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ـــین رابضـــه  :هتتتدف ـــا خـــود گرا کهـــا هـــدر پـــژوهش حاضـــر تعی یت بهنشـــار و نویوتیـــک ب
تــالش و عــ ر تراشــی( در دانشــشویان پســر ، خلــق ون ــی) آنهــای  ســازی و زیــر وقیاس نــاتوان
 گیری نهونـهباشـد. بـا یوش  وـی ههبسـتیی: یوش پـژوهش حاضـر توصـی ی از نـوع . روشبود

ن ــر از دانشــشویان پســر وقضــه کارشناســی ارشــد دانشــیاه  157خوشــه ای چنــد ورحلــه ای 
 جـونن و یودوالـ  سـازی خودناتوانهـای  : شـرک  کننـدگان وقیاساجاارتهران انتخاب شدند. 

ســـیله بـــه وهـــا  ( را تشهیـــل کردنـــد. داده1995) ( و وقیـــاس تـــری شـــورت و ههشـــاران1986)
 ها: یافتتهههبستیی پیرسون و رگرسیون خضی وورد تشزیه و تحلیل قرار گرفتند. های  آزوون
خلـق ون ـی و ع رتراشـی رابضـه ون ـی های  هوؤل ـو  سـازی خودناتوانیت بهنشـار بـا گرا کها 

. از طـــرر دییـــر ((P<0/05 داشـــ ه تـــالش رابضـــه ویبـــ  و وعنـــادایی وؤل ـــوعنـــادار و بـــا 
خلــق ون ــی و ع رتراشــی رابضــه های  هوؤل ــبــا خــود نــاتوان ســازی و  یت نویوتیــکگرا کهــا 

یت گرا کهـا ه تالش رابضه وعنادایی نداش . ههینین وؤل ویب  و وعنادایی داش  اوا با 
را بـه ترتیــج بـرای خلــق  بینــی پیشبهنشـار و نویوتیـک بــه صـورت ههنوــان بیشـترین قـدرت 

ـــی ـــالش دا، کلـــی ســـازی خودناتوان، ون  ـــه گحری نتحجتتتهشـــتند. ع رتراشـــی و ت ـــا توجـــه ب : ب
کــه بــا افــنایش نهــرات افــراد در  وــی ایــن تحقیــقهای  یافتــه یت گرا کهــا تــوان نتیشــه گرفــ  
کــاهش، بهنشــار ــا   ــنایش نهــره  در حــالی، یابــد وــی رفتارهــای خودنــاتوان ســاز آنه ــا اف کــه ب

 -و علممممموم تربیتمممممی دانشمممممگاه تهمممممران   شناسمممممی روان دانشمممممکده ومممممروه وشممممماوره و روانشناسمممممی تربیتمممممیاسمممممتادخار  . 1
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تـوان از  وـی یابـد. ههینـین وـی یت نویوتیک رفتارهای خودنـاتوان سـاز آنهـا افـنایشگرا کها 
یت خود ناتوان سازی دانششویان را به طـور وسـتقین گرا کها یدی ابعاد بهنشار و نویوتیک 

 نهود.  بینی پیش
، خلــق ون ـــی، ســازی خودناتوان، یت نویوتیــکگرا کهــا ، یت بهنشــارگرا کهــا  ها: واژهکلحتتد

 .تالش، ع رتراشی

 وقدوه
و  «یاضتهمممماع شناسممممی روان»د در حمممموػه خممممضدهای  اػ سمممماػه یکممممخ 1سمممماػی ظودناتوان

که در طند دهه اظ « ةشصص»  اسم  ورفتمهن قمرار ةاػ وحققم یارةر وورد توضمه حسمةاس  
 یرا بممرا یشممناظت روانن سماػه یمما 2ن حممار ضمونز و بممروالسةنصسممت ی(. بمرا3111، حسماک نممژاد)

که هد  آنها ظلق ووانع ییف رفتارهاةتوص کار بردند  ف دشموار ةمك تکلخمانسام  یبرا یحه 
واهانمه بمروػ سماػی ظودناتوان، حاشد. حه نظمر آنهما وی شکس  یبین پیشو  کنمد و  ومی ناظودآ

کهممك آن تممالش کارآوممد یگممران درحمماره توانهنممدخدهممای  یابخکنممد تما اری وممی فمرد حممه  اش را  یو 
کممرده و در قبممال شکسمم  کنممدخممش حهاخاػ حرومم  ظممو یاحتهممالهای  وهممار  ، 3نیمموردا)   

کال2665 کممه آدومم یومم بیممان( 2660) 4تهنخمم(. وانمم  و  وهممار  یشممه در تممالش بممراةهه یکننممد 
صتممه ةن اسمماس برانگیممحاشممد و بممر ا یش وممهاخ یگممران در قبممال رفتممار و توانهنممدختصممورات د

کمرده و اػ ظمود در قبمال خدهای  برداشم  یوه و راهبمرد وطلموبةشود تما حمه شم یو گمران را وهمار 
کممه شکسمم  در انسممام  یرونممیب یهمما یابخمماری کنممد. وسمملن اسمم   ، ف دشمموارةممتکلك خممدفمماع 
وحسمموب شممود و فممرد تممالش  یکمماهش حرومم  ظممود و ظودارػشممهند یبممرا یتوانممد ظطممر وممی
تصممورات ،   وفهمموم سمماػی و برداشمم خریوممد یکنممد تمما حمما اسممتفاده اػ انممواع راهبردهمما یومم
 ر دهد.ةیوه وطلوب ت ةگران را درحاره ظود حه شخد

کمه  یوم اظهمار( 2665، 5بماسیاوسمون و دةلخو، ومارش، نةومارت) نةاػ وحقق یوروه کننمد 
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2. Jones, E. E. & Berglas, S. 

3. Urden, T. 
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5. Martin, A. J., Marsh, H. W., Williamson, A., & Debus, R. L. 
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کمه طنمدان حمه عهلکردهماةمو یقرار و یتةفرد در ووقع یوقت  ینمان نمدارد و حما نموعةش اطهخرد 
کنممد واػ خهمما یکنممد تمما نمماتوان یتممالش ومم، نگممرد یدهممد ومم ید حممه آنشممه انسممام وممخممترد ش را پنهممان 

 ن راهبردهمما را حممه دویمما (3221) 1درخم و اسممناخهممر، زد. رو یممحگر یاوممد ونفممیشکسمم  و پ
 نةتقسمم، یاظهممار وضممود یابممراػ  ظممودهممای  و راهبرد یدفمماع یابممراػ ظممود یراهبردهمما، دسممته
کدام اػ ا وی کمه عمغر ظمواه وی نةتقس ین راهبردها حه انواع فرعیکنند. هر  ، هةمتوض، یشموند 

کمه بمرا ییهما اػ ضهلمه رفتمار یو پموػش ظمواه سماػی ظودناتوان،  ةسلب وسمجول  یهسمتند 
 یدهمد و در وسهوعمه راهبردهما یش وورد استفاده قرار ومخش  ظوحفد و دفاع اػ ظود پندا

 یظمممودابراػ یان انمممواع راهبردهممماةممماػ و سممماػی ظودناتوانقمممرار دارنمممد.  یدفممماع یابمممراػ ظمممود
ب ةآسممم، یتةوصتلمممف شصصمممهای  ن بممموده و اػ ضنبمممهةن ووضممموع پمممژوهش وحققمممیشمممتریب

ورفته اس . ین فردیو ارتباطات ب یشناس  وورد ححا قرار 
که راهبردها3221، 2و استور یتداش، نسلر) وحققان برظی اػ ، یابمراػ ظمود ی( وعتقدند 

گمران درحماره ظمود خد یهما وهار برداش  یبرا یا وهةش یا حه عبارتخش ظود خان و نهایب ینوع
ار ةاشمصاص ظودنماتوان سماػ حسم یهنگام شکس  بمرا یدرون یاس . اضتناب اػ اسنادها

کمه تویی، وهن اس  ومر در حمال ین ومةمیتع یحمه طمور فطمر ییانمارا آنها وعتقدند  کمه  یشمود و ا
کممرده انممد شکسمم  حصورنممد حممه عممزت نفممم شممکننده آنهمما آسمم و  یرسممد. فممرار یب وممةتممالش 

ونبمع  یا ػومانخمن اسم  ةنمده نماوعخذ آخکمه نتما ین افراد هنگماوی( وعتقدند ا2660) 3تاوسون
کمار  یرا بمرا ینعووا، کنند در دسترس نباشد یه وةف را توضةکه عهلکرد ضع یرونیب انسمام 
که  یساد وخا عهدتا حمه دو صمورت  ساػی ظودناتوانکنند. این وحققةن ههشنةن وعتقدند 

 وةرد: یانسام و
کننمده را  ییهما  ةم: حه ووقع4ییادعا ساػی ظودناتوان کمه فمرد عواوم  نماتوان  اشماره دارد 

 و اضطراب اوتحان. یروانهای   وث  فشار، کند یادعا و
                                           

1. Roth, D., Harris, R., & Snyder, C. 

2. Nesler, M., Tedeschi, J., & Storr, D. 

3. Ferrari, J. R. & Thompson, T. 

4. claimed self-handicapping. 
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کمه فمرد حمه طمور فعمال وموانعهمایی   ة: حمه ووقع1یرفتمار ساػی ظودناتوان را  یاشماره دارد 
کاهش دهد.ةکند تا شانم ووفق یساد وخا    ظود را 

کوتماه  یك وحمدوده ػومانخمدر  یوهکن اس  ونسر حه حفد ظود ارػشم ساػی ظودناتوان
کننمده حمه دنبمال دارد.  یرا بمرا یودت حا تر یطو ن یاوا بها، شود کمرون و ویافمراد اسمتفاده 
کممه راهبردهمما2661) 2یتسمما کمماهش بهی سمماػی ظودناتوان ی( نشممان دادنممد   یسممتخونسممر حممه 
کفا، یروانمم کهتممرخممماحسممماس  و  یش نشمممانگان ظلمممق ونفمممخافممزا، نییپممما یزش عهنمممةمممانگ،   

گممر ظودنمماتوان سمماػها عهکممرد خد یشممود. اػ سممو یشممتر اػ وممواد وصممدر وممیوممزارش اسممتفاده ب
 یی(. و اػ آنسما2663، 3وردانیو  یگلةو) دارند یفراد عادسه حا اخدر وقا یفترةضع یلةتحص

 اسمم  یو اقتصمماد ی  شمم لةوضممع یو اسممتوار ییاخممشمماظر پا یلة  تحصممةممکممه ووفق
که افراد ظودنماتوان سماػ در دوران حعمد اػ تحصم بینی پیشتوان  یو، (2667، 4لدػةش)   ةکرد 

 برظوردار شوند. ینییپا یو اقتصاد ی  ش لةهن اػ وضع
همممای  حممما سممماػه سممماػی ظودناتوان( 3111) ظمممداپناهی و دهقمممانی، د حةمممدریحمممه اعتقممما

کمماری و ، اضممطراب، افسممردوی، ی طممون عممزت نفمممشممناظت روان یی راحطممه ورا کهممالاههممال 
ورا کهممال  در  یواننممد نگرانمم یوشممابههممای  یژویو یدارا سمماػی ظودناتوانو  یممیوضممود دارد. 

  حممه ةممگممران در صممورت عمدم نخقضماوت ددر وممورد  یحممه اسمتانداردها و نگرانمم یابةومورد دسممت
  اػ تحقةقمممات یا پمماره یهمما افتممهخ(. البتممه 2660، 5داخممضانسممون و آو، پممالفورد) سممه اسمم ةنت
 یهما یژومین ویدهد ب ی( نشان و2661، داخضانسون و آو، پالفورد، 2660، 6و تاو سون یار فر)

ورا ورا یحممه طممور، وضممود دارد ییحمما  یهه وشمم سمماػی ظودناتوانو  یممیکهممال  کهممال  ان خممکممه 
وممر در ومموقعةعالقهندنممد تمما تکممال کاومم  انسممام دهنممد و ا کممه نتواننممد ةقممرار حگ یتةف را  رنممد 

کاو  انسام دهند و شکس  راةتکل  یهما یابخموهمار اری یبمرا، کننمد بینی پیشف را حه طور 
                                           

1. behavioral self-handicapping. 

2. Zukerman, N. & Tsai, F. 

3. Midgley, C. & Urdan, T. 

4. Shields, C. D. 

5. Pulford, B. D., Johnson, A., & Awaida, M. 

6. Ferrari, J. R. & Thompson. 
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کنند. در هر حمال تمالش آنهما  یاستفاده و ساػی ظودناتوان یگران درحاره ظود اػ راهبردهاخد
 ش اس .خو حرو  ظود ظو ی  اػ ظود ارػشخر ضه  حهاد

ومرا، 1ییورا کهال ن اهمدا  در سمطح ةمیتع، نقمر یعهلکمرد بم یش حمه سموخحه صورت 
(. 2662، 2 خمفلم  و هو) شموند یرانه نسب  حمه ظمود شمناظته ومةسصتگ یها یابخحا  و اری

وراها اهه گمران خد توسم  دییماػ عمدم تا، دهنمد یگمران ومخد یها یابخحه اری یادخ  یةکهال 
کارهمما شممود  یگممران وممخد دییممسممه عممدم تاةکممه حاعمما رنسممش و در نت یینگراننممد و اػ انسممام 

ورا3226، 3 همارت و روػن حلةم ، ومارتةن، فراس ) کنند یاضتناب و کهمال   یمی(. ووضموع 
وراخمشمود. فرو یز وشمماهده ومةمن شناسمی روانن در ةوتقمدو یهما در پمژوهش کهمال  را حممه  یمید 

وممرا نسممب  داد. اػ آن پممم بممر واهکممنش فممراون افممرا حممه  یتةسمماػه شصصمم یروانمم-   درونةممط 
تحقمق  یو تمالش بمرا یافتنةمکاوم  و دسم  ن یدار فرد حه وضع اسمتانداردهاخ  پایونزله تها
ک ن ةك حاػتماب ههمةمیی حه دو نوع بهنسار ونوروتورا کهال یحند نةد شده اس . تقسةآنها تا

ورا، یحنممد نةکمرد اسمم . بممر اسماس ایممن تقسممخرو کهممال  بهنسممار اػ تممالش و رقاحمم   یمیفمرد حمما 
کهممال لممغت ومم یبرتممر یبممرا   ةرا حممه رسممه یشصصمم یهمما  خن حممال وحممدوةبممرد و در عمم یو 
نانمه هرومز اػ عهلکمرد یب رواقمعة  انتظمارات تةمحمه دل  ةمنوروت یمیورا کهمالحا اوا ، شناسد یو

 (.  3111، حشارت) ظود ظشنود نصواهند شد
ورااػ وحققمان وعتقدنمد  یارةحس کهمال  حما احعماد بهنسمار و  یطنمد حعمد یا سماػه یمیکمه 
کمه بم ین فمردةاول( 3271) 4کك اس : هاواطاةنوروت کهمالیبمود  ز قاجم  یتهما یمیورا ن انمواع 

کهممال ن یممك وضممود دارد. حممه اعتقمماد اةممبهنسممار و نوروت یممیورا شممد. او وعتقممد اسمم  دو نمموع 
وراهمما کهممال  ن یمم  حممه اةممدر ػوممان ن نممد وخنها یوضممع ومم یبهنسممار اهممدا  ونطقمم یوحقممق 
وراها، کنند ی  وخاهدا  احساس رضا کهال  ظمود  یبمرا یواقع رةك اهدا  تةنوروت یاوا 

                                           

1. perfectionism. 

2. Flet, G. L. & Hewitt, P. L. 

3. Frost, R., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. 

4. Hamachek, D. E. 
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(. 2660، 1کالمپ و سماداوا، رکمر، وولنر) ػنند یرش اشتباهات سر حاػ ویکنند و اػ پغ یوضع و
وراةن واقعیا کهال  که   اسمتوبر) نییپما یوث  عمزت نفمم و ظودکارآومد یهاج یژویحا و یی  

کممه حمما عممزت نفممم و عهلکممرد  ییرهمماةر وت یشممود سمما ی( ارتبمماط دارد حاعمما ومم2660 2، و اوتممو
کممه حممه صممورت حممالقوه یرهممایةز حعنمموان وت ةممراحطممه دارنممد ن  یاوکممان دارد دارا، وطممرح شمموند 
 حاشند.  ییورا کهالحا  یههبستگ
کهممال  یاهم رةممن وت یراحطممه بم یقممات در بررسمةظمالء تحق، فمموق ی نهةشمیحما توضمه حممه پ    
پژوهشمی حمه  یتموضه یو بم، حمه ویمژه در قشمر دانشمسو، یو احعماد آن حما ظمود نماتوان سماػ ییورا
کاهش ظودکارآود یوهن و یشناظت روانرهای ةن وت یا در ػوةنه تحصةلی و حرفمه  یتواند 

وهکمن اسم  حصماطر  ورا کهالداشته حاشد. حسةاری اػ افراد  یای در حسةاری اػ افراد را در پ
وةرنمد.  کارآودی خابی ونفی اطرافةمان قمرار  و برون داد نسبتا ضعةف ظود وورد قضاوت و اری

کمممه حمممد ی  اظالقممی و حرفمممه ای وتعهمممد حممه خممماری رسمممانی بیطرفانممه حمممه وراضعمممان  وشمماوران 
کمه بمر عهلکمرد افمراد ، وةباشند اسم   تأثةرومغار ورا کهمالحاخد حا فعالة  عهنی پیشةده ای 

د. همد  ایمن خمآ یحمه طشمن وم ین پژوهشمةضمرورت انسمام طنم ، بیشتر آشنا حاشند. حنابراین
همای  یی بهنسار و نوروتة  حا ظود ناتوان ساػی و ییر وقةاسورا کهالپژوهش بررسی راحطه 

 حاشد. وی آن

 پژوهشاجاار 
 (:SHS) یساز وقحاس خودناتوان

حاشمد. ضاوعمه آوماری ایمن پمژوهش  ومی یاػ نموع ههبسمتگ یفةروش پژوهش حاضر توصم
کمه در سمال تحصمةلی شاو   کارشناسمی ارشمد دانشمگاه تهمران  تهام دانشسوخان پسر وقطع 
کن بودنمد وش ول حه تحصة  بوده اند و در ظواحگاه 25-21 کموی دانشمگاه تهمران سما ، های 

ای انتصماب شمدند. روش  ای طنمد ورحلمه ظوشمه وةری نهونمهنفر اػ آنهما حمه روش  116تعداد 
                                           

1. Molnar, D. S., Reker, D. L., Culp, N. A., & Sadava, S. W. 

2. Stoeber, J. & Otto, K. 
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ک انتصاب ظوشه کموی ه اػ وةان تهام ساظتهانها حه این صورت بود  های  سماظتهان، های 
اػ  1و  3هممممای  سمممم م طبقممممه، حممممه صممممورت تصممممادفی انتصمممماب شممممدند 31و  35، 7شممممهاره 

حمه صمورت  7اػ ساظتهان شمهاره  1و 2های  و طبقه 31اػ ساظتهان  3طبقه ، 35ساظتهان 
 ها روی آنها اضرا شد.  تصادفی انتصاب شدند و پرسشناوه

 اجاار پژوهش
 (:SHS) یخود ناتوان ساز اسحوق
ومرا3212) توس  ضونز و رودول  یواده ا 21اس ةن وقیا کمه  ش افمراد حمه خ( ساظته شمد 

کممماواًل وصمممالف وممم یهممما را حممما پاسمممز سممماػی ظودناتوان اس ةمممسمممنسد. وق یکممماواًل ووافمممق تممما 
 یهممما یژومممیترضهمممه و و ی( حمممه فارسممم3111) و ههکممماران یدرةمممتوسممم  ح سممماػی ظودناتوان
ورفتممه اسمم . پممم اػ بررسمم یرد بررسممآن وممو یروانسممنس ق ترضهممه یممدقمم  ترضهممه اػ طر یقممرار 

قمرار  یآن ومورد بررسم یروانسمنس یهما یژومیو، اسةموق یها وفهوم بودن واده یوسدد و بررس
کممه 3111) و ههکمماران یدرةمم  عواومم  در پممژوهش حةممذ تحلخورفمم . نتمما  21( نشممان داد 
حمار  یدارا یو عغر تراشم، تالش، ینفسه عاو  ظلق و یرو ساػی ظودناتواناس ةواده اػ وق
و نهمممره وعکممموس شمممده عاوممم  تمممالش نشمممان دهنمممده  یب ظلمممق ونفمممةمممهسمممتند. ترک یعممماول

نشممممان دهنممممده  یو عغرتراشمممم یب دو عاومممم  ظلممممق ونفممممةممممو ترک یرفتممممار سمممماػی ظودناتوان
اس حمما روش آػوممون وسممدد در ةمماعتهمماد وقپاخممایی   ةمماسمم . قاحل ییادعمما سمماػی ظودناتوان
 یدرونممم یحمممه دسممم  آومممد و حممما روش ههسمممان 10/6( 3111) ههکممماران و یدرةمممپمممژوهش ح

 یاس ظلمق ونفمةموق ریمی یبمرا 71/6تا  یاس عغرتراشةر وقیی یبرا 06/6کرونباد( اػ  یآلفا)
اسممم .  یکلممم سممماػی ظودناتوان یبمممرا 70/6تممما  یرفتمممار سممماػی ظودناتوان یبمممرا 07/6و اػ 

و علةممزاده  77/6( 3201) هممای روػنبممر  ههشنممةن ضممرخب روایممی ایممن وقةمماس در پممژوهش
(.  پاخممایی ایممن 3111وممزارش شممده اسمم  )حممه نقمم  اػ حةممدری و ههکمماران،  75/6( 3112)

 حدس  آود. 71/6وقةاس در پژوهش حاضر 
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 گراح  وقحاس کهال
( بمممرای سمممنسش 3221) و ههکممماران  1ای توسممم  تمممری شمممورت ووخمممه 56ایمممن وقةممماس     
کممه ورا کهممال ووخممه  26یی بهنسممار و ورا کهممالووخممه آن  26یی بهنسممار و نوروتةمم  تهةممه شممده 
خممابی وممیورا کهممالدخگممر  ووخممه یی نوروتةمم  را اری یی ورا کهممال، درضممه لةکممرت 1در ها  کنممد. 

سنسد. حمداق  نهمره فمرد در همر خم   در دو ػوةنه بهنسار و نوروتة  وی 1تا  3افراد را اػ نهره 
کور آن  26هممای آػوممون  اػ ظممرده وقةمماس  ایممن پرسشممناوه توسمم  حشممارتحاشممد.  وممی 366و حممدا

 ( حه فارسی ترضهه شده و حا فرم اصلی آن وطاحق  داشته اس .3112)
نفمری اػ دانشمسوخان  232( ضه  بررسی پاخایی این وقةماس در خم  نهونمه 3112) حشارت

کرونباد استفاده نهود و ضراخب آلفا برای ییر وقةماس یی بهنسمار ورا کهمالهمای  اػ روش آلفای 
کمم  آػوودنی 17/6و  26/6ترتةمممب و نوروتةمم  حمممه  همممای  بمممرای آػوودنی 11/6و  23/6 هممما، بمممرای 

کممه ضممراخب حدسمم  آوممده حمماکی اػ  10/6و  12/6دظتممر و کممرد  وممزارش  بممرای دانشممسوخان پسممر 
( ضهم  بررسمی روایمی ایمن 3112) حاشمد. ههشنمةن حشمارت پاخایی حا ی ایمن پرسشمناوه ومی

همممای ایمممن پرسشمممناوه حممما  یمممر وقةممماساػ طریمممق وحاسمممبه ضمممرخب ههبسمممتگی بمممین ی، وقةممماس
ولممدبر هممای  ییروقةاس کمموپر اسممهة 3272) 2پرسشممناوه سممالو  عهممووی   3( و عممزت نفممم 

کممه ، هممای اصمملی هوؤلفمم( حمما اسممتفاده اػ روش تحلةمم  3207) ضممراخب و نتمماخذ را حدسمم  آورد 
( را تاییمممد 3221) یی وثبممم  و ونفمممی تمممری شمممورت و ههکمممارانورا کهمممالروایمممی پرسشمممناوه 

 حدس  آود. 23/6خد. پاخایی این وقةاس در پژوهش حاضر نها وی

 های پژوهش یافته
ها اػ روش آوار توصةفی حه صورت ضمدول و نهمودار و بمرای بررسمی  حندی داده برای طبقه

رواح  بمین وت ةرهما اػ روش آومار اسمتنباطی ضمرخب ههبسمتگی پیرسمون و رورسمةون ظطمی 

                                           

1. Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. 

2. Goldberg, D. 
3. Coopersmith, S. 
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 آوده اس . 3ها در ضدول  یهای حدس  آوده اػ آػوودن استفاده شد. داده

 جی بهنجای و نوروتیبگرا کمالمقا سه میانگین و انحراف معیای تی  :1جدول 
 جیشترین کهترین انحراف وعحار وحانخحن وتغحیر ها

 ییگزا کمال

 یی بهنجارگزا کمال

 یی نوروتیکگزا کمال

 ساسی خودناتوان

 خلق منفی

 تالش

 عذرتزاشی

85/144 

11/81 

84/63 

89/56 

51/18 

53/21 

86/17 

35/13 

75/7 

77/8 

46/11 

97/6 

9/4 

24/5 

114 

61 

41 

21 
122 

182 
111 

91 

87 
41 

31 

31 

 
کممه در ضممدول  شممود وةممانگةن و انحممرا  وعةممار در وت ةرهممای  وشمماهده وممی 3ههممانطور 

، 71/7و  63/13یی بهنسممممممار ورا کهممممممال، 11/31و   11/355یی حممممممه ترتةممممممب ورا کهممممممال
ظلممق ونفممی ، 50/33و  12/10 سمماػی ظودناتوان، 77/1و  15/01یی نوروتةمم  ورا کهممال
حعمممالوه،  حاشمممد. ومممی 25/1و  10/37عمممغر تراشمممی ، 0/5و  11/26تممالش ، 27/0و  13/31

کهمال کهترین وةانگةن در وت ةرها حه ترتةب وربوط حه  کم  حما  بیشترین و  و  11/355ورایمی 
کهتممممرین انحممممرا  وعةممممار 10/37عغرتراشممممی حمممما  نةممممز وربمممموط حممممه  وممممی حاشممممد، حمممما ترین و 

کمم  حمما  کهممال کنممدوی داده کممه نشممان 2/5و تممالش حمما  11/31ورایممی  همما در بممین  دهنممده پرا
 .حاشد کنندوان وی شرک 

 هاخ آن همؤلفو  سازخ  وتناتوانی. با گرا کمالهاخ  همؤلفماتر س همبسدگی بین  :2جدول                            
 وتغحرهای والک

 وتغحرهای پیش جین
 سازی خودناتوان عذرتراشی تالش فیخلق ون

 یی بهنسارورا کهال
 یی نوروتة ورا کهال

 ییورا کهال

*32/6- 
**11/6 
**52/6 

**37/6 
15/6- 
60/6 

**35/6- 
**32/6 
**23/6 

**23/6- 
**12/6 
**11/6 

P< 0/01**, P< 0/05* 
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آن  اػیسم ظودناتوانهای  لفمهؤیی و حما وورا کهمالهای  هوؤلفمدر راحطه حا ههبستگی بمین 
که بین  حاص  نشان ویهای  داده و ، عغرتراشمی، یی بهنسمار حما ظلمق ونفمیورا کهمالدهد 

که حه ترتةمب برابمر هسمتند ، ههبستگی تةروستقةن و وعناداری وضود دارد ساػی ظودناتوان
ه تمالش ههبسمتگی وؤلفمیی بهنسمار حما ورا کهمالو بین ، =r-23/6و ، =r= ،35/6- r-32/6حا 

یی نوروتةمم  حمما ظلممق ورا کهممال(. ههشنممةن بممین r= 0/17) وضممود دارد وثبمم  و وعنمماداری
حمممه ) ههبسمممتگی وسمممتقةن و وعنممماداری وضمممود دارد سممماػی ظودناتوانعغرتراشمممی و ، ونفمممی
ه تممالش وؤلفممیی نوروتةمم  حمما ورا کهممالولممی بممین ، (=r= ،32/6 r= ،12/6r 11/6ترتةممب 

کم  حما ظلمق ورا کهالبین ، ن(. عالوه بر ای=r -15/6) ههبستگی وعناداری وضود ندارد یی 
 =11/6rو ، =52/6r= ،23/6rحمممه ترتةمممب حمممه وةمممزان  سممماػی ظودناتوانعغرتراشمممی و ، ونفمممی

کممم  و ورا کهمممالولمممی بمممین ، ههبسمممتگی وسمممتقةن و وعنممماداری وضمممود دارد ه تمممالش وؤلفمممیی 
 (.=60/6r) ههبستگی وعناداری وضود ندارد

  ق منفی از  بینی شپیغرا ب یگرسیون و تعیین مرتبط با  :3جدول   
 ی. بهنجای و نوروتیب گرا کمالروخ مد یرهاخ 

 ح گرا کهالانواع  B R2 R خطا T Β سطح وعنی داری

153/6 211/6- 651/6- 651/6 653/6- 
210/6 111/6 

 یی بهنسارورا کهال

6663/6 511/33 157/6 611/6 
511/6 
 

 یی نوروتة ورا کهال

 

کممممه در ضممممدول  ی  ضممممرخب ههبسممممتگی طندوانممممه، شممممود وممممیوشمممماهده  1ههممممانطور 
210/6r) ضمرخب تعةمین، (=111/6r) ر و نوروتة ( حما ظلمق ونفمیابهنس) ییورا کهال

2
= )

یی نوروتةم  توانسم  ظلمق ونفمی ورا کهمالتنها ، tحا توضه حه آوارهای ، حاشد. ههشنةن وی
 کند. بینی پیشه در رفتارهای ظودناتوان ساػ را وؤلفحه عنوان خکی اػ ظرده 
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تالش از  بینی پیشغرا ب یگرسیون و تعیین مرتبط با  :4جدول                    
 ی. بهنجای و نوروتیبگرا کمالروخ مد یرهاخ 

 ح گرا کهالانواع  B R2 R خطا T Β سطح وعنی داری

6663/6 131/1 236/6 611/6 311/6 
651/6 267/6 

 یی بهنسارورا کهال

 یی نوروتة ورا کهال -600/6 613/6 -331/6 -311/2 115/6

 

کممممه در ضممممدول  شممممود ضممممرخب ههبسممممتگی طندوانممممه بممممین  وشمممماهده وممممی 5ههممممانطور 
651/6r) ضممممرخب تعةممممین، (=267/6r) بهنسممممار و نوروتةمممم ( حمممما تممممالش) ییورا کهممممال

2
= )

یی بهنسمار توانسم  تمالش حعنموان ورا کهمالتنهما ، tحما توضمه حمه آوارهمای ، حاشند. حعالوه وی
 کنند. بینی پیشرا  ساػی ظودناتوانای رفتارهای ه هوؤلفخکی اػ ظرده 

عذیترا ی از روخ  بینی پیشغرا ب یگرسیون و تعیین مرتبط با  :5جدول 
 ی. بهنجای و نوروتیبگرا کمالمد یرهاخ 

 ح گرا کهالانواع  B R2 R خطا T Β سطح وعنی داری

611/6 720/3- 621/6 617/6- 605/6- 
650/6 235/6 

 یی بهنسارورا کهال

 یی نوروتة ورا کهال 621/6 611/6 301/6 226/2 661/6

 

کممممه در ضممممدول  شممممود ضممممرخب ههبسممممتگی طندوانممممه بممممین  وشمممماهده وممممی 1ههممممانطور 
650/6r) ( حما ضمرخب تعةمین=235/6r) بهنسمار و نوروتةم ( حما عمغر تراشمی) ییورا کهال

2
= )

انسمم  عغرتراشممی را ی نوروتةمم  توورا کهممالتنهمما ، tحمما توضممه حممه آوارهممای ، حاشممد. حعممالوه وممی
 کند. بینی پیش ساػی ظودناتوانرفتارهای های  هوؤلفحعنوان خکی اػ ظرده 
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 سازخ  وتناتوان بینی پیشغرا ب یگرسیون و تعیین مرتبط با  :6جدول 
 ی. بهنجای و نوروتیبگرا کمالاز روخ مد یرهاخ 

 ح گرا کهالانواع  B R2 R خطا T Β سطح وعنی داری

653/6 612/2- 360/6- 70/6 310/6- 
302/6 561/6 

 یی بهنسارورا کهال

 یی نوروتة ورا کهال -501/6 607/6 111/6 211/0 6663/6

 

کممممه در ضممممدول  شممممود ضممممرخب ههبسممممتگی طندوانممممه بممممین  وشمممماهده وممممی 1ههانگونمممه 
 ضمممممرخب تعةمممممین، (=561/6r) سممممماػی ظودناتوانبهنسمممممار و نوروتةممممم ( حممممما ) ییورا کهمممممال

(302/6r
2
یی بهنسممار و هممن ورا کهممالهممن ، tحمما توضممه حممه آوارهممای ، نحاشممد. ههشنممة ( وممی=
 کنند. بینی پیشرا  ساػی ظودناتوانیی نوروتة  توانستند رفتارهای ورا کهال

 گحری نتحجهبحث و 
و ییمر  سماػی ظودناتوانیی بهنسمار و نوروتةم  حما ورا کهمالهد  پژوهش حاضمر بررسمی 

ین دانشسوخان پسمر وقطمع تحصمةلی تالش و عغرتراشی( در ب، ظلق ونفی) آنهای  وقةاس
کممه در ضممدول همما  حاشممد. در تحلةمم  داده کارشناسممی ارشممد دانشممگاه تهممران وممی  2ههانگونممه 

اسم  حمه  بینمی پیشیی قابم  ورا کهمالاػ روی نهرات  ساػی ظودناتواندهد وةزان  نشان وی
کممه  شممی ظلممق ونفممی و عغرتراهای  هوؤلفممو  سمماػی ظودناتوانیی بهنسممار حمما ورا کهممالطمموری 

 حسماک نمژاد، (3112) همای نةکنمام و ههکماران ههبستگی ونفی دارد. این خافتمه حما پمژوهش
کةرنز3111) وماردنر، ( و  حاشمد. حما توضمه حمه نتماخذ تحقةمق حاضمر  ( ههسمو ومی2667) 1فموبز و 

کممه  وممی  یی بهنسممار سمماػه ای اخسممابی و روی آوری اسمم ورا کهممالتمموان اخنگونممه تبةممین نهممود 
بممر اسمماس وثبمم  نگممری و توضممه حممه واقعةمم  حنمما شممده و ایممن حاعمما کممه ، (3111، حشممارت)
کنمد و حمه ضمای اندخشمةدن حمه اخسماد بهانمه حمه  وی شود فمرد اهمدا  واقمع بینانمه ای را تمدوین 

                                           

1. Kearns, H., Forbes, A., & Gardiner, M. 
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کممه  دنبممال اقممداوات وناسممب همممای  یی بهنسممار حمما نشممانهورا کهمممالتمممری حاشممد. اػ آنسممایی 
وممرتب  اسمم  ایممن ، (2661، نمم اسممتوبر و آیز) سممالو  وثمم  ظودکارآوممدی و ظودشممکوفایی

کهمم  وممی وةممرد. اػ طرفممی دخگممر  شممراخ  حممه فممرد  کندکممه اػ رفتارهممای ظودنمماتوان سمماػ فاصممله 
های ظلق ونفی و عغرتراشی راحطمه وثبم   هوؤلفو  ساػی ظودناتوانیی نوروتة  حا ورا کهال

، رنممزکة، (3111) حسمماک نممژاد، (3112) هممای نةکنممام و ههکمماران دارد. ایممن خافتممه حمما پممژوهش
ومممماردنر یی نوروتةمممم  حمممما ورا کهممممال( وبنممممی بممممر اخنکممممه بممممین 2661) 1( و لوتممممار2667) فمممموبز و 
حاشممد. و حممه ایممن صممورت تبةممین  ههسممو وممی، راحطممه وعنمماداری وضممود دارد سمماػی ظودناتوان

کممه  وممی کممه فممرد وحممة  را وتصاصممن و  یی نوروتةمم  وممیورا کهممالشممود  توانممد ووضممب شممود 
کنمدکننده  تهدخد (. ایمن شمراخ  3111، حمه نقم  اػ نةکنمام و ههکماران، 3221، حلم ) تلقی 

کنمد.  حاعا وی شود فرد برای حفد عمزت نفمم ظمود اػ رفتارهمای ظودنماتوان سماػ اسمتفاده 
یی نوروتةم  و ورا کهمالههشنةن عدم اطهةنمان و تردخمد نسمب  حمه عهلکمرد در وت ةرهمای 

که نشان دهنده راحطه وثب  ایمن د ساػی ظودناتوان ، هةمرت) و وت ةمر اسم وشترک اس  
کةهب  کری و   (. 3111، حه نق  اػ نةکنام و ههکاران 2666، 2و  
کلی و ورا کهالههشنةن  بین  راحطه وثبتی وضود دارد این خافتمه حما  ساػی ظودناتوانیی 
( ههسمو و 2660) فمراری و تاو سمون، (2667) کةرنمز و ههکماران، (3111) پژوهش حساک نمژاد
خمداضانسم، حا پمژوهش پمالفورد خمان افمرادی ورا کهالحاشمد. اصمو   ( ناههسمو ومی2661) ون و آو

کاوم  انسمام دهنممد و خکمی اػ ویژوممی کمه عالقهندنممد تما تکلةفممی را حمه طممور  همای آنهمما  هسمتند 
کننمد و پیاومد آن  همای احتهمالی را وهمار ومی در نتةسمه شکسم ، ترس اػ بمروػ اشمتباه اسم 

ومام (. در 3111، حساک نژاد) اس  ساػی ظودناتوان ومام حمه  حصش تحلة  نتاخذ رورسمةون 
کممه  یی بهنسممار و نوروتةمم  حممه ترتةممب بیشممترین قممدرت را بممرای ورا کهممالنةممز نشممان داده شممد 

 عغرتراشی و تالش برظوردارند. ، ساػی ظودناتوان، ظلق ونفی بینی پیش

تمموان در ضلسممات وشمماوره و روان دروممانی اسممتفاده نهممود.  ین پممژوهش وممیمماهای  اػ خافتممه
                                           

1. Lotar, M. 

2. Hirt, E. R., McCarea, S. M., & Kimble, C. E. 
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توانمممد حممما درک بهتمممر ییرسممماظ  شمممناظتی و در نتةسمممه تعمممدی   ر بمممر ایمممن اسممماس ومممیوشممماو
وراخانممه و ورا کهممال کهمم  حممه آنهمما در ضهمم  انتصمماب اهممدا  واقممع  یی نوروتةمم  وراضعممان و 

و روشمن تمر  بینمی پیشیی بهنسار شراخ  آخنده را برای وراضعان قابم  ورا کهالافزاخش وةزان 
کممه در پممی آن انتصاب ناسممب تممری داشممته حاشممند. نتمماخذ ایممن پممژوهش نشممان وهممای  نهمموده 

واهما پیشةمده عواوم  شصصمةتی و انگةزشمی در ، اضتهماعی، دهنده تعاوم  تةمر وسمتقةن و 
کنتمرل بهتمر  جی اس . در نهاخ  پیشمنهاد ومیورا کهالپیداخش پدخده  شمود ایمن پمژوهش حما 

، وانشناسممانر، ههشممون وشمماورین) گممرخدهای  بممر روی نهونممه، عواومم  احتهممالی وةممانسةگر
اػ دخگمر ابمزار سمنسش نظةمر هما  داده یضهمع آور یبمرا، کاروندان و.....( انسام شمود، اساتةد

وصتلممف طممون دانممش  یقشممرها یبممرا یو ضلسممات وشمماوره آووػشمم، وصمماحبه اسممتفاده شممود
وراخانمه و پ  سمماػی ظودناتواناػ  یرةشمگیآوموػان و دانشمسوخان ضهم  انتصماب اهمدا  واقمع 

کلةنة   بروزار شود. ها  ی ودارس و دانشگاهشناظت روانی ها آنها در 

 وناجع
 وروهمی اػ ورا کهمال، (. راحطه حرو  ظمود3111) سوداحه، حساک نژاد یی و ظودشمةفتگی حما ظمود نماتوان سماػی در 

 .02-15، شهاره طه  و نه، سال سةزدهن، شناسی روانوسله . دانشسوخان
 وسلمممه علممموم ، یی وثبممم  و ونفمممیورا کهمممالوقةمماس  (. قاحلةممم  اعتهممماد و درسمممتی3112) وحهمممد علمممی، حشممارت

 .121-150، 1، یشناظت روان
 دوره ، سممال خمماػدهن، دانشممور رفتمار. یی و وشممکالت بمین شصصممیورا کهممال(. راحطمه 3111) وحهممد علممی، حشمارت

 .3-1، شهاره هفتن، ضدخد
 نسی وقةمماس روانسممهممای  (. بررسممی ویژوی3111) وحسممن، وحهممدکرخن؛ دهقممانی، وحهممود؛ ظممداپناهی، حةممدری

 شهاره دوم.، دوره هفتن، تحقةقات علوم رفتاری. ساػی ظودناتوان
 خانمه و رفتارهمای ظممود ورا کهال(. راحطمه حاورهمای 3112) سممةده ونمور، سمةهةن؛ یمزدی، وانمدانا؛ حسمةنةان، نةکنمام

 .361-361، شهاره دوم، دوره طهارم، وسله علوم رفتاری. ناتوان ساػ در دانشسوخان
 Ferrari, J. R., Thompson, T. (2006). Imposter fears: Links with self-

presentational concerns and self-handicapping behaviors. Personality and 

Individual Differences, 40, 341-352 
 Flett, G. L., Hewitt, P. L. (2002). Perfectionism: Theory, research, and treatment. 

Washington, D.C., US: American Psychological Association, XIV, 435. 
 Frost, R., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of 



 161 ..........................................................  ... سازی  بررسی رابضه کها  گرایت بهنشار و نویوتیک با خود ناتوان

 

perfectionism. Cognitive Therapy Research, 14, 449-468. 

 Goldberg, D. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire: A 

technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric 

illness. London, New York: Oxford University Press.  

 Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. 

 Psychology: A Journal of Human Behavior, 15, 27-33. 

 Kearns, H., Forbes, A., & Gardiner, M. (2007). A cognitive behavioural 

coaching intervention for the treatment of perfectionism and self-handicapping in 

a non-clinical population. Behaviour Change, 24 (3), 157-172. 
 Lotar, M. (2005). Relation between self-handicapping and positive and negative                        

perfectionism. Diploma Thesis. Filozofski. Fakultetu Zagrebu, Department of 

Psychology [mentor Kamenov, Željka]. 

 Martin, A. J., Marsh, H. W., Williamson, A., Debus, R. L. (2004). Self-

handicapping, defensive pessimism and goal orientation: A qualitative study of 

university students. Journal of Educational Psychology, 95, 617-628. 

 Midgley, C. & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping: What we know, 

what more there is to learn? Educational Psychology Review, 13 (2), 115-138 

 Molnar, D. S., Reker, D. L., Culp, N. A., Sadava, S. W., & DeCourville, N. H. 

(2006). A mediated model of perfectionism, affect, and physical health. Journal 

of Research in Personality, 40 (5), 482-500. 
 Nesler, M., Tedaschi, J., & Storr, D. (1995). Context effects, self-presentation, 

and self-monitoring scale. Journal of Research in Personality, 29. 273-284    

 Pulford, B. D., Johnson, A., Awaida, M. (2005). A cross-cultural study of 

predictors of self-handicapping in university students. Personality and Individual 

Differences, 39, 727-737. 

 Roth, D., Harris, R., Snayder, C. (1988). An individual differences measure of 

attributive and repudiative tactics of favorable self-presentation. Journal of 

Social and Clinical Psychology, 6, 15-170.   

 Shields, C. D. (2007). The relationship between goal orientation, parenting style, 

and self-handicapping in adolescents. Unpublished Doctoral Dissertation. 

University of Alabama: USA.   

 Stoeber, J., Otto, K. (2006). Positive conceptions of perfectionism: Approaches, 

evidence and challenges. Personality and Social Psychology Review, 10, 295-

319. 

 Stoeber, J., Eysenck, M. (2008). Perfectionism and efficiency: Accuracy, 

response bias, and        invested time in proof-reading performance. Journal of 

Research in Personality, 42 (6),          1673-1678. 

 Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive 

and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, 663–

666. 

 Urden, T. (2004). Predictors of academic self-handicapping and achievement: 

Examining achievement goals, classroom goal structures and culture. Journal of 



 1194 زوستان ، 56شهاره  ، 14جلد  ، پژوهشهای وشادره ............................................................................ 166

 

Educational Psychology, 96 (2), 251-264. 

 Want, J., Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self-handicapping: 

Links with parenting styles and self-confidence. Personality and Individual 

Differences, 40, 961-971. 

 Zukerman, N., Tsai, F. (2005). Costs of self-handicapping. Journal of 

Personality, 73 (2), 411-442. 

 




