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چكيده:
ه�دف از اي�ن پژوهش تعيين رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان پاية دوم رش�تة 
تجربي مدارس غيرانتفاعي دورة متوس�طه ش�هر تهران بود حجم نمونه 300 نفر بود که با اس�تفاده 
از روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب ش�د. جهت جمع آوري اطالعات از پرس�ش نامة کمال گرايي 
چند بُعدي فراس�ت و همكاران داراي 30 س�ؤال در س�ه بُعد کمال گرايي خويش�تن مدار،  ديگرمدار و 
جامعه مدار، و پرس�ش نامة اضطراب امتحان ساراسون داراي ٢5 سؤال دو گزينه اي در دو بُعد نگراني 
و هيجان پذيري، اس�تفاده شد. اين پژوهش غيرآزمايشي از نوع همبستگي بود. براي تحليل داده هاي 
پژوهش از ش�اخص ها و روش هاي آماري )فراوانی، درصد، ميانگين و آزمون رگرس�يون چند متغيري( 
اس�تفاده شد. نتايج پژوهش نش�ان داد که بين کمال گرايي خويش�تن مدار، ديگر مدار و جامعه مدار با 
اضط�راب امتحان دانش آموزان رابطة مثبت و معناداري وجود دارد. از روي نمرات کمال گرايي مي توان 
ميزان اضطراب امتحان دانش آموزان را پيش بيني کرد. قدرت پيش بيني کمال گرايي جامعه مدار بيشتر 
از کمال گرايي ديگر مدار و خويشتن مدار است. از يافته های اين پژوهش نتيجه گيری می شود که ابعاِد 

کمال گرايِی اضطراِب امتحان، دانش آموزان را تحت تأثير قرار می دهد و اثر افزايشي دارد. 

 کمال گرايي، خويشتن مدار، ديگرمدار، جامعه مدار، اضطراب امتحان، نگراني، هيجان پذيريکليد واژه ها:

بررسي رابطة کمال گرايي 
با اضطراب امتحان دانش آموزان

 مجید قدمی*

* عضو هيئت علمي و رئيس پژوهشگاه مطالعات
تاريخ پذيرش مقاله: 92/9/24 تاريخ شروع بررسي: 92/3/12  تاريخ دريافت مقاله: 92/2/17 

مقدمه
س��ازة كمال گرایي از دو دهة قبل تاكنون چه به لحاظ بالیني و چه به لحاظ روان شناس��ي شخصیت، 
توجه گسترده اي را به خود معطوف داشته است و لذا پژوهش در زمینة ادبیات کمال گرایي نیز روند رو به 
رشدي داشته است )سومي و كاندا1، 2002(. اگرچه تعریف شاخص کمال گرایي، حول محور معیارهاي 

فردي باال قرار دارد اّما محّققان تعاریف مختلفي از کمال گرایي ارائه داده اند. 
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یك��ي از الگوهاي طبقه بندي کمال گرای��ي، طبقه بندي آن به صورت کمال گرایي س��ازگارانه در برابر 
ناسازگارانه، با کمال گرایي سالم در برابر نوروتیك است. کمال گرایي سازگارانه شامل معیارها و توقعات 
منطقي و واقعي و هم چنین اهدافي اس��ت كه توس��ط نیاز به پیشرفت س��وق داده مي شوند و براي فرد 
عزت نفس باال و رضایت از زندگي را به ارمغان مي آورند. کمال گرایي ناس��ازگارانه گرایش به معیارهاي 
فردي غیرواقعي باال در هر موقعیتي اس��ت كه با نیاز ش��دید به اجتناب از شكس��ت مش��خص مي شود 

)هربرت2، 2008(.
الگوي دیگر از كمال گرایي چند ُبعدي، الگوي فراست، مارتن، الهارت و روزن بلیت3 )2003( است. 
ابعاد کمال گرایي از دیدگاه فراست و همكارانش عبارتند از: الف. نگراني دربارة اشتباه ب. شك دربارة 
عملكرد ج. معیارهاي فردي د. انتظارات والدین ه� . انتقاد والدین و. س��ازماندهي )ش��افران و مانسل4، 

 .)2005
فل��ت و هویت5 )2002( نیز براي کمال گرایي س��ه مؤلفة اساس��ي در نظر گرفته اند ك��ه عبارتند از: 
کمال گرایي خویشتن مدار، دیگر مدار و جامعه مدار. در حالي كه کمال گراي خویشتن مدار معیارهاي باالیي 
را براي خود در نظر مي گیرد كه با خودنكوهي و خودانتقادي مرتبط است، کمال گرایي دیگرمدار شامل 
معیارهاي باال براي دیگران و توقعات زیاد و غیرمنطقي از آنان است. این نوع از کمال گرایي به نكوهش 

دیگران، عدم اعتماد به دیگران و احساس خشم نسبت به آن ها منجر مي شود. 
ُبعد سوم کمال گرایي، کمال گرایي جامعه مدار است كه شامل نیاز ادراك شده در دستیابي به توقعات و 

معیارهاي تجویز شده توسط جامعه و دیگران است. 
ابعاد سه گانة ذكر شده، طي پژوهش هاي مختلف، روابط معناداري با آسیب هاي روان شناختي نشان 
داده اند. بین كمال گرایي خویش��تن مدار با ناس��ازگاري هاي مختلفي چون افسردگي و اضطراب )پارك و 
چانگ6، 2006( توجه به حرمت خود پایین و ترس از صمیمیت )مارتین و اش��بي7، 2004( همبس��تگي 

معناداري وجود دارد. 
کمال گرایي دیگر مدار با مشخصه هاي منفي چون سرزنش دیگران، انتقاد از دیگران، احساس تنهایي 
و مشكالت خانوادگي مرتبط است. به عالوه اقتدارگرایي و سلطه جویي، ویژگي هاي شخصیتي نمایشي، 

خود دوستدار و ضداجتماعي نیز با کمال گرایي دیگر مدار همبسته اند. 
کمال گرای��ي جامعه مدار با نی��از به تأیید اجتماعي، ترس از ارزش��یابي منفي، ُخل��ق منفي، اختالل 
وسواس��ي، ناخودداري، اضطراب امتحان، ویژگي هاي ش��خصیت مرزي، اجتنابي، منفعل، پرخاشگر، و 

هم چنین افسردگي، اضطراب و نوروزگرایي مرتبط است )هویت و فلت، 2004(. 
فروید کمال گرایي را به كنش ورِي فرامِن افراط گر نسبت مي دهد و بر ماهیت ر واني آن تأكید مي كند. 
وي کمال گرایي را نوعي خودش��یفتگي در قلمرو اختالل هاي نوروتیك مي داند بازشناس��ي این س��ازة 
شخصیتي مستلزم بررسي ماهیت کمال گرایي و مشخصه هاي آن و مكانیزم هاي تأثیرگذاري این سازه در 

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان
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فرآیندهاي روان شناختي بهنجار و نابهنجار است. 
از دیدگاه آدلر کمال گرایي ماهیتي سرش��تي دارد و بخش جدایي ناپذیر از زندگي آدمي است )پترز8، 
2005(. همچنین مزلو از آن به عنوان یكي از ش��اخص هاي خود شكوفایي یاد مي كند. رایس کمال گرایي 
را به دو بخش سازگارانه و ناسازگارانه تقسیم مي كند و معتقد است كه هم افراد کمال گرا، اعّم از سازگار 
و ناس��ازگار، معیارهاي باالیي براي خود در نظر مي گیرند اّما در برآورد س��اختن معیارها با هم متفاوتند 

)بنسون9، 2006(. 
اسپنس10 )2002( بین کمال گرایي بهنجار نورونیك تمایز قایل مي شود. افراد کمال گراي بهنجار كساني 
هس��تند كه دالیل واقعي بسیاري براي لذت بردن از تالش هایش��ان دارند، در حالي كه افراد کمال گراي 
نورونیك قادر به احس��اس لذت نیس��تند و از منظر خودش��ان هرگز كاري را خوب انجام نمي دهند كه 
بتوانند از آن احس��اس لذت كنند. این افراد ناش��كیبا و فوق العاده خودانتقادگرن��د )كورنبالم و اینلي11، 
2005(. سارافینو12 )2006( کمال گرایي را واجد جنبه هاي مثبت و منفي مي داند و آن را معادل کمال گرایي 
بهنجار قرار مي دهد: کمال گرایي مثبت مي تواند انگیزة پیشرفت هاي بزرگ را در فرد ایجاد كند و توجه به 
جزئیات ضروري براي پژوهش هاي علمي را در او برانگیزد، اّما کمال گرایي منفي موجب مي شود كه افراد 
به صورت وس��واس گونه براي رسیدن به اهداف غیرممكن تالش كنند )پترز، 2005(. هدف کمال گرایي 
مثبت دستیابي به پیامدهاي مثبت و هدف کمال گرایي منفي اجتناب و فرار از پیامدهاي منفي است )تري 

شورت، ُاون، اسلید و دیویي13، 2007(.
نتای��ج پژوهش ه��اي مربوط به کمال گرایي تأثیرات مثبت و منفي کمال گرای��ي را بر افكار و رفتارها 
تأیید كرده اند. این جنبه هاي کمال گرایي مي توانند در دو زمینة شخصي و بین شخصي، افكار و عواطف و 

رفتارهاي فرد و دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. 
پژوهش هاي بس��یاري اثر کمال گرایي را بر اختالالت جس��مي و روان شناختي، افسردگي )هویت و 
فلت، 2004(، الكلیسم، بي اشتهایي رواني و پرخوري و خودكشي اضطراب و اضطراب امتحان )پارك و 

چانگ، 2006( مطرح كرده اند. 
به ندرت اتفاق مي افتد كه در خالل دورة نوجواني بحران هاي اضطراب مشاهده نگردد. این بحران ها 
گاهي به صورت ناگهاني و زماني به صورت تدریجي ظاهر مي شود، گاهي فراگیر است و زماني به احساس 
مبهم و پراكنده محدود مي گردد؛ گاهي هفته ها طول مي كشد و زماني برعكس فقط در خالل چند ساعت 
پایان مي پذیرد. اّما صرف نظر از چگونگي بروز، ش��دت و مدت آن، یك احساس بنیادي است كه كمتر 

نوجواني با آن بیگانه است )خدایاري،1380(. 
گی��ودا و لودل��و14 )1994( اضط��راب امتحان را به نوع��ي واكنش ناخوش��ایند هیجاني به موقعیت 
ارزیابي در مدرس��ه و كالس تعریف كرده اند، این حالت هیجاني با تنش، تش��ویق، نگراني، سردرگمي و 
برانگیختگي سیستم اعصاب همراه است. اضطراب امتحان را به دو مؤلفة نگراني )به منزلة جنبة شناختي( 

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان
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و هیجان پذیري )به منزلة جنبه هاي عاطفي و فیزیولوژیك( طبقه بندي كرده اند، در این نظریه فرض بر این 
است كه نگراني با تجلیات شناختي مانند انتظار منفي در مورد موفقیت و نگراني دربارة كارآمدي خود 
توجه فرد را از كاري كه به عهده دارد منحرف مي س��ازد. بدین ترتیب كارآمدي خود را تحت تأثیر قرار 

مي دهد )ساراسون و كیوي ماكي15، 1994(. 
نتای��ج پژوهش لگر16 )2003( مبّین آن اس��ت ك��ه اضطراب امتحان ی��ادآوري آموخته هاي قبلي را 

مغشوش مي كند و بدین ترتیب عملكرد فرد را مختل مي سازد. 
نتایج پژوهش هربرت )2000( حاكي از آن اس��ت ك��ه افزایش اضطراب امتحان با كاهش كارآمدي 
تحصیلي مرتبط اس��ت و كنش وري عقلي بهنجار را به ط��ور موقت دچار اختالل مي كند. نتایج پژوهش 
استرنبرگ17 )2001( نشان مي دهد كه با زیاد شدن سن و باال رفتن پایة تحصیلي اضطراب امتحان افزایش 
مي یابد و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر بیش��تر از دانش آموزان پس��ر اس��ت. بر اساس شواهد 

موجود این پژوهش در درصد پاسخ به سؤال زیر است. 
آیا بین ابعاد كما ل گرایي )خویش��تن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار( با اضطراب امتحان دانش آموزان 

رابطه وجود دارد؟ 

فرضية  پژوهش 
بین ابعاد کمال گرایي )خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار( با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد. 

متغيرها 
متغیر پیش بین: کمال گرایي داراي سه ُبعد است: ُبعد خویشتن مدار، ُبعد دیگر مدار و ُبعد جامعه مدار 

متغیر/ مالك: اضطراب امتحان 
متغیر كنترل: دانش آموزان پسر، پایة دوم، رشتة تجربي، مدارس غیرانتفاعي، دورة متوسطه، شهر تهران 

متغیر مزاحم: هوش وضعیت اقتصادي- اجتماعي خانواده 

مبانی نظری زمينة کمال گرايی
از لحاظ تاریخی، کمال گرایی به طور گسترده توسط نظریه پردازان روان تحلیل گر مورد بحث قرار گرفته 
اس��ت. فروید میل به کمال را جنبه ای از خود ش��یفتگی می دانس��ت و قاطعانه آن را در حیطة اختالالت 
نوروتی��ک قرار می داد. وي، با توجه به نقش آس��یب زای کمال گرایی، این س��ازه را تمایل پایدار فرد به 
وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی دانسته و آن را نوعی خود شیفتگی می داند که در قلمرو اختالالت 
نوروتیک قرار می گیرد. فروید در توصیف افراد کمال گرا بیان می کند كه محّرک اصلی در زندگی این افراد، 
رسیدن به خوشبختی نیست، بلکه تکامل و برتری یافتن است. آن ها باید در هر کاری، به حد کمال برسند 

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان
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و به بهترین نحو آن را انجام دهند وگرنه راضی نخواهند شد. نرسیدن به کمال، آنان را دچار اضطراب، 
افس��ردگی و احس��اس گناه شدید می کند )بنس��ون، 2006(. فروید بر این باور بود که نظام روانی انسان 
دارای س��ه جزء نهاد، خود و فراخود اس��ت. فراخود تجّسم ارزش های والدین و اجتماع است. کوشش 
فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمان هاست تا واقعّیات. فراخود، بدون توّجه به امکانات، دربارة درست 
بودن فّعالّیت های فرد به قضاوت می نشیند تا ببیند آیا با ارزش های اخالقی جامعه مطابقت دارد یا خیر. به 
عبارت دیگر، فراخود سعی می کند فرد را به سمت کمال مطلق در اندیشه، کالم و عمل هدایت کند و او 
را به سمت کوشش هایی سوق دهد که به منظور نیل به کمال صورت مي گیرد. در واقع، فروید کمال گرایی 
را رش��د بیش از حد کارکرد فراخود می داند که برای پیشرفت، درخواست های افراطی از فرد دارد. این 
فراخود تنبیه گر ممکن اس��ت با ترغیب به پیش��رفت افراطی، به پیامدهای ناگوار مانند ناکامی حتمی در 
پیشرفت، آسیب پذیری در برابر شکست و احتمال خطر وقوع افسردگی، اضطراب  امتحان و خودکشی 

منجر شود )تري شورت و همکاران، 2007(.
هورنای کمال گرایی را به عنوان »استبداد بایدها« تعریف کرده و به ارتباط عمیق آن با طیف وسیعی 
از مش��کالت آسیب ش��ناختی اشاره داشته است. وی فهرستی مشتمل بر ده نیاز را که در همة افراد کم و 
بیش وجود دارد نام می برد. یکی از این نیازها میل به کمال و انتقادناپذیری است. دارندة این نیاز پیوسته 
بیمناک است که مبادا مرتکب اشتباهی شود و مورد انتقاد قرار گیرد. چنین فردی می کوشد هیچ نقطه ضعفی 
از خود نشان ندهد و برای اینکه نقایص یا معایب خود را به صورت کامل از میان ببرد یا از نظر دیگران 
مخفی بدارد، بی اندازه به انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطلوب را جست و جو می کند. البّته تمایل 
انس��ان به حفظ ظاهر و نیاز او به کامل بودن امری طبیعی اس��ت، ولی آن چه در شخص کمال گرا مورد 
بحث و قابل توّجه است، این است که تظاهر به قدری اغراق آمیز می شود که همة شخصّیت او مبّدل به 
یک ماسک می شود، به طوری که احتیاجات واقعی او تحت الّشعاع میل او قرار می گیرد. به عقیدة هورنای 
نظم ده��ی موش��کافانه و دقیق خرده گیری ها و عیب جویی های مداوم و دیگ��ر رفتارهایی از این قبیل که 
جنبه های مصنوعی و غیرطبیعی از نیاز به کسب باالترین درجه از برتری را نشان می دهد، از نشانه های 

عمدة کمال گرایان است )هاس، پاراپاوسیا و ُاونز18، 2002(.
از نظر برنز19 )2001( کمال گرایی عبارت است از »شبکه  ای از شناخت ها« شامل انتظارات، تفسیر 
حوادث زندگی و ارزیابی از خود است. وی در توصیف افراد کمال گرا بیان می کند: آن ها کسانی هستند 
که معیارهای غیرمنطقی و باالیی برای خود در نظر گرفته اند، به طور وسواس گونه به سوی اهداف ناممکن 
در تالشند و ارزش خود را معادل درجه ای از آن معیارها که کسب کرده اند، می دانند. هستة اصلی تعریف 
برنز از کمال گرایی، تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتنی و تالش مداوم برای تحّقق 
آن ها اس��ت. برنز در تعریف خود از کمال گرایی اضافه می کند كه تفّکر کمال گرایان به ش��یوة همه یا هیچ 
اس��ت که با تفّکر افس��رده ها در نظریة بک هم خوانی دارد. کمال گرایان معتقدند عملکرد باید کامل باشد 
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وگرنه ارزشی ندارد و اشتباهات کوچک برابر با شکست است. از نظر برنز کمال گرایی یعنی تمایل فرد 
به وضع استانداردهای کامل و دست نیافتنی و نیز تالش برای تحّقق آن ها )شافران و ماسنل، 2005(.

فراس��ت و همکاران )2003( جزء اّولین افرادی بودند که ابعاد کمال گرایی را به ش��ش ُبعد فردی و 
اجتماعی به شرح زیر تقسیم کردند:

1. نگرانی در مورد اشتباه ها: که فرد واکنش منفی خود را نسبت به اشتباه خود بررسی می کند و آن را 
با شکست برابر می داند.

2. تردید در مورد فعالیت ها: که با شک و تردید فرد در مورد کیفیت عملکردش همراه است.
3. معیارهای شخصی: که شامل مجموعه ای از معیارهای افراطی است.

4. انتظارات والدین: که انتظارات نامعقول والدین را نسبت به فرزندان می سنجد.
5. انتقادگری والدین: که به سرزنش بیش از حّد کودکان از سوی والدین اشاره دارد.
6. تمایل به نظم و سازمان دهی: كه تأکید بیش از حد بر اهمیت نظم و ترتیب دارد.

فراس��ت و همکاران )2003( معتقدند آن چه باعث نابهنجار بودن کمال گرایی می ش��ود، معیارهای 
ش��خصی افراطی نیست، بلکه میل به خودانتقادگری شدید اس��ت که در افراد کمال گرای نابهنجار دیده 
می ش��ود. در واقع این افراد پس از روی دادن اش��تباهی، فقط خود را مقّصر می دانند و همین امر باعث 

می شود با سرزنش بیش از حد خود، سالمت روان شناختی پاییني را تجربه کنند.
هویت و فلت )2004( نش��ان دادند که کمال گرایی س��ازه ای چند ُبعدی است و سه جزء کمال گرایی 
درون شخصی، بین شخصی و اجتماعی را با نام های خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار به شرح زیر 

بیان کردند:
الف. کمال گرایی خویشتن مدار: عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیرواقع بینانه برای خود 
و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در عملکرد همراه با خود نظارت  گری های دقیق و از یک سو با تالش 
برای شکوفایی توانایی خود، احساس لّذت از تالش و افزایش عزت نفس، موفقّیت و از سوی دیگر با 

مشّخصه های منفی خود انتقادگری همراه است )مارتین و اشبی، 2004(.
ب. کمال گرایی دیگرمدار: این ُبعد از کمال گرایی، با داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از 
دیگران همراه است. کمال گرایی دیگر مدار گرایش به داشتن انتشارات کمال گرایانه از اشخاصی است که 
برای فرد اهمّیت دارند، مثل انتظارات کمال گرایانة والدین از فرزندان، چنین والدینی رفتار فرزندان خود 

را تحت کنترل در می آورند.
ج. کمال گرایی جامعه مدار: این ُبعد از کمال گرایی، به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده 
س��اختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم به منظور کسب تأیید آن ها اطالق می شود. کمال گرایی 
جامعه مدار شامل معیارهای کمال گرایانه یا غیرواقع بینانة تحمیلی از سوی دیگران است که دسترسی به 
این معیارهای کمال گرایانه تحمیل ش��دة اجتماعی، اگر محال نباش��د، حداقل دشوار است. کمال گرایی 
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جامعه مدار با نیاز به تأیید دیگران، منبع کنترل بیرونی، انتقاد خود، بیش تعمیم دهی شکس��ت، س��رزنش 
دیگران، ترس از ارزیابی منفی، پذیرش دیگران، اس��تانداردهای اجتماعی ایده آل، پارانویا، پرخاشگری، 
وسواس فکری– عملی، حّساسّیت بین شخصی، ناهمسازی روان شناختی و ویژگی های شخصّیتی مرزی 

افسردگی و نوروزگرایی مرتبط می باشد.
عامل مهّمی که ابعاد کمال گرایی را متمایز می سازد، ادراک توانایی کنترل، کمال گرایی خویشتن مدار 
و دیگرمدار تحت کنترل فرد هستند و برعکس کمال گرایی جامعه مدار از ادراک انتظارات تحمیلی افراد 

دیگر ناشی می شود )پولن20، 2003(. 

مبانی نظری در زمينة اضطراب امتحان
»اضطراب امتحان« اصطالحی کلی است که فرد را دربارة توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد 
آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان اس��ت؛ موقعیت هایی که فرد را در معرض 
ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکالت یا مسئله ای هستند. بنابراین می توان دانش آموزی را که 
دچار اضطراب امتحان اس��ت به منزلة فردی توصیف کرد که مواد درسی را می داند اّما شدت اضطراب 
وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به منصة ظهور برساند و در نتیجه انتظار می رود 
که یک رابطة معکوس معنادار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد. از آغاز نخستین 
پژوهش های دهة اول قرن حاضر تاکنون دربارة اضطراب امتحان، محّققان همواره وجود یک همبستگی 
منفی بین جنبه های مختلف کارآمدی تحصیلی و طیف گس��تردة س��نجش های اضطراب را خاطر نشان 
کرده اند و تقریبًا همگی آن ها، چنین نتایجی را به اضطرابی نسبت داده اند که کنش وری عقلی بهنجار را به 

طور موقت دچار اختالل می سازد )چانگ، واتكینز و بانكز21، 2004(.
بررس��ی تجربی اضطراب امتحان تقریبًا از 40 سال پیش توسط ساراسون و ماندلر آغاز شده است. 
ساراسون و ماندلر بر این باور بودند که در موقعیت امتحان، معلومات مرتبط با آزمون و حاالت اضطرابی 
آموخت��ه ش��ده در عین حال وارد میدان می ش��وند. پاره ای از این حاالت اضطراب��ی با آزمون مورد نظر 
مرتبط و برخی دیگر با آن نامرتبط اند. اگر اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد، سطح 
کارآمدی افزایش می یابد در حالی که حاالت اضطرابی نامرتبط با وظیفة محوله، سطح کارآمدی را کاهش 

می دهند )بشارت، 1381(
پاره ای دیگر از پژوهش��گران، سطح باالی اضطراب را مسئول ُافت بازده یا کارآمدی تلقی نکرده و 
دخالت عوامل دیگری را خاطرنشان ساخته اند هنگام باال بودن سطح اضطراب، توجه فرد در عین حال به 
متغیر های مربوط به »خود« و متغیرهای مربوط به آزمون معطوف می شود و همین امر »نگرانی« در خالل 
امتحان را ایجاد می کند. در حالی که بالعکس، وقتی سطح اضطراب امتحان پائین است عمدتًا متغیرهای 

مربوط به آزمون مورد توجه قرار می گیرند )زیدنر22، 2007(
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آلن23 )2001( اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند هیجانی نسبت به موقعیت های ارزیابی 
در مدرس��ه و کالس تعری��ف کرده  اس��ت این حالت هیجان��ی معمواًل با تنش و نگرانی، س��ردرگمی و 
برانگیختگی سیستم عصبی همراه است. به هنگام بحران اضطراب امتحان، یعنی حاالتی که با احساس 
خطر قریب الوقوع یا احس��اس از هم پاش��یدگی همراهند، نوجوان بی پناه و درمانده اس��ت و نمی تواند 
علتی برای این حالت عاطفی خود بیابد. این حاالت اضطرابی تقریبًا همواره با عالئم جس��مانی مانند 
رنگ پریدگی، مشکالت تنفسی، ضربان قلب، لرزش و جز آن همراهند و موجب می شوند که فرد نتواند 
توانایی های بالقوة خود را به فعل درآورد. اّما مس��ئله این اس��ت که چه موقع می توان اضطراب امتحان 
را به عنوان یک پدیدة  مرضی قلمداد کرد؟ پاره ای از مؤلفان بر این باورند که براس��اس ش��دت، تداوم و 
سازش نایافتگی با موقعیت امتحان است که امکان متمایز ساختن اضطراب امتحان بهنجار از اضطراب 

امتحان مرضی را تشخیص داد )ابوالقاسمی، 1381(

بررسی تحقيقات انجام شده
الرس��ون و همکاران24 )2010( در مطالعه ای به این نتایج دست یافتند كه اضطراب امتحان به عنوان 
عامل ایجادکنندة تداخالت ش��ناختی س��بب ایجاد اختالل در فرآیند یادگیری، ُافت عملکرد تحصیلی و 

رویگردانی از مدرسه می شود.
نتایج پژوهش ارجن25 )2003( مبین آن است که اضطراب امتحان یک سازة شناختی– توجهی است. 
اف��راد دارای اضطراب امتحان باال تمایل دارند که به نش��انه های ارزیاب��ی از طریق پرآموزی نامعقول و 

شناخت های بازدارنده واکنش نشان دهند.
وین��ر و کارت��ون26 )2012( در پژوه��ش خود به این نتیجه رس��یدند كه اضط��راب امتحان با افکار 
نگران کننده، افزایش ضربان قلب، طغیان هیجانات در طی امتحان یا بعد از آن مش��خص می ش��ود و گاه 
چنان شدتی دارد که زندگی روزمره و تحصیلی دانش آموزان را دشوار می کند. این حالت، در دانش آموزان 

به تدریج به صورت صفتی پایدار شده و اغلب با احساس ناکارآمدی در آن ها همراه است.
نتایج پژوهش اس��توبر، فیست و هاوارد27 )2009( بیانگر آن است که ترس از ارزیابی و ویژگی های 
ش��خصیتی کمال گرایی در باال بردن سطح اضطراب امتحان و ُافت عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر 
اس��ت. در واقع ویژگی ش��خصیتی کمال گرایی، یکی از موضوعات اساسی مرتبط با اضطراب امتحان و 

عملکرد تحصیلی در دانش آموزان است.
محم��ودی )1388( در پژوهش خود به این نتایج دس��ت یافت كه ارتب��اط مثبتي بین کمال گرایی و 

درماندگی روانی وجود دارد.
نتایج پژوهش شافران، كوپر و فیربرن28 )2002( نشان داد سازة کمال گرایی به عنوان ترس افراطی از 
اشتباهات، گرایش فرد به توجه مفرط دربارة شکست ها، خودنكوهی بیش از حد و انتظارات بسیار باال 
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از عملکرد خود یا دیگران گرایش به دارا بودن استانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق 
آن هاست.

نتایج پژوهش چانگ، س��نا، چانگ و بودم29 )2008( بیانگر آن اس��ت كه بین کمال گرایی خودمدار، 
دیگرمدار و جامعه مدار با عالئم روان ش��ناختی ناسازگارانه مانند اضطراب امتحان، سهل انگاری و ُافت، 

رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش س��رو )1387( مؤید آن است که کمال گرایی مثبت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 
موفقیت تحصیلي دانش آموزان اثر مثبت دارد و اضطراب امتحان در رابطه با کمال گرایی منفی و موفقیت 

تحصیلی نقش میانجی گری دارد.

روش شناسي 
      جامعة مورد مطالعه

 كلیة دانش آموزان پسر پایة دوم رشتة تجربي مدارس غیردولتي دورة متوسطه شهر تهران سال 1391
حجم جامعة مورد مطالعه 997 نفر )آمار آموزش و پرورش سال 91-92(

حجم نمونه: طبق جدول مورگان كراس��ي 278 نفر مش��خص شد و به جهت تعمیم پذیري بیشتر و 
جلوگیري از ُافت در نمونه به 300 نفر افزایش یافت.

شيوة نمونه گيري
 در این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای به شرح زیر استفاده شد.

مرحله اول: شهر تهران از لحاظ جغرافیایی به 5 حوزه )شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب( تقسیم 
شد.

مرحله دوم: از هر حوزة جغرافیایی دو منطقة آموزشی )شمال: منطقة آموزشی 1 و 3، جنوب: منطقة 
آموزشی 19 و 16، مرکز: منطقة آموزشی 6 و 11 و شرق: منطقة آموزشی 4 و 8 و غرب: منطقة آموزشی 

5 و 9( به صورت تصادفی انتخاب شد.
مرحله س��وم: از هر منطقة آموزشی 5 مدرسه پس��رانة غیرانتفاعي دورة متوسطه به صورت تصادفی 

انتخاب شد.
مرحله چهارم: از هر مدرسه دو کالس پایة دوم، رشته تجربي به صورت تصادفی انتخاب شد.

مرحله پنجم: از هر کالس سه دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شد.

ابزار اندازه گيري
جهت جمع آوري داده ها از دو پرسش نامه به شرح زیر استفاد شد: 
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1. پرس��ش نامة کمال گرایي فراس��ت و همكاران )2003( داراي 30 س��ؤال پنج گزینه اي در س��ه ُبعد 
کمال گرایي خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار. صوفیان )1386( ضریب پایایي پرسش نامه را 
با اس��تفاده از روش باز آزمایي 0/87 و قرباني )1386( ضریب پایایي پرس��ش نامه را با استفاده از 

روش آلفاي كرونباخ 0/82 گزارش كرده است. 
روایی مالک همزمان از طریق اجرای همزمان مقیاس مش��کالت بین ش��خصی؛ مقیاس بهزیس��تی 
روان شناختی با آزمون کمال گرایی انجام پذیرفت. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرة 
آزمودنی ها در زیرمقیاس کمال گرایی خودمدار با مشکالت بین شخصی )r=0/55 ،P< 0/001(، بهزیستی 
روان شناختی )r = 0/62 ،P< 0/001( همبستگی معناداری وجود دارد و در زیر مقیاس کمال گرایی دیگر 
 )r = 57 ،P< 0/001( بهزیس��تی روان شناختی .)r = 0/53 ،P< 0/001( مدار با مش��کالت بین ش��خصی
همبس��تگی معناداری وجود دارد. همچنین در زیرمقیاس جامعه مدار با مقیاس مش��کالت بین شخصی 
)r = 0/49 ،P< 0/001( و بهزیس��تی روان ش��ناختی )r = 0/54 ،P< 0/001( همبستگی معناداری وجود 

دارد. این نتایج روایی مالک همزمان مقیاس کمال گرایی را تأیید می کنند )بشارت، 1386(.
2. پرس��ش نامة اضط��راب امتحان ساراس��ون داراي 25 س��ؤال دو گزین��ه اي در دو ُبع��د نگراني و 

هیجان پذیري استفاده شد. 
طبقه بندي میزان اضطراب امتحان بر حسب نمرات به دست آمده از مقیاس، در سه سطح اضطراب 
امتحان خفیف )نمرات پایین تر از 8( در سطح متوسطه )نمرات پایین تر از 15( و اضطراب امتحان شدید 

)نمرات باالتر از 15( است. 
ابوالقاسمي )1381( ضریب پایایي پرسش نامه را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 0/89 و ضریب 
همبس��تگی آزمون اضطراب امتحان با خرده آزمون های بازدارنده )r= 0/50 ،P< 0/001( و تسهیل کننده 

)r = 0/67 ،P< 0/001( معنادار، گزارش كرده است.
تعیین ضریب پایایي پرس��ش نامه ها در این پژوهش: ابتدا 80 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفي 
انتخاب پرس��ش نامه ها )کمال گرایي و اضطراب امتحان( روي آن ها اجرا ش��د با استفاده از روش آلفاي 
كرونباخ 0/81 و 0/86 مشخص شد كه نمایان گر آن است كه هر دو پرسش نامه از همساني دروني باال و 

مناسبي برخوردارند. 

تعیین روایی محتوایی در این پژوهش: ابتدا پرسش نامه ها )اضطراب امتحان و کمال گرایی( همراه با 
اهداف و فرضیه پژوهش به تعدادی از اساتید که در زمینة موضوع پژوهش از تخصص و تجارب کافی 
برخوردارند داده شد تا دربارة سوال های پرسش نامه و تناسب آن با اهداف و فرضیة پژوهش قضاوت و 

داوری کنند آن گاه بر اساس نظرات آن ها اصالحات الزم صورت گرفت.

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان
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طرح پژوهش
این پژوهش غیرآزمایشي از نوع همبستگي است زیرا محّقق قصد دارد روابط بین متغیرها را مورد 

مطالعه قرار دهد میزان همبستگي آن ها را مشخص كند. 

شيوه تجزيه و تحليل داده ها

جهت تحلیل داده ها از شاخص ها و روش هاي آماری )فراواني، درصد، میانگین و آزمون رگرسیون 
چند متغیري با استفاده از روش اینتر( استفاده شد. 

يافته ها
مشخصه های آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اضطراب امتحان و کمال گرایی بر 

حسب ابعاد در جدول 1 و 2 ارائه می شود.

همان طور که مالحظه می شود اضطراب امتحان در ُبعد نگراني باالترین رتبه و در ُبعد هیجان پذیری 
کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

 

شاخص
انحراف استانداردمیانگینمتغیر

31/40٦/٦7خویشتن مدار

31/977/38دیگرمدار

32/057/٦8جامعه مدار

95/4217/8٦جامعه مدار

جدول ٢.   ميانگين و انحراف استاندارد کمال گرايی در دانش آموزان بر حسب ابعاد                                
)N= 300 ،شاخص هاي توصيفي مولفه هاي کمال گرايي(                

                                                    N= 300 ،جدول 1.    شاخص هاي توصيفي مولفه هاي اضطراب امتحان

شاخص
انحراف استانداردمیانگینمتغیر

9/8٦3/83نگرانی

7/783/49هيجان پذیری

18/٦4٦/94نمره کلی اضطراب امتحان

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

ش
وه

پژ
ـ 

ی 
لم

 ع
یة

شر
ن

147
 ë 49شمارة
 ë سال سیزدهم
ë 1393بهار

همان طور که مالحظه می ش��ود کمال گرایی در ُبعد جامعه مداری باالترین رتبه و کمال گرایی در ُبعد 
خویشتن مداری پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

به منظور تبیین و نیز بررسي رابطه کمال گرایي )خویشتن مدار، دیگرمداري و جامعه مداري( به عنوان 
متغیر پیش بین، با اضطراب امتحان دانش آموزان به عنوان متغیر مالك داده ها حاصل از تحقیق وارد معادلة 

رگرسیون شد نتایج آن در جداول زیر نشان داده مي شود. 

 Rضریب همبستگیRاشتباه استاندارد برآوردضریب تعدیل شدهمجذور ضریب همبستگی٢

0/4٦10/2120/2041/95

جدول 3.  شاخص ها و آماره های تحليل رگرسيون بين کمال گرايی                                                             
                )خويشتن مدار، ديگرمدار و جامعه مدار( با اضطراب امتحان دانش آموزان

همان طور كه مالحظه مي ش��ود ضریب همبستگي بین کمال گرایي با اضطراب امتحان دانش آموزان 
46/1 درصد است و به تنهایي 20/4 درصد از واریانس اضطراب امتحان را تبیین مي كند. 

شاخص
درجه مجموع مجذوراتمنبع

سطح میزانFمیانگین مجذوراتمادی
معنی داری

305/٦٦23101/882٦/50/001اثر رگرسيون

1134/1329٦3/832اثر باقيمانده

1439/79299جمع

جدول 4.   تحليل رگرسيون اضطراب امتحان دانش آموزان از طريق کمال گرايی                                              

در اطالع��ات ج��دول مربوط ب��ه تحلیل واریانس مش��اهده ش��ده )f=26/5 و 296 و df =3( ابعاد 
 .)p>0/05( کمال گرایي در تبیین اضطراب امتحان معنا دار است

 

شاخص
ابعاد

ضریب بتای استانداردضریب بتا
tسطح معنادارینسبت

Bخطای معیارBeta

0/8080/58٦1/370/1٦9مقدار ثابت

0/1180/0320/2553/700/000جامعه مدار

0/0940/0350/1932/700/007دیگرمدار

0/0510/0270/1071/880/041خویشتن مدار

جدول 5.   ضرايب تحليل رگرسيون                                                                                                      
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 با توجه به میزان بتا و ضریب استاندارد تفكیك رگرسیون )Beta( در جدول 3 نتیجه گرفته مي شود 
كه از روي نمرات کمال گرایي مي توان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بیني كرد. قدرت پیش بیني 
کمال گرایي جامعه مدار بیشتر از کمال گرایي دیگرمدار و خویشتن مدار است و اثر افزایشي دارد. یعني با 
افزایش کمال گرایي جامعه مدار، دیگرمدار و خویشتن مدار میزان اضطراب امتحان دانش آموزان افزایش 

مي یابد. 

 بحث و نتيجه گيري
نتای��ج ای��ن پژوهش بیانگر آن اس��ت ك��ه از روي نمرات کمال گرای��ي مي توان 
می��زان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بین��ي كرد. قدرت پیش بیني کمال گرایي 
جامعه مدار بیشتر از کمال گرایي دیگرمدار و خویشتن مدار است. به عبارت دیگر بین 
کمال گرایي جامعه مدار، دیگرمدار و خویشتن مدار با اضطراب امتحان رابطة مثبت و 

معناداري وجود دارد. 
مروري بر تحقیقات پیش��ین حاكي از آن اس��ت كه: کمال گرایي خویش��تن مدار، 
دیگرمدار و جامعه مدار به طور مس��تمر با رفتارهایي كه آهنگ خصومت– تس��لط را 
دارند مرتبط مي باش��ند کمال گرایي دیگرمدار و جامعه مدار نه تنها تمایل بیش��تري به 
دیكتاتوري، تس��لط، حكومت، استثمار و سرزنش دیگران را دارند بلكه با بي صبري، 
عجل��ه داش��تن و توقعات غیرمنطق��ي از دیگ��ران، اضطراب، اضط��راب اجتماعي 
و اضط��راب امتحان را در دانش آم��وزان افزایش مي دهد )هابك��ه و فلین30، 2002( 

یافته هاي این پژوهش با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. 
نتایج پژوهش ایگان31 )2008( بیانگر شیوع باالي کمال گرایي در بین دانش آموزان 

مضطرب است. نتایج این پژوهش با یافته هاي تحقیق حاضر همسو است. 
اكثر محّققان در رابطه با اثر کمال گرایي جامعه مدار، دیگرمدار و خویشتن مدار با 
اختالالت روان شناختي اتفاق نظر دارند )صوفیان، 1386، قرباني، 1386، عباس پور، 

1385، پارك و چانگ، 2006(. 
نتایج پژوهش صوفیاني )1386( مؤید آن است كه کمال گرایي یكي از ویژگي هاي 
ش��ایع در بی��ن نوجوانان و در محیط آموزش��ي به اضطراب ب��اال و خلق منفي منجر 

مي شود نتایج این پژوهش با یافته هاي تحقیق حاضر هم خواني دارد. 
نتای��ج پژوه��ش فلت و هویت )2002( نش��ان داد كه کمال گرای��ي جامعه مدار و 
دیگرمدار از یك س��و با آسیب شناس��ي رواني ارتباط نزدیك دارد و از سوي دیگر با 
درخواس��ت تایید از طرف دیگران و ترس از ارزیابي منفي در ارتباط اس��ت و منجر 

بررسي رابطة کمال گرايي با اضطراب امتحان دانش آموزان
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به اضطراب مي شود. 
برخ��ي از محّقق��ان کمال گرایي خویش��تن مدار را ب��ا اضطراب امتح��ان مرتبط 
دانس��ته اند به طوري كه استرس، باورهاي غیرمنطقي، نگراني و اضطراب مداوم را بر 

فرد تحمیل مي كند. 
برخي از محّققان بر ابعاد پاتولوژیك کمال گرایي نس��بت به ابعاد س��ودمندي آن 

تأكید دارند )ُاكانو و فورگان32، 2007(. 
مطالعات كوي و مك اینري33 )2007( نش��ان داد دانش آموزان کمال گرا قبل، بعد 
و حت��ي در حی��ن انجام كارهایي كه م��ورد ارزیابي قرار مي گیرن��د هیجانات منفي و 
آش��فتگي روان شناختي را تجربه مي كنند. ترس از ارزیابي منفي توسط دیگران باعث 

مي شود آن ها اضطراب باالیي در حین انجام كارهایشان داشته باشند. 
رایس، اش��بي و اسالني34 )2009( در مطالعات خود به این نكته دست یافتند كه 
نگران��ي و برانگیختگي هیجاني در دانش آموزان كمال گرا در ش��رایط امتحان به طور 
معنا داری بیشتر از دانش آموزاني است كه کمال گرایي در آن ها در سطح پایین است. 
در تبیی��ن یافته هاي ای��ن پژوهش مي ت��وان اذعان نمود كه معیارهاي ش��خصي 
کمال گرای��ي تحقق ناپذی��ر، از طری��ق افزای��ش تجربه هاي شكس��ت، خودنكوهي و 
درماندگ��ي را به دانش آموزان تحمیل مي كنند كه این خود ارزش��یابي هاي انتقادي و 
تنزل فاحش س��طح حرمت خود را به ارمغان م��ي آورد و میزان اضطراب را افزایش 

مي دهد. 
تفكر همه یا هیچ، به عنوان یكي از مشخصه هاي افراد کمال گرا، با تشدید فرآیند 
تعمیم دهي شكست ها، نگراني، هیجان پذیري و اضطراب را در دانش آموزان افزایش 

مي دهد. 
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