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 چكيده
اجـراو گناه با نشـانگان وانمـودگرايي ترس از موفقيت، احساس شرمةرابطبررسي با هدفپژوهش حاضر

و و اين شد و همبستگي دانشـجويان دختـر تحصـيالتةكليـ آماري شاملةجامع مطالعه از نوع توصيفي
و دكترا) دانشگاه رازي شهر كرمانشاه  (مقطع ارشد نفـر 1200كه بود.1392-93در سال تحصيلي تكميلي

فــر بــه روش تصــادفي ســاده انتخــاب شــدند. ســپسن 300، تعــدادهــاآنگرفــت. از ميــان بــر مــي را در
و ايمز(هاي امهشنپرس ( 1978نشانگان وانمودگرايي كالنس و آليسـون ) 1976)، ترس از موفقيت زاكـرمن

و گناه مقياس عاطفه خودآگاه تانگ ني(و زير مقياس توزيع شـد.هاآن ) در ميان2005آمادگي براي شرم
و رگرسيون استفادههها عالوه بر روشبراي تحليل داده . نتـايجدشـ اي آمار توصيفي از آزمون همبستگي

و تـرس از موفقيـت نشان داد كه و گنـاه و احسـاس شـرم ومةرابطـ ميـان نشـانگان وانمـودگرايي ثبـت
و متغيرهاي  و پيشمعناداري وجود دارد و گنـاه بـه طـور معنـادار و احسـاس شـرم بين ترس از موفقيت

. كنندمي بيني پيشي را مثبت نشانگان وانمودگراي
 واژگان كليدي

و گناه؛ وانمودگرايي  دختر؛ دانشجويان؛ترس از موفقيت؛احساس شرم

 مسئولنويسنده*
 3/11/1393 تاريخ تصويب: 25/6/1393تاريخ دريافت:
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و بيان مسئله  مقدمه
كه محققان تالش به اين كنندميساليان متمادي است پاسخ دهند كـه چـرا برخـي سؤالتا

و پيشرفتافراد برانگيخته مي به باالترين سطح موفقيت امـا بعضـي ديگـر،دست يابند شوند تا
(برانگيخته مي و بسـاك نـژاد، شهنيشوند تا از موفقيت اجتناب كنند از1386يـيالق ) اجتنـاب

كه موجب موفقيت با برخي از ويژگي افراد در برخـورد بـاندشوميهاي شخصيتي همراه است
و ارزيـا  به دليل داشتن معيارهاي باالي عملكـرد و وبيواقعيت دچارمشكل شوند هـاي سـفت

و ديگران، در معرض انواع  و عملكردهـاي نامناسـب قـرار بگيرنـد. هـا بيمـاري سخت از خود
و بـر عملكـردةشخصيتي ويژهاي ويژگييكي از اين1نشانگان وانمودگرايي افراد موفق است

به ويژه دانشجويان  (فـرنچ گـذارد مـي تأثيرافراد ). در تعريـف نشـانگان2008و همكـاران،2.
و تيزهـوش، توانمينمودگرايي وا كه بسياري از اشخاص توانمند و هـا قابليـت رغـم بـه گفت

خـود ندارنـد، هاي قابليتوها توانمنديهاي روزافزون، هيچ احساس دروني نسبت به موفقيت
به هست بلكه معتقد و باعثمي، ديگران را فريباي گونهند، ايـن گونـه در هـاآن،اند شدهدهند
كه بر اين موردشان  هاي موفقيتاند، عقيدهبينديشند كه افرادي باهوش وتوانمند هستند. افرادي

و عوامـل خـارجي ديگـر نسـبت  ، دهنـد مـي خود را به شانس، طلسـم، خطاهـاي كـامپيوتري
آنهاآن هاي بيروني است، با اين فكر كه موفقيتهاآن اسنادهاي و با بيم كه ممكن معتبر نيست

ش و خـود را شايسـته آن موفقيـت ود، زنـدگي مـي است دستشان رو (يانـگ نمـي كننـد ، بيننـد
كفـايتي از احساسـات بـياي مجموعـه به عنوان توانمي)به عبارت ديگر اين نشانگان را 2004

به كسـب مهـارت در فعـاليتيميتأنشكه از اين باوردكرتعريف  و قادر گيرد كه فرد شايسته
ياستين نياز به انجام آن دارد. اين احساسات حتي زمـاني كـه فـرد كه خواهان انجام آن است

به دست آمده در كه عكس شرايطي كه فكرمي طبق شواهد به وقوع پيوسته استمي يابد كرده،
).3،2003به قوت خود باقي هستند(سميران،(يعني از عهده انجام آن كار برآمده است)

و ساير اقشار در جامعه امروزانيمدر و جوانان  نيز تصـور قـالبي چنـين اسـت كـه سـطح
و موفقيتشان را مشخص كند، در صـورتي كـه واقعيـتمي جايگاه علمي افراد ميزان خوشبختي

 
1 Imposter Syndrome 
2 French 
3. Semeran 
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را چيز ديگري است. يـا در حـال انـد گذرانـده يعني بسياري از افرادي كه تحصيالت تكميلـي
ن دارند. بـه عبـارت تحصيل هستند، از جايگاه اجتماعي به ظاهر مناسب خود، حس خوشايندي

و نمي احساس كفايتهاآن ديگر و منـد هـرهبباور دارند كـه از شايسـتگي كـافي كنند نيسـتند
و قابليت انجام كار را ندارند. به وضـوح يـك سـبك انطبـاقي نـامطلوب نشانگان وانمودگرايي

بـا ). ايـن نشـانگان كـه 1،2003(راس وكروواسـكي دهـد مـي فراگير از تعامل با محيط را نشان 
منفـي تـأثير بر دانشـجويان بـه طـرق مختلـف، امكان داردتحصيل در سطوح باال مرتبط است

 رغم داشتن توانايي وعالقه،بهوبگذارد. دانشجويان وانمودگرا ممكن است هراس داشته باشند 
و همكاران،يتحصيلي خود را تغيةرشت ).هـولمز، 2008ر دهند يا حتي ترك تحصيل كنند(فرنچ

و كالنــسكرتــاي، آد ، هولنــد م) در يــك پــژوهش جــامع 1993(2امســون ازانيــدر گروهــي
هاي نامبرده را تجربه كند، مبـتال تا ويژگي5دانشجويان دانشگاه دريافتند كه اگر فردي بيش از 

و وانمـودگر، عـدم  به عنـوان فـردي فريـب كـار به نشانگان وانمودگرايي است: توصيف خود
ازها ستايشوها ييدأتپذيرش و شـناخته شـدن از سـوي ديگـران، تـرس از شكسـت، تـرس

و فقـدان شايسـتگي، عـدم درونـي شناخته شدن به عنوان فردي فريبكار، احساس عدم توانايي
كههاموفقيتكردن  به طوري به خود نميهاآن، و اسناد موفقيـت بـه شـانس يـا را متعلق داند
شناختي از قبيـل اضـطراب ان داراي عالئم روان، يعني اسنادهاي متغير بيرون. وانمودگراي تالش

وت نفس پايين،عزّ، وهميشگيباال  روةپندار خودبرتري، تعارض بين حقارت منفي، تـرس از
(رئيسي وصالحي، و... دارند .)1387شدن دست، ترس از شناسايي شدن

و افـراد مبـتال بـه وانمـودگرايي، احسـاس گنـا شـناختي روانيكي ديگر از خصوصـيات ه
و ندامت (راكامورا3شرمساري خـود هـاي هيجـان، وگنـاه هايي مانند شرم ). هيجان2004است

و خودارزيابي برانگيخته مـيملأتةوسيلآگاه هستند كه به  ، در خود (تانـگ نـي ). 2005شـوند
و از طريق ارائه بازخوردهايي بـه خـود تنظيمهاي خود ها در واقع هيجاناين هيجان گر هستند

و هدايت، نيت افكارمورد در  ، بـا انگيـزه كـردن فـرد بـراي توجـه بـه اسـتانداردهاي رفتارها
و گنـاه را بـهةواژدهي مناسب نقش مهمي دارند. اغلب مـردم پاسخو اجتماعي، اخالقي شـرم

 
1. Ross & krukoowski 
2. Holmes, Kertay, Adamson & clance 
3. emotion of shame and guilt 
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به كار كه اكثرمي يك معني و گنـاه را بـه عنـوان دو هـا پژوهشبرند، اين در حالي است شـرم
و متمايز تعريف هيجان متف و كردهاوت و انگيزشي باهم تفاوت كه در ابعاد شناختي، عاطفي اند

و عموماً بعد از شكسـت در تعـامالت بـا ديگـران در بافت تجربيات انسان با هم تداخل دارند
به عنوان هيجاني براسـاس ناكـامي توصـيف شـده اسـت. جـايي كـه فـرد اتفاق مي افتند. گناه

و مي احساس اضطراب، ترش ميعصبانيت و اين نياز را احساس كه براي جبران بايـد كند كند
كه استانداردهاي اخالقي دروني را نقض كند. هنگام توضـيح گنـاه تمركـز كندبه نحوي رفتار 

به عنـوان روي رفتار است در شرم تمركز روي خود به عنوان يك كل است در اين حالت شرم
و آرزو بـراي اجتنـاب از هيجاني براساس احساسات افسرده كنند ه از قبيـل نااميـدي، حماقـت

و بودن در كنار ديگران به خاطر ترس از طردشدن تعريـف شـده (جمـالي فيروزآبـادي اسـت
و همكاران، 1390همكاران، در مـورد به عبارت ديگر، تجربـه شـرم مسـتقيماً).1392، سعيدي

(من اين كـار بـد را انجـام  كه موضوع ارزيابي است ام) احسـاس شـرم يـك داده خودي است
كه با كوچك شدن، خوار شدن،  يا ناتواني همراه است ارزشيبيهيجان به شدت دردناك است

و همكاران،  (سعيدي به درون وجود دارد در مقابـل،). 1392و در آن يك خصوصيت معطوف
اصـلي،ةدغدغـ زيرا در احساس گناه،مخرب استتركماحساس گناه به نسبت احساس شرم 

كه انجام شده استويك رفتار خاص جدا از فرد  (مـن،كاري نه خـود موضوع ارزيابي است
و، هيجـاني بـه تفـاوتلهئمسـ ام)، اين دادهاين كار بد را انجام  رفتارهـاي الگوهـاي انگيزشـي

در).1،1971(لويسشودمي منجرمتفاوت  حس شرم گفته شـد تمـايزةباربا آنچه پيش از اين
و حس تقصير،كيفي اين حس  حس شرم هرچند كـه ديگـران نمايد.مي پذيرفتني با حس گناه

و؛هم در برانگيختن آن نقشي داشته باشند در كل، حاصل نوعي خـودانگيختگي فـردي اسـت
به كل وجود فرد  و همكاران، شودميمعطوف ).1392(سعيدي

بـا آن ارتبـاط كـه نشـانگان وانمـودگرايي اسـت انگيزشـي ديگـري سازهترس از موفقيت
در اضطراببه عنوان عاملي2هورنررا تنگاتنگ دارد. نخستين بار مفهوم ترس از موفقيت انگيـز
و همكاران،  (متقي آن1383زندگي زنان شاغل معرفي شد جا كـه زنـان همـواره نيمـي از ). از

به نقشدهندميجمعيت جهان را تشكيل  ت در فرآينـد توسـعه جامعـه اهميـهاآنو پرداختن

1. Lewis 
2. Horner 
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كه زنان را از پيشرفت باز داشته است،،اي دارد عمده و ايسـتارهايي هـا ديـدگاهيكي از عواملي
كه در بطن جامعه شكل دراند گرفتهاست ازهاآن . ايستارهايي كه بدون تغيير هرگونـه تالشـي

به صورت هاي جنبشوها نهضتسوي   هايي كليشهزنان بدون نتيجه خواهد ماند. اين ايستارها
و مانع بزرگي در تغيير وضعيت زنان هستند. نگاهي به مسـئلهةتاريخچدر جامعه رسوخ كرده

و مرد جايگاه زنان نشان مي و گروههاي نقشدهد كه زن هاي اجتماعي ايفـا متفاوتي در جامعه
و جايگاه و منزلت اشغال كرده به لحاظ قدرت بـه خـاطر، ولي نـه صـرفاً كنندميهاي متفاوتي

و فرهنگـي،ةگذشتايدئولوژي، تأثيرشناختي، بلكه تحت هاي زيستتفاوت تاريخي، اقتصـادي
و هماهنگ عمل  ميكنندميآن چنان قوي به راحتي توانند موقعيت فرودست زنان را توليـد كه

و همكاران،  (نيازي به صورت جنسيتهاي كليشه) 1393و باز توليدكنند و هـا نقشي كه اغلب
به صورت مكرر انتظار شودميف انتظاراتي تعري يك جنس در جامعه آن را ايفـا كنـد رودمي،

و نگرشاز هنجارها، ارزشثرأمتيا آن گونه بينديشد،  و ها، باورها (زمـاني هاي اجتماعي است
(ةنظري). طبق 1393دهقاني پوده،  و رشد اخالقي زنـان درجامعـه، 1972هورنر )، روند تربيت

ض بهبا آموختن معيارهاي و نقيض آمـوزدميهمراه است. ازيك سو دختر همچون پسرهاآند
به  و از سوي ديگر شـود كـه تلقـين مـياوكه براي موفقيت، اهميتي همراه با احترام قائل باشد

و جو با بررسياو مناسب براي زنان، خانه وخانواده است. موفقيت در دنياي كار، خاصِ مردان
مي شيوع آن را در زنان بيش هاي ترس از موفقيت،ويژگي و معتقد اسـت كـه توصـيف تر داند

بـه اسـت.2مك كللند واتكينسـون1ارزشِ-ترس از موفقيت نوعي اصالح الگوي انتظارةانگيز
به موفقيت جنسيتهاي نقشزنان به دليلاوزعم  و موفقيـت را مغـاير بـا ترسندميي از رسيدن

هدانندميهاي زنانگي خود ويژگي و، راستامين . در كالنـس،)1991(3اسـترن بـرگ كوليگـان
كه انسان با توانايي براي استقالل 1987(4واتلي به دنياتأوجر)، معتقدند . در اين آيدمي ورزي

و اتكـاي بـه فرزنـد دهنـدگي، پـرورش هاي زنانگي خود مثل، دختران بين ويژگي ميان پـروري
به استقالل از  و رسيدن در،بنـابراين.كننـدمي سوي ديگر، احساس تعارضديگران از يك سو

و مـالي، و تربيـت فرزنـد بـا موفقيـت تحصـيلي، شـغلي بزرگسالي، بين خانواده، همسرگزيني
 
1. value  - Expectedpattern 
2. Macceland  & Atkinson 
3. Kolligian & Sternberg 
4. Otoole 
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مي توانمنديكه به شك وترديد درباره كنندمياحساس دوگانگي به عبـارتدشو هايشان منجر .
تـا بـه آمـوزدميي، به زنان سنّتي جوامع در روند تربيت جنسيتةپاياي بر رات كليشهتفكّديگر،

به موفقيتتر بيشآميز نيازهاي ديگران برآوردن موفقيت و پيشببالند تا هاي خود. چنين رفتها
و بنـابرايندشوميموجب هايي ذهنيت آن،كه زنان موفقيت را مخـالف نقـش خـود ببيننـد از

و رشـددگيـر زندگي شكل مـي هايلسا. ترس از موفقيت در زنان از همان نخستين ترسند مي
و زيـر بـار فشـارهاي اجتمـاعي افـزايش كند مي . اين ترس در دختران، به همراه افزايش سـن
و همكاران، يابد مي ).1383(متقي

حاكي از ارتباط نشانگان وانمودگرايي با تـرس از انجام گرفته مرتبطهاي هاي پژوهش يافته
و گناه است؛ و احساس شرم ) در مطالعـه روي 1992(1ه عنوان مثال فرايد بـاچ آلتـرب موفقيت

دانشجويان دانشگاه به ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه تـرس از موفقيـت همبسـتگي بـااليي بـا 
دو وانمود وةمشخصـ گرايي دارد. به طوري كه وانمودگرايـان داراي اصـلي تـرس از موفقيـت

ا رفتار و اين به دليل فقدان به خود در اين افراد اسـت. بـه هاي اجتناب از شكست هستند عتماد
(2نظر دينل از ناتوانكاري، خود ) وانمودگرايي، تعلل يا اهمال2004و همكاران و تـرس سـازي

هستند كه در بعضـي از3هاي اجتناب از شكست موفقيت در دانشجويان دانشگاه از جمله رفتار
و ممكـن هـاد. ايـن رفتـار شـونمي ظاهر4شغلي براي حمايت از خودارزشي شرايط تحصيلي

و مـديران سـازمان است  و در كاركنـان و در دانشجويان دانشگاه در مدارج عالي تحصـيلي هـا
و پسـران دانشـجو 1996بررسي پوالكس( مدارج عالي شغلي بروز كنند. ) كه بر روي دختـران

كه احساس شرمانجام شده است،  در شـان از محـيط خـانواده هـاآن بـا ادراك هـاآن نشان داد
و كارسون (برودي در.)2011، كودكي مرتبط است م پژوهش نيز دانشجويانانيانجام شده در

شد پسرو دختر (مشخص ـ كه دختران بيش از پسران عملكرد عاطفي شديد دارند شـرمةتجرب
و گاه فراواني  و دخالت والدين با شدت و گنـاه در دختـران مـرتبط اسـت.ةعاطفوگناه) شرم

ميهاي ديگبررسي و دهندر نشان و اسـتبدادي توجـه بـا احسـاس گنـاه بـي بين فرزنـدپروري
(دانشجويان دختر)  و سازگاري كم در فرزندان الگـوي،عنـاداري وجـود داردمةرابطـ نامناسب

 
1. failure _ avoidant behaviors 
2. Dinnel , Hopkins & Tompson 
3. Porcrastination 
4. self-handicapping 
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و حمايت افراطـي والديني(مادروپـدر) عكوسمةرابطتربيتي والديني(مادروپدر) با شرم داشته
و افـزايش حمايـت ستقيم با اين هيجانمةرابط و گرمـي والـدين دارد. يعني با كاهش مراقبت

و كنترل والدين ميزان احساس شرم در فرزند باال  ، 1،1997چييوتيو(شيلكرترودميافراطي
، و همكاران و همكاران،1996گيلبرت ،ايي انوشه، نقل از 1997و لوت واك ). 1387و همكاران

كهمي نيز نشان تحقيقات متعدد  دهـد مـي احساس گناه نيـز در مـتن روابـط نزديـك رخ دهند
هـاي احسـاس گويند ممكن است ريشهيم)1383به نقل ازمتقي، 1977، هافمن،1986لويس،(

 فرزند نهفته باشد. عالوه بر اين شواهد زيادي وجـود دارنـد كـه نشـان-گناه در اولين مراقبت
كه استراتژي مي نقـش دن احسـاس گنـاه در فرزنـدان هاي تربيتي والدين در اجتماعي شـ دهند

بـر ايجـاد نشـانگان مـؤثر عوامـلةبـار هـاي انـدكي در ايـران در . پـژوهش كننـدميايفا مهمي 
( انجام شده وانمودگرايي در افراد ) در پژوهشي نشان داد كه ميان نشانگان1392است. چراغي

و باورهاي خودكارآمدي  و تنظيمنيباما،عناداري وجود داردمةرابطوانمودگرايي اين نشانگان
و همكـاران(مةرابطـ هيجاني  بـينةرابطـ ) در بررسـي1390عنـاداري وجـود نـدارد. حـدادي

و عزّهايفهلّؤم به اين نتيجه رسيدند كـه افـراد هوش هيجاني ت نفس با نشانگان وانمودگرايي
ب در روني موفقيتيداراي اين نشانگان، با وجود شواهد اي خـودهـ سـازي موفقيـت درونـي ها،

ــزّ  و ع ــتند ــاتوان هس ــامطمئن از ن ــس ن ــيژويت نف ــاي گ ــراده ــن اف ــت اي ــژوهش.اس در پ
( آتشروحاني، و صمصام شريف هـاي روانـي، ) نشان دادنـد كـه بـين ويژگـي 1387پور،مسدد

افسـردگي، حساسـيت در روابـط اضـطراب، پريشي، افكار پارانوييـد، ترس،پرخاشـگري، روان
و اجبار با نشان متقابل، عنـادار وجـود دارد. نتـايج پـژوهشمةرابطـ گان وانمـودگرايي وسواس
(مهرابي كه متغيرهاي ترس از موفقيت، كمـال1384زاده هنرمند وهمكاران و ) نشان داد گرايـي

و متغيـر عـزّ  ت نفـس بـا ايـن ترس از ارزيابي منفي با نشانگان وانمودگرايي همبستگي مثبـت
و همكاران(نشانگان همبستگي منفي دارد. در پژوهشي شه ) نشان دادند كه بين1392ركي مقدم

و عادي تفاوت معناداري وجود دارد. نتايج حاصل نشانگان وانمودگرايي دانش آموزان تيزهوش
و همكاران( و نشـانگان 1386از پژوهش شهني ييالق كه بين خود ابزاري دفاعي ) نيز نشان داد

يمعناد وانمودگرايي همبستگي مثبت و (ار وجود دارد. ) در پژوهش خود بـه 1391وسفي اميري
كه وانمودگرايي و معناداري بر ويژگي تأثيراين نتيجه دست يافت هاي تطبيقـي در رفتـار مثبت

 
1. Shilkert  & Vecchiotti 
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 سازماني دارد.-شهروندي
به نتايج و در نظرگرفتن ايـن نكتـه كـه در برخـي جوامـع انجام شدههاي پژوهشبا توجه

و روند تربيتي جوامعةباردر جنسيتاي بر پايه كليشهرات تفكّ ي بـه زنـان سنّتزنان وجود دارد
و پيشـرفت مي به برآوردن موفقيت آميز نيازهاي ديگران بـيش از موفقيـت هـاي خـود آموزد تا

و بنـابراينمي هايي موجب ببالند وچنين ذهنيت شوند زنان موفقيت را مخالف نقش خود ديـده
و اين ترس در  به همراه دختراناز آن بترسند و زير بار فشارهاي اجتماعي بـراي، افزايش سن

به شيوع بيشهاآن وابسته ساختن و ودشومنجر ترس از موفقيت در ميان زنانتر افزايش يابد.
به باال رفتن آمار فارغ التحصيالن دانشگاهي كه قسمت اعظم و نيمـي هستندزنانهاآن باتوجه

بـا آگـاهي از موقعيـت فروتـر خـود احسـاس . كـه دهنـد مـي از نيروي فعال جامعه را تشكيل
و محـدوديتهاآن محروميت در و ميل به خروج از محروميت هـاي ايجـاد شـده افزايش يافته

درةانگيزطي محاسباتي عقالني،  هـاآن رقابت براي كسب منابع برتر در عرصـه تحصـيالت را
و تشديد مي و فالح مهرآبادي، تقويت (اعظم آزاده و با 1393كند عنايت بـه اهميـت جـذب)

و نقـش  و تربيـت سـاير افـراد، و مؤثراين افراد در آينده در بازار كار، تعلـيم آنـان در تشـكيل
و احساس ناخوشايند ناشي از وانمودگرايي كه مي  تواند موجبـات ناكارآمـدي مديريت خانواده

بيش از پـيش ضرورت بررسي نشانگان وانمودگرايي در دانشجويان دختر را فراهم آورد،ها آن
( مهرابـي زاده ذكر اين نكته حائز اهميـت اسـت كـه در پـژوهش.شودمينمايان  هـاي پيشـين

و در 1384وهمكاران،  به بررسي اين نشانگان با ساير متغيرها پرداختـه شـده حاضـرةمطالعـ)
ر،دندكراين نياز را احساسنامحقق و تـرس از موفقيـت ا عالوه براينكه نشانگان وانمودگرايي

نشـانگانةرابطـ براي اولـين بـار در ايـران بـه بررسـي كنند،آماري متفاوت بررسيةجامعدر
و  اقدام كنند.گناه در زنان دانشجوي تحصيالت تكميلي وانمودگرايي با احساس شرم

در پژوهش حاضر، هدف، بررسـي ارتبـاط نشـانگان وانمـودگرايي بـا متغيرهـاي تـرس از
و گناه و احساس شرم به اين هدف فرضيهبود موفقيت و باتوجه ت عبـار هايي تدوين شد كـه.

 از:ند هست
از.1  موفقيت با نشانگان وانمودگرايي رابطه وجود دارد. بين ترس

و.2 .گناه با نشانگان وانمودگرايي رابطه وجود دارد بين احساس شرم
و گناه.3 و احساس شرم  نشانگان هستند.ةكنندبيني پيشترس از موفقيت
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 روش پژوهش
و از نـوع همبسـتگي هاي طرحجزء طرح پژوهش حاضر ةجامعـ.بـود تحقيقـي توصـيفي

و دكتـرا) دانشـگاه رازي شـهر (مقطع ارشد آماري را كليه دانشجويان دختر تحصيالت تكميلي
آن 1392-93در سال تحصيلي كرمانشاه   . از اين ميانبودنفر1200تشكيل داده است كه حجم

هـاي نشـانگان سپس پرسشنامه،گيري تصادفي ساده انتخاب شدندنفربا روش نمونه300تعداد
و ايمـز(  و زيـر 1976(2و آيسـون1)، تـرس از موفقيـت زاكـرمن 1978وانمودگرايي كالنس (

ني( و گناه مقياس عاطفه خودآگاه تانگ توزيـع هـاآن ) در ميان2005مقياس آمادگي براي شرم
.دش فرها براي تحليل داده. و انحراف استاندارد محاسبه در سطح توصيفي ودشاواني، ميانگين

و رگرسيون استفاده شد.  در سطح آمار استنباطي از آزمون همبستگي

 ها عبارت بودند از: دادهابزارگردآوري
: مقياس ترس از موفقيـت براسـاس نظـرات هـورنر درFOSS(3مقياس ترس از موفقيت(

و آليسون ساخته شد. اين 1976سال  و براسـاس27مقيـاس داراي توسط زاكرمن مـاده اسـت
مخـالف موافق تا كـامالً ها از كامالً اي ليكرت تنظيم شده است. طيف پاسخ درجه7يك مقياس 

و تـر كـم سـطح1،27،26،24،21،17،14،10،8،5،4هاي امتداد دارد. ماده ي از تـرس از موفقيـت
) 1976ي زاكـرمن وآليسـون( هـا دهند. يافتهمي مابقي آن، سطح باالي ترس از موفقيت را نشان

و ايـن73/0و براي زنـان69/0دهند كه آلفاي كرونباخ اين مقياس براي مردانمي نشان اسـت
ــا  ــاس بـ ــزمقيـ ــاسةانگيـ ــن مقيـ ــي دارد. ايـ ــتگي منفـ ــرفت همبسـ ــيراپيشـ زاده مهرابـ

و جهت اجرا آمـاده1384هنرمندوهمكاران( به فارسي ترجمه .دشـ ) در دانشگاه چمران اهواز،
و همكاران(در به منظور اعتباريابي اين پرسشنامه از روش اعتبـارمالكي1384پژوهش هنرمند (

ةپرسشـنامو اعتبار سازه استفاده شد. بدين منظور، براي اعتبار يابي مالكي ترس از موفقيـت از
و پريشاني اجتماعي استفاده شد. ضـريب همبسـتگي بـين پرسشـنامهAتيپ و مقياس اجتناب
كه در سطح =36/0rس ترس از موفقيت، ومقياAتيپ ، همچنينار است. معناد>001/0Pبود

و پريشاني اجتمـاعي، درr=34/0ضرايب همبستگي مقياس ترس از موفقيت با مقياس اجتناب
 
1. Zukerman 
2. Alison 
3. fear of Success Scale(FOSS) 
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و عبـدي( معناد>001/0Pسطح ) ضـريب آلفـاي كرونبـاخ را روي 1381ار است. شـهرآراي
در نمونه كنند. در پـژوهشمي گزارش71/0و در مردان66/0زنان اي از دانشجويان مهندسي،

به منظور  درةمحاسبكنوني و تنصيف اسـتفاده شـد. ضرايب پايايي از دو روش آلفاي كرونباخ
و گاتمن براي محاسبه ضـرايب پايـايي اسـتفاده-روش تنصيف نيز از دو روش اسپيرمن بروان

(اسـپيرمن80/0خشده است. ضرايب محاسبه شده با روش آلفاي كرونبا به روش تنصـيف -و
. هستند ) بودند، كه همگي از نظر روانسنجي مقادير مطلوبي82/0و گاتمن82/0براون

) مربـوط بـه 2005تانگ نـي،(خودآگاهةعاطفمقياس ):TOSCAمقياس عاطفه خودآگاه(
و به شرح موقعيت م پردازنديم هاي مختلفي بزرگساالن است اسمكه در زندگي روزمره ت كن

(سناريو)16پيش بيايد. اين مقياس ( چندگويهموقعيت و11اي سناريوي مثبـت5سناريو منفي
و شامل زير مقيـاس  گويـه)، آمـادگي بـراي16هـاي آمـادگي بـراي شـرم( ) تشكيل شده است

( بروني گويه)،16گناه( (16سازي (11گويه)، انزوا و غرور گويه) است. هر زير مقيـاس10گويه)
پ كه در سناريو مطرح شـده اسـت، نشـان نحوه متفاوت  اسخ دهي فرد را به يك مسئله اخالقي

به هـر مـاده در يـك طيـف ليكـرت مي و پاسخ شـود. كـه مـي گـزاري نمـرهاي درجـه5دهد
دو شدههاي انجام درپژوهش و گناه از و مرتبط با احساس شرم زير مقياس آمادگي براي شـرم

د ) ضـريب پايـايي1385و همكـاران( ايي انوشهر پژوهش آمادگي براي گناه استفاده شده است.
و گنــاه بـه ترتيــب وهبــ70/0و78/0احسـاس شــرم دســت آمـده اســت. در پــژوهش زارعــي

و گناه بـه ترتيـب ) نيز1390همكاران( و75/0و80/0ضريب آلفاي كرونباخ براي احساس شرم
و همكاران( دردهشسبه محا63/0و79/0) نيز به ترتيب1386در پژوهش روشن چسلي اسـت.

كه آلفـاي حاضرنيزةمطالع و آمادگي براي گناه استفاده شده است. از مقياس آمادگي براي شرم
 است.78/0و85/0كرونباخ محاسبه شده به ترتيب 

و ايمز( ):CIPS(1مقياس نشانگان وانمودگرايي كالنس براي نخسـتين بـار)1987كالنس
و هنرآن را كاغذي-به صورت مداد و همكاران(ساخته را)1384مند و جهت اجـرا آن ترجمه

كه از آزمودني خواسته20. اين مقياس شامل اند كرده مادهآ شود تا براسـاس يـكمي ماده است
از پيوستار پاسخ خيلـي"5،"اغلـب"4،"بعضـي اوقـات"3،"به نـدرت"2،"هيچ وقت"1ها

باشد وانمودگرايي40ازتركمهاه نمرهاگر مجموع.دكنهر ماده ابرازةدرباررا، نظرخود"زياد
 
1. Clance Imposter Phenomenon Scale(CIPS) 
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ــعيف ــا41، ض و60ت ــط ــودگرايي متوس ــا61وانم ــي،80ت ــودگرايي مرض ــاال80وانم ــه ب ب
و همكاران(يپژوهشهاي شود. يافتهمي وانمودگرايي شديد تلقي ) همساني دروني1993هولمز

و همكاران(كنند. كريسممي را براي اين مقياس گزارش96/0باال با ضريب آلفاي  ) نيز1995ن
(مي را گزارش94/0ضريب آلفاي كرونباخ  و همكاران )، بـراي1384كنند. در پژوهش هنرمند

و روش تنصيف استفاده شده اسـت. در روش تعيين ضريب پايايي از دو روش آلفاي كرونباخ
و گاتمن براي-تنصيف از دو روش اسپيرمن اسـت. ضرايب پايايي استفاده شدهةمحاسببراون

به روش آلفاي كرونباخ  به روش اسپيرمن83/0مقدار ضرايب محاسبه شده بهو73/0براون-،
كه همگي از نظر روان سنجي در حد مطلوب73/0روش گاتمن و هستند است . شهني يـيالق
و گـاتمن را بـه-) نيزضرايب پايايي به روش آلفاي كرونباخ، اسـپيرمن 1386بساك نژاد( بـراون

هم چنين ضرايب روايي مقيـاس وانمـودگرايي بـا؛اند كردهمحاسبه83/0،73/0.73/0ترتيب 
و بساك نـژاد(  و پريشاني اجتماعي در پژوهش شهني ييالق 48/0) برابـر 1386مقياس اجتناب

وامعن>001/0pكه در سطح است  شخصـيتيپتيـ مقياس وانمـودگرايي بـا مقيـاس دار است

Aكه در سطح41/0برابر به اين نتيجه دست توانميمعنادار است در مجموع >0001/0pاست
كه اين مقياس از ويژگي  است. مند هرهبسنجي مطلوبي هاي روانيافت

 هاي پژوهش يافته
و تحليل داده و هـا از روش به منظور تجزيه (ميـانگين هـاي آمـاري در دوسـطح توصـيفي

(ضريب همبستگي، تحليل وا و استنباطي ) استفاده شد. انحراف استاندارد) و رگرسيون  ريانس
 هاي توصيفي سننمونه داده:1جدول

انحراف استانداردميانگينحداكثرحداقلحجم نمونهمتغير
300213508/2617/3سن

 300نشان داده شده است در پژوهش حاضر تعداد افـراد نمونـه1كه در جدول گونه همان
و ميـانگين35-سـال21بـينةمحدود. سن افراد در بودندنفر و08/26نآسـال قـرار دارد

.است17/3نآانحراف استاندارد
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�توزيع فراواني مقطع تحصيلي گروه نمونه:2جدول

درصدفروانيشاخص
2529/86ارشد

381/13 دكترا
300100كل

هاي مربوط به توزيع فراواني براي نمونه مورد بررسي بر اسـاس مقطـع شاخص2در جدول
و تعداد دكتـرا9/86(252ها ارائه شده است تعداد ارشد تحصيلي آزمودني %1/13(38درصد)

 باشد.) مي
 ميانگين وا نحراف استاندارد گروه نمونه:3جدول

انحراف استانداردميانگينمتغير
59/12084/18ترس از موفقيت

73/16 31/101 احساس شرم وگناه
83/5177/12نشانگان وانمود گرايي

مي3هاي توصيفي جدول داده و انحراف معيار تـرس از موفقيـت بـه نشان دهد كه ميانگين
به ترتيـب84/18و59/120ترتيب  و گناه و انحراف استاندارد احساس شرم  31/101، ميانگين

و انحراف استاندارد نشانگان وانمودگرايي نيز بـه ترتيـب73/16و 77/12و83/51و ميانگين
 باشد.مي

و احساس شرم وگناه با نشانگان وانمود گرايي:4ولجد  ماتريس همبستگي بين ترس از موفقيت

نشانگان وانمود گرايياحساس شرم وگناهترس از موفقيتهامتغير
1ترس از موفقيت

و گناه 118/01* احساس شرم
127/01*565/0**نشانگان وانمود گرايي

 معنادار استα>05/0*همبستگي در سطح
 معنادار استα>01/0**همبستگي در سطح
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كه در جدول شود درصد همبستگي مشـاهده شـده بـين نشـانگانمي مشاهده4همان گونه
و ترس از موفقيت در سـطح وانمود و اسـتو معنـادار565/0برابـر اسـت بـاα>01/0گرايي .

و گنـاه در سـطح و احساس شـرم همچنين همبستگي مشاهده شده بين نشانگان وانمود گرايي
05/0<αاستو معنادار127/0برابر است با.

و:5جدول نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني نشانگان وانمودگرايي از روي ترس از موفقيت
و گناه �احساس شرم

خطاي استاندارد برآوردضريب تعيين تعديل شدهضريب تعيينضريب همبستگيمدل
151/026/025/040/10

مي5طور كه در جدول همان به دست آمده در مدل نشان كه آمده است ضريب تعيين دهد
و تـرس از موفقيـت تغييرات نشانگان وانمودگرايي،%25تقريباً  و گنـاه توسط احساس شـرم

(تبي  ).R2=26/0ين شد.

 وانمودگرايي نشانگان بر موفقيت از ترسو گناهو شرم احساس رگرسيون مدل واريانس تحليل:6جدول

مدل منبع
تغييرات

ميانگينآزاديةدرجمجموع مربعات
مربعات

Fسطح معناداريآماره

25/11051262/552504/510001/0رگرسيون1
95/3106528724/108ماندهباقي

20/42117289جمع

از6نتايج جدول و تـرس و شـرم نشان داد كه متغيرهاي پـيش بـين يعنـي احسـاس گنـاه
) .)=04/51Fوp>0001/0موفقت به طور معنادار با نشانگان وانمودگرايي رابطه دارد

بر:7جدول و ترس از موفقيت و گناه  نشانگان وانمودگراييجداول ضرايب رگرسيون احساس شرم

سطحTضرايب استانداردضرايب غير استانداردمدل
معناداري Bبتاخطاي استاندارد

47/0-04/672/0-37/4ضريب ثابت1
39/003/046/012/90001/0ترس از موفقيت

و گناه 15/004/019/085/30001/0احساس شرم
به طـور نشان داده7طور كه در جدول همان و گناه شده است،متغير پيش بين احساس شرم
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و مثبت نشانگان وانمودگرايي را پيش بيني و متغيـرβ=19/0وP>0001/0(د كنـ مـي معنادار (
و مثبـت نشـانگان وانمـودگرايي را بـين پيش بينـي پـيش تـرس از موفقيـت بـه طـور معنـادار

 ).β=46/0وP>0001/0(دكن مي

و  گيري نتيجهبحث
م و اين قاله با هدف بررسي ارتباط نشانگان وانمـودگرايي بـا متغيرهـاي تـرس از موفقيـت

و گناه در دانشجويان دختر تدوين شده است. بر همين اساس يافته هاي پـژوهش احساس شرم
و نشـانگان حاضر در راستاي پژوهش هاي پيشين، معرف آن است كـه بـين تـرس از موفقيـت

و درصـد همبسـتگي مشـاهده شـده بـين نشـانگان اري وجـ معنـادةرابطوانمودگرايي  ود دارد
و ترس از موفقيت در سطح وانمود متغيـرو اسـتو معنـادار565/0برابـر بـاα>01/0گرايي

و مثبـت نشـانگان وانمـودگرايي را بـين پيش بينـي پـيش تـرس از موفقيـت بـه طـور معنـادار
ان بـا توجـه بـه رسـيدن بـه اين بدين معناست كـه دانشـجوي ).β=46/0وP>0001/0(كند مي

و تحصيلي داراي ويژگي و نيـز ويژگـي درجات باالي شغلي از هاي وانمـودگرايي هـاي تـرس
و اين دو، متغيرهايي هستند كه در  و از جملـهةحيطموفقيت هستند انگيزه پيشرفت بروز كرده

و همانمي موانع موفقيت محسوب م شوند. بتاليـان بـه گونه كه در بيان مسئله بدان اشـاره شـد
و كسـب موفقيـت، از رغمبهنشانگان وانمودگرايي  رسيدن به سطوح عـالي تحصـيلي، شـغلي

و ممتاز بودن مي و قـادر بـه درونـي كـردن موفقيـت نيسـتند شناخته شدن ايـن افـراد،ترسـند
راموفقيت به دروني ها و قادر و خـود را مسـتحقبه شانس نسبت داده سازي موفقيـت نيسـتند
و ممتاز شدن بيم دارند، دانند نميديگران هاي پاداشوها تشويق كه ترسندمي، از شناخته شدن

و تالش در رسيدن به موفقيت و سخت كوشي كه فاقد توانايي هستند مبادا ديگران كشف كنند
ميةنشانرا  و از پيامدهاي موفقيت همچون از دست دادن دوستان، جايگـاه ناتواني فردي دانند

و هويت و بساك نژاد، ترسندميشخصي فردي ايـن پـژوهش هـاي يافته).1386(شهني ييالق
و نشانگان وانمـودگرايي بـا يافتـهةدربار هـاي مهرابـي زاده همبستگي معنادار ترس از موفقيت

(1383و همكاران( هنرمند (1992)، فرايد باچ آلتر و همكاران )، همخواني دارنـد. 2004)، دينل
و همكارا (مهرابي زاده بايزن) 1384ن بيـان داشـتند كـه نشـانگان پـژوهش نتـايج ايـن مطابق

و نيز فرايد باچ آلتـر (  ) در مطالعـه روي1992وانمودگرايي با ترس از موفقيت همبستگي دارد.
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دانشجويان دانشگاه به ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه تـرس از موفقيـت همبسـتگي بـااليي بـا
كه دين گرايي دارد. وانمود (همان طور و همكاران مي2002ل كنند وانمودگرايي با ترس از ) بيان

و بـه طـور كلـي وانمودگرايـان از پيامـدهاي هاي روانموفقيت داراي ويژگي شـناختي هسـتند
و رفتارهاي اجتنابموفقيت مي ديگـر پـژوهشةيافتـ دهنـد. شكست از خود بروز مـي-ترسند

ااحاضر حاكي از ارتباط  و و گنـاه در سـطح نشانگان وانمود گرايـي ،α>05/0حسـاس شـرم
و مثبـت نيز متغير پيشو استو معنادار127/0 و گنـاه بـه طـور معنـادار بين احسـاس شـرم

گونـه كـه مطالعـات). همانβ=19/0وP>0001/0( كندمينشانگان وانمودگرايي را پيش بيني 
اسةدربارشناسان برخي روان كه اغلب زنـان فكـر علت ترس از موفقيت در زنان نشان داده ت

و زن بودن تعارض وجود دارد.از سوي ديگـر تـرس از موفقيـت هـم در مي كنند بين موفقيت
و خصوصيات زنانـه شـان احسـاس  و كاري خود ميان زناني رايج است كه بين نقش اجتماعي

به تصور رايج برخي جوامع، شخصيتمي دوگانگي پيدا و نيز بنا و مطلـوب بـراي ايدهكنند آل
و كارمند موفق. در نتيجه اين تفكّـ خانهنان،ز نه يك مدير رات دار وكدبانوي خوب بودن است

كه زنان، موفقيت خود را مخالف شودميهايي موجب، چنين ذهنيتجنسيتكليشه اي بر پايه 
و بنابراين كه به عنـوان فـردي متقلـب،نقش خود ببينند و گاهي چون شرم دارند از آن بترسند

و خلّةعرضشوند از شناخته  درمي اجتنابهاي خود،تاقيتوانايي به دليل اينكـه شـايد و كنند
و خلّ در خطرت خود را تكرار كنند، ميزان اقيآينده نتوانند موفقيت يابـدمي كاهشهاآن پذيري

بي ارزشـي در افـراد  و و احساس ضعف و گناه كاذب باعث ارزيابي منفي و اين احساس شرم
(ال مي هـاي ايـن . يافتـه اسـت حاضر نيز مؤيـد ايـن مسـئلهةمقالهاي ). يافته2013ندگرن،شود

و نشـانگان وانمـودگرايي بـاةدربارپژوهش  و گناه هـاي يافتـه همبستگي معنادار احساس شرم
) و برد(2004راكامور و پاركمن هم2008) خـود بيـان) در پژوهش2004(راكاموراست.سو)،

كه در افراد وا و بـرد داشته و پـاركمن و تـرس درونـي وجـود دارد. نمودگرا، حس شرمساري
به اين نتيجه دست يافتند كـه 2008( و گنـاه درصـورتي ) نيز در پژوهش خود احسـاس شـرم

كه توقعشـان بـه دليـل حاصل مي شود كه فرد نتواند موفقيت سابق خود را در حضور ديگراني
شردهكرموفقيت قبلي باال رفته تكرار  مي، احساس ميم و گناه كار و خود را مقصر  پندارد. كند

كه،جاآن. از مواجه بودهايي پژوهش حاضر نيز مانند هر پژوهش علمي ديگر با محدوديت
و ويژگـي هـاي خـاص فرهنگـي انجام اين مطالعه در محيط پژوهشي با محدوديت جغرافيايي
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كه شامل دانشاجتماعي، با نمونه تكدختر جوياناي تعميم نتايج را اين امر، بود ميليتحصيالت
و سـايربه ساير جوامع با ويژگـي  و افـراد در سـنين ديگـر  هـاي دورههـاي متفـاوت فرهنگـي

و عدم مشاركتت پرسشنامهسؤاال، تعداد زياد كندميتحصيلي محدود به تبع آن خستگي و ها
بههازمودنيآمطلوب  علت كمبود وقت،، عدم همكاري مناسب دانشجويان تحصيالت تكميلي
به اين نكته كـه طـرح پـژوهش علتةزميندر هايي محدوديتهمچنين  شناسي متغيرها باتوجه

 شـودمي. لذا پيشنهاد استهاي موجود حاضر از نوع همبستگي است از جمله ساير محدوديت
به غير از پرسشنامه از مصاحبه نيز اسـتف هاي آتي به منظور بررسي دقيق در پژوهش اده تر مسئله

كه افراد مورد مطالعه دانشجويان باشند  و در صورتي ها در ايـن راسـتا خرده فرهنگ تأثيرشود.
و  بانامتخصصبررسي شوند و كارگاهةمشاوربرگزاري جلسات امر هاي آموزشـي بـه گروهي

و روشن سازي علل اين مسئله  هـاي موجـود در موجبـات درك توانمنـديو اقدام كردهتبيين
و به تبع آن كـاهش احسـاس شـرم وگنـاه را دختران دان و كاهش ترس از كسب موفقيت شجو

ميدكننفراهم  و گناه و احساس شرم كه ترس از موفقيت و نيز با درنظرگرفتن اين نكته توانـد.
و نوجـواني در دختـران جامعـه مـا شـكل بگيـرد ارتبـاط  و در دوران كودكي از درون خانواده

هـاي شـيوه هـاي تربيـت والـديني،ر متغيرهاي مرتبط مانند سـبك نشانگان وانمودگرايي با ساي
و اي، هوي هاي مقابله فرزندپروري، سبك دلبستگي، سبك و هاي نشانهت باليني چون افسـردگي

و ميزان تحصيالت خانواده بررسي تأثيراضطراب،  .شود خانواده
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 منابع
(و اعظم آزاده، منصـوره ي علـل گـرايش دختـران بـه ). بررسـ1393فـالح مهرآبـادي، سـميه

.31-52)،2(12. روانشناختي زنان-. مطالعات اجتماعيتحصيالت عالي
(و پورشهرياري، مه سيما،يي، مريم.انوشه ). بررسـي رابطـه بـين ادراك1387ثنايي ذاكر، بـاقر

و گنـاه در آن  هـاي پـژوهش هـا. دختران از الگوهاي تربيتي والدينشـان بـا احسـاس شـرم
.7-26)،25(7مشاوره.

(و، زارعي، سلمان.جمالي فيروزآبادي، محمود ). بررسي رابطه بين اعتمـاد،1390اسدي، زهرا
و گناه با خودمتمايزسازي در دانشـجويان  دانشـگاه عالمـه طباطبـايي تهـران. متأهـل شرم

ششناختي تحقيقات روان ،11،26-15.
( قربان شيرودي،و بري، جواد، آزيتا. خلعت.حدادي. بهرام ). بررسـي رابطـه بـين1390شـهره

و عزت نفس با نشانگان وانمودگرايي(سـندرم ايمپاسـتر). هايفهلّؤم اصـول هوش هيجاني
.30-41)،1(13بهداشت رواني.

و تنظـيم هيجـاني).1392( چراغي، ساناز رابطه بين سندروم ايمپاستر، باورهاي خودكارآمـدي
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