
NARQ-S, versie voor kinderen 
 
Kies het antwoord dat het best bij je mening past 
Je hebt een antwoordformaat met 4 categorieën ter beschikking (van 0 = „Helemaal niet waar“ tot 3 = „Helemaal 
waar“) 

 

Grondgedachte 

De eigenschap Narcisme kan in twee positief gecorreleerde dimensies worden verdeeld: Admiration en Rivaly. Beide 
dimensies bestaan uit verschillende cognitieve, emotionele, motivationele en gedragsmatige facetten. Die zijn het 
resultaat van twee onderscheidbare tussenmenselijke strategieën, gericht op: 1) het genereren van bewondering door 
anderen ter bevordering van het eigen zelfbeeld (Admiration) en 2) anderen uit zelfbescherming het onderspit te laten 
delven (Rivalry). Gemeenschappelijk aan deze dimensies is een overkoepelend doel om een grandioos zelfbeeld in 
stand te houden. De differentiering  van deze dimensies kan tot een beter begrip van de determinanten, processen, en 
consequenties van narcisme bijdragen. 

 

Vorming van schalen (SPSS-Syntax) 

*Globale schaal Narcisme 

compute cnarq = mean (cnarq_1 to cnarq_6). 

exe. 

*Dimensies Admiration en Rivalry 

compute cnarq_adm = mean (cnarq_2, cnarq_4, cnarq_5). 

exe. 

compute cnarq_riv = mean (cnarq_1, cnarq_3, cnarq_6). 

exe. 

 Helemaal niet waar Niet echt waar Best wel waar Helemaal waar 
1. Ik reageer bozig als andere kinderen meer 
aandacht krijgen dan ik.  

0 1 2 3 

2. Ik verdien speciale aandacht  0 1 2 3 
3. Als andere kinderen proberen beter te zijn 
dan ik, dan hoop ik dat het ze mislukt. 

0 1 2 3 

4. Ik vind het fijn om na te denken over hoe 
speciaal ik ben. 

0 1 2 3 

5. Ik krijg veel aandacht omdat ik speciale 
dingen kan. 

0 1 2 3 

6. De meeste andere kinderen zijn sukkels. 0 1 2 3 



NARQ-S, English Translation of Dutch Child Version 

 
Please circle the answer that fits your opinion best 
You have a response format with 4 options ranging from “0 = Not at all true” to “3 = Completely true”. 
 

 
 
Background  

The NARQ is based on the idea that narcissism can be decomposed into two positively correlated dimensions: 
Admiration and Rivalry. These dimensions each encompass different cognitive, affective-motivational, and behavioral 
facets and result from two distinct interpersonal strategies: the tendency to approach social admiration by means of 
self-promotion (assertive self-enhancement) and the tendency to prevent social failure by self-defense (antagonistic 
self-protection). Both dimensions share the overarching goal to maintain a grandiose self. Differentiating narcissistic 
admiration and rivalry promises to improve our understanding of the determinants, processes, and consequences of 
narcissism.  

 

Scale Computation (SPSS-Syntax) 

*Overall Narcissism Score 

compute cnarq = mean (cnarq_1 to cnarq_6). 

exe. 

* Admiration and Rivalry dimensions 

compute cnarq_adm = mean (cnarq_2, cnarq_4, cnarq_5). 

exe. 

compute cnarq_riv = mean (cnarq_1, cnarq_3, cnarq_6). 

exe. 

 Not at all true Not really true Quite true Completely true 
1. I react angrily if other children get more 
attention than I 

0 1 2 3 

2. I deserve special attention 0 1 2 3 
3. If other children are trying to be better than 
me, I hope they fail at this 

0 1 2 3 

4. I find it nice to think about how special I am 0 1 2 3 

5. I get a lot of attention because I can do 
special things 

0 1 2 3 

6. Most other children are losers 0 1 2 3 


