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 مسئول(

 
 دهیچک
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 کو   بودنود  دبیرسوتان  سووم  مقطو   آموواان دانوش  نفوراا  168 شوامل  پژوهش ینمون  و دادندمی تشکیل ریاضی و تجربی

 امتحوان  اضوطرا   آاموون  اا اطالعوا   آوریجمو   جهوت . شودند  انتخوا   ایخوشو   تصوادفی  گیوری نمون ی وسیل ب 
 و همبسوتگی  ضوری   داریمعنوی  آاموون  هوا، داده تحلیول  برای و شد استفاده گراییکمال چندبعدی مقیاس و اشپیلبرگر

   .گرفتند قرار استفاده مورد امانهم چندگان  رگرسیون تحلیل
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 دو بوی   کو   داد نشوان  مسوتقل  توی  آامون نتایج کند؛می بینیپیش را آموااندانش امتحان اضطرا  معناداری
 دارد؛ وجوود  معنوادار  تفواو   درصد 95 احتمالب  امتحاناضطرا   یرمتغدر ( پسر و دختر) مطالع  مورد گروه

  .باشدمی بیشتر پسر آموااندانش ب  نسبت دختر آمواانامتحان دانش اضطرا  نمرا  میانگی  ک  طوریب 
نقوش   بررسوی  خصوو   در بیشوتر،  تحقیقوا   راهگشوای  تواننود، موی  حاضر پژوهش هاییافت  :گیریبحث و نتیجه

 .باشند آینده در آموااندانش امتحان اضطرا  بر شخصیتی های سااه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمواان .(، اضطرا ، اضطرا  امتحان ، دانشمدار گرایی ) خودمدار ، دیگرمدار ، جامع کمال ها:کلیدواژه
*Email: pourtalebn@gmail.com 

 

 

  

 پژوهشی -دوفصلنامه علمی 
 

شناسي روان
 باليني

 و شخصيت
 

 )دانشور رفتار(

 
 28، پياپي 1، شماره 15دوره 

 1396تابستان بهار و 
 73-81صص.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biannual Journal of 

 

Clinical  
Psychology  

& Personality  
 

(Daneshvar-e-Raftar) 
 

 
Vol. 15, No. 1, Serial 28 

 
Spring & Summer 

2017 
 

pp.: 73-81 
 

 
 
 
 

 07/07/1394:تاریخ دریافت

 06/02/1395: تاریخ پذیرش



 

74 

 .73-81، صص.:1396، بهار و تابستان 28، پیاپی 1، شماره 15، دوره )دانشور رفتار( شناسي بالیني و شخصیتروانپژوهشی  –دوفصلنام  علمی 
Biannual Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol. 15, No. 1, Serial 28, Spring & Summer  2017 , pp.: 73-81. 

 مقدمه  
 یترین قلمروهای تحقیق در چند دههیکی از گسترده

. بوده است های وابسته به آناضطراب و حوزهاخیر، 
هایی نگرانی و دغدغهها که موجب ترین نوع اضطرابشایع

است  1اضطراب امتحان شود،در نظام آموزشی می
اضطراب امتحان ویژگی نسبتاً پایدار و وابسته با امتحان .[1]

های گوناگون امتحانی مانند امتحانات عملکرد در موقعیت
، که جز  [2]باشدهای هوش میآزمون و مدرسه

 های شدید گزارش شده و منجر به رفتارهایاضطراب
 بهینهعملکرد پیشرفت تحصیلی و شود و در اجتنابی می

 .[3گذارد]ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی میبهآموزان دانش
اضطراب امتحان، نوعی اشتغال ذهنی است که به خود کم 

های شخصی، عدم تمرکز حواس و انگاری، تردید در توانایی
آن، شود و پیامد منفی واکنش جسمانی ناخوشایند منجر می

کاهش توان مقابله با موقعیت امتحان و ناکارآمدی تحصیلی 
[. اضطراب امتحان با کاهش عملکرد تحصیلی و 4است]

یافته پیوند یمتعمانگیزه با خودکارآمدی پایین و اضطراب 
یابد و در صورت عدم مداخله، اثرات منفی آن افزایش می
راب [. طی مطالعات اخیر معلوم شده است که اضط5یابد]می

ی شناختی که امتحان دارای دو مؤلفه است: یکی مؤلفه
گردد که است و به فکر نابجا برمی 2ی نگرانیهمان جنبه

باشد؛ و درواقع توجه آگاهانه فرد در مورد عملکرد خود می
است که با عالئم جسمی و   3ی دیگر مفهوم هیجانیمؤلفه

های انجام طبق پژوهش[.8 ،7، 6شود]تنش مشخص می
ی شناخت )نگرانی( که ها، مؤلفهده، از بین این مؤلفهش

شود، ویژگی اصلی افراد دارای منفی را شامل می یابیخودارز
[.از این گذشته، مبتالیان به 9]اضطراب امتحان است 

اضطراب امتحان ترس اجتماعی از ارزیابی منفی از سوی 
 جای تمرکز بر امتحان ممکن است بهدیگران نیز دارند و به

ارزیابی منفی دیگران از خود متمرکز شوند و همین امر 
 [. این نوع10گردد]ها میمنجر به کاهش عملکرد آن

یک مشکل شایع آموزشی در میان بسیاری از  ،اضطراب
طوری که میزان آموزان در سراسر جهان است، بهدانش

. در ایران [11]درصد برآورد شده است 40تا  25شیوع آن 
های انجام شده، میزان شیوع اضطراب ژوهشنیز بر اساس پ

درصد گزارش 2/17آموزان دبیرستانی امتحان در بین دانش
. در کل تحقیقات روند افزایش شیوع [12]شده است 

، تعداد به دنبال آندهند که اضطراب امتحان را نشان می
رو به کنند، آموزانی که شکست تحصیلی را تجربه میدانش

                                                           
1 test anxiety 
2 worry 
3 emotional 

جنسیت نیز در اضطراب [. 11] گذاشتخواهد  فزونی
امتحان دخیل است و در بیشتر تحقیقات میزان این 

 ،13، 11] اضطراب در دختران، بیشتر از پسران بوده است
ی تحقیقات بر وجود تفاوت داللت البته نتایج همه [.14

ها به نقش عوامل [. عالوه بر جنسیت پژوهش15] کندنمی
طاف و خشک پرورش خانوادگی نظیر، الگوی غیرقابل انع

کودک، تنبیه و سرزنش، وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین 
ای نظیر، انتظارات نابجای معلم، خانواده و عوامل مدرسه

[، آشنا یا غریب بودن 14] های زمانیرقابت، محدودیت
[ و به 6] آموزممتحن، فضا و محیط محل تحصیل دانش

ی شخصیتی عوامل فردی از جمله ترس از ارزیابی و ویژگ
[ در افزایش سطح 20، 19، 18، 17 ،16] گراییکمال

اند. در این میان ویژگی اضطراب امتحان اشاره کرده
های اساسی مرتبط با یکی از سازه 4گراییشخصیتی کمال

[ و در 21 ،20، 19، 18، 17، 16] باشداضطراب امتحان می
 چند سال اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

گرایی یک ویژگی شخصیتی است که ی کمالازهس
عیب و نقص بودن و تعیین صورت تالش مصرانه برای بیبه

استانداردهای بسیار باال برای عملکرد که با تمایل به خود 
های انتقادی و نگرانی از ارزیابی منفی توسط ارزشیابی

[؛ به عبارت 22] باشد، تعریف شده استدیگران همراه می
گرایی تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل لدیگر کما

و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آن است، که با خود 
 باشدهای انتقادی از عملکرد شخصی همراه میارزشیابی

[. افراد دارای این خصیصه گرایش به تعمیم افراطی 19]
گیرانه از های سختها و پیامدهای منفی، ارزیابیشکست

همه »ی شدید به موفقیت و کامل بودن و اندیشهخود، نیاز 
ها را از نظر روانی تحت فشار قرار دارند که آن« یا هیچ

ای از معیارهای [. چنین افرادی مجموعه24 ،23] دهدمی
ها های رسیدن به آنی باالیی دارند و در راهبینانهیرواقعغ

شان را در طوری که خود ارزشمندیناپذیرند، بهانعطاف
های مطابق با نظریه [.25] دانندرسیدن به این معیارها می

گرایی از طریق تعامالت یادگیری اجتماعی، ویژگی کمال
گیرد، که های فرد و محیط اجتماعی او شکل میبین ویژگی

تواند شامل خانواده اولیه و محیط این محیط اجتماع می
ی در گرایدر متون جدید مربوط به کمال .[26] مدرسه باشد

بعدی و ی تکگرایی دو رویکرد عمدهخصوص ابعاد کمال
ی افرادی که بر شود؛ از جملهچندبعدی مطرح می
است  5کند، هماچکگرایی تأکید میچندبعدی بودن کمال

                                                           
4  perfectionism 
5 Hamachek 
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)عادی( و  1که این سازه را متشکل از دو بعد سازش یافته
[، که هر دو، 27داند])روان آزرده( می 2سازش نیافته

متعالی برای عملکرد خود دارند، اما گروه اول  معیارهای
فرسای خود های دشوار و طاقتپذیرند و از تالشانعطاف

های شخصی و موقعیتی توانند محدودیتبرند و میلذت می
انگیز و در عین حال منطقی های چالشرا بپذیرند و هدف

[؛ در مقابل گروه دوم فاقد 28] برای خود وضع کنند
هستند، به همین دلیل از عملکرد خود  پذیریانعطاف

هرچند از نظر دیگران قابل ستایش باشد، راضی نیستند. 
ها همواره تحت تأثیر ترس و نگرانی شدید از شکست آن

[ و معتقدند که باید معیارهای خیلی باال را 29] قرار دارند
بینانه هستند به محقق سازند، اما چون این معیارها غیرواقع

ت خود پایین، افسردگی و اضطراب منتهی استرس، حرم
 گرایی، هویت و فلتی ابعاد کمال[. در زمینه28] شوندمی

گرایی نسبت به ابعاد سودمند هم به ابعاد پاتولوژیک کمال
ها سه بعد را برای آن مطرح [. آن27] آن تأکید دارند

)تمایل به  3گرایی خودمداراند از: کمالکنند که عبارتمی
بینانه برای خود و ارهای بسیار باال و غیرواقعوضع معی

ها در عملکرد خویش و نظارت ها و شکستمتمرکز بر نقص
ی این )دربرگیرنده 4گرایی دیگر مدارها(، کمالدقیق به آن

اعتقاد در فرد است که دیگران نیز باید در اعمال و 
 5گرایی جامعه مدارکارکردهای خود کامل باشند( و کمال

ای در فرد، مبنی بر اینکه دیگران از او انتظار کامل )عقیده
بودن دارند، او باید انتظارات آنان را جهت کسب تأیید، 

ها واقع برآورده سازد و تنها در این صورت مورد قبول آن
ها نشان [. در راستای نقش این سازه، پژوهش30شود(]می

فزایش گرایی افراطی در ااحتمال زیاد کمالداده است که به
های روانی، مشکالت تحصیلی و مشکالت بین فردی آسیب

، 31] 6؛ مشکالتی نظیر اختالالت خوردن[26]دخیل است
،  7،اختالالت وسواس[33][، اختالل در عملکرد تحصیلی32

 10، انزوا طلبی  9، مشکالت عزت نفس 8های خاصترس
[ 36]12شناختی[، تنیدگی روان35 ،34]  11[،افسردگی27]

[، اضطراب 32] 13[ اضطراب38 ،37کاری تحصیلی]، اهمال
                                                           
1 adaptive 
2 maladaptive 
3 self- oriented perfectionism 
4 other- oriented perfectionism 
5 socially- oriented perfectionism 
6 eating disorders 
7 obsessive- compulsive disorder 
8 specifice phobias 
9 self-esteem 
10 agora phobia 
11 depression 
12  psychological distress 
13  anxiety 

و  [40]15[، اضطراب امتحان شناختی39]14اجتماعی
[ . در 41، 33، 21، 20، 19، 18، 17، 16] اضطراب امتحان

ها بیانگر این گرایی هم پژوهشرابطه با نقش ابعاد کمال
گرایی جامعه مدار اضطراب امتحان را است که کمال

ی توجه به آنچه در زمینه لذا با[. 42] کندبینی میپیش
گرایی مطرح شد، و با عنایت به اضطراب امتحان و کمال

بینی اضطراب گرایی در پیشاینکه در رابطه با نقش کمال
آموزان تحقیقات محدودی صورت گرفته است، امتحان دانش

بینی اضطراب امتحان پژوهش حاضر با هدف پیش
گرایی آنان عاد کمالآموزان سال سوم،  بر اساس ابدانش

های پژوهشی زیر صورت گرفت؛ که در خالل آن فرضیه
 اند:مورد بررسی قرار گرفته

آموزان پسر آموزان دختر، بیشتر از دانش. دانش1
 کنند.اضطراب امتحان را تجربه می

ی مثبت گرایی و اضطراب امتحان رابطه. بین کمال2
 وجود دارد.

گرایی خودمدار، دیگر )کمالگرایی . بین ابعاد کمال3
ی مثبت وجود مدار و جامعه مدار( و اضطراب امتحان رابطه

 دارد.
بینی کننده گرایی نقش پیش. بُعد جامعه مدار کمال4

 آموزان دارد.در اضطراب امتحان دانش

 روش 
 نوع پژوهش

با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نوع 
 باشد.های همبستگی میپژوهش

 آزمودني
 را پژوهش این آماری یجامعه الف( جامعه آماری:

 هایدبیرستان سوم مقطع پسر و دختر آموزاندانش یکلیه
 و تجربی انسانی، علوم هایرشته در روزانه، عادی دولتی
 1392-93 تحصیلی سال در که دادند،می تشکیل ریاضی

 . بودند تحصیل به مشغول تبریز شهر در
 5 از نمونه افراد انتخاب منظوربه ب( نمونه پژوهش:

 روش از استفاده با تبریز، شهر وپرورشآموزش یناحیه
 بین از سپس و 5 و 2 ،1 نواحی ابتدا ایخوشه تصادفی

 از و مدرسه 2 ناحیه هر یپسرانه و دخترانه هایدبیرستان
 صورتبه آموزدانش 15 کالس هر از و کالس 2 مدرسه هر

 پژوهش آماری ینمونه ترتیب، بدین. شدند انتخاب تصادفی
 . شد گرفته نظر در( پسر 84 و دختر 84) نفر 168

                                                           
14  social anxiety 
15  cognitive test anxiety 
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 ابزارهای پژوهش 
 امتحان اضطراب میزان تعیین منظوربه پژوهش این در

 بررسی برای و اشپیلبرگر، امتحان اضطراب آزمون از
  گراییکمال چندبعدی مقیاس از آموزاندانش گراییکمال

(MPS )شد استفاده. 
این آزمون    :آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر( 1

و « نگرانی»ماده است که دارای دو خرده آزمون  20شامل 
« گزارشی خود»صورت است . این آزمون، به« هیجانی»

ای باشد و هر آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهارگزینهمی
دهد. ندرت، گاهی، اغلب( به هر ماده پاسخ می)هرگز، به
باشد. می 80و حداکثر آن  10ره در این آزمون حداقل نم

ی یک باشد که نمرهگذاری به این صورت میی نمرهشیوه
ندرت، ی بهی دو برای گزینهی هرگز، نمرهبرای گزینه

ی ی چهار برای گزینهی گاهی و نمرهی سه برای گزینهنمره
اغلب در نظر گرفته شده است. این آزمون توسط ابوالقاسمی 

یابی شده است  ( به فارسی ترجمه و اعتبار1381مکاران)و ه
های و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ در نمونه

 از بعد بازآزمایی پایایی ضریب و 92/0دختر و پسر باالی 
در این  .[43]تاس شده گزارش 80/0 ماه یک و هفته سه

پژوهش نیز پایایی ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 
 به دست آمد. 81/0

این  :(MPS)گراییمقیاس چندبعدی کمال (2
توسط هویت و فلت ساخته شده  1991مقیاس در سال 

گرایی باشد که سه بعد کمالآیتم می 30است و دارای 
 (SPP) و جامعه مدار (OOP) مدار ، دیگر(SOP)خودمدار

 یک در آیتم 10 با امی سنجد. هریک از این سه بعدر
 سنجیده پنج تا یک ینمره از ایدرجهپنج لیکرت مقیاس

= 4دانم،نمی=  3 مخالفم،= 2 مخالفم،  کامالً= 1) شودمی
 در( 1991 ط) فلت و هویت(. موافقم کامالً= 5 موافقم،
 بیماران، از نفری 263 ینمونه یک یبر رو خود تحقیق

 اعالم قبول قابل را خود  MPS مقیاس درونی همسانی
دیگر  خودمدار، گراییکمال ابعاد برای ترتیب به که کردند

. است بوده 81/0 ، 74/0 ، 88/0 با برابر مدار جامعه و مدار
 خودمدار، گراییکمال ابعاد برای ابزار این باز آزمایی پایایی
 ، 66/0 ، 69/0 با برابر ترتیب به مدار جامعه و مدار دیگر

 این ایرانی فرم مقدماتی یابی اعتبار در. است بوده 60/0
[ 30] بشارت توسط دانشجویی ینمونه یک روی بر مقیاس
 با نوبت دو در هاآزمودنی هاینمره بین همبستگی ضرایب
 ، 88/0 خودمدار، گراییکمال برای هفته چهار فاصله
 مدار، جامعه گراییکمال و 83/0 مدار، دیگر گراییکمال

 پژوهش در. است شده گزارش بخشرضایت 80/0
 این برای کرونباخ آلفای ضریب نیز،( 1389)خسرویان
در این پژوهش نیز  .است آمده دست به 75/0 پرسشنامه

محاسبه  87/0ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه، 
  شد.

 پژوهش شیوه انجام
 به الزم توضیحات دادن از پس پژوهش، اجرای زمان در
 و موضوع اهمیت پژوهش، هدف خصوص در آموزاندانش

 بر مبنی آنان به اطمینان دادن و هاآن پاسخ اهمیت
 هاآزمودنی از آنان، سوی از شده اخذ اطالعات بودن محرمانه
 و بخوانند را هاآزمون هایماده دقت با که شد خواسته

 . نمایند انتخاب کند،می صدق هاآن مورد در که را ایگزینه
 

 هاشیوه تحلیل داده
 میانگین،) توصیفی آماری هایروش از ها،داده تحلیل در
 پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی و( استاندارد انحراف

 ذکر به الزم. شد استفاده( زمانهم چندگانه رگرسیون و
 آن ابعاد و گراییکمال پژوهش این بینپیش متغیر که است

 .بودند امتحان اضطراب مالک، متغیر و
 

 نتایج
و به شرح زیر ارائه  5تا  1های پژوهش در جداول یافته

 اند.شده

 های مورد مطالعه از نظر اضطراب امتحانی گروهجهت مقایسه tآزمون  .1جدول 
 tآزمون 

 (sigسطح معناداری)       (      dfدرجه آزادی)            tشاخص               میانگین اضطراب            میانگین اضطراب
 امتحان پسران               امتحان دختران

86/51                       93/45                                         78/3                 166                                0001/0 

 
های دهد که بین گروهنشان می 1مندرجات جدول 

مورد مطالعه از نظر اضطراب امتحان تفاوت معنادار وجود 
ی آزادی ( با درجه78/3محاسبه شده ) tدارد؛ چرا که 

 معنادار است . با توجه به میانگین P<05/0در سطح  (166)

= پسران (  93/45= دختران،  86/51ها )نمرات آزمودنی
شود که دختران اضطراب امتحان چنین استنباط می
یک مورد تأیید کنند. بنابراین فرضیهبیشتری را تجربه می

 گیرد.قرار می
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 گرایی و ابعاد آن با اضطراب امتحانضرایب همبستگی بین کمال. 2جدول 
 n Sig ضریب همبستگی با اضطراب امتحان

 0001/0* 168 39/0 گراییکمال
 0001/0* 168 31/0 گرایی خودمدارکمال
 0001/0* 168 31/0 گرایی دیگر مدارکمال
 0001/0* 168 35/0 مدارگرایی جامعه کمال

05/0>P* 

گرایی و دهد که بین کمالنشان می 2مندرجات جدول 
اضطراب امتحان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد 

(39/0 =rبدین معنی که با افزایش کمال .) گرایی، اضطراب
 2های جدول همچنین یافته .یابدامتحان نیز افزایش می

گرایی خودمدار و دیگر مدار بیانگر این نکته است که، کمال
 با اضطراب امتحان همبستگی مثبت معنادار دارند 

(31/0 =r، 05/0>Pو کمال ) گرایی جامعه مدار نیز با

 امتحان همبستگی مثبت معنادار دارد  اضطراب
(35/0 =r،05/0>Pبنابراین فرضیه دوم و سو .) م پژوهش نیز

منظور بررسی اینکه از بین ابعاد شود. بهتأیید می
بینی اضطراب گرایی کدام یک سهم معناداری در پیشکمال

زمان استفاده شد؛ ی همچندگانه امتحان دارند، از رگرسیون
 .ارائه شده است 5 و 4، 3که نتایج در جداول 

 گراییبینی اضطراب امتحان از روی کمالمدل رگرسیون برای پیش .3جدول 

 خطای معیار خطای معیار برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل رگرسیون

 402/0 162/0 147/0 754/9 767/1 

درصد از  14نشان می دهد که  3مندرجات جدول 
 های پیش بین در اینواریانس متغیر مالک توسط متغیر 

 مدل تبیین می شود.

 

 

نگرایی بر اضطراب امتحاهای کمالی خطی برای تأثیر مؤلفهداری رابطهآزمون معنی .4جدول 
 سطح معناداری F میانگین مربعات ی آزادیدرجه مجموع مربعات

 0001/0 560/10 605/1004 3 815/3013 رگرسیون
   136/95 164 257/15602 باقیمانده

    167 071/18616 کل

باشد، باید بین  داریبرای اینکه مدل رگرسیون معن
بین رابطه خطی وجود داشته متغیر مالک و متغیرهای پیش

خطی بین ی رابطهباشد. به همین دلیل برای بررسی وجود 
استفاده شده    Fبین از آزمونپیشمتغیر مالک و متغیر 

داری دهد، سطح معنینشان می 4است. مندرجات جدول 
است . با توجه به اینکه سطح  0001/0 برابرFآزمون 

 است، بنابراین بین متغیر 05/0کمتر از  Fدار آزمون معنی
بین رابطه خطی معناداری وجود مالک و متغیرهای پیش

 دارد.
گیریم که نتیجه می 5ل با توجه به مندرجات جدو

دار نیستند. لذا فقط های خودمدار و دیگرمدار معنیمؤلفه
ی کنندهبینیطور معناداری پیشگرایی جامعه مدار بهکمال

(. P، 743/2=t ،242/0=β=007/0اضطراب امتحان است )
 .شودپژوهش نیز مورد تأیید واقع می 4بنابراین فرضیه 

 
 گراییهای کمالبینی اضطراب امتحان از طریق مؤلفهجدول ضرایب رگرسیون جهت پیش. 5جدول 

  ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده 
 سطح معناداری Beta T اریخطای مع B بینپیش هایمتغیر

 0001/0 556/5  466/4 815/24 مقدار ثابت
 076/0 787/1 165/0 151/0 270/0 خودمدار
 467/0 729/0 073/0 158/0 115/0 دیگرمدار

 007/0 743/2 242/0 124/0 340/0 جامعه مدار

 گیری بحث و نتیجه
بینی ی نقش پیشهدف از پژوهش حاضر، مطالعه   
آموزان دختر گرایی در اضطراب امتحان دانشی کمالکننده

و پسر مقطع سوم دبیرستان در شهر تبریز بود. اولین 

ی پژوهش این بود که، دختران اضطراب امتحان یافته
کنند. این یافته، بیشتری را نسبت به پسران تجربه می

را مورد تأیید قرار داد و با نتایج  ی اول پژوهشفرضیه
[ همسو بود؛ ولی 44، 14 ،13، 11، 9، 6تحقیقات پیشین]
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[ که تفاوتی را از 15] با نتایج تحقیقات خسروی و بیگدلی 
لحاظ اضطراب امتحان میان دختران و پسران مشاهده 

ی اند مغایر بود. در جهت تبیین این یافته، دربارهنکرده
توان هم به اب امتحان در دختران میفراوانی بیشتر اضطر

عوامل ژنتیکی و هم به عوامل محیطی اشاره کرد. شاید 
بتوان فراوانی کمتر اضطراب امتحان در پسران را ناشی از 
حساسیت کمتر آنان نسبت به تحصیل و رقابت تحصیلی و 
تمایل بیشتر آنان برای اشتغال دانست. اما دلیل این تفاوت 

شود، پذیری جنسیتی تبیین مینقش خوبی باجنسیتی به
زیرا ممکن است دلیل اضطراب زیاد دختران این باشد که 

عنوان یک ها به پذیرش اضطراب تشویق شده و آن را بهآن
اند، در حالی که پسران بیشتر در ویژگی زنانه درک کرده

کنند؛ یا شاید به این دلیل رابطه با اضطراب تدافعی عمل می
دانند و یاد ی برای مردانگی خود میکه آن را تهدید

ی آن برآیند و یا اند که با نپذیرفتن اضطراب از عهدهگرفته
های [. یافته45پیدا کنند] بر آنهایی را برای غلبه روش

ی مثبت حاصل از این پژوهش، همچنین وجود رابطه
گرایی و اضطراب امتحان را تأیید کرد. که معنادار بین کمال

 ،17، 20، 18، 16های قبلی]نتایج پژوهش این نتیجه با

باشد. در تبیین [ همسو می45، 33 ،41، 40، 21، 19،20
گرا ها حاکی از این است که افراد کمالها، پژوهشاین یافته

دارای معیارهای بسیار باال برای عملکرد، گرایش به قانون 
نقص هستند که یا هیچ و انتظار رسیدن به نتایجی بیهمه 
 شودبی به آن دور از انتظار است و موجب اضطراب میدستیا

[. اکثر محققان بر این توافق دارند که معیارهای باال 23]
گراها گرایی است و کمالبرای عملکرد، مفهوم اساسی کمال

ها باید در هر کاری به حد کمال برسند و به معتقدند، آن
ود. اگر بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند ب

های خود ساخته و بسیار دشوار خود آلاین افراد به ایده
ها دست خواهد داد، نرسند، اضطراب و احساس تقصیر به آن

خود را سرزنش خواهند کرد، حتی اگر این افراد تحت 
کنند که شرایط دشواری پرورش یافته باشند، احساس می

نمایند،  ها جلوگیریاین عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آن
زیرا که به تصور خود باید به قدری قوی باشند که بتوانند 

ها را تحمل کنند؛ بدون اینکه احساساتی مانند تمام سختی
[. از سوی 17ترس و تسلیم و عناد از خود ظاهر سازند]

از سوی  بینانهغیرواقعگرایانه و دیگر گاهی معیارهای کمال
ی به این معیارها، شود که دسترسدیگران بر فرد تحمیل می

یی که این معیارها افراطی بوده آنجاباشد. از بسیار دشوار می
عنوان تجربیات تحمیلی بیرونی مطرح هستند، بنابراین و به
توانند نوعی احساس عدم کنترل را در فرد ایجاد کنند؛ می

که نتایج آن احساس شکست، اضطراب، خشم، درماندگی و 

ج پژوهش حاضر، همچنین [. در نتای17] ناامیدی است
گرایی و اضطراب ی مثبت و معناداری بین ابعاد کمالرابطه

ی سوم نیز تأیید شد. امتحان به دست آمد؛ بنابراین فرضیه
زمان نشان ی همهمچنین نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه

گرایی فقط بعد ی کمالگانهداد که از بین ابعاد سه
ی اضطراب امتحان کنندهنیبیگرایی جامعه مدار پیشکمال

، 21، 18، 16] های قبلیاست. این یافته با نتایج پژوهش
شود که [ همسو بود و برحسب این احتماالت تبیین می46

مدار، به دلیل این گرایی جامعهی کمالافراد دارای خصیصه
ها را دارند، در نتیجه اعتقاد که دیگران انتظار کامل بودن آن

آمیز و غیرواقعی را برآورده انتظارات اغراق کنند اینسعی می
ها واقع شوند و با توجه به اینکه سازند تا مورد قبول آن

های آنان تناسب نداشته ممکن است این انتظارات با توانایی
ها باشد، لذا این عدم تناسب باعث بروز اضطراب در آن

گرایی جامعه مدار دو وضعیت نامطلوب را بر شود. کمالمی
کند: یکی پذیرش این انتظارات گرا تحمیل میخص کمالش

ها پذیری افراطی آنها، که مسئولیتو تالش برای تحقق آن
 گیریکند و دیگری نشان دادن سردی و کنارهرا توجیه می

ارتباط با اضطراب امتحان هایی که بی[. مشخصه46]
ی اضطراب امتحان در نیستند، زیرا یکی از دالیل عمده

آموزان، انتظارات نابجای والدین و معلمان است. بر این دانش
اساس چنانچه سطح انتظارات و توقعات والدین و معلمان با 

آموزان متناسب نباشد و انتظارات ها و امکانات دانشتوانایی
نابجا و غیرمنطقی از آنان داشته باشند، همین امر باعث 

 [.17] شودآموزان میافزایش اضطراب امتحان دانش
آموز این عدم تناسب بین از طرف دیگر چنانچه دانش 

های خود و انتظارات دیگران را درک کند، باعث توانایی
شود و بدین طریق گیری او از یادگیری میسردی و کناره

تر شده و خود را موجودی کم ی فرد ضعیفخودپنداره
 استعداد یا ناتوان قلمداد خواهد کرد که از اعتماد به نفس

ی چندانی برای مقابله با الزم برخوردار نیست و اراده
ی این ضعف، موفقیت مطلوبی واسطهاضطراب ندارد و به

نخواهد داشت و لذا عدم موفقیت، اضطراب او را افزایش 
های پژوهش خواهد داد. در تفسیر بیشتر این بخش از یافته

 هایگرایش که آموزانیدانش الزم به ذکر است که
 و بینانهغیرواقع معیارهای یکسری با دارند ایانهگرکمال

 روبرو امتحان هایموقعیت و تحصیل یزمینه در افراطی
 دیگران یا والدین سوی از معیارها این معموالً که هستند

 به رسیدن به ملزم را خود فرد و است شده تعیین فرد برای
 حالتی چنین و بیندمی بیرونی یشدهتحمیل معیارهای این
 و معیارها این که آوردمی وجود به فرد در را احساس این

 دچار نتیجه و در هستند مهار غیرقابل هاآن به رسیدن
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 آنجایی از شود ومی ناامیدی و درماندگی خشم، اضطراب،
 جایگاه تعیین و موفقیت مالک نمره ما، آموزشی نظام در که

 تواندمی برتر ینمره کسب با آموزدانش و است آموزدانش
 راحتیبه بنابراین آورد؛ دست به را دیگران پذیرش و تأیید
 .است درک قابل امتحان اضطراب و گراییکمال بین یرابطه

هایی مواجه بوده است: اجرای این پژوهش با محدودیت
ی با توجه به اینکه پژوهش با روش همبستگی در یک نمونه

نظیر هوش، بزرگ تحقق یافته، امکان کنترل متغیرهایی 
وضع اقتصادی خانواده، سطح تحصیالت والدین و... وجود 
نداشته است. همچنین مشکالت احتمالی مربوط به ابزار 

دهی نیز نباید از نظر )پرسشنامه( و امکان سوگیری در پاسخ
ها به های شخصی در پرسشنامهدور داشته شود، زیرا گزارش

دهی مستعد های ناخودآگاه و تعصب در پاسخدلیل دفاع
تحریف هستند، لذا ممکن است بر تعمیم نتایج تأثیر بگذارد. 

ی آماری پژوهش حاضر را افزون بر آن به دلیل اینکه، جامعه
آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز تشکیل دانش
اند؛ الزم است در تعمیم نتایج به دست آمده از این داده

ی و نقاط دیگر آموزان سایر مقاطع تحصیلپژوهش به دانش
 کشور احتیاط شود.

در پایان بر اساس چارچوب نظری پژوهش و با عنایت 
های مدیریت شود، مهارتهای تحقیق، پیشنهاد میبه یافته

آموزان آموزش طور رسمی در مدارس به دانشاضطراب به
آموزان را داده شود و چون اضطراب عملکرد تحصیلی دانش

د، قبل از اینکه ناموفق بودن شودهد، پیشنهاد میکاهش می
آموزان تأثیر بگذارد، این ی تحصیلی دانشدر خودپنداره

ی اضطراب آموزان شناسایی شوند تا عوامل ایجادکنندهدانش
ها های الزم در این زمینه به آنها رفع شده و آموزشآن

های جمعی رسانی عمومی در رسانهداده شود. اطالع
گرا و تأکید بر ات افراد کمالمنظور آگاهی از خصوصیبه

گرایی برای ی کمالهای سازگارانه و ناسازگارانهجنبه
شود. همچنین با توجه پیشگیری در سطح جامعه توصیه می

های پس رویدادی و به اینکه پژوهش حاضر از نوع پژوهش
همبستگی بوده و روابط علی بین متغیرها مورد بررسی قرار 

های تجربی در شود پژوهشمی نگرفته است؛ لذا پیشنهاد
این زمینه انجام گیرد تا ماهیت علت و معلولی متغیرها نیز 

ی آماری این پژوهش را بررسی شود؛ همچنین، چون جامعه
آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز تشکیل دانش
شود، پژوهش مشابهی بر روی اند، پیشنهاد میداده

در نقاط دیگر کشور آموزان سایر مقاطع تحصیلی و دانش
 انجام شود.

 

 تشکر و قدرداني 
محترم پژوهشی اداره کل  از معاونتبدین وسیله 

وپرورش استان آذربایجان شرقی که امکان انجام این آموزش
پژوهش را برای اینجانبان فراهم نمودند و همچنین از کلیه 

آموزانی که در اجرای این پژوهش ما را یاری نمودند، دانش
 گردد.تشکر و قدردانی می
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