
 

 

 پرسشنامه استاندارد ترس از موفقیت
 

 گویه و هدف آن بررسی میزان ترس از موفقیت کارکنان می باشد. 19پرسشنامه ترس از موفقیت دارای 

 

نشان دادن  یکارکنان برا که شودیم ،باعثیفرد یبر سر راه رشد و ترق یبه منزله مانع"تیترس از موفق"

آنان  یتیشخص یهایژگیاز جمله و تیاز موفق که ترس یداشته باشند.افراد یکمتر زهءیخود انگ یهایستگیشا

را از خود بروز  تیدر مقابل موفق مقاومت زمی،مکانیشغل زیآمتیموفق یهاتیمواجهه با موقع شود،دریمحسوب م

 (.1382،ی)متقدهندیم

 

 مقیاس  پرسشنامه 

 باشد.؛ خیر( می2؛ مخالفم،1این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )بلی،

 ) توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کامال توضیح داده شده است.(

 گزینه بلی خیر

 امتیاز 1 2

 

 

سواالت پاسخ اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به 

 دهید

  به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

  کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

  سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

  مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 بلی خیر عبارات

   گاهی می ترسم از این که کارها را آن طور که میتوانم انجام ندهم.  1

   وقتی کارم را خوب انجام می دهم، تمایل دارم بدانم کهمردم چه می گویند.  2

   هرگز به این فکر نمی افتم که مبادا به علت موفقیت در یکزمینه مورد نفرت قرار گیرم.  3

   از ترس طرد شدن، خیلی کمتر از آن چه میتوانم کار می کنم. گاهی  4

   اغلب به این فکر هستم که مردم خیال می کنند، می خواهمخود نمایی کنم.  5

   هرگز نگران نیستم که مردم خیال کنند زیاد کار می کنم.  6

   از این که در زمینه خود بهترین به حساب آیم نگران می شوم.  7

   نظر میرسد که موفقیت در یک کار، بیشتر از شکست در آن، عصبی می شوم به  8

   نگرانم ازاین که دیگران مرا، به علت درگیری زیاد با کار، آدم عجیب و استثنایی بدانند.  9

گاهی اتفاق می افتد که کاری را دقیق یا درست انجام نمی دهم، زیرا مطمئنهستم که فرد دیگری   10

 .بهتر از من انجام خواهد دادآن را 

  

   گاهی نگران می شومکه دیگران انتظار بیشتری از من داشته باشند.  11

   معموال هدفهایی که برای خودمتعیین می کنم، پایین تر از آنهایی است که می توانم به آنها برسم.  12

   ندارند. تمایلدارم به طرف کارهایی کشیده شوم که به رقابت زیادی نیاز  13

   .ظاهرا دوستندارم کاری را به همان اندازه که می توانم خوب انجام دهم  14

   حتی اگر امکانرقابت وجود داشته باشد، دوست ندارم با دیگران رقابت کنم.  15

   گاهی نگران میشوم که مورد انتقاد دوستان یا همکاران قرار گیرم، زیرا خیلی در گیر کار می شوم.  16

   گاهی از این که خیلی اطالعات به دست بیاورم نگران می شوم.  17

   از اینکه ممکن است دوستی ها فدای برخی فعالیت ها یا برخی کارها شود، هرگز نگران نمی شوم.  18

   از این که یک کار را خیلی عالی انجام دهم، نگران می شوم که دیگران پشتسرم مسخره کنند.  19

   می خواهم کاری انجام دهم، به عقاید دیگران توجه نمیکنم.وقتی   20

   فکر می کنم اگر درکارم موفق شوم، موجب حسادت دیگران خواهم شد.  21

   هرگز نگران نیستم که موفقیت تحصیلی یا شغلی ام به روابط اجتماعی من اسیببرساند.  22

   زمینه ناراحت میشوند، اصال نگران نخواهم شد.گر بدانم که دیگران به خاطر شایستگی من در یک ا 23

می ترسم که دیگران مرا، تنها به خاطر تخصصیکه دارم و می توانم کاری برای آن ها انجام دهم،   24

 دوست داشته باشند.

  

   .میترسم که اگر در یک زمینه تخصص بسیار باالیی به دست آورم، فشار زیادی بر من واردشود  25

   ترسم آن قدر اطالعات به دست آورم که دیگران مرا دوست نداشته باشند.می   26



 

 

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه

 

 پاسخ شماره سوال پاسخ شماره سوال پاسخ شماره سوال

 بلی 21 بلی 11 بلی 1

 خیر 22 بلی 12 بلی 2

 خیر 23 بلی 13 خیر 3

 بلی 24 بلی 14 بلی 4

 بلی 25 بلی 15 بلی 5

 بلی 26 بلی 16 خیر 6

 بلی 27 بلی 17 بلی 7

 بلی 28 خیر 18 بلی 8

 بلی 29 بلی 19 بلی 9

   خیر 20 بلی 10

 

 مقایسه نتایج خود با نتایج دیگران )هنجارها(

 
 درصدها نتایج

 زنان مردان

2 3 15 
4 5 30 
6 8 50 
8 11 70 
10 13 85 

 

 

 نمره گذاری شده است. 2تا  1لیکرت می باشد که از این پرسشنامه بر اساس طیف 

 

از این می ترسم که در یک زمینه آن قدر تخصص پیدا کنم که دیگران امتیازینسبت به من نداشته   27

 باشند.

  

   نگران می شوم که اگر در یک کار خیلی موفق شوم،دیگران از موفقیت من جلوگیری کنند.  28

   .نگران می شوم که دیگران احساس کنند منمردم را خوب درک می کنم، در نتیجه از من بترسند  29



 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10طور مثال شما توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

29 44 58 

 

باشد،  میزان ترس از موفیت در این جامعه ضعیف می  37تا  29بین در صورتی که نمرات پرسشنامه  -

 باشد.

 باشد، میزان ترس از موفقیت در سطح متوسطی می باشد. 44تا  37در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد، میزان ترس از موفقیت بسیار خوب می باشد. 44در صورتی که نمرات باالی  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه 

گیرد یعنی  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاینکه ابزار اندازه

 تایید شده است.روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و 

بدست   spssبا آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  باالی   (1382متقی )پایایی این پرسشنامه توسط

 آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 91/0 ترس از موفقیت

 

 :منابع

و  7 ت،شمارهیریمد هیدر کارکنان،نشر یتیکفا یبه حد ب دنیو رس تی(.ترس از موفق1382)نیحس ،محمدیمتق
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