
 

 
 

 

 در ساكن افسرده دانشجويان در خودشيفتگي و شخصيتي تمايزيافتگي با هيجاني ناگويي رابطه

 7931 سال در تهران شهر مركز هايخوابگاه

 2تاجری بیوک دکتر ،1غیاثوند یعقوبجانی لیال

 .ایران تهران، روانشناسی، گروه تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شخصیت، روانشناسی ارشد کارشناس .1

 (مسئول نویسنده) کرج، ایران. واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،شناسیروان گروه استادیار .2
 31-64، صفحات 1318 ماه، اسفندویکچهل، شماره مچهارنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

ن در دانشجویان افسرده ساكدر و خودشيفتگی  یترابطه ناگویی هيجانی با تمایزیافتگی شخصي هدف از این پژوهش بررسی

دانشجویان ساكن در جامعه آماري كليه از نوع همبستگی است. و روش پژوهش توصيفی بود. هاي مركز شهر تهران خوابگاه

یان دانشجو نفر از این 811 حجم نمونهبودند.  8931-8931با تشخيص افسردگی در سال تحصيلی هاي مركز شهر تهران خوابگاه

(، تمایزیافتگی 8331) لوريتو  ، پاركریبگب هيجانیناگویی  هاي پرسشنامهبه پرسشنامه و انتخابدر دسترس گيري به شيوه نمونه

 (8331براون )( و افسردگی بک، استير و 8311) يتر(، خودشيفتگی راسکين و 5182باربر )خود دریک، مورداک، مارسزالک و 

ها نشان یافته .تحليل شد متغيرهبا استفاده از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون چند شدهآوريعجمهاي پاسخ دادند. داده

ناگویی هيجانی با (. بين P<18/1دارد )داري وجود رابطه منفی و معنی یناگویی هيجانی با تمایزیافتگی شخصيتبين  داد كه

از  درصد %1/12نيز آشکار كرد كه چندمتغيره نتایج تحليل رگرسيون  (.P<18/1داري وجود دارد )رابطه مثبت و معنی خودشيفتگی

. ودشتبيين میابعاد ناگویی هيجانی  وسيلهبه خودشيفتگیاز كل واریانس  درصد %8/23و  تمایزیافتگی شخصيتیكل واریانس 

در يفتگی و خودش یزیافتگی شخصيتتمایبينی پيشسهم معنادار در ابعاد ناگویی هيجانی دهد كه هاي این پژوهش نشان مییافته

 .دنداردانشجویان افسرده 

 .، افسردگیخودشيفتگیی، تمایزیافتگی شخصيت ناگویی هيجانی، کلیدی: هایواژه

 
 1318 ماهاسفند، ویکچهلم، شماره دوره چهاری نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 16

http://ijndibs.com/article-1-412-fa.html


 و همکار ندغیاثو یعقوبجانی                                                                  افسرده دانشجویان در خودشیفتگی و شخصیتی تمایزیافتگی با هیجانی ناگویی رابطه

  

 

 95                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 

 قدمهم

ي یک بيمارگذارد. افسردگی هاي مختلف زندگی میبر عملکرد فردي افراد در حوزه ی یا خلقی كهافسردگی یک اختالل عاطف

 يراهنما(. بر اساس 5183، 8بورگ، ماگالهس، كاستا و مورتبرگاست )افراد بوده زندگی  تهدیدكنندهبالقوه  طوربهمزمن، عودكننده و 

 2پذیر، خلق تحریک1، پوچی9ي خلق و خوي خستههابا ویژگی (DSM-5) 5ویراست پنجم-روانی تشخيصی و آماري اختالالت

، 1آمریکا پزشکیروانانجمن گذارد )می تأثيرشود و كه بر كاركردهاي اجتماعی، شغلی و سایر كاركردهاي مهم فرد مشخص می

فی با افسردگی شخصيت باشد كه بریدگی هيجانی و عاط 1تمایزیافتگیتواند ابعاد بر افسردگی می تأثيرگذاریکی از عوامل (. 5189

بربر سازگاري افراد در  تأثيرگذار(. تمایزیافتگی شخصيتی از عوامل 5181، 1چوي و موردوکدارند )در دانشجویان رابطه معنادار 

و هم  85، گریز هيجانی88، موقعيت من81هيجانی از خود شامل چهار بعد واكنش تمایزیافتگی(. 5181، 3لوهان و گوپتااست )زندگی 

است كه  82بوئن 81هاي خانوادهاز مفاهيم نظریه سيستم خود یکیاز  تمایزیافتگی، دیگرعبارتبه؛ باشدمی 89یگرانآميختگی با د

، متفکر ماندن در حين تجربه هيجانات قوي و تجربه صميميت و استقالل در روابط هيجاناتشانظرفيت افراد براي مدیریت  عنوانبه

 (.5183، 81سيمون، دي پالسيدو و كونوي ؛ به نقل از5113، 81رواسکورن، استنلی و شاپياست ) شدهتعریف

( 5189آمریکا ) کیپزشروان انجمن (DSM-5) یروان آماري اختالالت و تشخيصی راهنمايپنجمين  تعریف بر اساساز طرفی 

نندگی خود، کدر عين ش بينیخودبزرگنظير  هايویژگیخودشيفتگی تركيب مهمی از صفات و فرایندهاي شخصيت است كه با 

، دزیوبک، شولز) یهمدل(، نياز به تحسين و نداشتن 5111، 81آمز، رز و آندرسونبودن )اشتغال ذهنی درباره موفقيت، احساس محق 

تخيالت مربوط به قدرت زیاد، زیبایی و موفقيت، حساسيت زیاد به انتقاد و (، 5189، 83واتر، هکرن، بابویج، رنبرگ، هاسر و روپکه

و یک اختالل روانی جدي است كه در یک درصد از جمعيت  شودیماز دیگران در روابط بين فردي مشخص  یكشبهرهتمایل به 

 به نياز هايگرایش به كه یک اختالل شخصيتی است خودشيفتگی (.5181، 51پينکاس و لوكوویتسکسهستند )آمریکا به آن مبتال 
                                                           
1. Borg, MagalhÃes, Costa & MÖrtberg 

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.) 
3. presence of sad 
4. empty 
5. irritable mood 
6. American Psychiatric Association 
7. differentiation 
8. Choi & Murdock 
9. Lohan & Gupta 
10. emotional reactivity 
11. igo position 
12. emotional fusion 
13. emotional cut off 
14. family systems theory 
15. Bowen's  
16. Skowron, Stanley & Shapiro 
17. Simon, DiPlacido & Conway 
18. Ames, Rose & Anderson 
19. Schulze, Dziobek, Vater, Heekeren, Bajbouj, Renneberg, Heuser & Roepke 
20. Pincus & Lukowitsky 
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ته، نفس تورم یاف باعزت طورمعمولبهیک ویژگی شخصيتی،  عنوانبهخودشيفتگی  شود.از سوي دیگران مربوط می تائيد و تحسين

در خودشيفتگی دارند نياز اساسی و پایداري  باالییافرادي كه نمره . همتایی، قدرت و اقتدار مشخص است، حس بیخودمحوري

ود اي نسبت به توانایی خمتعصبانهنمایی كرده و دیدگاه آوردهایشان را بزرگبراي توجه و تحسين دارند و تمایل دارند تا دست

 (.8932؛ به نقل از پوراسمعلی، موالیی، عليزاده گورادل و هاشمی، 5188، 8كارلسون، وازیره و اولتمنزباشند )داشته 

و نوروزي،  خانیعلي، ییزكی ،كرمیهستند )شخصيت را دارا  تمایزیافتگیابعاد  بينیپيشها ناگویی هيجانی توان بر اساس پژوهش

و  احساسات فيدر توص يدشوار، احساسات ییدر شناسا يدشوار شاملاست كه  5یک آسيب شخصيتیناگویی هيجانی  (.8939

راي توانایی ب فقدانمشکل در فرآیند تنظيم هيجان، عدم وجود كلمات براي هيجانات و احساسات،  عنوانبهی بوده و نيتفکر ع

هيجان كه  هاي تنظيماختالل در مکانيزم عنوانبه، ناگویی هيجانی دیگرعبارتیبهست. ا شدهتوصيفبرقراري ارتباط با احساسات 

گليالرو، چيمنتی، فونتی، كونياست )شده  سازيمفهومباشد هاي افتراقی هيجانی و جسمانی به رویدادهاي زندگی افراد میشامل پاسخ

هاي خود نيستند یی هيجانی دارند قادر به تشخيص و تميز دادن هيجانافرادي كه ناگو(. 5183، 9هيتاج، تریگيانس، تئولی و پریسونه

(. ناگویی هيجانی نقش مهمی 8931باباي خاكيان، كرمی و رشيدي، كنند )توانند افکار و احساسات خود را درک و توصيف و نمی

اف، هافمن، بانژهستند )دیگران دچار ضعف هاي همدالنه افراد دارد، كسانی كه ناگویی هيجانی باالیی دارند در همدلی با در قضاوت

براي تشکيل خانواده و آمادگی جدایی  شخصيت تمایزیافتگیبا توجه به اهميت ابعاد (. 5181، 1كانسکه، گراتنر، برمپوهل و سينگر

فتگی بر روي دشيشخصيتی و خو تمایزیافتگیهاي قبلی به نقش ناگویی هيجانی بر روي در پژوهش كهازآنجاییو  از خانواده اصلی

و خودشيفتگی  یآیا بين ناگویی هيجانی با تمایزیافتگی شخصيتپژوهش این است كه  سؤالدانشجویان افسرده بررسی نشده است. لذا 

 وجود دارد؟رابطه دانشجویان افسرده در 

 وش پژوهشر 

شخيص با تهاي مركز شهر تهران بگاهدانشجویان ساكن در خوااز نوع همبستگی است. جامعه آماري كليه  پژوهش حاضر توصيفی و

گيري هدفمند و با توجه به ریزش احتمالی برخی پرسشنامه و دشواري به روش نمونه بودند. 8931-31افسردگی در سال تحصيلی 

م نفر انتخاب شدند. در مطالعات همبستگی حج 811ها حجم نمونه آوري دادهبودن جمع برزماندر شناسایی دانشجویان افسرده و 

ها داده وتحليلتجزیهجهت  نفر انتخاب شدند. 811(، لذا در این پژوهش حجم نمونه 8931دالور، ) است پيشنهادشدهنفر  811نمونه 

در سطح توصيفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصيفی جهت سنجش متغيرهاي پژوهش از ميانگين و انحراف معيار استفاده شد. 

استفاده شد.  رهچندمتغيررسی روابط بين متغيرها از ضریب همبستگی پيرسون و تحليل رگرسيون در سطح آمار استنباطی جهت ب

 بود. 51نسخه  SPSS افزارنرمها داده وتحليلتجزیهابزار 

 

                                                           
1. Carlson, Vazire & Oltmanns 
2. personality trauma 
3. Chimenti, Fonti, Conigliaro, Hitaj, Triggianese, Teoli & Perricone 
4. Hoffmann, Banzhaf, Kanske, Gärtner, Bermpohl, & Singer 
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 ابزارهای پژوهش

ت. این پرسشنامه اس شدهتهيه (8331) 5لوري، پاركر و تیبگبتوسط  8پرسشنامه ناگویی هيجانی تورنتو: ناگويي هیجانيپرسشنامه 

 احساسات فيدر توص يدشوار، 81و  89، 3، 1، 1، 9، 8با سواالت  احساسات ییدر شناسا يدشوار مؤلفه ریو سه ز دارد سؤال 51

تورس، گئورا، ميلر، كند )گيري میاندازهرا  51و  83، 81، 81، 82، 81، 1، 2سواالت ی با نيو تفکر ع 81و  85، 88، 1، 5سواالت با 

، 8نمره  ممخالف كامالًبه این صورت كه  کرتيل ايدرجهپنج اسيمقیک  درگذاري آن (. نمره5183، 9كروز و ویرا و روچا كاستا،

چيمنتی، فونتی، كونيگليالرو، هيتاج،  رديگیمنمره صورت  2 مو كامالً موافق 1نمره  ، موافقم9نمره  ، نظري ندارم5نمره  ممخالف

 كامالًشود. به این صورت گذاري مینمرهمعکوس  صورتبه 83و  81، 81، 2، 1(. سواالت 5183ه، تریگيانس، تئولی و پریسون

(. 5183، 1كافتسيوس و هيسشود )داده می نمره 8م و كامالً موافق 5نمره  ، موافقم9نمره  ، نظري ندارم1نمره  ممخالف، 2نمره  ممخالف

ایران براي بررسی در (. 5183، 2كينایرد، استورات و تچانتوریااست ) شدهگرفتهر نظر نقطه برش پرسشنامه د عنوانبه 18نمره باالتر از 

است و روایی همگرایی  آمدهدستبه 11/1كرونباخ  يآلفا بیضراست كه  شدهاستفادههمسانی درونی پرسشنامه از آلفاي كرونباخ 

است  شدهگزارش 18/1و معنادار در سطح  21/1مبستگی ( ضریب ه5119) نزیپا 1زناشویی زدگیدلپرسشنامه ناگویی با پرسشنامه 

( ضریب 8313ریف ) شناختیروانروایی همگرایی با استفاده از پرسشنامه بهزیستی  (.8931 ،ذاكري، صفاریان طوسی و نجات)

 11/1ونباخ (. در خارج از كشور آلفاي كر8931است )سدیدي و یمينی،  آمدهدستبه 18/1دار در سطح و معنی -13/1همبستگی 

)معنادار 11/1و ضریب بازآرایی  18/1(. در یک پژوهش دیگر ضریب آلفاي كرونباخ 5183، 1گاودا و كرزولکاست ) آمدهدستبه

 مارچی، مارزتی، اورو، لمتی،است )پایایی بسيار خوب پرسشنامه ناگویی هيجانی  دهندهنشاناست كه  شدهگزارش( 18/1در سطح 

است كه ضریب آلفاي كرونباخ كل سواالت  شدهاستفاده(. در پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ 5183، 1ورسانوميکولی، سياچينی و كون

 است. آمدهدستبه 11/1

 81دریک، مورداک، مارسزالک و باربر 3خود فرم كوتاه تمایزیافتگیشده  تجدیدنظرپرسشنامه : يتمايزيافتگي شخصیتپرسشنامه 

؛ 81و  81، 81، 88، 3، 1با سواالت  88پذیري هيجانیواكنشمقياس  چهار خردهاست كه  سؤال 51است و داراي  شدهتهيه( 5182)

                                                           
1. Toronto Alexithymia Scale (TAS) 
2. Bagby, Parker & Taylor 
3. Torres, Guerra, Miller, Costa, Cruz, Vieira & Rocha 
4. Kafetsios & Hess 
5. Kinnaird, Stewart & Tchanturia 
6. Marital Burnout Questionnaire (MBQ) 
7. Gawęda & Krężołek 
8. Marchi, Marzetti, Orrù, Lemmetti, Miccoli, Ciacchini & Conversano 
9. Self-Differentiation Inventory Short Form (SDI-SF) 
10. Drake, Murdock, Marszalek & Barber 
11. emotional reactivity 
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، 1، 2، 5با سواالت  9؛ هم آميختگی با دیگران82و  1، 1با سواالت  5گریز هيجانی ؛51و  83، 85، 81، 9، 8با سواالت  8موقعيت من

 1نمره، متوسط  2نمره، زیاد  1گيرد كه به خيلی زیاد اي صورت مینهگزی 1گذاري در طيف كند. نمرهگيري میرا اندازه 81و  89

و  81، 81، 81، 82، 81، 89، 88، 3، 1، 1، 1، 2، 1، 5سواالت  گيرد.تعلق می نمره 8نمره، خيلی كم  5نمره، كم  9دانم نمره، نمی

نمره، كم  1 دانمنمینمره،  9نمره، متوسط  5اد نمره، زی 8شود. به این صورت كه خيلی زیاد گذاري میمعکوس نمره صورتبه 83

ت و پایایی اس قرارگرفته تائيدمورد  تمایزیافتگیگيرد. در داخل ایران روایی و پایایی پرسشنامه نمره تعلق می 1نمره، خيلی كم  2

(. در پژوهش بر 8935و اعتماد، فخاري، لطيفيان ) است آمدهدستبه 11/1آن با روش همسانی درونی با استفاده از آلفاي كرونباخ 

هاي اجتماعی پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار و ضریب آلفاي كرونباخ براي خرده روي مردان و زنان كاربر شبکه

حليل تاست و همچنين براي تعيين روایی عاملی از تحليل عاملی اكتشافی و  آمدهدستبه 11/1 هاسؤالو براي  11/1هاي آن مقياس

(. در پژوهش بر روي دانشجویان دانشگاه آزاد 8932رسولی، آسوده، تمرچی و حسينی، ) است قرارگرفته تائيدمورد  تأیيديعاملی 

، گریز 11/1، موقعيت من 11/1هيجانی  پذیريواكنش هايمؤلفهالر به روش همسانی درونی آلفاي كرونباخ براي بررسی پایایی 

(. در 8931ميرزایی، زارعی و صادقی فرد، ) است شدهگزارش 11/1و كل سواالت  11/1گی با دیگران و هم آميخت 19/1هيجانی 

دریک، ) است آمدهدستبه 15/1هفته  1( و ضریب بازآزمایی بعد از 5182، 1سو-)الم و چان 11/1خارج كشور آلفاي كرونباخ 

 31/1است كه ضریب آلفاي كرونباخ كل سواالت  شدهاستفادهاخ در پژوهش حاضر آلفاي كرونب(. 5182مورداک، مارسزالک و باربر، 

 است. آمدهدستبه

كه  سؤال 11این پرسشنامه شامل . است شدهتهيه( 8311) 1توسط راسکين و تري 2پرسشنامه خودشيفتگی: خودشیفتگيپرسشنامه 

با  3جوییبرتري، 91و  91، 51، 51، 1، 9، 5الت با سوا 1، خودنمایی91و  99، 95، 85، 88، 81، 1، 8با سواالت  1اقتدار مؤلفه 1

، 51و  52، 51، 81، 81، 2با سواالت  88، محق بودن92و  59، 81، 89، 1با سواالت  81كشی، بهره11و  91، 51، 3، 1سواالت 

عبدي و نصيري، )كند گيري میرا اندازه 53و  83، 82با سواالت  89و خودبينی 93و  91، 98، 55، 58، 81با سواالت  85خودبسندگی

. شودپاسخ داده می( ب) ريخو ( الف) یبل صورتبهباشد كه اي ليکرت میدرجه 5 صورتبهگذاري پرسشنامه شيوه نمره (.8931

، 1و براي سواالت  8نمره  93، 91، 91، 91، 91، 99، 98، 91، 53، 51، 52، 51، 58، 81، 81، 89، 85، 88، 1، 1، 9، 5، 8سواالت 

                                                           
1. igo position 
2. emotional fusion 
3. emotional cut off 
4. Lam & Chan‐So 
5. narcissistic personality inventory (NPI) 
6. Raskin & Tri 
7. authority 
8. exhibitionionism 
9. superiority 
10. exploitativeness 
11. entitlement 
12. self-sufficiency 
13. vanity 
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گذاري سواالت از صفر تا یک نمره. گيردتعلق می( 1)صفر نمره  11و  92، 95، 51، 51، 59، 55، 51، 83، 81، 81، 82 ،81، 3، 1، 2

مرات از صفر دامنه ن درنتيجه. نمره یک بيانگر وجود نشانه خودشيفتگی استفقدان خودشيفتگی و  دهندهنشاننمره صفر . شوندمی

بررسی پایایی پرسشنامه  (.8931صفاري نيا، دهستانی و فطري، )است خودشيفتگی بيشتر  دهندهنشاناست كه نمرات باالتر  11تا 

پایایی پرسشنامه با (. 5181، 8ادلستين، یو و كواس)است  شدهگزارش 18/1نشان داده است كه ضریب آلفاي كرونباخ نمره كل آن 

و با استفاده همسانی درونی براي  11/1تا  22/1ها بين مقياس و براي خرده 18/1استفاده از روش بازآزمایی براي كل مقياس برابر 

صفاري نيا، شقاقی و )است است كه پایایی رضایت بخشی  آمدهدستبه 22/1تا  92/1ها و براي خرده مقياس 11/1مقياس برابر 

برونگرایی و توافق جویی  هايبررسی روایی همزمان پرسشنامه با خرده مقياس منظوربههمچنين نتایج پژوهش (. 8938ملکی، 

 11/1و  19/1، 15/1نشان از ضرایب به ترتيب  9-پرسشنامه چند محوري ميلون خودشيفتیپرسشنامه پنج عاملی و خرده مقياس 

همسانی درونی پرسشنامه با آلفاي كرونباخ (. 8939صفاري نيا، آقایوسفی و برادران، )است است كه بيانگر روایی همزمان مناسب 

است  شدهاستفادهدر پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ (. 5181، 5كروسمارک، كمپل، كرووي و ميلر)است  آمدهدستبه 12/1ضریب 

 است. آمدهدستبه 38/1كه ضریب آلفاي كرونباخ كل سواالت 

 سؤالكه هر  سؤال 58( ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 8331) نيكاربپرسشنامه افسردگی بک، استير و : گيافسردپرسشنامه 

(. مجموع نمرات بين صفر 5183بورگ، ماگالهس، كاستا و مورتبرگ، باشد )می 9-5-8-1گذاري بين شامل چهارگزینه با دامنه نمره

 83افسردگی خفيف تا متوسط، نمرات  دهندهنشان 81تا  81فقدان افسردگی، نمرات  دهندهنشان 3تا  1متغير بوده كه نمرات  19تا 

برگ، روزنتال، جوهانسون، باشد )افسردگی شدید می دهندهنشان 19تا  91افسردگی متوسط تا شدید و نمرات  دهندهنشان 53تا 

دانشجویان است. در پژوهش  شدهیبررس(. روایی و پایایی پرسشنامه در داخل ایران 5183، 9ليجتهورن، رادوگين، توپوكو و آندرسون

است  شدهگزارش 18/1و كل مقياس  38/1و در مردان  31/1سشنامه اضطراب بک در زنان ه آلفاي كرونباخ پردانشگاه رازي كرمانشا

(. در یک پژوهش براي بررسی روایی همزمان پرسشنامه افسردگی بک از پرسشنامه شفقت 8931كرمی، بگيان، مومنی و الهی، )

است كه  آمدهدستبه 18/1ادار در سطح و معن -51/1است كه ضریب همبستگی بين دو آزمون  شدهاستفاده( 5119) 2نف 1خود

پور، آقایوسفی، محمدي، غباري بناب و انبيایی، شریفی ساكی، علیاست )روایی همگرایی پرسشنامه افسردگی بک  دهندهنشان

 خاست كه ضریب پایایی با استفاده از آلفاي كرونبا شدهمحاسبه(. در یک پژوهش خارج از كشور همسانی درونی پرسشنامه 8931

(. در یک پژوهش دیگر جهت 5181مارتينز و مندرانو، -ویندل، هررارا-پنا، كانو-باتيستا، گوررا-گارسيااست ) آمدهدستبه 35/1

پایایی باالي پرسشنامه افسردگی  دهندهنشاناست كه  آمدهدستبه 38/1بررسی همسانی درونی پرسشنامه ضریب آلفاي كرونباخ 

است كه همگی این نتایج  شدهگزارش 38/1(. در یک مطالعه دیگر نيز آلفاي كرونباخ 5183، 1ساوم، هرشبرگر و سيدراست )بک 

                                                           
1. Edelstein, Yim & Quas 
2. Krusemark, Campbell, Crowe & Miller 
3. Berg, Rozental, Johansson, Liljethörn, Radvogin, Topooco & Andersson 
4. self-compassion 
5. Neff 
6. Um, Hershberger & Cyders 
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است كه ضریب آلفاي كرونباخ  شدهاستفادهدر پژوهش حاضر آلفاي كرونباخ (. 5183، 8هانسوناست )پایایی پرسشنامه  دهندهنشان

 است. آمدهدستبه 13/1كل سواالت 

 هاافتهي

 اقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش. تعداد، حد1جدول 

 انحراف معيار ميانگين حداكثر حداقل تعداد متغيرهاي پژوهش 

 522/1 81/81 52 88 811 احساسات ییدر شناسا يدشوار

 511/1 13/82 51 81 811 احساسات فيدر توص يشوارد

 153/1 25/51 93 88 811 ینيتفکر ع

 195/82 92/29 11 99 811 نینمره كل ناگویی هيجا

 292/1 51/81 95 88 811 پذیري هيجانیواكنش

 111/2 92/83 95 81 811 موقعيت من

 183/5 19/1 85 9 811 یجانيه زیگر

 111/2 11/81 52 88 811 هم آميختگی با دیگران

 159/51 98/15 31 91 811 نمره كل تمایزیافتگی شخصيتی

 211/8 21/1 1 5 811 اقتدار

 113/8 93/1 1 8 811 خودنمایی

 991/8 33/5 2 8 811 جوییبرتري

 115/8 51/5 1 8 811 كشیبهره

 112/1 99/5 1 8 811 محقق بودن

 991/8 11/5 2 8 811 خودبسندگی

 191/1 11/5 9 8 811 خودبينی

 352/1 93/58 92 89 811 نمره كل خودشيفتگی

دهد. و انحراف معيار ناگویی هيجانی، تمایزیافتگی شخصيتی و خودشيفتگی را نشان می نتعداد، حداقل، حداكثر، ميانگي -8جدول 

ت. اس شدهاستفادهنفر بودند. در ادامه براي بررسی روابط بين متغيرها از ضریب همبستگی پيرسون  811ها تعداد آزمودنی

                                                           
1. Hanson 
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 دانشجویان افسردهدر و خودشيفتگی  یتگی شخصيتناگویی هيجانی با تمایزیافنتایج ماتریس همبستگی پيرسون بين  -5جدول 

 81 89 85 88 81 3 1 1 1 2 1 9 5 8 متغيرهاي پژوهش

              8 ییدر شناسا يدشوار-8

در  يشوارد-5-

 فيتوص
128/1 8 

            

            8 113/1 151/1 ینيتفکر ع-9

پذیري واكنش-1

 هيجانی
123/1- 515/1- 251/1- 

8           

          8 112/1 -191/1 -512/1 -115/1 موقعيت من-2

         8 299/1 115/1 -135/1 -181/1 -118/1 یجانيه زیگر-1

هم آميختگی با -1

 دیگران
212/1- 189/1- 912/1- 

191/1 919/1 592/1 8        

       8 -113/1 -511/1 -211/1 -185/1 112/1 181/1 121/1 اقتدار-1

      8 121/1 -993/1 -525/1 -113/1 -115/1 133/1 919/1 193/1 نماییخود-3

     8 131/1 118/1 -113/1 -918/1 -951/1 -111/1 189/1 158/1 212/1 جوییبرتري-81

    8 119/1 118/1 118/1 -213/1 -818/1 -991/1 -118/1 181/1 251/1 215/1 كشیبهره-88

   8 182/1 129/1 915/1 121/1 -919/1 -921/1 -589/1 -811/1 251/1 298/1 521/1 محقق بودن-85

  8 211/1 139/1 191/1 913/1 115/1 -111/1 -859/1 -511/1 -989/1 211/1 119/1 912/1 خودبسندگی-89

 8 591/1 181/1 913/1 988/1 553/1 911/1 -891/1 -911/1 -211/1 -511/1 911/1 911/1 512/1 خودبينی-81

باشد.درصد اطمينان( معنادار می 33درصد خطا و  8) α =18/1 در سطح آمدهدستبهستگی ضریب همب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 16

http://ijndibs.com/article-1-412-fa.html


 و همکار ندغیاثو یعقوبجانی                                                                  افسرده دانشجویان در خودشیفتگی و شخصیتی تمایزیافتگی با هیجانی ناگویی رابطه

 

 

 93                                                                                                                  1318 ماهدوره چهارم، شماره چهل و یک، اسفند مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 
 

نتایج ماتریس ضریب همبستگی پيرسون نشان داد بين ناگویی هيجانی و تمایزیافتگی شخصيتی رابطه منفی و  -5بر اساس جدول 

 داردود داري وجانی و خودشيفتگی رابطه مثبت و معنی. همچنين بر اساس نتایج بين ناگویی هيج(p< 18/1) داردداري وجود معنی

(18/1 >p) .بر اساس  یتمایزیافتگی شخصيتبينی بين متغيرها رابطه معناداري یافت شد در ادامه براي بررسی پيش كهازآنجایی

 آمده است. -9است كه نتایج در جدول  شدهاستفادهاز رگرسيون چندمتغيره  ناگویی هيجانی

 ناگویی هيجانیی بر اساس تمایزیافتگی شخصيتیب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون به روش همزمان ضرا -9جدول 

 سطح معناداري t ضرایب استاندارد غيراستانداردضرایب  بينمتغيرهاي پيش

B بتاضریب  خطاي استاندارد () 

 151/882 112/2 - 121/83 118/1 (Constantثابت )

 118/1 -999/3 -118/1 199/1 -191/1 احساسات ییدر شناسا يدشوار

 118/1 -111/9 -913/1 129/1 -131/8 احساسات فيدر توص يشوارد

 199/1 -811/5 -551/1 515/1 -259/1 ینيتفکر ع

913/11=F 2=121/1؛R 111/1؛=R 

 است. 111/1رابر ب ییافتگی شخصيتناگویی هيجانی با تمایزنتایج نشان داد كه ضریب همبستگی چندگانه بين  -9با توجه جدول 

مچنين هدرصد از واریانس تمایزیافتگی شخصيتی بر اساس ناگویی هيجانی تبيين شود.  1/12همچنين بر اساس مقدار ضریب تعيين 

 عينیتفکر ( و β= -913/1و  >12/1P) احساسات فيدر توص يشوارد(، β= -118/1و  >12/1P) احساسات ییدر شناسا يدشوار

(12/1P<  551/1و- =βمی )ينی ببينی كنند. در ادامه براي بررسی پيشتوانند تمایزیافتگی شخصيتی دانشجویان افسرده را پيش

 آمده است. -1است كه نتایج در جدول  شدهاستفادهاز رگرسيون چندمتغيره  ناگویی هيجانیخودشيفتگی بر اساس 

 ناگویی هيجانیبر اساس  خودشيفتگیوش همزمان ضرایب استاندارد و غيراستاندارد رگرسيون به ر -1جدول 

 سطح معناداري t ضرایب استاندارد غيراستانداردضرایب  بينمتغيرهاي پيش

B بتاضریب  خطاي استاندارد () 

 919/1 811/5 - 931/9 118/1 (Constantثابت )

 199/1 112/5 211/1 111/1 511/1 احساسات ییدر شناسا يدشوار

 113/1 591/8 852/1 111/1 511/1 احساسات فيوصدر ت يشوارد

 118/1 155/1 111/1 113/1 291/1 ینيتفکر ع

821/319=F 2=238/1؛R 111/1؛=R 

همچنين بر  است. 111/1برابر ناگویی هيجانی با خودشيفتگی نتایج نشان داد كه ضریب همبستگی چندگانه بين  -1با توجه جدول 

ه همچنين نتایج نشان داد كبر اساس ناگویی هيجانی تبيين شود. خودشيفتگی رصد از واریانس د 8/23اساس مقدار ضریب تعيين 

 عينیتفکر ( و β= 852/1و  >12/1P) احساسات فيدر توص يشوارد(، β= 211/1و  >12/1P) احساسات ییدر شناسا يدشوار

(12/1P<  111/1و =βمی )عی دوم مبنی توان فرضيه فربينی كنند. لذا میيشتوانند تمایزیافتگی شخصيتی دانشجویان افسرده را پ

 شد. تائيدرابطه وجود دارد دانشجویان افسرده در ناگویی هيجانی با خودشيفتگی  بر اینکه بين
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 گیریبحث و نتیجه

 ،كرمیحقيقات ا نتایج تب آمدهدستبهاین نتيجه نتایج نشان داد واریانس تمایزیافتگی شخصيتی بر اساس ناگویی هيجانی تبيين شود. 

 رمقانیحسينی و  افشاري ،كریمی ،رضایی(، 8931) هاشمی و شيري ،عليزاده گورادل ،حاجلو(، 8939) نوروزيو عليخانی ، ییزكی

( همسویی و همخوانی 8931) سجادي( و رضائی نژاد، مرادي، حسنی و 8931) فر(، اكبري بورنگ، محتشمی نيا و ساالري8931)

رهاي شود و غالبا با تغييورود به دانشگاه، گذاري مهم و حساس در زندگی جوانان محسوب می آمدهدستبهيجه دارد. در تبيين این نت

به رشته تحصيلی، دوري و  عالقهنبودن با محيط دانشگاه، عدم  ها، انتظارها و روابط، همراه است. آشناها، نقشزیادي در نگرش

 ازجمله، مانند این التیاقتصادي و مشک -نبودن امکانات رفاهی در محيط خوابگاه، كافی جدایی از خانواده، ناسازگاري با سایر افراد

، محتشمی و اكبري بورنگ) شودابتال به افسردگی در آنان  ویژهبهپذیري دانشجویان تواند سبب افزایش آسيبمسائلی است كه می

 (.8931فر، ساالري

خاص در بيان و پردازش هيجانات است و معناي  الله دارد كه نتيجه آن اختعاطفی اشار -یشناختسبکبه یک هيجانی ناگویی 

، به یگردعبارتبهدهی هيجانی و  در خودنظم يدشواربه . ناگویی هيجانیاحساسات است كالمیحقيقی آن، پریشانی در توصيف 

یی ناگو اللشدیدي به اخت اليافرادي كه ابت. شودها گفته میهيجان نظم دهیهيجانی و  اطالعاتناتوانی در پردازش شناختی 

 تالنمایی و سوءتعبير مشکآن به بزرگ يجابههاي خود نيستند و ها و احساسدارند، قادر به درک یا تشخيص هيجان هيجانی

 نظم دهی دازش واین افراد در بازشناسی، آشکارسازي، پر. پردازندآیند، میوجود می هاي هيجانی بهكه به دنبال برانگيختگی جسمی

اكبري بورنگ، محتشمی و ) دارندمشکلهایی مواجه هستند و در تمایز احساسات درونی از احساسات بدنی ها با دشواريهيجان

دیریت شوند و مبرانگيخته نمی یراحتبهچنين افرادي كه در تمایز احساسات درونی و بدنی خود توانا هستند و (. 8931فر، ساالري

براین منطقی است بنا؛ ی دارند، در استقالل از خانواده و تمایزیافتگی شخصيتی با خانواده خود نيز توانایی باالتري دارندهيجانی باالی

 رابطه وجود داشته باشد. دانشجویان افسردهی در ناگویی هيجانی با تمایزیافتگی شخصيتكه بين 

 آمدهدستبهتيجه این نتگی بر اساس ناگویی هيجانی تبيين شود. همچنين نتایج رگرسيون چندمتغيره نشان داد كه واریانس خودشيف

 ،كریمی ،رضایی(، 8931) هاشمی و شيري ،عليزاده گورادل ،حاجلو(، 8939) نوروزيو عليخانی ، ییزكی ،كرمیبا نتایج تحقيقات 

همخوانی دارد. در تبيين این نتيجه ( همسویی و 8931) فر( و اكبري بورنگ، محتشمی نيا و ساالري8931) رمقانیحسينی و  افشاري

ی ها همراه با یک برانگيختگهاي نامتمایز دارند و این احساس، احساسهيجانیبه ناگویی  توان گفت كه مبتالیانمی آمدهدستبه

و این امر  رودو از بين نمی ماندهباقیها، برانگيختگی فعال اما به علت مشکل در تمایز، توصيف و تنظيم احساس ؛جسمانی است

، باعث توليد است هيجانیشود. چنين برانگيختگی كه همراه با ناگویی در دستگاه عصبی خودكار و دستگاه ایمنی می اللباعث اخت

 (.8931فر، اكبري بورنگ، محتشمی و ساالري) شودمی افسردگیهمچنين ابتالي فرد به و  جسمی هايبيماري عالئم

خصيت شگيري صفات تاریک شخصيت مانند خودشيفتگی دارد. يجانی نقش مهمی در شکلهمچنين دشواري در پردازش حاالت ه

هاي فردي و اجتماعی به نمایش گذاشته اي از موقعيتشامل الگوهاي پایدار ادراک و تفکر درباره محيط و فرد است كه در گستره

، اختالل شخصيت الگویی پابرجا (DSM-5) روانیو آماري اختالالت  طبق تعریف پنجمين ویراست راهنماي تشخيصی ود.شمی
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کا، آمری پزشکیروانانجمن ) دارد توجهیقابلدر فرهنگ فرد مورد انتظار است، فاصله  ازآنچهاز تجربه درونی و رفتار است كه 

مند است كه شامل یک حس استحقاق و احساس یک وضعيت ممتاز یک ویژگی جهت 8خودشيفتگیاختالل شخصيت  (.5189

يراب كردن س منظوربهاز دیگران است. این افراد  ترمهمفرد دارد و دیگران است، این باور كه فرد یک شخصيت منحصربه نسبت به

، كمپبل، )ميلر شوندطرد می پذیرند و از جانب دیگرانآسيب درنهایتو تحسين دیگران دارند اما  تائيدنياز به  ازحدبيشوجودشان 

هاي هيجانی نقش مهمی (. توانایی شناخت احساسات و ابراز حالت8931سعادت، كالنتري و قمرانی، ؛ به نقل از 5111، 5پيلکونيس

در جلوگيري از اختالالت شخصيت از جمله اختالل شخصيت خودشيفته در افراد دارد. لذا دانشجویانی كه به دليل ناگویی هيجانی 

 انشجویان افسردهدخودشيفتگی در ناگویی هيجانی با طقی است كه بين كنند. لذا منافسردگی باالتري را نسبت به دیگران تجربه می

 رابطه وجود داشته باشد.

 هايتیمحدوداین مطالعه مقطعی بودن آن است. محدودیت تبيين علی مطالعات همبستگی نيز از جمله عمده  هايتیاز محدود یکی

با تشخيص افسردگی هاي مركز شهر تهران در خوابگاه دانشجویان ساكنپژوهش حاضر فقط روي  ازآنجاكهاین تحقيق است. 

 جوامع مانند دانشجویان با سایر اختالالتبه سایر  يمتعمقابلر، گهاي دیاست، لذا نتایج آن مانند بسياري از پژوهش گرفتهانجام

ت. د جانب احتياط را در نظر گرفنيست. لذا از تعميم نتایج با سایر جوامع بای اضطراب و غيره مبتالبهمانند افراد  شناختیروان

یان بر تمایزیافتگی شخصيتی و خودشيفتگی دانشجو مؤثرهاي دیگر براي شناخت عوامل هاي مشابه در دیگر شهرها و فرهنگپژوهش

 گروه شود. از آنجایی يدتأكهاي شخصيتی و غيره افسرده اجرا شود و بر نقش متغيرهایی همچون راهبردهاي تنظيم هيجان، ویژگی

و  اهاین امر تعميم نتایج را به دیگر گروهبودند، با تشخيص افسردگی هاي مركز شهر تهران دانشجویان ساكن در خوابگاهنمونه 

م ( جهت تعميآموزاندانش خصوصبه) یگردهاي هاي بيشتر بر روي نمونهبنابراین، انجام پژوهش، سازدرا دشوار میجوامع دیگر 

تر آماري كه امکان تحليل هاي پيچيدههاي آینده از حجم نمونه باالتر و روشدر پژوهش. خوردار استنتایج از اهميت بسزایی بر

كيفی بی شامل تركي) يقتحقهاي . استفاده از مطالعات طولی و سایر روشكنند، استفاده شودرا فراهم می گيري بهترتر و نتيجهعميق

به  گردد با استفاده از یک مطالعه كيفیمی يشنهادپتر باشد. به این صورت كه تواند براي بررسی این مطالعه سودمند( میو كمی

ش نشان داد كه ناگویی نتایج پژوهد. پرداخته شوتمایزیافتگی شخصيتی و خودشيفتگی دانشجویان افسرده بر  مؤثربررسی كليه عوامل 

اد دارد؛ بر این اساس به روانشناسان و مشاوران بالينی پيشنه هيجانی با تمایزیافتگی شخصيتی در دانشجویان افسرده رابطه وجود

شود براي بهبود تمایزیافتگی شخصيتی دانشجویان عالوه بر مداخالت خانواده محور بر نقش متغيرهاي هيجانی همچون ناگویی می

آن  بعتبهبود ناگویی هيجانی و هيجانی توجه ویژه شود و با انجام مداخالتی همچون آموزش مدیریت هيجان و تنظيم هيجان به به

به بهبود تمایزیافتگی شخصيتی دانشجویان افسرده كمک شود. نتایج پژوهش نشان داد كه خودشيفتگی با تمایزیافتگی شخصيتی در 

ی شود براي بهبود خودشيفتگدانشجویان افسرده رابطه وجود دارد؛ بر این اساس به روانشناسان و مشاوران بالينی پيشنهاد می

                                                           
1. narcissistic personality disorder 
2. Miller, Campbel,l & Pilkonis 
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بر نقش ناگویی هيجانی توجه ویژه شود و با انجام مداخالتی همچون آموزش مدیریت  شناختیرواندانشجویان عالوه بر مداخالت 

 هيجان و تنظيم هيجان به بهبود خودشيفتگی دانشجویان افسرده كمک شود.

 منابع

 ( .8931اصل دهقان، فاطمه؛ رضائيان فرجی، حميد؛ و حسينيان، سيمين .)بينیهاي تمایزیافتگی والدین در پيشنقش مؤلفه 

 .81-81(، 8)83فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردي، . آموزان دختر و پسرتمایزیافتگی دانش

 ( .تبيين گرایش به اعتياد بر اساس 8931اكبري بورنگ، محمد؛ محتشمی نيا، سميه؛ و ساالري فر، محمد حسين .)

 .828-8111(، 5)1، فصلنامه طب انتظامیدر دانشجویان،  خودتمایزیافتگی و ناگویی خلقی

 ( .رابطه ناگویی هيجانی و ویژگی8931باباي خاكيان، زینب؛ كرمی، جهانگير؛ و رشيدي، عليرضا .) هاي شخصيتی با

 .8-51(، 91)81، شناختیروانهاي نوین فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشفرسودگی شغلی دبيران زن. 

 و  تيشخص رهيرابطه صفات ت (.8932موالیی، مهري؛ عليزاده گورادل، جابر؛ و هاشمی، جواد. ) پوراسمعلی، اصغر؛

 .821-815(، 5)59، ختیشناروانمجله علمی و پژوهشی دستاوردهاي . انیدر دانشجو ینترنتیا يخودافشاگر

 رتباط افسردگی و آلکسی تایميا بررسی ا(. 8931)جواد.  ،هاشمی ؛ واسماعيل، شيري ؛جابر ،عليزاده گورادل ؛نادر ،حاجلو

 .911-928(، 1)51، مجله پزشکی اروميهبا كيفيت خواب. 

 ( .8931دالور، علی .)رشد ، ویرایش جدید، تهران: انتشارات مبانی نظري و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی

 (.195تعداد صفحه )

 كننده شفقت خود در رابطه (. بررسی نقش تعدیل8931حميد. ) ،ذاكري، فاطمه؛ صفاریان طوسی، محمدرضا؛ و نجات

 .25-11(، 53)1فصلنامه آموزش، مشاوره و روان درمانی، . زناشویی در زنان ناسازگار زدگیدلناگویی هيجانی با 

 بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی (. 8932سولی، محسن؛ آسوده، محمدحسين؛ تمرچی، فرزانه؛ و حسينی، زهرا. )ر

 .8-81(، 81)1، فصلنامه علمی و پژوهشی روانسنجیه(، فرم كوتامورداک )د متمایزسازي دریک و پرسشنامه خو

 تایميا( ارتباط ناگویی هيجانی )الکسی(. 8931)نسرین.  ،حسينی رمقانی ؛ وافروز ،افشاري ؛فاطمه ،كریمی ؛فاطمه ،رضایی

 .811-811(، 5)58، دوماهنامه فيضبا اضطراب و افسردگی در بيماران مبتال به آسم. 

 ناگویی خلقی بر اساس سالمت خانواده  بينیپيش(. 8931)پيام.  ،سجادي ؛ ورفيق ،حسنی ؛اميد ،مرادي ؛نسار ،رضائی نژاد

 .95-15(، 18)83، جله علوم پزشکی زانکوموزان دختر. مآاصلی، خودمتمایزسازي و تنظيم شناختی هيجان در دانش

 ( .8931سدیدي، محسن؛ و یمينی، محمد.) اي و ناگویی بر اساس راهبردهاي مقابله شناختیروانبينی بهزیستی پيش

 .852-818(، 5)81، شناختیروانفصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات . هيجانی

 ماكياولی، خودشيفتگی و هاي شخصيت تاریکرابطه ویژگی(. 8931). ميرا ،قمرانیمهرداد؛ و  ،كالنتري جاد؛س ،سعادت(

 .522-515(، 1)81، دوماهنامه راهبردهاي آموزش در علوم پزشکیخودكارآمدي تحصيلی دانشجویان.  ستيزي( باجامعه
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 (. 8931)اب. رب ،انبيایی ؛ وباقر ،غباري بناب ؛محمدرضا، محمدي ؛عليرضا ،آقایوسفی؛ احمد، علی پور ؛شيدا، شریفی ساكی

(، 5)88، رانفصلنامه بيماري هاي پستان ایرطان پستان. بررسی رابطه صبر و شفقت به خود با افسردگی در زنان مبتال به س

12-91. 

 بهزیستی و مسأله حل با شخصيت ابعاد رابطه (.8939فاري نيا، مجيد؛ آقایوسفی، عليرضا؛ و برادران، مجيد. )ص 

 .13-815(، 81)2، فصلنامه علمی و پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانیخودشيفتگی،  نقش: شناختیروان

 اثر ميانجی همدلی، نشخوار فکري و خشم در رابطه بين  (.8931دهستانی، مهدي؛ و فطري، اعظم. )نيا، مجيد؛ صفاري

 .821-811(، 5)1دو فصلنامه علمی و پژوهشی شناخت اجتماعی، . خودشيفتگی و فقدان بخشش ميان فردي

 هاي روانسنجی پرسشنامه شخصيت ویژگیبررسی مقدماتی (. 8938. )و ملکی، بهرام؛ و نيا، مجيد؛ شقاقی، فرهادصفاري

 .18-35(، 1)5، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالينیخودشيفته. 

 ( .8931عبدي، رضا؛ و نصيري، احد.) مجله خودشيفته،  شخصيت هايویژگی بينیپيش در شخصيت نابهنجار ابعاد نقش

 .51-91(، 91)3، اندیشه و رفتار

 خود در تمایزیافتگیهاي روانسنجی پرسشنامه (. بررسی ویژگی8935تماد، جليل. )فخاري، نرگس؛ لطيفيان، مرتضی؛ و اع 

 .92-21(، 2)82 فصلنامه اندازه گيري تربيتی،دانشجویان ایرانی. 

 ( .8931كرمی، جهانگير؛ بگيان، محمدجواد؛ مومنی، خدامراد؛ و الهی، عادله.) سنجی هاي روانسنجش درد ذهنی: ویژگی

 .811-815(، 52)1فصلنامه روانشناسی سالمت، . يدي پرسشنامه چندبعدي درد ذهنیو تحليل عامل تأی

 هاي تبيين تمایزیافتگی خود بر اساس سبک(. 8939) ؛ نوروزي، علی.مصطفی ،عليخانی ؛علی، ییزكی ؛جهانگير ،رمیك

 .3-83(، 5)1، مجله علوم رفتاري. ناگویی هيجانیدلبستگی و 

 نقش تمایزیافتگی خود و عوامل اقتصادي با ميانجيگري (. 8931ال؛ و صادقی فرد، مریم. )ميرزایی، ميترا؛ زارعی، اقب

 .858-815(، 91)81فرهنگ مشاوره و روان درمانی، . تعارضات خانوادگی در پيشگيري از آسيب هاي روانی و اجتماعی
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The relationship of alexithymia with personality differentiation and narcissism in 

depresion students in dormitories in center of Tehran city of year 1397 

 

Abstract 

The purpose of this study was to relationship of alexithymia with personality differentiation and narcissism 

in depresion students in dormitories in center of Tehran city of year 1397. The descriptive- correlation 

method was used. The statistical population consists of all the depresion students in dormitories in center 

of Tehran city of year 2018-2019. In this study, 100 depresion students by convenience sampling method 

were selected as samples. In this research and they were asked to fill in twenty-item Toronto alexithymia 

scale Bagby, Parker & Taylor (1994), differentiation of self inventory—short form of Drake, Murdock, 

Marszalek & Barber (2015), narcissistic Personality Inventory og Raskin & Terry (1988) and manual for 

the BDI-II of Beck, Steer & Brown (1996). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and 

multivariate regression. Findings showed that there was a negative and significant correlation between s 

alexithymia with personality differentiation (P<0/01). There was a positive and significant correlation 

between s alexithymia with narcissism (P<0/01). Regression analyses also revealed that 54/5 of variance 

of personality differentiation and 64/1 of variance of narcissism was explained by alexithymia. This study 

confirmed the significant contribution of s alexithymia on personality differentiation and narcissism in 

depresion students. 

Keywords: alexithymia, personality differentiation, narcissism, depression. 
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