شتن تطول نیافته

 00/1 51/2371 15/30 31/97 گرا یمنفی

 20/1 11/2793 37/97 77/91 بازداری هیجانی

 19/1 11/2300 17/32 93/93 تنبیه

 95/1 51/2970 17/99 39/93 جو یپذ رش

 

 های  انگ بین زنان و مردان وجود ندارده های والد نی طرحوارههیچ تفاوت م ناداری در ر شه 7های جدول بر اساس  افته
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 گيري بحث و نتيجه
های ناسازگار  انگ و خودشیفتگی مرضی وجود دارده های والد نی طرحوارهی م ناداری بین ر شهکه رابلهنتا ج ا ن پژوهش نشان داد 

ی میانگین نمرات زنان و مردان در ا ن ملال ه تفاوت م ناداری ارتباد  ادشده در بین زنان و مردان تفاوتی م نادار نداش   همچنین میا سه

، 3، آرنائو2، گر ن0های ز گلرهیلا در زنان و مردان تفات م ناداری مشاهده شده ا ن  افته با پژوهشنداش ه و تنها در  مییاس نیص  ا شر

 [ تلابق دارده i( ]0379[ و ضابلی و ج فری )ii( ]2100، )5 رزو می 7سیسمور

ی ها، مخصوصاً در میان افرادهای آنکنند، تفاوتاند و دوش به دوش مردان کار میامروزه مخصوصاً از زمانی که زنان وارد بازار کار شده

ها ی از ا ن نوع، نتا ج مشابه به دس  ها ا ن اس  که در مییاسهای آندانشگاهی، بسیار کم شده اس ه منظور از کاهش تفاوت با تطصیالت

ی اصلی در افراد دارای رهنیص  ا شرا و مطرومی  هیجانی دو طرحوا (ه0372زاده و انتظاری،   نیل از علوی7330)گنجی، [ ii]آورند می

وی از ا ن ره سارندشان شراکنند و از خود واق ی می ارزشیبی و نیص احساس خودشیفته، اختالل شخصی  خودشیفته هستنده اغلر افراد

 شخصی  اختالل به بیماران مبتاله ( ][2113کنند ) انگ و همکاران، شان و ا جاد رواب  صمیمی پیشگیری میبه زندگی د گران از ورود

 د رواب وار ا نکه مطض به اما هستند، صمیمی رواب  مشتاق که سالهاس  آنها عاطفی هستند، دوسوگرا ی دچار صمیمی  درباره خودشیفته

 هایرهطرحوا بین تنش به را پد ده ا ن توانمیزننده می را پس د گران مطب  و دهد می دس  آنها به ناخوشا ندی احساس شوند می صمیمی

 باعث ارزشیبی  ا نیص احساس کند، امامی ترغیر صمیمی رواب  سم  به را هاآن مطرومی ، احساس داد، رب  نیص هیجانی و مطرومی 

 ه کنار بکشند رواب  ا ن از را خودشان شودمی

 تنها به سبك کودکِهای اصلی در خودشیفتگی هستند که بخشی از خودشیفتگی مطرومی  هیجانی و شرا  ا نیص به عنوان طرحواره

پذ ر اس  که در بیماران مبتال به اختالل (ه در نها    ا ن ذهنی  نوعی ذهنی  کودک آسیر2113باشد ][ ) انگ، کالسکو و و شار، می

 ه والد نکنند که بشوده بیشتر ا ن بیماران مثل کودک تنها ی هستند که در صورتی احساس ارزشمندی میشخصی  خودشیفته مشاهده می

 ن ا خود زورگو ی کننده با ا ن وجود، ا ن بیماران م موالً از ا ن احساس اصلی خود، آگاهی ندارند، به دلیل ا ن که مهمتر ن نیازهای هیجانی

ی های والد نی طرحوارهکننده افراد دارای ر شهبیماران در دوران کودکی ارضاء نشده اس ، ا ن بیماران م موالً احساس خالء و تنها ی می

شان دادند، والد نها نشان نمیشان را به صورت جسمی به آناند  ا صمیمی ها را دوس  نداشتهکنند عاشیانه آنمطرومی  هیجانی احساس می

 کردنده ها را راهنما ی نمیدادند و آنها زمان ز ادی را اختصاص نمیبه آن

ی های ناسازگار اولیه  انگ با خودشیفتگهای والد نی طرحوارهبین ر شه به طور کلی کهتوان نتیجه گرف  در نها   به طور خالصه می

های متفاوت مورد بررسی قرار ی دانشجو ی ارتباد وجود دارده از آنجا ی که خودشیفتگی به طور کلی و نه به صورت سبكمرضی در نمونه

های متفاوت اثرات  ك د گر را در فرمول همبستگی خنثی گروهی باال ی وجود داشته اس ه به عبارت د گر سبكگرفته اس  وار انس درون

ای هجا ی که خودشیفتگیانده از آنی ض یف قرار داشتههای مشاهده شده اغلر در دامنهتوان د د که همبستگیاند  و به همین دلیل میکرده

با  بین نمرات پا ین و افراد خودشیفتهذهنی  خودبزرگمتفاوتی وجود دارد ا ن  افته قابل تبیین اس ه به عنوان مثال افراد خودشیفته با 

آورنده ا ن دلیلی اس  بر ا ن  افته ز را نمرات ا ن دو سبك نمرات پذ ر نمرات باال ی در ا ن طرحواره به دس  میذهنی  کودک آسیر

د نی های والها در ر شهعدا وجود تفاوتشود و به همین دو دلیل کنند و در نتیجه همبستگی نزد ك به صفر د ده می کد گر را خنثی می

 های ناسازگار قابل مشاهده اس هطرحواره

شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پروفسور نامه نو سنده اول جه  در اف  مدرک کارشناسی ارشد رشته روانا ن میاله از پا ان"

 "حسابی تفرش استخراج شده اس ه
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