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چكيده
نشانگان وانمود گرایی (ایمپاستر) یک اختالل روانشناختی که در آن فرد دالیل موفقیت های خود را به شانس نسبت می دهد وخود را سزاوار موفقیت
های به دست آمده نمی داند هرچندطوری رفتارمی کند که دیگران اوراباهوش وشایسته بدانند .از سوی دیگرسخت رویی به عنوان یک ویژگی شخصیتی
محافظت کننده در برابر فشارهای زندگی است که دارای سه مولفه ی تعهد ،کنترل ،چالش می باشد.ازطرفی تاب آوری الگوهای رفتاری مثبت وشایستگی
های عملی است که فرد در موقعیت های استرس آمیز هنگام مواجه با گرفتاری های نشان می دهد.این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تاب آوری
وسخت رویی با نشانگان وانمود گرایی ( ایمپاستر) انجام پذیرفت .جامعه آماری این پژوهش افرادی است که دارای اعتیاد در سال  1935 –39در شهر
های غرب استان مازندران که از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد  111نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند ابزار تحقیق عبارت بودند
از مقیاس وانمود گرایی کالنس ( ، )1311مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون ( ، )5119مقیاس سخت رویی اهواز ( .)1977نتایج نشان می دهد که بین
تاب آوری ونشانگان وانمود گرایی یک رابطه معنادار منفی ومعکوس وجود دارد که این ارتباط منفی ومعکوس در مورد متغیرهای سخت رویی ونشانگان
وانمود گرایی هم صادق است  .افراد دارای نشانگان وانمودگرایی ( ایمپاستر) علی رغم وجود شواهد بیرونی موفقیت ها در درون سازی موفقیت های
خود ناتوان هستند وهر قدر که تاب آوری کم تر باشد  ،به همان نسبت وانمود گرایی بیشتر است وبالعکس ودر مورد سخت رویی نیز همین گونه است.
کليد واژگان :تاب آوری  ،سخت رویی  ،نشانگان وانمود گرایی ( ایمپاستر)

مقدمه

است وبه معنی شخصی است که واقعی واصیل نیست

کالنس وایمز ( )1371برای نخستین بار براساس فعالیت

وچهر ه ی غیراز آن چه هست نشان می دهد و برای

درمانگاهی خوددر دانشگاه ها  ،با مراجعین روبرو شدند که

نخستین بار نیز کالنس اویمز ( )1371این واژه را به صورت

علی رغم رسیدن به درجات عالی شغلی وتحصیلی از

پدیده وانمود گرایی  ،هاروی ( ، 1331به نقل از هاروی

موفقیت های خود لذت نمی برند ودر چرخه معیوبی از

وکالنتز  )1331،وکولی گلیان واسترن برگ ()5111

احساسات نامطلوب درباره موفقیت قرار می گیرند .این

وانمودگرایی را به عنوان یک سازه شخصیتی معرفی نمودند

چرخه معیوب نارضایتی از موفقیت خود واحساس فریب

به نظر کولی گیان واسترن برگ ( )5111فریب کاری ادراک

کاری وتردید درباره موفقیت های خود است(.سووتیزر

شده از نظر علمی اصطالح قابل فهم تری نسبت به وانمود

وموس  ،اوینگ  ،ریچاردسون ،جیمز مایرز وراسل ،

گرایی است .آنها پیشنهاد می کنند تا این تجربه فریب کاری

 ، 5114سپتمبر  ، 5111میکی  ، 5111بولد  . ) 5111واژه

ذهنی به عنوان طبقه ای از طبقات اختالالت شخصیت یا

 imposterو impostor

اختالل روانی فراگیر طبقه بندی شود یا پدیده نیست بلکه

وانمودگرایی به دو شکل

در آخرین چاپ لغت نامه پیشرفته آکسفورد مطرح شده
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نوعی خود ادراکی اید های خود ارجاعی با اجزا شناختی

تعهد ،کنترل ،چالش است .باال بودن هریک از این سه مولفه

وعاطفی هیجانی است .

یا ترکیب یکپارچه آنها از افراد در مقابل تاثیرات نامطلوب

ایمز معتقد است که وانمود گرایی نوعی ویژگی شخصیتی

استرس وابتال به اختالالت جسمی  ،روانی حفاظت می کند

در افراد پیشرفت گرا است که سخت تالش می کنند

وغرمستقیم سازگاری آنها را افزایش می دهد .پژهشگران با

.ونگران هستند تا تکلیف محوله را به بهترین شکل انجام

بررسی افرادی که در مقابل تغییرات وابسته به زندگی مقابله

دهند وپس از انجام آن احساس خوشایند گذرایی دارند

کوباساو مدی ( )1373به عنوان عامل تهدید کننده استرس

واحساس رهایی می کنند ولی نگران موفقیت های بعدی

معرفی شد .سخت رویی به شیوه خاص وثبات فرد در

وپیامدهای آن هستند واز موفقیت خود لذت نمی برند .از

واکنش به رویدادهای زندگی اشاره دارد .سخت رویی

سوی دیگر تاب آوری فرایند توانایی یا پیامدههای

دارای سه مولفه تعهد ،کنترل ،چالش است .باال بودن هریک

سازگاری موفقیت آمیز علی رغم شریط چالش برانگیز

از این سه مولفه یا ترکیب یکپارچه آنها از افراد در مقابل

وتهدید کننده تعریف شده است (گارمزی وماستن )1331

تاثیرات نامطلوب استرس وابتال به اختالالت جسمی ،

ونه تنها در برگیرنده شکست ناپذیری در حالتهای اضطرابی

روانی حفاظت می کند وغرمستقیم سازگاری آنها را افزایش

می باشد بلکه توانایی های باالتری برای پوشش مجدد

می دهد .پژهشگران با بررسی افرادی که در مقابل تغییرات

حوادث ناگوار می باشد ( گارمزی . )1331واژه تاب آوری

وابسته به زندگی مقابله کرده وشاد وسالمت باقی مانده اند

را می توان به صورت بیرون آمدن از شرایط سخت یا

دریافتند که این افراد ویژگی های دارند که آنها را از دیگران

تعدیل آن تعریف نمود .در واقع تاب آوری ظرفیت فرد

متمایز می سازدومنجر به افزایش مهارتهای سازگاری آنها

برای سالم ماندن ومقاومت وتحمل در شرایط سخت وپر

می شود.

خطر است که فرد نه تنها برآن شرایط دشوار فائق

این ویژگی ها عبارتند از احساس نیرومند هدف مشخص ،

می شود بلکه طی آن وبا وجود آن قوی تر نیز می گردد

احساس کنترل  ،نگرش قابل انعطاف وباز که مجموعا تحت

پس تاب آوری به معنای توان موفق بودن  ،زندگی کردن

عنوان سخت وریی معرفی شده است افراد می توانند

وخود را رشد دادن در شرایط دشواری با وجود عوامل خطر

بایادگیری وتقویت سخت رویی در خود  ،نیروی شخصی

است این شرایط خود به خود ایجاد نمی شود مگر اینکه

خود را توسعه بخشند تا بهتر قادر باشند بر فشارها روبه رو

فرد در موقعیت دشوار وناخوشایندی قرار می گیرد تابرای

شده وبر ان پیروز شوند(مدی . )5117 ،

رهایی از آن یا صدمه پذیری کمتر حداکثر تالش رابرای

بین عزت نفس وایمپاستر همبستگی منفی (اسماعیل خانی

کشف وبهره گیری از عوامل محافظت کننده (فردی

فرشته  ،1914بساک نژاد  )1914وهر یک از سه مولفه

ومحیطی) در درون وبیرون خود که همواره به صورت

سخت رویی به طور جداگانه ویا تلفیق یکپارچه آ نها با

بالقوه وجود دادرد به کار گیرد ( کاظمی  .)1919 ،مدی

گرایش به اضطراب وافسردگی در سطح معناداری رابطه

وخشابا ( )1334براین عقیده اند که تاب آوری 4یکی از

معکوس ( جمهری  )1911وجود دارد.

شاخصه های سالمتی روانی است وبرای افزایش سالمت

زنان بیشتر از مردان در معرض بروز نشانگان وانمود گرایی

روانی افراد باید تاب آوری آنها را افزایش دادو سخت رویی

( کومار وجاگاسینسکی 5116؛ تامسون  5114؛ رابینسون

مفهوم روان شناختی است که اولین بار توسط کوباساو مدی

وگودپاستر  ) ،5111وبین وانمود گرایی با اضطراب

( )1373به عنوان عامل تهدید کننده استرس معرفی شد.

همبستگی

کریسمن

سخت رویی به شیوه خاص وثبات فرد در واکنش به

وهمکاران ) 1331وجود دارد.

رویدادهای زندگی اشاره دارد .سخت رویی دارای سه مولفه
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سخت رویی در گرفتن ضربه فشار روانی وحفظ سالمتی

سون ( )CD- RISونشانگان وانمود گرایی کالنس

تاثیر بسزایی (مدی  ،5116پینگلی و داد  ) 5111دارد وتاب

( )CIDDومقیاس سخت رویی اهواز ( ) AHIکرد .

آوری رابطه معناداری با سالمت روانی وجسمانی
(گلداستین وبروکس ،5111

شیوه اجرا

شک  ) 5114دارد .

این پرسشنامه ها نشانگا ن وانمود گرایی کالنس ومقیاس

اهداف پژوهش

تاب آوری کانر ودیویدسون وپرسشنامه سخت رویی اهواز

اهداف کلی:بررسی رابطه بین سخت رویی وتاب آوری

به منظور فراهم کردن اجرای آسان ونمره گذاری عینی برای

روانی باسندرم ایمپاستر

نوجوانا ن وبزرگساالن طراحی شد ه است  .برای توزیع
پرسشنامه ها  ،پژوهشگر با مراجعه به اداره بهزیستی غرب

فرضیه ها

استان مازندران وبعد از انجا م هماهنگی الزم پرسشنامه

فرضیه اصلی  :بین تاب آوری وسخت رویی با سندرم رابطه

های یاد شد ه را به افرادی که دارای اعتیاد می باشند (111

وجود دارد .

نفر) ارائه داد .تا به روش خود گزارش دهی  ،با توجه به

فرضيه های فرعي

زمان تعیین شده ( 15تا 11دقیقه در ساعت تنفس) وضع
خود را بر روی هر کدام از مقیاس ها ی پرسشنامه ها به

بین تاب آوری با سندرم ایمپاستر رابطه وجود دارد.

وسیله پاسخ هایشان دسته بندی نماید وبدین وسیله وانمود

بين تاب آوری با سندرم ایمپاستر رابطه وجود دارد.

گرایی  ،تاب آوری وسخت رویی را دریک زمان معین انداز

بين سخت رویي با سندرم ایمپاستر را بطه وجود دارد.

ه گیری کنند .قبل از پاسخ گویی به مواد پرسشنامه ها به

بين تاب آوری وسخت رویي رابطه وجود دارد.

آزمودنیها فرصت داده شد که دستور العمل آزمون را به
طور دقیق مطالعه کنند تا ابهام های خود را از طریق سوال

روش پژوهش

کرد ن رفع نمایند  .در این میان بعضی از آنها در فهمید ن

این پژوهش از نوع پژوهش همبستگی است .این

مواد پرسشنامه مشکل داشتند  ،توضیحات وراهنمایی های

روش به دنبال بررسی میزان تغییرا ت یک یا چند عامل ،

الز م به زبا ن ساد ه وعلمی برای پاسخ به آزمون  ،توسط

در یک یا چند عامل دیگر است (خلعتبری  )1911 ،وهدف

پژوهشگر ارایه شد .الزم به ذکر است که پژوهشگر با

آن شناخت متغیر های مرتبط با نشانگان وانمود گرایی وارئه

مراجعات متوالی طی هفته ها به مراکز تر ک اعتیاد موفق به

تصویری روشن از رابطه متغیر های پیش بین با متغیر متغیر
مالک است.

انجام این بخش از پژوهش گردید .

جامعه آماری در این پژوهش افرادی است

ابزار پژوهش

که دارای اعتیاد می باشند که از طرف بهزیستی شهرهای

درا ین پژوهش از پرسش نامه های زیر جهت جمع

غرب استان مازندران معرفی می شوند ونمونه آماری شامل

آوری داد ه های مورد نیاز استفاده شد ه است

111نفر از افرادی است که دارای اعتیاد هستند .در این

الف) مقياس پدید ه وانمود گرایي کالنس :برای سنجش

روش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد .

نشانگان وانمود گرایی به طور کلی سه مقیاس تاکنون مورد

به منظور نمونه گیری وجمع آوری اطالعات  ،پژوهشگر

استفاده قرار گرفته است که مقیاس پدید ه وانمود گرایی

پس ازکسب مجوز از ریاست محتر م بهزیستی غرب استان

(هاروی و کاتز  ، )1331 ،مقیاس پدید ه وانمود گرایی

مازندران وکسب رضایت از افرادی که دارای اعتیاد بودند

کالنس (کالنس وایمز  )1311 ،ومقیاس فریب کاری ادراک

اقدام به اجرای پرسشنامه های تاب آوری کانر – دیوید

شده (کولی گیا ن و استرن برگ  )5111 ،از جمله این
مقیاس ها محسوب می شود .از آنجایی که در تحقیقا ت
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قبلی  ،مقیاس پدید ه وانمود گرایی کالنس ( )CIPSرا

نمره کل است (محمدی )1914 ،حداقل نمره تاب آوری

بهترین مقیاس برای سنجش وانمودگرایی در نمونه

آزمودنی در این مقیاس صفر وحداکثر نمره وی صد است

دانشجویی قلمداد کرد ه اند (کریسمن وهمکارا ن،1331 ،

(کانر ودیوید سون .)5119 ،

فراید باچ آلتر )1339،در این پژوهش نیز مورداستفاده قرار

اعتبار وپایایي مقياس تاب آوری کانر ودیوید سون CD

گرفت  .مقیاس پدید ه وانمودگرایی ( )CIPSکالنس برای

: - RIS

نخستین بار به صورت مواد کاغذی توسط کالنس وایمز

محمدی ( )1914اعتبار وپایایی این مقیاس را اینگونه

( )1311ساخته شد .این مقیاس شامل  51ماده است واز

گزارش کرده است  :برای تعیین روایی ابتدا همبستگی هر

آزمودنی خواسته می شود تا شخص بر اساس یک پیوستار

گوی هبا نمره کل مقوله محاسبه وسپس از روش تحلیل

اوقا

عاملی استفاده شده است .محاسبه همبستگی هر نمره با

ت( ،)9اغلب( ،)4خیلی زیاد ( )1نظر خود را درباره هر

نمره کل نشان داد که جزگوی ه 9ضرایب بین  %14تا %64

ماده ابراز نماید .اگر میانگین نمره ها کمتر از  41باشد

بودند .درمرحله بعد گویه های مقیاس با استفاده از روش

وانمود گرایی ضعیف  ،بین  41تا  61وانمود گرایی متوسط

مولفه های اصلی تحلیل عاملی قرار گرفتند.سپس از

 61 ،تا  11وانمود گرایی مرضی  ،و 11به باال وانمو گرایی

استخراج عوامل براساس ماتریس همبستگی گویه ها دو

شدید تلقی می شوند  .کالنس وایمز ( )1311توصیف می

شاخص  KMOوآزمون کرویت بارتلت محاسبه شدند

کنند که نمره باال تر از  61بیانگر نیاز شدید فرد به خدمات

.مقدار  KMOبرابر  %17ومقدار خی دو در آزمون بارتلت

درمان مشاور ه وران شناختی است  .میانگین وهمسانی

برابر  1116/51بود که هر دو شاخص کفایت شواهد برای

درونی (به روش آلفای کرونباخ ) انجام شده است .

انجام عمالی را نشان داده پس از این مرحله برای تعیین

ب) مقياس تاب آوری کانر دیویدسون ( )3001با مرور

تعداد عوامل ارز مالک شیب خط نمودار لسکری وارزش

منابع پژوهش  1333 – 1373حوزه تاب آوری تهیه کردند

ویژه از یک استفاده شده بر اساس شیب خط یک عامل در

.ویژگی های روان سنجی مقیاس در شش گروه ،جمعیت

مقیاس قابل استخرا ج بود .سپس از استخراج عامل ،

عمومی  ،مراجعه کنندگان به بخش مراقبتهای اولیه  ،بیماران

ماتریس بار عمالی مورد چرخ به روش واریماکس قرار

سرپایی روان پزشکی ،بیمارا ن مبتال به اختالل استرس پس

گرفت .پس بار عاملی هر سوال نسبت به مقوله محاسبه

از سانحه مورد بررسی قرار گرفته است .تهیه کنندگان این

وتنها 9گوی ه 9به دلیل بار عاملی پایین از تحلیل نهایی کنار

مقیاس بر این عقیده اند که این پرسشنامه بخوبی قادر به

گذاشته شد هبدی نترتیب  51گویه در تحلیل نهایی مورد

تفکیک افراد تاب آور از افراد غیر تاب آور در دو گروه

استفاده قرار گرفتند .به منظور تعیی نپایایی مقیاس از روش

بالینی وغیر بالینی بوده است ومی تواند در موقعیت های

آلفای کرونباخ استفاد ه گردید وضریب پایایی حاصله برابر

پژوهشی وبالینی مورد استفاده قرار گیرد نسخه اصلی این

با  %13بود در پژوهش سامانی  ،جوکار وصحراگرد ()1916

مقیاس از خود تهیه کنندگا ن دریافت شده واستفاده از آن

پایایی این مقیاس در دانشجویان به کمک ضریب آلفای

با اجاز ه کتبی خانم کانر صورت گرفته است( محمدی ،

کرونباخ برابر  %17به دست آمدونتایج آزمون تحلیل عامل

)1914

برروی این مقیاس بیانگر وجود یک عامل عمومی در

شیوه نمره گذاری مقیاس تاب آوری کانر و دیوید سون

مقیاس بود .مقدار ضریب  KMOبرای این تحلیل برابر

( )CD - RISبه این صورت که این پرسشنامه  51گویه

 %13ومقدار آزمون کرویت باتلت برابر با  6/64از واریانس

دارد که در مقیاس لیکرت بین صفر ( کامال نادرست )

کل مقیاس را تعیین می کند.

وچهار( همیشه درست) نمره گذاری می شود ودارای یک

مقياس سخت وریي اهواز ()AHI

پاسخ ها از هرگز ( ، )1به ندرت ( ، )5بعضی
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این پرسشنامه توسط کیامرثی ( )1977تهیه واعتبار

بیانگر اعتبار مطلوب ورضایت بخش می باشند .برای

یابی شده است .پرسشنامه سخت رویی اهواز یک مقیاس

محاسبه پایایی باز آزمودنی های مذکر برابر با  1/14می

خودگزارشی مداد – کاغذی است که دارای  57ماده می

باشد .همچنین ضریب آلفای کرونبا خ برای کل آزمودنی

باشد .نمره گذاری این پرسشنامه  57ماده ای به اینصورت

ها برابر با  1/76برای آزمودنی های مونث برابر با 1/74

است که آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه « هرگز » ،

وبرای آزمودنی ها ی مذکر برابر با 1/76می باشد .با توجه

«بندرت »  «،گاهی اوقات » و« بیشتراوقات » پاسخ گفته وبر

به یافته های فوق ضرایب پایایی این پرسشنامه نیز رضایت

اساس مقادیر  1،5،9 ، 0نمره گذاری می شدند .احراز نمره

بخش می باشد .

باال در این پرسشنامه نشان دهنده سرسختی روان شناختی
روش تجزیه وتحلیل داد ه ها

باال در فرد است واصوال سه مولفه اصلی این سازه تعیین

در این پژوهش برای توصیف داد ه ها از آمار توصیفی

مبارزه جویی  ،کنترل  ،تعهد نیز درایم افراد باال می باشد

نظیر فراوانی میانگین – انحراف استاندارد استفاده شد

جهت سنجش اعتبار خودشکوفایی  ،وتعریف ساز ه ای
سرسختی روان شناختی استفاده شده است .پرسشنامه

همچنین برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر تحلیل

سرسختی روان شناختی با پرسشنامه اضطراب ( -1/11

رگرسیون چندگانه ( مدل همزمان ) استفاده شده است .

= ،) rپرسشنامه افسردگی ( ، )r= -1/65پرسشنامه
خودشکوفایی ( ، ) r= -1/11وبا تعریف ساز ه ای سر

یافته های پژوهش

سختی روان شناختی ( ) r= 1/11رابطه معنی دار دارد که

فرضیه اصلی :بین تاب آوری و سخت رویی با سندرم ایمپاستر رابطه و جود دارد .
جدول  : 5.4ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش بین تاب آوری و سخت رویی ومتغیرمالک سندرم ایمپاستر
1

متغیر ها
 - 1تاب آوری
-5سخت رویی

1

* 1/11

5

**-1/511* 1/971
-1/971** 1

-9سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی
< p

9

1

< p ** 1/11

جدول.3خال صه تحليل رگرسيون همزمان
متغیرها ی

R

R 2

R2

پیش بینی کننده
تاب آوری و سخت رویی

خطای
استا ندارد

1/971

1/141

1/153

11/559

نتایج جدول شماره 9.4نمایانگر این است که متغیرهای (تاب آوری و سخت رویی) قادر به توجیه  ) /3سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی) شده است 15/3 R .
2

درصد واریانس (=1/153
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نتایج جدول شماره 4.6نشان می دهد که همبستگی های

جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده سندرم ایمپاستر

متقابل از لحاظ آماری معنادار است از بین متغیر پیش بین

(وانمودگرایی)از بین متغیرهای پیش بینی کننده از مدل

تاب آوری و سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی)رابطه معکوس

گرسیون با روش همزمان استفاده شده است .که متغیر (تاب

وجود دارد  ،p< 1/11بین متغیر پیش بین سخت رویی و

آوری و سخت رویی ) به طور همزمان وارد معادله

سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی)رابطه مستقیم وجود دارد

رگرسیون شده است .

.p< 1/11
جدول  1آزمون تحليل واریانس برای بررسي معني دار بودن رگرسيون
شاخص آماری منبع تغییرات

مجموع مجذورات ss

درجه آزادی df

میانگین مجذورات ms

1131/156

5

5731/119

94164/141

147

94164/141

93611/179

143

-

آزمون F

سطح
معناداری

رگرسیون متغیر تاب آوری و سخت
رویی
باقی مانده
جمع کل

1/111

15/169

جدول  4تحليل رگرسيون (متغير که با استفاده از مدل همزمان وارد معادله رگرسيون شده اند) (تاب آوری و سخت رویي)
شاخص ها منبع تغییرات

تفکیکی

ضریب

خطای معیار

رگرسیون ()B

Tبرای

ضریب استاندارد تفکیک

آزمون

رگرسیون ((B

معناداری شیب خط

سطح
معناداری

رگرسیون
مدل اول

مقدار ثابت

11/176

تاب آوری

1/116

1/171

-1/113

-1/513

1/191

سخت رویی

1/119

1/154

-1/916

-4/146

1/111

جدول  5همبستگي های متقابل متغير تاب آوری با سندرم ایمپاستر
متغیر

n

تاب آوری با سندرم ایمپاستر

p

111

r

1/114

β

df

141

*-1/511

SE

-1/511

1/161

* p< 1/ 11

جدول  6همبستگي های متقابل متغير سخت رویي با سندرم ایمپاستر
متغیر

سخت رویی با سندرم ایمپاستر

p

n

11

1/111

r

*-1/971

β

df

141

* p< 1/ 11
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با توجه به نتایج جدول شماره 4.4چون  Fمحاسبه شده
متغیر های (تاب آوری و سخت رویی)
1.11معناداراست (p >1.11

بر اینکه بین تاب آوری و سخت رویی با سندرم ایمپاستر
رابطه و جود دارد ،تایید می شود .

درسطح

147 ( =15/169،

فرضيه اول فرعي

و)f(5بنابراین با  31درصد اطمینان نتیجه می گیرم که بین

بین تاب آوری با سندرم ایمپاستر رابطه و جود دارد .

متغیرهای (تاب آوری و سخت رویی) با سندرم ایمپاستر

نتا یج جدول6.4نشا ن می دهد که بین تاب آوری با سندرم

(وانمودگرایی) را بطه وجود دارد و متغیرهای (تاب آوری

ایمپاستر رابطه معناداری از لحاظ آما ری وجود دارد 1/11(.

و سخت رویی) قدرت پیش بینی متغیر مال ک سندرم

<  ) r = -1/511 pهمچنین البته این رابطه منفی

ایمپاستر (وانمودگرایی) را دارد .
در مدل همزمان متغیرهای

است.یعنی با افزایش نمره تاب آوری

،نمره سندرم

(تاب آوری و سخت

ایمپاستر کاهش می یا بد  .چون سطح معناداریp=1/114

رویی)وارد معادله شده تا میزان پیش بینی متغیر مالک

از p= 1/1.1111کوچکتر است بنا براین ضریب همبستگی

(سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی)) مورد بررسی قرارگیرد و

محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح  1/11معنادار است

معادله آن به صورت زیرتنظیم گردیده است .

.همچنین مقدار βاستاندارد شده مربوط متغیر تاب آوری

Yˆ  a  b1 x1  b2 x2  b3 x3
( متغیر سخت رویی) ( + 1/119متغیر تاب آوری ) 1/116
 =11/176 +سندرم ایمپاستر

 -1/511ا ست این عدد نشان می دهد که متغیر تاب اوری
به طور مستقیم بر سندرم ایمپاستر رابطه دارد و متغیر تاب

(وانمودگرایی)

آوری -1/511تغییر ات متغیر مالک سندرم ایمپاستر را

با توجه به نتایج جدول  6.4مشخص می شود مقدار

پیش بینی کند .اگر یک واحد تغییر در متغیر مالک سندرم

βاستاندارد شده مربوط تاب آوری  1/113ا ست این عدد

ایمپاستر مشاهده کنیم متغیر پیش بین تاب آوری 1/511

نشان می دهد که متغیرتاب آوری به طور منفی با سندرم

 -تغییر می کند بدین معنا که با افزایش تاب آوری متغیر

ایمپاستر (وانمودگرایی) رابطه دارد و متغیر تاب آوری

سندرم ایمپاستر کاهش پیدا کند .

 1 /113تغییر ات متغیر مالک(سندرم ایمپاستر

بنابراین فرضیه پژوهش مبنی براینکه بین تاب آوری با

(وانمودگرایی) )را پیش بینی کند .ولی این پیش بینی از

سندرم ایمپاستر رابطه و جود دارد ،تایید می شود .

لحاظ آماری معنی دار نیست  .چنانچه دیده می شود
مقدارTمربوط به متغیر تاب آوری  - 1/513در سطح

فرضيه دوم فرعي

1/11معنادار نیست .همچنین مقدار βاستاندارد شده مربوط

بین سخت رویی با سندرم ایمپاستر رابطه و جود دارد .

سخت رویی  -1/916ا ست این عدد نشان می دهد که

نتا یج جدول6.4نشا ن می دهد که بین سخت رویی با

متغیر سخت رویی به طور منفی بر سندرم ایمپاستر

سندرم ایمپاستر رابطه معناداری از لحاظ آما ری وجود دارد

(وانمودگرایی) رابطه دارد و متغیر سخت رویی -1/916

 ) r = -1/971 p < 1/11(.همچنین البته این رابطه منفی

تغییر ات متغیر مالک ایمپاستر (وانمودگرایی) را پیش بینی

است.یعنی با افزایش نمره سخت رویی ،نمره سندرم

کند  .این پیش بینی از لحاظ آماری معنی دار است  .چنانچه

ایمپاستر کاهش می یا بد  .چون سطح معناداریp=1/111

دیده می شود مقدارTمربوط به متغیر سخت رویی -146.4

از p=1/11کوچکتر است بنا براین ضریب همبستگی

در سطح 1/11معنادار است .

محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح  1/11معنادار است

با عنایت به معنادارشدن رابطه محاسبه شده با 1/31

.همچنین مقدار βاستاندارد شده مربوط متغیر تاب آوری

احتمال نتیجه گرفته می شود که فرضیه اصلی پژوهش مبنی

 -1/971ا ست این عدد نشان می دهد که متغیر سخت
رویی به طور مستقیم بر سندرم ایمپاستر رابطه دارد و
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متغیر سخت رویی  -1/971تغییر ات متغیر مالک سندرم

بین تاب آوری و وانمودگرایی رابطه معنی دار منفی وجود

ایمپاستر را پیش بینی کند .اگر یک واحد تغییر در متغیر

دارد که خود بیانگر رابطه بیناین دو متغیر می باشد یعنی با

مالک سندرم ایمپاستر مشاهده کنیم متغیر پیش بین سخت

افزایش تاب آوری میزان وانمودگرایی کاهش می یابد

رویی  - 1/971تغییر می کند بدین معنا که با افزایش سخت

وبالعکس ؛ پس فرض صفر رد وفرض تحقیق پذیرفته می

رویی متغیر سندرم ایمپاستر کاهش پیدا کند .

شود .

بنابراین فرضیه پژوهش مبنی براینکه بین سخت رویی با

تحقیقی در زمینه ارتباط بین دو متغیر یافت نشد اما این

سندرم ایمپاستر رابطه و جود دارد ،تایید می شود .

یافته با تحقیقات مشابه خارجی کومار و جاگاسینسکی
( ،)5116هنینگ وشاو ( ، )1331کریسمن وهمکاران

بحث و نتیجه گیری

( ، )1331برمز وهمکاران ( .)1334وتحقیقات داخلی

فرضیه اصلی  :بین تاب آوری وسخت رویی با

اسماعیل خانی ( )1914بساک نژاد ( )1914همسو می باشد

نشانگان وانمود گرایی (ایمپاستر ) رابطه وجود دارد.

در تبیین نتایج مذکور می توان گفت افرادی تاب آوری

نتایج نشان داد که بین سخت رویی با نشانگان وانمود گرایی

باالیی دارند معموالً شوخ طبع وانعطاف پذیر می باشند اما

(ایمپاستر ) رابطه معنی دار منفی وجود دارد که خود بیانگر

در حالی که افراد وانمودگرا (ایمپاستر) همواره کم حوصله

رابطه بین این دو متغیر می باشد یعنی با افزایش سخت

بوده ونسبت به انتقاد حساس می باشنداز طرفی دیگر افراد

رویی میزان نشانگان وانمود گرایی کاهش می یابد

با تاب آوری باال دارای هدف وپشتکار می باشند و به

وبالعکس ؛ پس فرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می

زندگی امیدوارند ولی وانمودگراها به طور دائمی احساس

شود .

گناه  ،شرمساری را با خود به یدک می کشند که این

تحقیقی در زمینه ارتباط بین دو متغیر یافت نشد اما این

خصیصه ها با هم همخوانی ندارد.

یافته با تحقیقات مشابه خارجی کومار و جاگاسینسگی

فرضیه فرعی دوم تحقیق  :بین سخت رویی با نشانگان

( ، )5116هنینگ و شاو ( ،)1331کریسمن و همکاران

وانمودگرایی (ایمپاستر) رابطه وجود دارد .

( ، )1331برمز و همکاران (.)1334

نتایج نشان داد که بین سخت رویی با نشانگان

وتحقیقات داخلی اسماعیل خانی ( )1914بساک نژاد

وانمودگرایی(ایمپاستر) رابطه معنا دار وجود دارد که خود

( )1914همسو می باشد.

بیانگر رابطه بین این دو متغیر می باشد یعنی با افزایش

در تیین نتیجه بدست آمده می توان چنین گفت

سخت رویی میزان نشانگان وانمودگرایی کاهش می یابد

افرادی که سخت رویی باالیی دارند از سالمت روان

وبالعکس ؛ پس فرض صفر رد و فرض تحقیق پذیرفته می

بیشتری برخوردار هستند و کمتر دچار اضطراب و

شود .

افسردگی می شوند لذا این ویژگی با ویژگی شخصیتی

تحقیق در زمینه ارتباط بین دو متغیر یافت نشد اما این

افرادی که دچار نشانگان وانمودگرایی(ایمپاستر) هستند و

یافته با تحقیقات مشابه خارجی کومار وجاگاسینسکی

از بهداشت روانی پایین تری برخوردار هستند ودارای

( )5116هنینگ وشاو ( ، )1331کریسمن

وهمکاران

اضطراب باال و همیشگی هستند همخوانی نداشته ونقطه

( ، )1331برمز وهمکاران ( .)1334وتحقیقات داخلی

مقابل آن است.

اسماعیل خانی ( )1914بساک نژاد ( )1914همسو می باشد

فرضیه فرعی اول تحقیق :بین تاب آوری ونشانگان

در تبیین نتیجه بدست آمده می توان گفت افرادی که سخت

وانمودگرایی (ایمپاستر) رابطه وجود دارد.

رویی باالتری دارنداز سالمت روان بیشتری برخوردار
هستند وکمتر دچار اضطراب وافسردگی می شوند لذا این
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Abstract
Imposter syndrome is a psychological disorder in which a person finds out the reasons of his/her success in fortune
so that s/he does not deserve him/herself with them, however behaving in such a way that everybody knows
him/her as intelligent and efficient. On the one hand, hardiness is a supportive personality characteristics while
facing life stress, which it owns three elements: commitment; control and challenge. On the other hand, resiliency
can be considered as positive behavioral model and practical aptness which can be manifested when a person faces
difficulties in stressful situations. the aim of the present study has been to investigate the relationship between
resiliency and hardiness accompanied with Imposter syndrome (IP). The statistical population of this study consists
of all addicted people living in western Mazandaran, 1392-93. The sample was picked in random classified as 150
people as the sample group. The research instruments were as follows: Clance Ip scale (1985), Conner & Davidson
resiliency scale (2003) ،Ahvaz hardiness scale (1377). results show that there is a reverse negative significant
relation between resiliency and Ip. Furthermore the same relation is true for the two other variables: hardiness and
IP. The individuals suffering from IP syndrome do not feel internal enough competent in spite of external
successes, therefore less resiliency, more IP and vice-versa. The same relation is true for hardiness as well.
Key words: Resiliency, Hardiness, Imposter Syndrome
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