بررسيرابطةكمالگرايي
بااضطرابامتحاندانشآموزان
 مجید قدمی

*

چكيده:

ه�دف از اي�ن پژوهش تعيين رابطة کمالگرايي با اضطراب امتحان دانشآموزان پایة دوم رش�تة

تجربي مدارس غيرانتفاعي دورة متوس�طه ش�هر تهران بود حجم نمونه  300نفر بود كه با اس�تفاده
از روش نمونهگيري چند مرحلهاي انتخاب ش�د .جهت جمعآوري اطالعات از پرس�شنامة کمالگرايي

چند بُعدي فراس�ت و همكاران داراي  30س�ؤال در س�ه بُعد کمالگرايي خويش�تنمدار ،ديگرمدار و
جامعهمدار ،و پرس�شنامة اضطراب امتحان ساراسون داراي  25سؤال دو گزينهاي در دو بُعد نگراني

و هيجانپذيري ،اس�تفاده شد .اين پژوهش غيرآزمايشي از نوع همبستگي بود .براي تحليل دادههاي
پژوهش از ش�اخصها و روشهاي آماري (فراوانی ،درصد ،ميانگين و آزمون رگرس�يون چند متغيري)
اس�تفاده شد .نتايج پژوهش نش�ان داد كه بين کمالگرايي خويش�تنمدار ،ديگر مدار و جامعهمدار با
اضط�راب امتحان دانشآموزان رابطة مثبت و معناداري وجود دارد .از روي نمرات كمالگرايي ميتوان
ميزان اضطراب امتحان دانشآموزان را پيشبيني كرد .قدرت پيشبيني کمالگرايي جامعهمدار بيشتر
از کمالگرايي ديگر مدار و خويشتنمدار است .از یافتههای این پژوهش نتیجهگیری میشود كه ابعا ِد
اضطراب امتحان ،دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد و اثر افزایشي دارد.
گرایی
کمال
ِ
ِ

كليد واژهها:

کمالگرايي ،خويشتنمدار ،ديگرمدار ،جامعهمدار ،اضطراب امتحان ،نگراني ،هيجانپذيري

مقدمه

س��ازة كمالگرايي از دو دهة قبل تاكنون چه به لحاظ باليني و چه به لحاظ روانشناس��ي شخصيت،
توجه گستردهاي را به خود معطوف داشته است و لذا پژوهش در زمينة ادبيات کمالگرايي نیز روند رو به
رشدي داشته است (سومي و كاندا .)2002 ،1اگرچه تعريف شاخص کمالگرايي ،حول محور معيارهاي
فردي باال قرار دارد ّاما محقّقان تعاريف مختلفي از کمالگرايي ارائه دادهاند.
تاريخ دريافت مقاله92/2/17 :

تاريخ شروع بررسي92/3/12 :

* عضو هيئت علمي و رئيس پژوهشگاه مطالعات
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تاريخ پذيرش مقاله92/9/24 :

بررسي رابطة كمالگرايي با اضطراب امتحان دانشآموزان

يك��ي از الگوهاي طبقهبندي کمالگراي��ي ،طبقهبندي آن بهصورت کمالگرايي س��ازگارانه در برابر
ناسازگارانه ،با کمالگرايي سالم در برابر نوروتيك است .کمالگرايي سازگارانه شامل معيارها و توقعات
منطقي و واقعي و همچنين اهدافي اس��ت كه توس��ط نياز به پيشرفت س��وق داده ميشوند و براي فرد
عزتنفس باال و رضايت از زندگي را به ارمغان ميآورند .کمالگرايي ناس��ازگارانه گرايش به معيارهاي
فردي غيرواقعي باال در هر موقعيتي اس��ت كه با نياز ش��ديد به اجتناب از شكس��ت مش��خص ميشود
(هربرت.)2008 ،2
الگوي ديگر از كمالگرايي چند بُعدي ،الگوي فراست ،مارتن ،الهارت و روزنبليت )2003( 3است.
ابعاد کمالگرايي از ديدگاه فراست و همكارانش عبارتند از :الف .نگراني دربارة اشتباه ب .شك دربارة
عملكرد ج .معيارهاي فردي د .انتظارات والدين هـ  .انتقاد والدين و .س��ازماندهي (ش��افران و مانسل،4
.)2005
فل��ت و هويت )2002( 5نيز براي کمالگرايي س��ه مؤلفة اساس��ي در نظر گرفتهاند ك��ه عبارتند از:
کمالگرايي خويشتنمدار ،ديگر مدار و جامعهمدار .در حالي كه کمالگراي خويشتنمدار معيارهاي بااليي
را براي خود در نظر ميگيرد كه با خودنكوهي و خودانتقادي مرتبط است ،کمالگرايي ديگرمدار شامل
معيارهاي باال براي ديگران و توقعات زياد و غيرمنطقي از آنان است .اين نوع از کمالگرايي به نكوهش
ديگران ،عدم اعتماد به ديگران و احساس خشم نسبت به آنها منجر ميشود.
بُعد سوم کمالگرايي ،کمالگرايي جامعهمدار است كه شامل نياز ادراكشده در دستيابي به توقعات و
معيارهاي تجويز شده توسط جامعه و ديگران است.
ابعاد سهگانة ذكر شده ،طي پژوهشهاي مختلف ،روابط معناداري با آسيبهاي روانشناختي نشان
دادهاند .بين كمالگرايي خويش��تنمدار با ناس��ازگاريهاي مختلفي چون افسردگي و اضطراب (پارك و
چانگ )2006 ،6توجه به حرمت خود پايين و ترس از صميميت (مارتين و اش��بي )2004 ،7همبس��تگي
معناداري وجود دارد.
کمالگرايي ديگر مدار با مشخصههاي منفي چون سرزنش ديگران ،انتقاد از ديگران ،احساس تنهايي
و مشكالت خانوادگي مرتبط است .به عالوه اقتدارگرايي و سلطهجويي ،ويژگيهاي شخصيتي نمايشي،
خوددوستدار و ضداجتماعي نيز با کمالگرايي ديگر مدار همبستهاند.
کمالگراي��ي جامعهمدار با ني��از به تأييد اجتماعي ،ترس از ارزش��يابي منفيُ ،خل��ق منفي ،اختالل
وسواس��ي ،ناخودداري ،اضطراب امتحان ،ويژگيهاي ش��خصيت مرزي ،اجتنابي ،منفعل ،پرخاشگر ،و
همچنين افسردگي ،اضطراب و نوروزگرايي مرتبط است (هويت و فلت.)2004 ،
فرامن افراطگر نسبت ميدهد و بر ماهيت رواني آن تأكيد ميكند.
وري
فرويد کمالگرايي را به كنش ِ
ِ
وي کمالگرايي را نوعي خودش��يفتگي در قلمرو اختاللهاي نوروتيك ميداند بازشناس��ي اين س��ازة
شخصيتي مستلزم بررسي ماهيت کمالگرايي و مشخصههاي آن و مكانيزمهاي تأثيرگذاري اين سازه در
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فرآيندهاي روانشناختي بهنجار و نابهنجار است.
از ديدگاه آدلر کمالگرايي ماهيتي سرش��تي دارد و بخش جداييناپذير از زندگي آدمي است (پترز ،
 .)2005همچنين مزلو از آن بهعنوان يكي از ش��اخصهاي خودشكوفايي ياد ميكند .رايس کمالگرايي
اعم از سازگار
را به دو بخش سازگارانه و ناسازگارانه تقسيم ميكند و معتقد است كه هم افراد کمالگراّ ،
و ناس��ازگار ،معيارهاي بااليي براي خود در نظر ميگيرند ّاما در برآورد س��اختن معيارها با هم متفاوتند
(بنسون.)2006 ،9
اسپنس )2002( 10بين کمالگرايي بهنجار نورونيك تمايز قايل ميشود .افراد کمالگراي بهنجار كساني
هس��تند كه داليل واقعي بسياري براي لذت بردن از تالشهايش��ان دارند ،در حالي كه افراد کمالگراي
نورونيك قادر به احس��اس لذت نيس��تند و از منظر خودش��ان هرگز كاري را خوب انجام نميدهند كه
بتوانند از آن احس��اس لذت كنند .اين افراد ناش��كيبا و فوقالعاده خودانتقادگرن��د (كورنبالم و اينلي،11
 .)2005سارافينو )2006( 12کمالگرايي را واجد جنبههاي مثبت و منفي ميداند و آن را معادل کمالگرايي
بهنجار قرار ميدهد :کمالگرايي مثبت ميتواند انگيزة پيشرفتهاي بزرگ را در فرد ايجاد كند و توجه به
جزئيات ضروري براي پژوهشهاي علمي را در او برانگيزدّ ،اما کمالگرايي منفي موجب ميشود كه افراد
به صورت وس��واسگونه براي رسيدن به اهداف غيرممكن تالش كنند (پترز .)2005 ،هدف کمالگرايي
مثبت دستيابي به پيامدهاي مثبت و هدف کمالگرايي منفي اجتناب و فرار از پيامدهاي منفي است (تري
شورت ،اُون ،اسليد و ديويي.)2007 ،13
نتاي��ج پژوهشه��اي مربوط به کمالگرايي تأثيرات مثبت و منفي کمالگراي��ي را بر افكار و رفتارها
تأييد كردهاند .اين جنبههاي کمالگرايي ميتوانند در دو زمينة شخصي و بينشخصي ،افكار و عواطف و
رفتارهاي فرد و ديگران را تحت تأثير قرار دهند.
پژوهشهاي بس��ياري اثر کمالگرايي را بر اختالالت جس��مي و روانشناختي ،افسردگي (هويت و
فلت ،)2004 ،الكليسم ،بياشتهايي رواني و پرخوري و خودكشي اضطراب و اضطراب امتحان (پارك و
چانگ )2006 ،مطرح كردهاند.
به ندرت اتفاق ميافتد كه در خالل دورة نوجواني بحرانهاي اضطراب مشاهده نگردد .اين بحرانها
گاهي بهصورت ناگهاني و زماني بهصورت تدريجي ظاهر ميشود ،گاهي فراگير است و زماني به احساس
مبهم و پراكنده محدود ميگردد؛ گاهي هفتهها طول ميكشد و زماني برعكس فقط در خالل چند ساعت
پايان ميپذيردّ .اما صرف نظر از چگونگي بروز ،ش��دت و مدت آن ،يك احساس بنيادي است كه كمتر
نوجواني با آن بيگانه است (خداياري.)1380،
گي��ودا و لودل��و )1994( 14اضط��راب امتحان را به نوع��ي واكنش ناخوش��ايند هيجاني به موقعيت
ارزيابي در مدرس��ه و كالس تعريف كردهاند ،اين حالت هيجاني با تنش ،تش��ويق ،نگراني ،سردرگمي و
برانگيختگي سيستم اعصاب همراه است .اضطراب امتحان را به دو مؤلفة نگراني (به منزلة جنبة شناختي)
8
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و هيجانپذيري (به منزلة جنبههاي عاطفي و فيزيولوژيك) طبقهبندي كردهاند ،در اين نظريه فرض بر اين
است كه نگراني با تجليات شناختي مانند انتظار منفي در مورد موفقيت و نگراني دربارة كارآمدي خود
توجه فرد را از كاري كه بهعهده دارد منحرف ميس��ازد .بدين ترتيب كارآمدي خود را تحت تأثير قرار
ميدهد (ساراسون و كيوي ماكي.)1994 ،15
نتاي��ج پژوهش لگر )2003( 16مبيّن آن اس��ت ك��ه اضطراب امتحان ي��ادآوري آموختههاي قبلي را
مغشوش ميكند و بدين ترتيب عملكرد فرد را مختل ميسازد.
نتايج پژوهش هربرت ( )2000حاكي از آن اس��ت ك��ه افزايش اضطراب امتحان با كاهش كارآمدي
تحصيلي مرتبط اس��ت و كنشوري عقلي بهنجار را بهط��ور موقت دچار اختالل ميكند .نتايج پژوهش
استرنبرگ )2001( 17نشان ميدهد كه با زياد شدن سن و باال رفتن پاية تحصيلي اضطراب امتحان افزايش
مييابد و اضطراب امتحان در دانشآموزان دختر بيش��تر از دانشآموزان پس��ر اس��ت .بر اساس شواهد
موجود اين پژوهش در درصد پاسخ به سؤال زير است.
آيا بين ابعاد كمالگرايي (خويش��تنمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار) با اضطراب امتحان دانشآموزان
رابطه وجود دارد؟
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فرضي ة پژوهش

بين ابعاد کمالگرايي (خويشتنمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار) با اضطراب امتحان رابطه وجود دارد.

متغيرها

متغير پيشبين :کمالگرايي داراي سه بُعد است :بُعد خويشتنمدار ،بُعد ديگر مدار و بُعد جامعهمدار
متغير /مالك :اضطراب امتحان
متغير كنترل :دانشآموزان پسر ،پایة دوم ،رشتة تجربي ،مدارس غيرانتفاعي ،دورة متوسطه ،شهر تهران
متغير مزاحم :هوش وضعيت اقتصادي -اجتماعي خانواده

مبانی نظری زمینة کمالگرایی

از لحاظ تاریخی ،کمالگرایی بهطور گسترده توسط نظریهپردازان روانتحلیلگر مورد بحث قرار گرفته
اس��ت .فروید میل به کمال را جنبهای از خود ش��یفتگی میدانس��ت و قاطعانه آن را در حیطة اختالالت
نوروتی��ک قرار میداد .وي ،با توجه به نقش آس��یبزای کمالگرایی ،این س��ازه را تمایل پایدار فرد به
وضع معیارهای کامل و دستنیافتنی دانسته و آن را نوعی خود شیفتگی میداند که در قلمرو اختالالت
محرک اصلی در زندگی این افراد،
نوروتیک قرار میگیرد .فروید در توصیف افراد کمالگرا بیان میکند كه ّ
رسیدن به خوشبختی نیست ،بلکه تکامل و برتری یافتن است .آنها باید در هر کاری ،به حد کمال برسند
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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 میکند (بنس��ون .)2006 ،فروید بر این باور بود که نظام روانی انسان
تجسم ارزشهای والدین و اجتماع است .کوشش
دارای س��ه جزء نهاد ،خود و فراخود اس��ت .فراخود ّ
توجه به امکانات ،دربارة درست
فراخود بیشتر برای رسیدن به آرمانهاست تا واقعیّات .فراخود ،بدون ّ
فعالیّتهای فرد به قضاوت مینشیند تا ببیند آیا با ارزشهای اخالقی جامعه مطابقت دارد یا خیر .به
بودن ّ
عبارت دیگر ،فراخود سعی میکند فرد را به سمت کمال مطلق در اندیشه ،کالم و عمل هدایت کند و او
را به سمت کوششهایی سوق دهد که به منظور نیل به کمال صورت ميگيرد .در واقع ،فروید کمالگرایی
را رش��د بیش از حد کارکرد فراخود میداند که برای پیشرفت ،درخواستهای افراطی از فرد دارد .این
فراخود تنبیهگر ممکن اس��ت با ترغیب به پیش��رفت افراطی ،به پیامدهای ناگوار مانند ناکامی حتمی در
ب امتحان و خودکشی
پیشرفت ،آسیبپذیری در برابر شکست و احتمال خطر وقوع افسردگی ،اضطرا 
منجر شود (تري شورت و همکاران.)2007 ،
هورنای کمالگرایی را به عنوان «استبداد بایدها» تعریف کرده و به ارتباط عمیق آن با طیف وسیعی
از مش��کالت آسیبش��ناختی اشاره داشته است .وی فهرستی مشتمل بر ده نیاز را که در همة افراد کم و
بیش وجود دارد نام میبرد .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 میکوشد هیچ نقطهضعفی
از خود نشان ندهد و برای اینکه نقایص یا معایب خود را به صورت کامل از میان ببرد یا از نظر دیگران
توجو میکند .البتّه تمایل
مخفی بدارد ،بیاندازه به انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطلوب را جس 
انس��ان به حفظ ظاهر و نیاز او به کامل بودن امری طبیعی اس��ت ،ولی آن چه در شخص کمالگرا مورد
مبدل به
توجه است ،این است که تظاهر به قدری اغراقآمیز میشود که همة شخصیّت او ّ
بحث و قابل ّ
الشعاع میل او قرار میگیرد .به عقیدة هورنای
یک ماسک میشود ،بهطوری که احتیاجات واقعی او تحت ّ
نظمده��ی موش��کافانه و دقیق خردهگیریها و عیبجوییهای مداوم و دیگ��ر رفتارهایی از این قبیل که
جنبههای مصنوعی و غیرطبیعی از نیاز به کسب باالترین درجه از برتری را نشان میدهد ،از نشانههای
عمدة کمالگرایان است (هاس ،پاراپاوسيا و اُونز.)2002 ،18
از نظر برنز )2001( 19کمالگرایی عبارت است از «شبکهای از شناختها» شامل انتظارات ،تفسیر
حوادث زندگی و ارزیابی از خود است .وی در توصیف افراد کمالگرا بیان میکند :آنها کسانی هستند
که معیارهای غیرمنطقی و باالیی برای خود در نظر گرفتهاند ،بهطور وسواسگونه به سوی اهداف ناممکن
در تالشند و ارزش خود را معادل درجهای از آن معیارها که کسب کردهاند ،میدانند .هستة اصلی تعریف
برنز از کمالگرایی ،تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دستنیافتنی و تالش مداوم برای تحقّق
آنها اس��ت .برنز در تعریف خود از کمالگرایی اضافه میکند كه ّ
تفکر کمالگرایان به ش��یوة همه یا هیچ
اس��ت که با ّ
تفکر افس��ردهها در نظریة بک همخوانی دارد .کمالگرایان معتقدند عملکرد باید کامل باشد
 ëشمارة49
 ëسال سیزدهم
 ëبهار1393

وگرنه ارزشی ندارد و اشتباهات کوچک برابر با شکست است .از نظر برنز کمالگرایی یعنی تمایل فرد
به وضع استانداردهای کامل و دستنیافتنی و نیز تالش برای تحقّق آنها (شافران و ماسنل.)2005 ،
اولین افرادی بودند که ابعاد کمالگرایی را به ش��ش بُعد فردی و
فراس��ت و همکاران ( )2003جزء ّ
اجتماعی به شرح زير تقسیم کردند:
 .1نگرانی در مورد اشتباهها :که فرد واکنش منفی خود را نسبت به اشتباه خود بررسی میکند و آن را
با شکست برابر میداند.
 .2تردید در مورد فعالیتها :که با شک و تردید فرد در مورد کیفیت عملکردش همراه است.
 .3معیارهای شخصی :که شامل مجموعهای از معیارهای افراطی است.
 .4انتظارات والدین :که انتظارات نامعقول والدین را نسبت به فرزندان میسنجد.
حد کودکان از سوی والدین اشاره دارد.
 .5انتقادگری والدین :که به سرزنش بیش از ّ
 .6تمایل به نظم و سازماندهی :كه تأکید بیش از حد بر اهمیت نظم و ترتیب دارد.
فراس��ت و همکاران ( )2003معتقدند آن چه باعث نابهنجار بودن کمالگرایی میش��ود ،معیارهای
ش��خصی افراطی نیست ،بلکه میل به خودانتقادگری شدید اس��ت که در افراد کمالگرای نابهنجار دیده
مقصر میدانند و همین امر باعث
میش��ود .در واقع اين افراد پس از روی دادن اش��تباهی ،فقط خود را ّ
میشود با سرزنش بیش از حد خود ،سالمت روانشناختی پاییني را تجربه کنند.
هویت و فلت ( )2004نش��ان دادند که کمالگرایی س��ازهای چند بُعدی است و سه جزء کمالگرایی
درون شخصی ،بین شخصی و اجتماعی را با نامهای خویشتنمدار ،دیگرمدار و جامعهمدار به شرح زیر
بیان کردند:
الف .کمالگرایی خویشتنمدار :عبارت است از تمایل به وضع معیارهای غیرواقعبینانه برای خود
و تمرکز بر نقصها و شکستها در عملکرد همراه با خود نظارتگریهای دقیق و از یک سو با تالش
برای شکوفایی توانایی خود ،احساس ّ
لذت از تالش و افزایش عزتنفس ،موفقیّت و از سوی دیگر با
مشخصههای منفی خود انتقادگری همراه است (مارتین و اشبی.)2004 ،
ّ
ب .کمالگرایی دیگرمدار :این بُعد از کمالگرایی ،با داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از
دیگران همراه است .کمالگرایی دیگر مدار گرایش به داشتن انتشارات کمالگرایانه از اشخاصی است که
برای فرد اهمیّت دارند ،مثل انتظارات کمالگرایانة والدین از فرزندان ،چنین والدینی رفتار فرزندان خود
را تحت کنترل در میآورند.
ج .کمالگرایی جامعهمدار :این بُعد از کمالگرایی ،به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده
س��اختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم بهمنظور کسب تأیید آنها اطالق میشود .کمالگرایی
جامعهمدار شامل معیارهای کمالگرایانه یا غیرواقعبینانة تحمیلی از سوی دیگران است که دسترسی به
این معیارهای کمالگرایانه تحمیل ش��دة اجتماعی ،اگر محال نباش��د ،حداقل دشوار است .کمالگرایی
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جامعهمدار با نیاز به تأیید دیگران ،منبع کنترل بیرونی ،انتقاد خود ،بیش تعمیمدهی شکس��ت ،س��رزنش
دیگران ،ترس از ارزیابی منفی ،پذیرش دیگران ،اس��تانداردهای اجتماعی ایدهآل ،پارانویا ،پرخاشگری،
حساسیّت بین شخصی ،ناهمسازی روانشناختی و ویژگیهای شخصیّتی مرزی
وسواس فکری– عملیّ ،
افسردگی و نوروزگرایی مرتبط میباشد.
مهمی که ابعاد کمالگرایی را متمایز میسازد ،ادراک توانایی کنترل ،کمالگرایی خویشتنمدار
عامل ّ
و دیگرمدار تحت کنترل فرد هستند و برعکس کمالگرایی جامعهمدار از ادراک انتظارات تحمیلی افراد
دیگر ناشی میشود (پولن.)2003 ،20

مبانی نظری در زمينة اضطراب امتحان

«اضطراب امتحان» اصطالحی کلی است که فرد را دربارة تواناییهایش دچار تردید میکند و پیامد
آن کاهش توان مقابله با موقعیتهایی مانند موقعیت امتحان اس��ت؛ موقعیتهایی که فرد را در معرض
ارزشیابی قرار میدهند و مستلزم حل مشکالت یا مسئلهای هستند .بنابراین میتوان دانشآموزی را که
دچار اضطراب امتحان اس��ت به منزلة فردی توصیف کرد که مواد درسی را میداند ّاما شدت اضطراب
وی مانع از آن میشود که معلومات خود را هنگام امتحان به منصة ظهور برساند و در نتیجه انتظار میرود
که یک رابطة معکوس معنادار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد .از آغاز نخستین
پژوهشهای دهة اول قرن حاضر تاکنون دربارة اضطراب امتحان ،محقّقان همواره وجود یک همبستگی
منفی بین جنبههای مختلف کارآمدی تحصیلی و طیف گس��تردة س��نجشهای اضطراب را خاطر نشان
کردهاند و تقریب ًا همگی آنها ،چنین نتایجی را به اضطرابی نسبت دادهاند که کنشوری عقلی بهنجار را به
طور موقت دچار اختالل میسازد (چانگ ،واتكينز و بانكز.)2004 ،21
بررس��ی تجربی اضطراب امتحان تقریب ًا از  40سال 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 میش��وند .پارهای از این حاالت اضطراب��ی با آزمون مورد نظر
مرتبط و برخی دیگر با آن نامرتبطاند .اگر اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد ،سطح
کارآمدی افزایش مییابد در حالی که حاالت اضطرابی نامرتبط با وظیفة محوله ،سطح کارآمدی را کاهش
میدهند (بشارت)1381 ،
پارهای دیگر از پژوهش��گران ،سطح باالی اضطراب را مسئول اُفت بازده یا کارآمدی تلقی نکرده و
دخالت عوامل دیگری را خاطرنشان ساختهاند هنگام باال بودن سطح اضطراب ،توجه فرد در عین حال به
متغیرهای مربوط به «خود» و متغیرهای مربوط به آزمون معطوف میشود و همین امر «نگرانی» در خالل
امتحان را ایجاد میکند .در حالی که بالعکس ،وقتی سطح اضطراب امتحان پائین است عمدت ًا متغیرهای
مربوط به آزمون مورد توجه قرار میگیرند (زیدنر)2007 ،22
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آلن )2001( 23اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند هیجانی نسبت به موقعیتهای ارزیابی
در مدرس��ه و کالس تعری��ف کردهاس��ت این حالت هیجان��ی معمو ًال با تنش و نگرانی ،س��ردرگمی و
برانگیختگی سیستم عصبی همراه است .به هنگام بحران اضطراب امتحان ،یعنی حاالتی که با احساس
خطر قریبالوقوع یا احس��اس از هم پاش��یدگی همراهند ،نوجوان بیپناه و درمانده اس��ت و نمیتواند
علتی برای این حالت عاطفی خود بیابد .این حاالت اضطرابی تقریب ًا همواره با عالئم جس��مانی مانند
رنگپریدگی ،مشکالت تنفسی ،ضربان قلب ،لرزش و جز آن همراهند و موجب میشوند که فرد نتواند
تواناییهای بالقوة خود را به فعل درآوردّ .اما مس��ئله این اس��ت که چه موقع میتوان اضطراب امتحان
را بهعنوان یک پدیدةمرضی قلمداد کرد؟ پارهای از مؤلفان بر این باورند که براس��اس ش��دت ،تداوم و
سازشنایافتگی با موقعیت امتحان است که امکان متمایز ساختن اضطراب امتحان بهنجار از اضطراب
امتحان مرضی را تشخیص داد (ابوالقاسمی)1381 ،
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الرس��ون و همکاران )2010( 24در مطالعهای به این نتایج دست یافتند كه اضطراب امتحان بهعنوان
عامل ایجادکنندة تداخالت ش��ناختی س��بب ایجاد اختالل در فرآیند یادگیری ،اُفت عملکرد تحصیلی و
رویگردانی از مدرسه میشود.
نتایج پژوهش ارجن )2003( 25مبین آن است که اضطراب امتحان یک سازة شناختی– توجهی است.
اف��راد دارای اضطراب امتحان باال تمایل دارند که به نش��انههای ارزیاب��ی از طریق پرآموزی نامعقول و
شناختهای بازدارنده واکنش نشان دهند.
وین��ر و کارت��ون )2012( 26در پژوه��ش خود به این نتیجه رس��یدند كه اضط��راب امتحان با افکار
نگرانکننده ،افزایش ضربان قلب ،طغیان هیجانات در طی امتحان یا بعد از آن مش��خص میش��ود و گاه
چنان شدتی دارد که زندگی روزمره و تحصیلی دانشآموزان را دشوار میکند .این حالت ،در دانشآموزان
بهتدریج بهصورت صفتی پایدار شده و اغلب با احساس ناکارآمدی در آنها همراه است.
نتایج پژوهش اس��توبر ،فيست و هاوارد )2009( 27بیانگر آن است که ترس از ارزیابی و ویژگیهای
ش��خصیتی کمالگرایی در باال بردن سطح اضطراب امتحان و اُفت عملکرد تحصیلی دانشآموزان مؤثر
اس��ت .در واقع ویژگی ش��خصیتی کمالگرایی ،یکی از موضوعات اساسی مرتبط با اضطراب امتحان و
عملکرد تحصیلی در دانشآموزان است.
محم��ودی ( )1388در پژوهش خود به این نتایج دس��ت یافت كه ارتب��اط مثبتي بین کمالگرایی و
درماندگی روانی وجود دارد.
28
نتایج پژوهش شافران ،كوپر و فيربرن ( )2002نشان داد سازة کمالگرایی بهعنوان ترس افراطی از
اشتباهات ،گرایش فرد به توجه مفرط دربارة شکستها ،خودنكوهی بیش از حد و انتظارات بسیار باال
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از عملکرد خود یا دیگران گرایش به دارا بودن استانداردهای کامل و دستنیافتنی و تالش برای تحقق
آنهاست.
29
نتایج پژوهش چانگ ،س��نا ،چانگ و بودم ( )2008بيانگر آن اس��ت كه بين کمالگرایی خودمدار،
دیگرمدار و جامعهمدار با عالئم روانش��ناختی ناسازگارانه مانند اضطراب امتحان ،سهلانگاری و اُفت،
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش س��رو ( )1387مؤید آن است که کمالگرایی مثبت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر
موفقیت تحصیلي دانشآموزان اثر مثبت دارد و اضطراب امتحان در رابطه با کمالگرایی منفی و موفقیت
تحصیلی نقش میانجیگری دارد.

روششناسي

جامعة مورد مطالعه
كلية دانشآموزان پسر پایة دوم رشتة تجربي مدارس غيردولتي دورة متوسطه شهر تهران سال 1391
شوپرورش سال )91-92
حجم جامعة مورد مطالعه  997نفر (آمار آموز 
حجم نمونه :طبق جدول مورگان كراس��ي  278نفر مش��خص شد و به جهت تعميمپذيري بيشتر و
جلوگيري از اُفت در نمونه به  300نفر افزايش يافت.

شيوة نمونهگيري
شد.

در این پژوهش از روش نمونهگیری چند مرحلهای به شرح زیر استفاده شد.
مرحله اول :شهر تهران از لحاظ جغرافیایی به  5حوزه (شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب) تقسیم

مرحله دوم :از هر حوزة جغرافیایی دو منطقة آموزشی (شمال :منطقة آموزشی  1و  ،3جنوب :منطقة
آموزشی  19و  ،16مرکز :منطقة آموزشی  6و  11و شرق :منطقة آموزشی  4و  8و غرب :منطقة آموزشی
 5و  )9بهصورت تصادفی انتخاب شد.
مرحله س��وم :از هر منطقة آموزشی  5مدرسه پس��رانة غيرانتفاعي دورة متوسطه بهصورت تصادفی
انتخاب شد.
مرحله چهارم :از هر مدرسه دو کالس پاية دوم ،رشته تجربي بهصورت تصادفی انتخاب شد.
مرحله پنجم :از هر کالس سه دانشآموز بهصورت تصادفی انتخاب شد.

ابزار اندازهگيري

جهت جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه به شرح زير استفاد شد:
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 .1پرس��شنامة کمالگرايي فراس��ت و همكاران ( )2003داراي  30س��ؤال پنج گزينهاي در س��ه بُعد
کمالگرايي خويشتنمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار .صوفيان ( )1386ضريب پايايي پرسشنامه را
با اس��تفاده از روش باز آزمايي  0/87و قرباني ( )1386ضريب پايايي پرس��شنامه را با استفاده از
روش آلفاي كرونباخ  0/82گزارش كرده است.
روایی مالک همزمان از طریق اجرای همزمان مقیاس مش��کالت بین ش��خصی؛ مقیاس بهزیس��تی
روانشناختی با آزمون کمالگرایی انجام پذیرفت .نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمرة
آزمودنیها در زیرمقیاس کمالگرایی خودمدار با مشکالت بین شخصی ( ،)r=0/55 ،P< 0/001بهزیستی
روانشناختی ( )r = 0/62 ،P< 0/001همبستگی معناداری وجود دارد و در زیر مقیاس کمالگرایی دیگر
مدار با مش��کالت بین ش��خصی ( .)r = 0/53 ،P< 0/001بهزیس��تی روانشناختی ()r = 57 ،P< 0/001
همبس��تگی معناداری وجود دارد .همچنین در زیرمقیاس جامعهمدار با مقیاس مش��کالت بین شخصی
( )r = 0/49 ،P< 0/001و بهزیس��تی روانش��ناختی ( )r = 0/54 ،P< 0/001همبستگی معناداری وجود
دارد .این نتایج روایی مالک همزمان مقیاس کمالگرایی را تأیید میکنند (بشارت.)1386 ،
 .2پرس��شنامة اضط��راب امتحان ساراس��ون داراي  25س��ؤال دو گزين��هاي در دو بُع��د نگراني و
هيجانپذيري استفاده شد.
طبقهبندي ميزان اضطراب امتحان بر حسب نمرات بهدست آمده از مقياس ،در سه سطح اضطراب
امتحان خفيف (نمرات پايينتر از  )8در سطح متوسطه (نمرات پايينتر از  )15و اضطراب امتحان شديد
(نمرات باالتر از  )15است.
ابوالقاسمي ( )1381ضريب پايايي پرسشنامه را با استفاده از روش آلفاي كرونباخ  0/89و ضریب
همبس��تگی آزمون اضطراب امتحان با خردهآزمونهای بازدارنده ( )r= 0/50 ،P< 0/001و تسهیلکننده
( )r = 0/67 ،P< 0/001معنادار ،گزارش كرده است.
تعيين ضريب پايايي پرس��شنامهها در اين پژوهش :ابتدا  80نفر از دانشآموزان بهصورت تصادفي
انتخاب پرس��شنامهها (کمالگرايي و اضطراب امتحان) روي آنها اجرا ش��د با استفاده از روش آلفاي
كرونباخ  0/81و  0/86مشخص شد كه نمايانگر آن است كه هر دو پرسشنامه از همساني دروني باال و
مناسبي برخوردارند.
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تعیین روایی محتوایی در این پژوهش :ابتدا پرسشنامهها (اضطراب امتحان و کمالگرایی) 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 سوالهای پرسشنامه و تناسب آن با اهداف و فرضیة پژوهش قضاوت و
داوری کنند آنگاه بر اساس نظرات آنها اصالحات الزم صورت گرفت.
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طرح پژوهش

اين پژوهش غيرآزمايشي از نوع همبستگي است زيرا محقّق قصد دارد روابط بين متغيرها را مورد
مطالعه قرار دهد ميزان همبستگي آنها را مشخص كند.

شيوه تجزيه و تحليل دادهها

جهت تحليل دادهها از شاخصها و روشهاي آماری (فراواني ،درصد ،ميانگين و آزمون رگرسيون
چند متغيري با استفاده از روش اينتر) استفاده شد.

يافتهها

مشخصههای آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اضطراب امتحان و کمالگرایی بر
حسب ابعاد در جدول  1و  2ارائه میشود.
جدول  .1شاخصهاي توصيفي مولفههاي اضطراب امتحانN= 300 ،
شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

نگرانی

9/86

3/83

هیجانپذیری

7/78

3/49

نمرهکلی اضطراب امتحان

18/64

6/94

متغیر

همانطور که مالحظه میشود اضطراب امتحان در بُعد نگراني باالترین رتبه و در بُعد هیجانپذیری
کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد کمالگرایی در دانشآموزان بر حسب ابعاد
(شاخصهاي توصيفي مولفههاي كمالگرايي)N= 300 ،

خویشتنمدار

31/40

6/67

دیگرمدار

31/97

7/38

جامعهمدار

32/05

7/68

جامعهمدار

95/42

17/86

متغیر
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همانطور که مالحظه میش��ود کمالگرایی در بُعد جامعهمداری باالترین رتبه و کمالگرایی در بُعد
خویشتنمداری پایینترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
بهمنظور تبيين و نيز بررسي رابطه کمالگرايي (خويشتنمدار ،ديگرمداري و جامعهمداري) به عنوان
متغير پيشبين ،با اضطراب امتحان دانشآموزان بهعنوان متغير مالك دادهها حاصل از تحقيق وارد معادلة
رگرسيون شد نتايج آن در جداول زير نشان داده ميشود.
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جدول  .3شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیون بین کمالگرایی
(خویشتنمدار ،دیگرمدار و جامعهمدار) با اضطراب امتحان دانشآموزان
ضریب همبستگیR

مجذور ضریب همبستگیR2

ضریب تعدیلشده

اشتباه استاندارد برآورد

0/461

0/212

0/204

1/95

همان طور كه مالحظه ميش��ود ضريب همبستگي بين کمالگرايي با اضطراب امتحان دانشآموزان
 46/1درصد است و به تنهايي  20/4درصد از واريانس اضطراب امتحان را تبيين ميكند.
جدول  .4تحلیل رگرسیون اضطراب امتحان دانشآموزان از طریق کمالگرایی
مجموع مجذورات

درجه
مادی

میانگین مجذورات

میزانF

سطح
معنیداری

شاخص

اثر رگرسیون

305/662

3

101/88

26/5

0/001

اثر باقیمانده

1134/13

296

3/832

جمع

1439/79

299

منبع

در اطالع��ات ج��دول مربوط ب��ه تحليل واريانس مش��اهده ش��ده ( f=26/5و  296و  )df =3ابعاد
کمالگرايي در تبيين اضطراب امتحان معنادار است (.)p>0/05
جدول  .5ضرايب تحليل رگرسيون
ضریب بتا

شاخص

ضریب بتای استاندارد

نسبتt

سطح معناداری

1/37

0/169

3/70

0/000
0/007
0/041

B

خطای معیار

مقدار ثابت

0/808

0/586

جامعهمدار

0/118

0/032

0/255

دیگرمدار

0/094

0/035

0/193

2/70

خویشتنمدار

0/051

0/027

0/107

1/88

ابعاد

Beta
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با توجه به ميزان بتا و ضريب استاندارد تفكيك رگرسيون ( )Betaدر جدول  3نتيجه گرفته ميشود
كه از روي نمرات کمالگرايي ميتوان اضطراب امتحان دانشآموزان را پيشبيني كرد .قدرت پيشبيني
کمالگرايي جامعهمدار بيشتر از کمالگرايي ديگرمدار و خويشتنمدار است و اثر افزايشي دارد .يعني با
افزايش کمالگرايي جامعهمدار ،ديگرمدار و خويشتنمدار ميزان اضطراب امتحان دانشآموزان افزايش
مييابد.

بحث و نتيجهگيري

نتاي��ج اي��ن پژوهش بيانگر آن اس��ت ك��ه از روي نمرات کمالگراي��ي ميتوان
مي��زان اضطراب امتحان دانشآموزان را پيشبين��ي كرد .قدرت پيشبيني کمالگرايي
جامعهمدار بيشتر از کمالگرايي ديگرمدار و خويشتنمدار است .به عبارت ديگر بين
کمالگرايي جامعهمدار ،ديگرمدار و خويشتنمدار با اضطراب امتحان رابطة مثبت و
معناداري وجود دارد.
مروري بر تحقيقات پيش��ين حاكي از آن اس��ت كه :کمالگرايي خويش��تنمدار،
ديگرمدار و جامعهمدار به طور مس��تمر با رفتارهايي كه آهنگ خصومت– تس��لط را
دارند مرتبط ميباش��ند کمالگرايي ديگرمدار و جامعهمدار نهتنها تمايل بيش��تري به
ديكتاتوري ،تس��لط ،حكومت ،استثمار و سرزنش ديگران را دارند بلكه با بيصبري،
عجل��ه داش��تن و توقعات غيرمنطق��ي از ديگ��ران ،اضطراب ،اضط��راب اجتماعي
و اضط��راب امتحان را در دانشآم��وزان افزايش ميدهد (هابك��ه و فلين)2002 ،30
يافتههاي اين پژوهش با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد.
نتايج پژوهش ايگان )2008( 31بيانگر شيوع باالي کمالگرايي در بين دانشآموزان
مضطرب است .نتايج اين پژوهش با يافتههاي تحقيق حاضر همسو است.
اكثر محقّقان در رابطه با اثر کمالگرايي جامعهمدار ،ديگرمدار و خويشتنمدار با
اختالالت روانشناختي اتفاق نظر دارند (صوفيان ،1386 ،قرباني ،1386 ،عباسپور،
 ،1385پارك و چانگ.)2006 ،
نتايج پژوهش صوفياني ( )1386مؤيد آن است كه کمالگرايي يكي از ويژگيهاي
ش��ايع در بي��ن نوجوانان و در محيط آموزش��ي به اضطراب ب��اال و خلق منفي منجر
ميشود نتايج اين پژوهش با يافتههاي تحقيق حاضر همخواني دارد.
نتاي��ج پژوه��ش فلت و هويت ( )2002نش��ان داد كه کمالگراي��ي جامعهمدار و
ديگرمدار از يك س��و با آسيبشناس��ي رواني ارتباط نزديك دارد و از سوي ديگر با
درخواس��ت تاييد از طرف ديگران و ترس از ارزيابي منفي در ارتباط اس��ت و منجر
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به اضطراب ميشود.
برخ��ي از محقّق��ان کمالگرايي خويش��تنمدار را ب��ا اضطراب امتح��ان مرتبط
دانس��تهاند بهطوري كه استرس ،باورهاي غيرمنطقي ،نگراني و اضطراب مداوم را بر
فرد تحميل ميكند.
برخي از محقّقان بر ابعاد پاتولوژيك کمالگرايي نس��بت به ابعاد س��ودمندي آن
تأكيد دارند (اُكانو و فورگان.)2007 ،32
مطالعات كوي و مكاينري )2007( 33نش��ان داد دانشآموزان کمالگرا قبل ،بعد
و حت��ي در حي��ن انجام كارهايي كه م��ورد ارزيابي قرار ميگيرن��د هيجانات منفي و
آش��فتگي روانشناختي را تجربه ميكنند .ترس از ارزيابي منفي توسط ديگران باعث
ميشود آنها اضطراب بااليي در حين انجام كارهايشان داشته باشند.
رايس ،اش��بي و اسالني )2009( 34در مطالعات خود به اين نكته دست يافتند كه
نگران��ي و برانگيختگي هيجاني در دانشآموزان كمالگرا در ش��رايط امتحان بهطور
معناداری بيشتر از دانشآموزاني است كه کمالگرايي در آنها در سطح پايين است.
در تبيي��ن يافتههاي اي��ن پژوهش ميت��وان اذعان نمود كه معيارهاي ش��خصي
کمالگراي��ي تحققناپذي��ر ،از طري��ق افزاي��ش تجربههاي شكس��ت ،خودنكوهي و
درماندگ��ي را به دانشآموزان تحميل ميكنند كه اين خود ارزش��يابيهاي انتقادي و
تنزل فاحش س��طح حرمت خود را به ارمغان م��يآورد و ميزان اضطراب را افزايش
ميدهد.
تفكر همه يا هيچ ،به عنوان يكي از مشخصههاي افراد کمالگرا ،با تشديد فرآيند
تعميمدهي شكستها ،نگراني ،هيجانپذيري و اضطراب را در دانشآموزان افزايش
ميدهد.
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