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 ،نفس ، عزتز موفقيتا ترس و چندگانه ساده روابط بررسي

 وانمودگرايي با نشانگان منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

 اهواز شهيد چمران دانشگاه تكميلي تحصيالت در دانشجويان

   

  *هنرمند زادهدكتر مهناز مهرابي

 *نژادبساك سودابه

 *ييالق شهني دكتر منيجه

 *شكركن دكتر حسين

 *قيحقي دكتر جمال

   

  چكيده

از  و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس و چندگانه ساده روابط منظور بررسي به پژوهش اين   
 شده اهواز انجام شهيد چمران دانشگاه تكميلي تحصيالت در دانشجويان وانمودگرايي با نشانگان منفي ارزيابي

اهواز  شهيد چمران دانشگاه تكميلي دختر و پسر تحصيالت دانشجوي 033 شامل تحقيق اين اصلي . نمونهاست
شد. هر  كار گرفته به مورد استفاده آزمونهاي سنجي و پايايي منظور اعتباريابي نيز به نفري 033 نمونه بود. يك
 توصيفي آماري ها از روشهايداده تحليل يشدند. برا انتخاب ساده تصادفي گيرينمونه با روش دو نمونه
 ها در اينداده آوريشد. ابزار جمع استفاده چندمتغيري و رگرسيون همبستگي معيار(، ضريب و انحراف )ميانگين
 نفس عزت ، آزمون(FOSS) از موفقيت ترس ، آزمون(CIPS) كالنس وانمودگرايي آزمون شامل پژوهش
 وانمودگرايي بودند. آزمونهاي (FNE) منفي از ارزيابي ترس و آزمون (APS) اهواز گراييكمال ، آزمونآيزنك
آنها  اعتبار و پايايي و ضرايب برگردانده فارسي به تحقيق اين پژوهشگران توسط از موفقيت و ترس كالنس
 متغيرهاي بين و چندگانه ساده روابط ، كهاست اصلي ضيهفر 5 شامل پژوهش اين هايگرديد. فرضيه محاسبه
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( در )وانمودگرايي ( را با متغير مالكاز موفقيت و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت )ترس بينپيش
 دهند كهمي نشان پژوهش اين كند. نتايجمي بررسي تكميلي دختر و پسر تحصيالت از دانشجويان اينمونه

و متغير  مثبت همبستگي وانمودگرايي با نشانگان منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالاز موفقيت ترس متغيرهاي
و  گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ، ترسدارند. همچنين منفي همبستگي وانمودگرايي با نشانگان نفس عزت
دختر و  دانشجويان دارند و در هر دو نمونه چندگانه همبستگي وانمودگرايي با نشانگان منفي از ارزيابي ترس

 شوند. نتايجمي محسوب بينپيش متغيرهاي بهترين گراييو كمال از موفقيت ، ترستكميلي پسر تحصيالت
  .از كشور هماهنگند در خارج شده انجام تحقيقات هايبا يافته پژوهش

   

  منفي از ارزيابي ، ترسگرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ، ترس: وانمودگراييكليد واژگان

   

  مقدمه

با  محققين كه است متمادي سالهاي   

 بررسي به تجربي از پژوهشهاي گيريبهره

و  در زنان موفقيت و كسب پيشرفت انگيزه

 مختلفي مدلهاي اساس و بر اين پرداخته مردان

 انگيزه گيريشكل چگونگي توصيف براي

 ارائه آن به گرايش عدم يا علل پيشرفت

 براي مؤثري مدلها كمك اين اند. ارائهنموده

 بوداند، ولي و موفقيت رفتار پيشرفت توصيف

 به طور روشن اند بهنتوانسته كدام هيچ

رفتار  اختالف چرايي ربارهد گسترده سؤاالت

از  دهند. يكي پاسخ و مردان زنان پيشرفت

وجود  موجود در رفتار پيشرفت ابهامات

از  رفتار اجتناب در چارچوب رفتارهايي

 هايشيوه به از موفقيت . اجتناباست موفقيت

، گرايي، انسانگريتحليل در روان مختلفي

 هايو نظريه ناختيش جامعه هاينظريه

  .است شده توصيف انگيزشي

, و 0باشا از آزمال نقل ، به1115) 1فرويد   

 روان ( در موشكافيهاي1111، 0اوشاسري

 كند كهمي اشاره مراجعيني خود به گرانهتحليل

 موفقيت به و از رسيدن داشته موفقيت هراس

، 1101) 4نايترسيدند. هورمي آن و پيامدهاي

 توصيف به (1110، 5آلتر باچ -از فريد نقل به

 پردازد. ويمي 1نوروز رقابت نام به ايپديده

از  ترس نوعي "نوروز رقابت" كه معتقد است

 اين اصلي . ريشهاست شدن و برنده موفقيت

 هويت گيريشكل از نحوه ناشي ترس

، است كودكي وبنامطل در محيط اجتماعي

بايد  آموزد هميشهمي كودك به كه محيطي

كند. نمي او توجه توانايي به شود ولي برنده

                                                 
1 - Freud 

0 - Azmal Basha 

0 - Ushasree 

4 - Horney 

5 - Fried-Buchalter 

1 - competitive neurosis 
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و  در بزرگسالي بروز اضطراب امر منجر به اين

از  در فرد پس روانشناختي منفي پيامدهاي

  .شودمي موفقيت به رسيدن

و  ان، كاناز موناه نقل ، به1101) 1مازلو   

خود و  گرايانه انسان ( در نظريه1194،  0شاور

 نيازها، اشاره مراتبي سلسله هرم در توصيف

افراد  فردگرا، بعضي در فرهنگهاي كند كهمي

 عقده آن ترسند و بهمي موفقيت به از رسيدن

 ، ايننظر وي گويد. بهيوحنا( مي) 0يونس

 سلسله هرم باالي سوي به ، حركتترس

 سازد و منجر بهمي نيازها را مشكل مراتب

 از شناخته و ترس مسئوليت از پذيرش اجتناب

  .گرددمي موفق انسان عنوان به شدن

 بين در مطالعات از محققين بسياري   

 مدلهاي يافتند كه دست نتيجه اين به فرهنگي

 ارزش -انتظار دلم از جمله پيشرفت سنتي

توانند ( نمي1150) 4اتكينسون -كللند مك

و  رفتار پيشرفت توصيف براي جامع مدلي

، 1، آلن5دهند )ليو ارائه موفقيت به گرايش

 (.1111، 1و ريتزلر 9پاپوچيس

                                                 
1 - Maslow 

0 - shaver 

0 - Jonah Complex 

4 - McClleland- Atkinson 

5 - Lew 

1 - Allen 

9 - Papouchis 

1 - Ritzler 

 ( با انتقاد به1190) 1هورنر ميان در اين   

 كه ست، معتقد اپيشرفت انگيزه سنتي مدلهاي

 به تمايل يعني موفقيت كسب بر انگيزه عالوه

از  اجتناب و انگيزه موفقيت جستجوي

، از شكست اجتناب به تمايل يعني شكست

از  ترس انگيزه وجود دارد كه هم سومي انگيزه

  .است 13موفقيت

( و 1190، هورنر )(1190)11وس دي   

 منتقدين ز جملها (1111) 10پيرسن -گريفيس

اند و معتقدند بوده پيشرفت انگيزه مدلهاي به

 تواند بهنمي پيشرفت انگيزه سنتي مدل كه

 در جوامع و موفقيت رفتار پيشرفت توصيف

 محققين بپردازد. اين زنان و در ميان آسيايي

 و فشارهاي عوامل در نتيجه معتقدند كه

افراد از  ، بعضيفرهنگيو  اجتماعي -رواني

 رسيدن رغم كنند و عليمي اجتناب موفقيت

و  شغلي عالي مدارج و كسب موفقيت به

را  برند و آننمي لذت از موفقيت تحصيلي

 10افراد را وانمودگرا كنند. ايننمي دروني

 است از مشكالتي يكي گويند. وانمودگراييمي

 به و پيشرفت موفقيت هب رسيدن بر راه كه

                                                 
1 - Horner 

13 - fear of success motive 

11 - De Vos 

10 - Griffith-Pierson 

10 - imposter 



 مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز                 

 

4 

 شناخته 1وانمودگرايي نشانگان مجموعه عنوان

  .است شده

 سعي مقاله ، در اينمقدمه اين به با توجه   

 وانمودگرايي نشانگان تا ويژگيهاي است شده

، از موفقيت ترس بينپيش متغيرهاي و رابطه

 رزيابياز ا و ترس گرايي، كمالنفس عزت

  .قرار گيرد مورد بررسي با آن منفي

   

 وانمود نشانگان و ويژگيهاي تعريف

  گرايي

بار  نخستين براي (1191) 0و ايمز 0كالنس

خود در  باليني مشاهدات بر اساس

روبرو  ، با مراجعينيدانشگاهي درمانگاههاي

 و تحصيلي شغلي موفقيت رغم علي شدند كه

 دروني ، قادر بهتحصيلي عالي مدارج و كسب

 شانس را به نبودند، موفقيت موفقيت كردن

 موفقيت اين دادند و خود را شايستهمي نسبت

 ، وانمودگرايانمحققين نظر اين دانستند. بهنمي

 نامطلوب از احساسات معيوب چرخه در يك

 نها پس، آمعيوب چرخه گيرند. در اينقرار مي

از  رسند. پسمي موفقيت بسيار به از تالش

 و راحتي رهايي احساس موفقيت به رسيدن

 نيستند، زيرا موفقيت راضي كنند اما از آنمي

 و هوش توانايي دانند نهمي از تالش را ناشي

                                                 
1 - imposter syndrom 

0 - Clance 

0 - Imes 

از خود  را جزيي موفقيت باال، سرانجام

 رفتارهاي كنند كهمي پندارند و احساسنمي

و  كارانه فريب موفقيت آنها در كسب

را  ناخوشايندي و احساس است وانمودگرايانه

و  با ترديد، اضطراب همراه كنند كهمي تجربه

در  معيوب چرخه . ايناست از آينده نگراني

شود آميز آشكار ميموفقيت با شرايط رويارويي

 كه است مراهه از موفقيت و با ناخشنودي

 و استقرار نشانگان تداوم تواند منجر بهمي

  .شود وانمودگرايي

در  بسياري اخير محققين در چند دهه   

 وانمودگرايي نشانگان توصيف براي تالش

، 5و كيمل ؛ تاپينگ1115، 4هستند )هاروي

و  9فورد ؛ النگ1111، 1و اوتولي كالنس

(. در 1115، 1كولي و ؛ كينگ1110، كالنس

، 11، آدامسون13، كرتاي1، هولمزميان اين

از  ايمجموعه ( به1110) و كالنس 10هولند

 وانمودگرايان روانشناختي ويژگيهاي

 روي جامع پژوهش در يك پردازند. آنانمي

                                                 
4 - Harvey 

5 - Topping & Kimmel 

1 - OToole 

9 - Langford 

1 - King & Cooley 

1 - Holmes 

13 - Kertay 

11 - Adamson 

10 - Holland 
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اگر  دريافتند كه دانشگاه از دانشجويان گروهي

 يژگيها را تجربهو تا از اين 5تر از بيش فردي

: است وانمودگرايي نشانگان كند مبتال به

كار و  فريب فردي عنوان خود به توصيف

تأييدها و ستايشها و  پذيرش وانمودگر، عدم

از  ، ترسديگران از سوي شدن شناخته

 فردي عنوان به شدن از شناخته ، ترسشكست

 فقدانو  توانايي عدم فريبكار، احساس

 موفقيتها، به كردن دروني ، عدمشايستگي

داند و خود نمي به آنها را متعلق كه طوري

 ، يعنييا تالش شانس به اسناد موفقيت

  .متغير بيروني اسنادهاي

 ، هولند و گليك، كالنس0، پيپر1كريسمن   

 كنند كهمي توصيف (1115) 0هيوز -هاف

، از ارزيابي از ترس ايعهمجمو وانمودگرايان

و  تحصيلي تكرار موفقيتهاي از عدم ترس

 آنها را ناتوان ديگران كه از اين و ترس شغلي

دهند. مي بدانند، نشان و ناشايست

 براي بنيادي تمايل فاقد نوعي وانمودگرايان

 موفق ، وقتيهستند. بنابراين 4خودارتقاء بخشي

 غير از توانايي به عواملي را به شوند آنمي

 با موقعيتهايي دهند و از روياروييمي نسبت

 دهند، اجتنابمي را نشان ناتوانيشان كه

                                                 
1 - Chrisman 

0 - Pieper 

0 - Glickauf- Hughes 

4 - self-enhancement 

و  9، اورالندو1، پاتون5نظر ليري كنند. بهمي

را  وانمودگرايي اصلي هسته (0333) 1فونك

، اول كرد: هسته تقسيم توانمي بخش سه به

 ديگران اعتقاد كه ، ايناست وانمودگرايي سح

واقعاً هستند،  چه تر از آنآنها را مطلوب

 به شدن از شناخته ، ترسدوم بينند. هستهمي

، سوم و هسته فريبكار است فردي عنوان

 و ارائه موفقيت كردن در دروني مشكالتي

 مرا تداو احساس اين كه است رفتارهايي

 موفقيت دادن نسبت به تمايل بخشد، مثلمي

 رسد كهنظر مي . بهشانس مثل عواملي به

 از خود ارزيابيهاي تركيبي وانمودگرايي

 13يافته انعكاس و ارزيابيهاي 1نامطلوب

  .است مطلوب

 ويژگيهاي تعريف به با توجه حال   

 بايد دانست وانمودگرايي نشانگان روانشناختي

 متغيرهاي با برخي وانمودگرايي نشانگان كه

، نفس ، عزتاز موفقيت ترس مثل بينپيش

 رابطه منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

  .دارد

   

                                                 
5 - Leary 

1 - Patton 

9 - Orlando 

1 - Funk 

1 - unfavorable self-appraisals 

13 - reflected appraisals 
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 با برخي آن و رابطه وانمودگرايي نشانگان

  و شخصيتي انگيزشي متغيرهاي

 هايسازه برخيبا  وانمودگرايي نشانگان   

دارد.  تنگاتنگي رابطه و شخصيتي انگيزشي

 انگيزشي هاياز سازه يكي از موفقيت ترس

دارد.  رابطه وانمودگرايي با نشانگان كه است

 ترس بار اصطالحنخستين ( براي1190هورنر )

كند مي توصيف نمود. وي را مطرح از موفقيت

وجود  از موفقيت اجتناب انگيزه در زنان كه

 پيامهاي دريافت علت به اجتناب دارد. اين

 ، ترس، طرد اجتماعياطرافيان از جانب منفي

 دادن و از دست مردانه نقشهاي از ايفاي

 اين كند كهتأكيد مي . وياست زنانه هويت

گرا كمال شخصيتي با ويژگيهاي در زنان انگيزه

 و در شرايط است همراه پيشرفت به و تمايل

 كند. هايميز بيشتر بروز ميآرقابت

را رفتار  از موفقيت ( نيز ترس1111)1لند

 عزت با فقدان داند كهمي از موفقيت اجتناب

 . بهاست همراه از طرد اجتماعي و ترس نفس

 مواجه افراد با شرايطي وقتي محققين نظر اين

 جنسيتي و هويت شايستگي حس د كهشونمي

 گيرد، در اجرايآنها مورد تهديد قرار مي

 تعلل مسئوليت و پذيرش محوله تكليف

  .كنندمي اجتناب ورزند و از موفقيتمي

                                                 
1 - Hyland 

( و 1191) 0وانت ساد، لنوور، شاور و داني   

 روي ( در مطالعه1110آلتر ) فرايد باچ

يافتند  دست نتيجه اين به دانشگاه دانشجويان

با  بااليي همبستگي از موفقيت ترس كه

 وانمودگرايان كه طوري دارد. به وانمودگرايي

و  از موفقيت ترس اصلي دو مشخصه داراي

 به هستند و اين 0از شكست اجتناب رفتارهاي

  .افراد است خود در اين اعتماد به فقدان دليل

 (0330) 4، هاپكينز و تامسوننظر دينل به   

،  5كاري يا اهمال ، تعلّلدگراييوانمو

در  از موفقيت و ترس سازي خودناتوان

 اجتناب رفتارهاي از جمله دانشگاه دانشجويان

از افراد  در بعضي هستند كه از شكست

 براي و شغلي تحصيلي گرا در شرايطپيشرفت

 شوند. اين, ظاهر مي1ارزشياز خود حمايت

 عالي در مدارج دانشگاه رفتارها در دانشجويان

سازمانها در  و مديران و در كاركنان تحصيلي

  .بروز كنند است ممكن شغلي عالي مدارج

 نفس از عزت ، وانمودگرايانبر اين عالوه   

 است ايعقيده نفس برند. عزتمي رنج پايين

تواناييها، ويژگيها و  مجموعه فرد درباره كه

 درجه نفس خود دارد. عزت شايستگيهاي

 كه است و ارزشمندي ، تأييد، پذيرشتصويب

                                                 
0 - Sadd, Lenauer, Shaver & Dunivant 

0 - failure-avoidant behaviors 

4 - Dinnel, Hopkins, & Thompson 

5 - Procrastination  

1 - self-handicapping 
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دهد )بيابانگرد، مي خود نسبت به شخص

 ، احساسپايين نفسعزت (. ويژگي1090

 به از رسيدن و نوميدي و توانايي مهارت فقدان

از  . يكياست ارزشمند اجتماعي معيارهاي

، خود يينپا نفس عزت اصلي هايمؤلفه

 سالهاي (. طي1111، 1)فرانكن است ترديدي

 ضد و نقيضي نتايج تحقيقي هاي، يافتهمختلف

و  نفس عزت بين منفي همبستگي را درباره

كنند. مي گزارش وانمودگرايي نشانگان

؛ 1115، و همكاران ينگپ)تا هاييافته

 منفي ( از همبستگي1113، 0و ماژور 0كوزارلي

 وانمودگرايي و نشانگان نفس عزت باال بين

طور  ( به1111) كنند؛ اما هارويمي حمايت

نظر  . بهاست منفي رابطه اين مخالف كلي

, و 4، فورمن( و تامسون1111) تامسون

 نفس عزت ودگرايان(، وانم0333) 5مارتين

 1نامطمئن نفس عزت دارند و از نوعي ضعيفي

و  زندگي ساليان برند. آنها در طولمي رنج

خود  حس يك اند بهخود نتوانسته تحصيل

 توانمنديهاي يابند و درباره دست ارزشمندي

نيستند و موفقيتها را از خود  خود مطمئن

 گيرند كهمي تيجهن محققين دانند. ايننمي

                                                 
1 - Franken 

0 - Cozzarelli 

0 - Major 

4 - Forman 

5 - Martin 

1 - uncertain self-esteem 

 نفس از عزت بخشي كه تحصيلي نفس عزت

  .است ضعيف ، در وانمودگراياناست كلي

 شخصيتي ديگر از ويژگيهاي يكي   

 گرايي. كمالاست 9گرايي، كمالوانمودگرايان

از  ايبا مجموعه دانند كهمي و باوري را عقيده

 به عملكرد، گرايش بسيار باال براي معيارهاي

 بي نتايجي به و رسيدن يا هيچ همه قانون

 1شود. هاماچكمي مشخص و كامل نقص

دو بُعد بهنجار و  را به گراييكمال( 1191)

 معتقد است كند. ويمي نابهنجار تقسيم

 بروز اشتباه درباره نابهنجار نگراني گراييكمال

خود  درباره رانديگ از قضاوتهاي و ترس

، 1فراست كه ويژگيهايي به . با توجهاست

 (1113) 10بليت-و روزن 11، الهارت13مارتين

 اند )بهنابهنجار ذكر كرده گرايانكمال براي

 باالي ، معيارهاياز اشتباه ، ترسمثال عنوان

و  والدين باالي از انتظارات ، ادراكشخصي

و  نظم به كردها، ترجيحعمل ترديد درباره

 ( بهاز شكست ترس به و گرايش سازماندهي

 بين مشتركي ويژگيهاي رسد كهنظر مي

وجود  وانمودگرايي و نشانگان گراييكمال

                                                 
9 - perfectionism 

1 - Hamachek 

1 - Frost 

13 - Martin 

11 - Lahart 

10 - Rosenblate 
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 1و باربر ، ديويدسون، تامسونباره دارد. در اين

(، در 0333) و همكاران و تامسون(1115)

و  دانشگاه دانشجويان روي گسترده تحقيقاتي

 را بين بااليي سازمانها، همبستگي مديران

 گزارش وانمودگرايي و نشانگان گراييكمال

 دهد كهمي آنها نشان هايكنند. يافتهمي

 هستند كه گراياني، كمالوانمودگرايان

دارند و  خود ارزيابي براي بااليي معيارهاي

از  آنها نگراني لياص هاياز مشخصه يكي

قرار  در شرايطي . آنها وقتياست اشتباه

كنند يا  اشتباه است ممكن گيرند كهمي

آنها از خود  منفي بخورند، ارزيابيهاي شكست

  .دهندمي را نشان و عملكرد ضعيفي آغاز شده

از  ، ترس(1119)0و النده نظر صابونچي به   

 از ويژگيهاي يكي وانعن به 0منفي ارزيابي

 به گراييو كمال اجتماعي در اضطراب مشترك

و  بر ديگران مطلوب اثرگذاري به ميل صورت

 مشخص توانايي درباره كفايتي بي احساس

( 0333) و همكاران . تامسونشودمي

، منفي از ارزيابي ترس را بين بااليي همبستگي

 و نشانگان گراييمال، كاز اشتباه ترس

كنند. آنها دريافتند مي گزارش وانمودگرايي

 خود دست معيارهاي به وانمودگرايان وقتي

 كاري اهمال تكليف يابند، در انجامنمي

                                                 
1 - Barber 

0 - Saboonchi & Lundh 

0 - fear of gative evaluation 

ساز، خود ناتوان كنند و با بروز رفتارهايمي

كنند. مي پيامد عملكرد خود را بد ارزيابي

در  زندگي روزمره چالشهاي وانمودگرايان

 را تهديد كننده و شغلي تحصيلي هايحيطه

 در نتيجه كه اضطرابي به كنند و نسبتمي تلقي

 واكنش دو صورت كند بهچالشها بروز مي اين

 خود را براي از اندازه دهند، يا بيشمي نشان

 كنند و يا از انجاممي آماده محوله تكليف

 تكليف روند. اگر در انجاممي طفره تكليف

خود  كنند، موفقيت از حد خود را آماده بيش

 كنند موفقيت كاري و اگر اهمال تالش را به

 نسبت شانس را به محوله تكليف در انجام

 اسنادي اينها سبكهاي دهند. هر دويمي

 موفقيتهاي احتمال و متغير هستند كه بيروني

 كنند و ترسهاينمي تضمين را آينده

  .يابدمي ادامه وانمودگرايان

برانگيز در  بحث از نكات ، يكيدر نهايت   

 شيوع ، ميزانوانمودگرايي نشانگان

 هاي. يافتهاست و مردان در زنان وانمودگرايي

و  ؛ كالنس1191، و همكاران )كالنس تحقيقي

؛ 1113، همكارانو  ؛ كوزارلي1111، همكاران

، 9و آدير 1هاسلز -، سانچز5، براون4كرامول

 را در زنان وانمودگرايي شيوع ميزان( 1113)

                                                 
4 - Cromwell 

5 - Brown 

1 - Sanchez-Huceles 

9 - Adair 
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 كه كنند، در حاليمي گزارش بيشتر از مردان

و  )كينگ ها از جملهديگر از يافته ايپاره

( 1111، و همكاران ؛ تامسون1115، كولي

 وانمودگرايي نشانگان هاينمره را بين تفاوتي

 نظر اين كنند. بهنمي گزارش و مردان در زنان

و  جوامع ، نگرشزمان در طول محققين

 و موفقيت ، رقابترفتار پيشرفت فرهنگها به

وجود  به وانمودگرايي را در ميزان تغييراتي

 تحقيقات باره در اين . بحثاست آورده

  .دطلبرا مي بيشتري

 روابط حاضر بررسي از پژوهش هدف   

، نفس ، عزتاز موفقيت ترس و چندگانه ساده

 با نشانگان منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

 تحصيالت در دانشجويان وانمودگرايي

. با اهواز است شهيد چمران دانشگاه تكميلي

 شينهپي و با در نظر گرفتن هدف اين به توجه

عبارتند  شد كه تدوين هايي، فرضيهپژوهش

  :از

 و نشانگان از موفقيت ترس بين. 1

 تحصيالت در دانشجويان وانمودگرايي

 اهواز رابطه شهيد چمران دانشگاه تكميلي

  .وجود دارد مثبت

 وانمودگرايي و نشانگان نفس عزت بين. 0

 دانشگاه تكميلي تحصيالت در دانشجويان

  .وجود دارد مثبت اهواز رابطه شهيد چمران

 وانمودگرايي و نشانگان گرايي كمال بين. 0

 دانشگاه تكميلي تحصيالت در دانشجويان

  .وجود دارد منفي اهواز رابطه شهيد چمران

 و نشانگان منفي از ارزيابي ترس بين. 4

 تتحصيال در دانشجويان وانمودگرايي

 اهواز رابطه شهيد چمران دانشگاه تكميلي

  .وجود دارد مثبت

، نفس ، عزتاز موفقيت ترس بين. 5

در  منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

شهيد  دانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجويان

  .وجود دارد چندگانه اهواز همبستگي چمران

 به فرضيات همين كه ذكر است به الزم   

 دختر و پسر تحصيالت در دانشجويان تفكيك

قرار  و تحليل و مورد تجزيه مطرح تكميلي

  .گرفت

   

  تحقيق روش

  گيرينمونه و روش آماري جامعه

 كليه شامل روش در اين آماري جامعه   

 مختلف هايدختر و پسر رشته دانشجويان

 آخر رشته سال ارشد و كارشناسي دوره

 در سال باشد كهمي عمومي دامپزشكي دكتراي

 مختلف هايدر دانشكده 10-14 تحصيلي

 تحصيل به اهواز مشغول شهيد چمران دانشگاه

ساير  شامل آماري جامعه بودند. اين

 تكميلي تحصيالت مقطع دانشجويان

شهيد  دانشگاه به وابسته اقماري هايدانشكده

 از دو نمونه پژوهش باشد. در ايننمي چمران

 033 شامل اول شد. نمونه استفاده آزمودني

و  اعتباريابي دختر و پسر براي دانشجوي

 033 شامل دوم آزمونها و نمونه سنجي پايايي
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 آزمون براي دختر و پسر كه دانشجوي

  .كار رفتند ها بهفرضيه

   

  حقيقت ابزارهاي

 (CIPS) 4كالنس وانمودگرايي پديده مقياس. 1

 براي كالنس وانمودگرايي پديده مقياس 

 توسط كاغذي-مداد صورت بار به نخستين

 شد و توسط ( ساخته1191و ايمز ) كالنس

گرديد.  اجرا آماده و جهت ترجمه پژوهشگران

 زمودنياز آ كه است ماده 03 شامل مقياس اين

پيوستار  يك شود تا بر اساسمي خواسته

 0، "ندرت به" 0، "وقت هيچ" 1پاسخها از 

، "زياد خيلي" 5، "اغلب" 4، "اوقات بعضي"

ابراز نمايد. اگر  هر ماده نظر خود را درباره

 باشد وانمودگرايي 43ها كمتر از نمره مجموع

و  توسطم وانمودگرايي 13تا  41 ، بينضعيف

باال  به 13و  مرضي وانمودگرايي 13تا  11

 هايشود. يافتهمي شديد تلقي وانمودگرايي

 ( همساني1110) هولمز و همكاران تحقيقي

 اين را براي 11/3 آلفاي باال با ضريب دروني

 و همكاران كنند. كريسمنمي گزارش مقياس

را  14/3 كرونباخ آلفاي ( نيز ضريب1115)

 ، برايكنوني كنند. در پژوهشمي گزارش

 آلفاي از دو روش پايايي ضريب تعيين

. است شده استفاده تنصيف و روش كرونباخ

 براون -اسپيرمن از دو روش تنصيف در روش

                                                 
1 - Clance Imposter Phenomcnon Scale 

(CIPS) 

 استفاده پايايي ضرايب محاسبه براي و گاتمن

 به شده محاسبه . مقدار ضرايباست شده

 -اسپيرمن روش ، به10/3 كرونباخ آلفاي روش

 كه است 90/3 گاتمن روش و به 90/3 براون

 در حد مطلوب سنجي از نظر روان همگي

 باشند. مي



 
 

 تكميلي تحصيالت در دانشجويان وانمودگرايي و اعتبار مقياس پايايي . ضرايب4 جدول

 شاخص

 آماري

 متغير

 اعتبار ضرايب ياييپا ضرايب

 آلفاي

 كرونباخ

 اسپيرمن

 براون-
 A شخصيتي تيپ گاتمن

 اجتناب مقياس

 اجتماعي وپريشاني

 *-84/0 *44/0 78/0 78/0 48/0 وانمودگرايي

331/3  * P<  

 

 از روش نيز مقياس اين منظور اعتباريابي به

 ادهاستف اعتبار سازه و روش مالكي اعتباريابي

 مقياسهاي زمان طور هم شد و به

و  A 1شخصيتي تيپ ، پرسشنامهوانمودگرايي

)بر  0اجتماعي و پريشاني اجتناب مقياس

 ارائه قبلي در مطالعات كه پيشنهادهايي اساس

 ضرايب شد. سپس آزمودنيها داده بود( به شده

 انعنو مقياسها به اين مجموعه بين همبستگي

 دست به شدند نتايج اعتبار محاسبه ضرايب

 آزمون اين مالكي و اعتباريابي از پايايي آمده

  .شودمي مالحظه 1 در جدول

، از مقياس اين اعتبارسازه ، برايهمچنين   

 عوامل تحليل شد. براي استفاده عوامل تحليل

شد.  هاستفاد اصلي هايمؤلفه تحليل از روش

حداكثر  كرد كه مشخص اسكري ابتدا آزمون

و  استنباط قابل مقياس هاياز ماده دو عامل

 از چرخش با استفاده هستند. سپس استخراج

از  ارتاگونال چرخش به متعامد محورها موسوم

                                                 
1 - Type A Questionnaire (TAQ) 
0 - Social Avoidance and Distress (SAD) 

 )به 43/3 بار عاملي و با حداقل واريماكس نوع

 بين قبول قابل همبستگي درجه حداقل عنوان

ها مورد (، دادهمستخرجه و عوامل هر ماده

 نتايج قرار گرفتند. بررسي و تحليل تجزيه

 ماده 10 داد كه نشان عوامل از تحليل حاصل

قرار  0 عامل روي ماده 1و  1 عامل روي

 كفايت اندازه آزمون گيرند. نتايجمي

 كرويت ونو آزم =91/3KMO گيرينمونه

 در سطح كه است 141/1301 بارتلت

331/3P= باشد. مقادير ويژهدار ميمعني 

 به بود كه 44/0و  4 ترتيب به 0و  1 عوامل

متغير  واريانس %11/10و  %11/11 ترتيب

، تحقيق كند. در اينمي را توجيه وانمودگرايي

 لو عام فردي رفتارهاي را تخفيف اول عامل

 . نتايجناميممي از وانمودگرايي را ترس دوم

با  كنوني تحقيق عوامل از تحليل حاصله

( 1115) و همكاران 0كريسمن هاييافته

  .است هماهنگ

   

                                                 
0 - Chrisman 
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  (FOSS) از موفقيت ترس مقياس. 0

 نظرات بر اساس 1از موفقيت ترس مقياس   

و  0زاكرمن توسط 1191 رنر در سالهو

 ماده 09 داراي مقياس شد. اين ساخته 0آليسون

 ايدرجه 9 مقياس يك و بر اساس است

پاسخها از  . طيفاست شده تنظيم ليكرت

امتداد دارد.  تا كامالً مخالف كامالً موافق

 01، 04، 01، 19، 14، 13، 1، 5، 4، 1 هايماده

 و از موفقيت از ترس كمتري سطح 09و 

از  ترس باالي ، سطحآن هايماده مابقي

 توسط مقياس دهند. اينمي را نشان موفقيت

اجرا  و جهت ترجمه فارسي به پژوهشگران

 و آليسون زاكرمن هايگرديد. يافته آماده

 اين كرونباخ آلفاي دهند كهمي ( نشان1191)

 90/3 زنان و براي 11/3 مردان براي مقياس

 همبستگي پيشرفت با انگيزه مقياس . ايناست

در چند  از موفقيت ترس دارد. مقياس منفي

 قرار گرفته ديگر نيز مورد استفاده تحقيق

( 1011) و عبدي شهرآراي كه طوري ، بهاست

از  اينمونه را روي كرونباخ آلفاي ضريب

 و در مردان 11/3 ، در زنانمهندسي دانشجويان

 به كنوني كنند. در پژوهشمي گزارش 91/3

 از دو روش پايايي ضرايب منظور محاسبه

شد. در  استفاده و تنصيف كرونباخ آلفاي

 براون -اسپيرمن نيز از دو روش تنصيف روش

                                                 
1 - Fear of  Success Scale (FOSS) 

0 - Zuckerman 

0 - Alison 

 استفاده پايايي ضرايب محاسبه براي و گاتمن

 با روش شده محاسبه . ضرايباست شده

 تنصيف روش و به 13/3 كرونباخ آلفاي

( بودند، 10/3 و گاتمن 10/3 براون -)اسپيرمن

 مقادير مطلوبي از نظر روانسنجي همگي كه

منظور  به كنوني باشند. در پژوهشمي

 اعتباريابي از روش مقياس اين اعتباريابي

منظور،  شد. بدين استفاده و اعتبار سازه مالكي

 از موفقيت ترس مقياس مالكي اعتباريابي براي

 و مقياس A شخصيت تيپ از پرسشنامه

شد.  استفاده اجتماعي و پريشاني اجتناب

 آورده 4 در جدول شده اعتبار محاسبه ضرايب

 تيپ پرسشنامه بين همبستگي اند. ضريبشده

، از موفقيت ترس و مقياس A شخصيتي

01/3r= 331/3 در سطح بود كهP< دار معني

 مقياس همبستگي ، ضرايب. همچنيناست

 و پريشاني اجتناب با مقياس از موفقيت ترس

 >331/3P در سطح =04/3r اجتماعي

 0 در جدول حاصله . نتايجدار استمعني

  .اندشده آورده
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 تكميلي تحصيالت در دانشجويان از موفقيت ترس و اعتبار مقياس پايايي . ضرايب2 جدول

 شاخص

 آماري

 متغير

 اعتبار ضرايب پايايي ضرايب

 آلفاي

 كرونباخ

 اسپيرمن

 براون-
 A شخصيتي تيپ گاتمن

 اجتناب مقياس

 اجتماعي وپريشاني

 *84/0 *86/0 78/0 78/0 48/0 از موفقيت ترس

331/3  * P<  

 

  

از  مقياس اين اعتبارسازه ، برايهمچنين   

 عوامل تحليل شد. براي استفاده عوامل تحليل

 استفاده اصلي هايمؤلفه تحليل از روش

 كرد كه مشخص اسكري گرديد. ابتدا آزمون

 قابل مقياس هاياز ماده عامل حداكثر سه

 از با استفاده هستند. سپس و استخراج استنباط

 چرخش به متعامد محورها موسوم چرخش

بار  و با حداقل واريماكس از نوع ارتاگونال

قرار  و تحليل ها مورد تجزيه، داده03/3 عاملي

 عوامل از تحليل حاصل نتايج گرفتند. بررسي

 ماده 13، 1 عامل روي ماده 1 داد كه نشان

قرار  0 عامل روي ماده 1و  0 عامل روي

 كفايت اندازه آزمون اند. نتايجگرفته

 كرويت و آزمون =11/3KMO گيرينمونه

 در سطح كه است 154/1149 بارتلت

331/3=P باشد. مقادير ويژهدار ميمعني 

و  110/0، 111/0 ترتيب به 0و  0، 1 عوامل

 %191/13، %111/13 ترتيب به بود كه 410/0

را  از موفقيت متغير ترس واريانس %000/1و 

 اول ، عاملتحقيق كنند. در اينمي توجيه

 دوم ، عاملشدن موفق در قبال مسئوليت

 صرف سوم و عامل موفقيت منفي پيامدهاي

  .است موفقيت براي و انرژي وقت

   

  گراييكمال مقياس. 0

بر  (APS) اهواز گراييكمال آزمون   

 آزمودنيهاي پاسخهاي عوامل تحليل اساس

 شهيد چمران دختر و پسر دانشگاه دانشجوي

 توسط ماده 09اهواز با  آزاد اسالمي و دانشگاه

 شده ( ساخته1091و زرگر ) ، عطارينجاريان

 شده ( ساخته1091و زرگر ) . عطارياست

 براي آزمون اين دروني همساني . ضرايباست

باشند. مي 11/3و پسر  11/3دختر  دنيهايآزمو

 ، ضرايبآزمون اعتبار اين سنجش براي

با  آزمون اين كل هاينمره بين همبستگي

 ، با مقياسA 15/3 تيپ رفتاري الگوي مقياس

 نفسعزت و با مقياس 41/3 جسماني شكايات

 در سطح همه باشد كهمي -01/3 كوپر اسميت

35/3P< عطاريباشند )نجارياندار ميمعني ، 

 ( نيز روي1013نژاد )(. هرمزي1091و زرگر، 

 اين ، پاياييدانشگاه از دانشجويان اينمونه

 كرونباخ آلفاي از روش را با استفاده آزمون
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 و روش 11/3 براون -اسپيرمن ، روش13/3

 . در تحقيقاست آورده دست به 10/3 گاتمن

 از روش با استفاده آزمون اين حاضر، پايايي

 ، براي11/3آزمودنيها  كل براي كرونباخ آلفاي

پسر  دانشجويان و براي 14/3دختر  دانشجويان

  .آمد دست به 11/3

   

  نفسعزت مقياس. 4

 نقل ، به1191) آيزنك نفس عزت مقياس   

 كاغذي-دادابزار م ( يك1091از بيابانگرد، 

 توسط باشد كهمي ماده 03 داراي ، كهاست

اجرا گرديد.  و آماده ( ترجمه1091بيابانگر )

از  بايد يكي هر ماده به دادن در پاسخ آزمودني

را  "دانمنمي"و يا  "خير"، "بلي" گزينه 0

صفر و  نمره"خير" گزينه كند. انتخاب انتخاب

 گزينه و انتخاب يك نمره "بلي" گزينه انتخاب

( 1013نژاد )دارد. هرمزي نمره نيم "دانمنمي"

 اين اعتبار و پايايي آوردن دست به براي

 از دانشجويان اينمونه را روي ، آنپرسشنامه

 اهواز اجرا كرد. ضريب شهيد چمران دانشگاه

 كرونباخ آلفاي با روش پرسشنامه اين پايايي

 ، او ضريبآمد. همچنين دست به 11/3

 دانشجويان را براي پرسشنامه اين اعتبارسازه

پسر  دانشجويان و براي =94/3rدختر 

91/3r= هر دو در سطح كند كهمي گزارش 

331/3P< باشند. در تحقيقدار ميمعني 

از  با استفاده مقياس اين حاضر، نيز پايايي

، 19/3آزمودنيها  كل براي ونباخكر آلفاي روش

 و براي 11/3دختر  دانشجويان براي

  .آمد دست به 14/3پسر  دانشجويان

   

  (FNE) منفي از ارزيابي ترس مقياس. 5

 (1111)1و فرند واتسون توسط مقياس اين   

 آزمون مقياسهاي از خرده شد و يكي ساخته 

 توسط د كهباشمي اجتماعي اضطراب

( 1091و بهارلو ) هنرمند، نجاريان زادهمهرابي

از  ترس . مقياساجرا گرديد و آماده ترجمه

و  خودگزارشي مقياس ، يك0منفي ارزيابي

. است ماده 03 شامل كه است كاغذي-مداد

و  درست طيف پيوستار پاسخها بر پايه

 هايماده ترتيب و به شده بنديرتبه نادرست

، 01، 11، 11، 15، 10، 13، 1، 1، 4، 1 شماره

 پاسخ ، برايمقياس در اين 01و  01، 00

 نمره نادرست پاسخ صفر و براي نمره درست

و  هنرمند، نجاريان زادهگيرند. مهرابيمي 1

 دانشجويي نمونه يك ( روي1091بهارلو )

 آلفاي وشرا با ر مقياس اين پايايي ضريب

، كنند. همچنينمي گزارش 11/3 كرونباخ

از  اي( نيز در نمونه1013نژاد )هرمزي

اهواز،  شهيد چمران دانشگاه دانشجويان

 آلفاي را با روش مقياس اين پايايي ضرايب

 -، اسپيرمنتنصيف با روش 19/3 كرونباخ

 گزارش 19/3 گاتمن و با روش 11/3 براون

 پايايي حاضر نيز ضريب . در تحقيقاست هكرد

                                                 
1 - Watson & Friend 

0 - ear ogative Evaluation Scale (FNE) 
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 كرونباخ آلفاي از روش با استفاده آزمون اين

و در  10/3 ، در مردان14/3 دانشجويان در كل

  .است بوده 11/3 زنان

   

  پژوهش هاييافته

 هاييافته در دو بخش پژوهش اين هاييافته

  .شوندمي هارائ اصلي هايو يافته توصيفي

   

  توصيفي هاي. يافتهالف

، ميانگين پژوهش اين توصيفي هاييافته   

 معيار و تعداد را در آزمونهاي انحراف

، نفس ، عزتاز موفقيت ، ترسوانمودگرايي

 گزارش منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

 داده نشان 0 ها در جدوليافته دهند. اينمي

  .اندشده

 مقياس هاينمره ميانگين مقايسه   

 آزمودنيهاي دهد كهمي نشان وانمودگرايي

 دختر، در آزمون آزمودنيهاي به پسر، نسبت

نمودند.  كسب بيشتري نمره وانمودگرايي

پسر در  آزمودنيهاي هاينمره ، ميانگينهمچنين

نيز  گراييو كمال از موفقيت ترس مقياسهاي

 دختر بودند، اما در آزمون بيشتر از آزمودنيهاي

دختر  آزمودنيهاي هاينمره ميانگين نفس عزت

 ترس پسر بود. در آزمون بيشتر از آزمودنيهاي

 و دختران هاينمره ميانگين منفي از ارزيابي

  .است مشابه پسران

 

 اسهامقي به مربوط توصيفي هاي. يافته8 جدول

 آزمودنيها

 

 مقياس

 كل پسر دختر

انحرا ميانگين

 ف

 معيار 

انحرا ميانگين تعداد

 ف

 معيار 

انحرا ميانگين تعداد

 ف

 معيار 

 تعداد

 77 84/44 424 79 74/44 462 74 46/44 246 (CIPS) وانمودگرايي

 44 40 424 46 44/44 462 47 48/44 246 (FOSS)ازموفقيتترس

 42 87/9 424 48 77/40 462 42 49/9 246 (APS) گراييكمال

 246 40/7 20 462 44/4 49 424 84/7 20 آيزنك نفس عزت

 منفيازارزيابيترس

(FNE)   

42 49/7 424 42 42/7 462 42 46/7 246 

 

  هافرضيه به مربوط هاي. يافتهب

تا  اول هايفرضيه به مربوط هاييافته   

 آنها به به مربوط فرعي هايهو فرضي چهارم

 4 در جدول ساده همبستگي ضرايب صورت

 در جدول طور كه همان .است شده داده نشان

از  ترس بين شود، همبستگيمي مالحظه 4
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 كل براي و وانمودگرايي منفي ارزيابي

دختر  آزمودنيهاي ، براي=03/3rآزمودنيها 

09/3r= 05/3پسر  مودنيهايآز و برايr= 

دار معني >331/3P در سطح همگي ، كهاست

و  اول ها فرضيهيافته اين به باشند. با توجهمي

دختر و پسر  تفكيك به آن فرعي هايفرضيه

  .شوندتأييد مي

در  مندرج نتايج به با توجه همچنين   

و  گراييكمال بين همبستگي 4 جدول

، =01/3rآزمودنيها  كل براي راييوانمودگ

 و براي =05/3rدختر  آزمودنيهاي براي

 همگي باشد كهمي =43/3rپسر  آزمودنيهاي

باشند. با دار ميمعني  >331/3P در سطح

 هايو فرضيه دوم فرضيه نتايج اين به توجه

دختر و پسر تأييد  تفكيك به آن فرعي

  .شوندمي

 ، همبستگي1 جدول به ، با توجههمچنين   

  كل  براي  گرايي وانمود و   نفس   عزت  بين

 

، منفي از ارزيابي ترس با مقياسهاي وانمودگرايي مقياس بين ساده همبستگي . ضرايب4 جدول

 از موفقيت و ترس نفس ، عزتگراييكمال
 وانمودگرايي آزمون مقياس

 كل پسر دختر

r P N r P N r P N 
 244 <004/0 80/0 464 <004/0 87/0 424 =004/0 27/0 منفي از ارزيابي ترس

 244 <004/0 86/0 464 <004/0 40/0 424 <004/0 87/0 گراييكمال

 244 <004/0 -29/0 464 <004/0 -27/0 424 <004/0 -88/0 نفس عزت

 244 <004/0 70/0 464 <004/0 49/0 424 <004/0 70/0 از موفقيت ترس

 

      

   

دختر  آزمودنيهاي ، براي=r-01/3آزمودنيها 

00/3-r= 05/3پسر  و آزمودنيهاي-r= است 

باشند. مي معني  >331/3P در سطح همگي كه

 فرعي هايو فرضيه سوم ، فرضيهترتيب بدين

  .شونددختر و پسر تأييد مي تفكيك به آن

 ترس بين ، همبستگي4 جدول به وجهبا ت   

آزمودنيها  كل براي و وانمودگرايي از موفقيت

53/3r=41/3دختر  ، آزمودنيهايr= كه است 

باشند. دار ميمعني >331/3P در سطح همگي

 هايو فرضيه چهارم ، فرضيهترتيب بدين

دختر و پسر نيز  تفكيك به آن به مربوط فرعي

  .شونديد ميتأي

 هايو فرضيه پنجم فرضيه منظور آزمون به   

دختر و پسر،  تفكيك به آن به مربوط و فرعي

ورود  با روش چندگانه رگرسيون از تحليل

 آمده دست به و نتايج است شده مكرر استفاده



 كمال گرايي و ترس از موفقيت...،نفس ، عزتاز موفقيت ترس و چندگانه ساده روابط بررسي

 

19 

 

 كل براي تفكيك به 9و  1، 5 در جداول

 دختر و پسر ارائه آزمودنيها، آزمودنيهاي

  .اندشده

 نشان 5 شماره جدول طور كه همان   

 با روش چندگانه همبستگي دهد ضريبمي

 خطي تركيب دهد كهمي ورود مكرر نشان

، نفس ، عزتاز موفقيت ترس متغيرهاي

با  منفي از ارزيابي و ترس گراييكمال

 59/3ابر بر دانشجويان در كل وانمودگرايي

 F و نسبت 00/3برابر  تعيين باشد. ضريبمي

 >3/331P در سطح كه است 94/04برابر 

  .دار استمعني

دهد مي نشان 1 جدول طور كه همان   

 خطي تركيب براي چندگانه همبستگي ضريب

، نفس ، عزتاز موفقيت ترس متغيرهاي

 با فيمن از ارزيابي و ترس گراييكمال

 دختر تحصيالت در دانشجويان وانمودگرايي

 00/3برابر  تعيين ، ضريب59/3برابر  تكميلي

 در سطح كه است 35/14برابر  F و نسبت

3331/3P< باشددار ميمعني.  

 مالحظه 9 در جدول طور كه همان   

از  ترس متغيرهاي خطي شود، تركيبمي

از  و ترس گراييل، كمانفس ، عزتموفقيت

و  59/3برابر با  با وانمودگرايي منفي ارزيابي

برابر  F و نسبت 00/3برابر با  تعيين ضريب

دار معني >331/3P در سطح كه است 19/11

 هايو فرضيه پنجم ، فرضيهترتيب . بديناست

تأييد  دختر و پسر به تفكيك به آن فرعي

  .رسندمي

  
 

با  منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس چندگانه رگرسيون تحليل . نتايج7 جدول

 آزمودنيها كل ورود مكرر براي روش به وانمودگرايي
 متغير

 مالك 

 آماريشاخصهاي 

 

 بينمتغير پيش

MR RS F 
 

P 

 رگرسيون ضرايب

4 2 8 4 

يي
گرا

ود
انم

و
 

 96/94 27/0 7/0 از موفقيت ستر

004/0>P 

70/0= β 

74/9t=  

004/0>P 

   

 64/62 80/0 77/0 نفس عزت

004/0>P 

47/0= β 

48/9 t = 

004/0>P 

28/0-= β 

79/4- t = 

004/0>P 

  

 48/47 82/0 76/0 گراييكمال

004/0>P 

48/0= β 

62/4 t = 

004/0>P 

47/0-= β 

67/2- t = 

07/0>P 

26/0= β 

42/2= 

07/0>P 

 

 از ارزيابي ترس

 منفي 

77/0 82/0 74/84 

004/0>P 

48/0= β 

78/4 t = 

004/0>P 

48/0= β 

27/2- t = 

02/0P= 

48/0= β 

02/0= t 

02/0P= 

04/0= β 

47/4= t 

02/0P= 
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با  منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس چندگانه رگرسيون تحليل . نتايج6 جدول

 دختر آزمودنيهاي ورود مكرر براي روش به وانمودگرايي

 متغير

 مالك 

 آماريشاخصهاي

 

 بينمتغير پيش

MR RS F 
 

P 

 رگرسيون ضرايب

4 2 8 4 

يي
گرا

ود
انم

و
 

 20/40 24/0 49/0 از موفقيت ترس

004/0>p 

70=/ β 

84/6=t 

004/0>p 

   

 64/27 29/0 74/0 نفس عزت

004/0>p 

47/0= β 

76/7=t 

004/0>p 

22/0-= β 

92/2-=t 

07/0>p 

  

 82/44 84/0 76/0 گراييكمال

004/0>p 

48/0= β 

78/7=t 

004/0>p 

48/0-= β 

46/4-=t 

44/0=p 

46/0= β 

74/4=t 

09/0>p 

 

 از ارزيابي ترس

 منفي 

77/0 82/0 07/44 

004/0>p 

48/0= β 

77/7=t 

004/0>p 

42/0-= β 

87/4-=t 

47/0=p 

44/0= β 

07/4=t 

29/0=p 

09/0= β 

04/4=t 

24/0=p 

 

   
با  منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس چندگانه رگرسيون تحليل . نتايج7 جدول

 پسر آزمودنيهاي ورود مكرر براي روش به وانمودگرايي

 متغير

 مالك 

 آماريشاخصهاي

 

 بينمتغير پيش

MR RS F 
 
P 

 رگرسيون ضرايب

1 0 0 4 

يي
گرا

ود
انم

و
 

 90/50 04/3 41/3 از موفقيت ترس

331/3>P 

41/3= β 

01/9=t 

331/3>P 

   

 40/04 03/3 55/3 نفس عزت

331/3>P 

41/3= β 

00/9=t 

331/3>P 

00/3-= β 

50/0-=t 

35/3>P 

  

 91/05 00/3 59/3 گراييكمال

331/3>P 

40/3= β 

09/1=t 

331/3>P 

10/3-= β 

91/1-=t 

39/3=P 

11/3= β 

41/0=t 

31/3=P 

 

 از ارزيابي ترس

 منفي 

59/3 00/3 19/11 

331/3>P 

40/3= β 

30/1=t 

331/3>P 

13/3-= β 

05/1-=t 

01/3=P 

11/3= β 

11/1=t 

35/3>P 

31/3= β 

10/1=t 

01/3=P 
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 رگرسيون تحليل پژوهش ، در اينهمچنين   

 آزمودنيها و به كل نيز براي ايمرحله شرو به

 دختر و پسر انجام آزمودنيهاي براي تفكيك

در  طور خالصه به حاصله . نتايجگرفت

  .است آمده 1و  1 شماره جداول

 مالحظه 1و  1 از جدول طور كه همان   

 روش به رگرسيون تحليل شود، نتايجمي

 متغيرهاي بهترين دهد كهمي نشان ايمرحله

 دانشجويان در كل وانمودگرايي كننده بينيپيش

از  ، ترسترتيب ، بهتكميلي تحصيالت

هستند.  نفس و عزت گرايي، كمالموفقيت

 دختر و پسر، بهترين دانشجويان دو گروهدر

 متغيرهاي از بين كننده بينيپيش متغيرهاي

از  ، ترسترتيب ، بهژوهشپ در اين مختلف

 عزت و متغيرهاي است گراييو كمال موفقيت

 از معادله منفي از ارزيابي و ترس نفس

 .شوندمي حذف رگرسيون

 

 

 
 

 

 

 

با  منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس چندگانه واريانس تحليل . نتايج4 جدول

 آزمودنيها كل براي ايمرحله روش به ودگراييوانم

 متغير

 مالك

 آماريشاخصهاي

 

 بينمتغير پيش
MR RS 

F 
 

P 

 رگرسيون ضرايب

1 0 0 

يي
گرا

ود
انم

و
 

 04/3 41/3 از موفقيت ترس
11/14 

331/3>P 

41/3= β 

49/1=t 

331/3>P 

  

 03/3 55/3 گراييكمال
00/10 

331/3>P 

40/3= β 

41/1=t 

331/3>P 

05/3-= β 

11/4-=t 

35/3>P 

 

 00/3 51/3 نفس عزت
40/45 

331/3>P 

40/3= β 

10/1=t 

331/3>P 

11/3-= β 

10/0-=t 

35/3>P 

15/3-= β 

10/0-=t 

35/3>P 
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 با منفي از ارزيابي و ترس گرايي، كمالنفس ، عزتاز موفقيت ترس چندگانه رگرسيون تحليل . نتايج9 جدول

 تفكيك به تكميلي تحصيالت و مردان زنان براي ايمرحله روش به وانمودگرايي

 متغير

 مالك

 آماريشاخصهاي

 

 بينمتغير پيش
MR RS 

F 
 

P 

 رگرسيون ضرايب

4 2 

يي
گرا

ود
انم

و
 

 دختر
 از موفقيت ترس

49/0 24/0 20/40 
331/3>P 

49/0= β 

84/6=t 
331/3>P 

 

 گراييكمال

77/0 80/0 46/26 
331/3>P 

44/0= β 

67/7=t 
331/3>P 

28/0-= β 

6/0-=t 

07/0>P 

 پسر
 از موفقيت ترس

77/0 82/0 72/72 
331/3>P 

49/0= β 

26/7=t 
331/3>P 

 

 گراييكمال

77/0 88/0 78/62 
331/3>P 

88/0= β 

76/4=t 

331/3>P 

84/0-= β 

47/4=t 
331/3>P 

 

   

.  

   

  يگيرو نتيجه بحث

از  برخي حاضر بررسي پژوهش هدف   

با  مرتبط انگيزشي -شخصيتي متغيرهاي

 هاي، يافتهاساس . بر هميناست وانمودگرايي

 از موفقيت ترس بين دهند كهمي نشان تحقيق

 مثبت همبستگي وانمودگرايي و نشانگان

حاضر  تحقيق هايوجود دارد. يافته داريمعني

 (، فرايد باچ1191) ساد و همكاران هاييافته با

( 0330) و همكاران ( و دينل1110آلتر )

با  در رابطه تحقيق اين هايهماهنگند. يافته

دهند مي نشان تكميلي تحصيالت دانشجويان

 به رسيدن به با توجه دانشجويان اين كه

 داراي و تحصيلي شغلي باالي درجات

 ترس و نيز ويژگيهاي وانمودگرايي گيهايويژ

هستند  دو متغيرهايي هستند و اين از موفقيت

و از  بروز كرده پيشرفت انگيزه در حيطه كه

 شوند. همانمي محسوب موفقيت موانع جمله

كنند مي ( بيان0330) و همكاران دينل طور كه

 داراي از موفقيت با ترس وانمودگرايي

 طور كلي هستند و به روانشناختي ويژگيهاي
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ترسند و مي موفقيت از پيامدهاي وانمودگرايان

از خود بروز  شكست -اجتناب رفتارهاي

با  نيز وانمودگرايي دهند. از نظر شخصيتيمي

 را نشان داريمعني همبستگي گراييكمال

 هايو فرضيه سوم فرضيه طور كه دهد بهمي

شوند. تأييد مي و پسران در دختران آن فرعي

 هايحاضر با يافته در پژوهش يافته اين

. است ( هماهنگ0333) و همكاران تامسون

 بعضي وانمودگرايان كه است معني بدان اين

از  ترس همچون گراييكمال خاص ويژگيهاي

اال را ب و استانداردهاي از آينده ، ترساشتباه

 به با توجه ، وانمودگراياندارا هستند. بنابراين

و  از موفقيت دو متغير ترس داشتن

 خود احساس موفقيتهاي ، دربارهگراييكمال

 كنند و از پيامدهايو ترديد مي ، نوميدييأس

  .هراسندمي موفقيت

 دهد كهمي حاضر نشان ، پژوهشهمچنين   

 همبستگي وانمودگرايي و نفس عزت بين

با  يافته وجود دارد. اين داريمعني منفي

( 1110) و همكاران كريسمن تحقيقي هاييافته

 از تحليل حاصله . نتايجاست هماهنگ

 در كل داد كه نشان چندگانه رگرسيون

و  گرايي، كمالاز موفقيت ، ترسدانشجويان

 وانمودگرايي انسدرصد از واري 00 نفس عزت

از  يكي نفس ، عزتكنند. بنابراينمي را تبيين

باشد مي وانمودگرايي كننده بينيپيش متغيرهاي

 خود اختصاص را به هر چند درصد كمتري

. است كننده بينيمتغير پيش دهد و سومينمي

 وانمودگرايان كه دريافت توان، ميطور كلي به

 استانداردهاي داراي گراييكمال با ويژگي

 تحصيلي نفس و از عزت بوده شخصي باالي

نيز  موفقيت برخوردارند و از پيامدهاي كمتري

 و مشاوران متخصصان به نتايج ترسند. اينمي

 هاييكند تا برنامهمي كمك تحصيلي هايبرنامه

 انعنو دهند )به ارائه دانشجويان اين براي

 ، سخنرانيهفتگي ، ميزگرد، سخنرانيمثال

 را درك خويش ( تا توانمنديهايگروهي ماهانه

 به خوشايند نسبت و احساسي كرده

كنند.  كسب خويش تحصيلي عملكردهاي

و  ، نگرانيترس گروهي فعاليتهاي چنين انجام

و  شخصي تواناييهاي ترديد آنها را درباره

   .سازدمي بر طرف آينده وفقيتهايم كسب
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