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چكيده

هدف تعیین برازش مدل مفهومی مبتنی بر نقش واسطهای اجتناب تجربی در ارتباط بین کمالگرایی با اضطراب امتحان بود .روش پژوهش توصیفی-
همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانشآموزان دوره متوسطه دوم در سال  1391در شهرستان دماوند بود 194 .نفر به روش تصادفی خوشهای
چندمرحلهای انتخاب و پرسشنامههای اضطراب امتحان ابوالقاسمی ،اسدی مقدم ،نجاریان و شکرکن ( ،)1319کمالگرایی مثبت و منفی تریشورت،
اوونس ،اسالید و دیوئی ( )1999و اجتناب تجربی گامز ،چمیلسکی ،کتوو ،راجرو و واتسون ( )2411را تکمیل کردند .جهت تحلیل دادهها از روش
مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها نشان داد که مدل مفهومی پژوهش با دادههای گردآوری شده به خوبی برازش دارد .کمالگرایی مثبت اثر
مستقیم و منفی ( )β=-4/199 ،P >4/41و کمالگرایی منفی اثر مستقیم و مثبت ( )β=4/393 ،P >4/41بر اضطراب امتحان دارد .بعد منفی کمالگرایی
با میانجیگری اجتناب تجربی بر اضطراب امتحان اثر دارد ( .)β=4/412 ،P >4/49ابعاد کمالگرایی هر یک به نوبه خود افکار و هیجانهای منفی و مثبت
را در دانشآموزان در مواجه با شرایط برمیانگیزند که این منجر به استفاده از راهبردهایی مانند اجتناب تجربی میشود و دانشآموزان در نهایت در
موقعیتهای چالش برانگیز امتحان اضطراب از خود نشان میدهند.
کليد واژه گان :اجتناب تجربی ،اضطراب امتحان ،کمال گرایی مثبت ،کمال گرایی منفی

مقدمه
اضطراب امتحان حالتی از آشفتگی تجربه شده توسط

اضطراب در این مورد بیشتر باشد ،کارآمدی تحصیلی

یک فرد هنگامی که یک موقعیت ارزیابی را تهدید کننده

کاهش مییابد .در عین حال ،اضطراب تجربهای ناخوشایند

ادراک میکند ،تعریف شده است .اگرچه هر فردی ممکن

است که باورها ،نگرشها و انگیزههای فرد را نیز متأثر

است گهگاهی در زمان ارزیابی اضطراب را تجربه کند ،اما

خواهد ساخت (ایزدی فرد و سپاسی آشتیانی.)1339 ،

اضطراب امتحان به صفت شخصیتی پایدار در موقعیتهای

از عواملی که گمان میرود بر اضطراب امتحان

ارزیابی اشاره دارد (کریسان ،آلبولسکا و کوپاسی.)2411 ،1

تأثیرگذار باشد ،کمالگرایی است (ایوم و رایس.)2411 ،2

اضطراب امتحان گونهای از اضطراب است که در موقعیت

در تحلیل عامل چندین شاخص کمالگرایی ریشههای

ارزیابی یا حل مسئله بروز میکند و محور آن ،تردید درباره

دوعاملی نیرومندی یافتند که به عنوان جنبههای مثبت و

عملکرد و پیامد آن ،افت بارز توانایی مقابله با موقعیت

منفی کمالگرایی تفسیر میشود (قنبری ،جواهری کامل،

است .به دیگر سخن ،این اضطراب ،سطح بروز عملکرد

سیدموسوی و ملحی .)1339 ،برای نخستین بار تری

را تقلیل یافتهتر از سطح واقعی فرد قرار میدهد .هر چه

شورت ،اوونس ،اسالید و دیوئی )1999( 3براساس

1. Crisan, Albulescu & Copaci
2. Eum & Rice

3. Terry-Short, Owens, Salde & Dewey
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تقسیمبندی بهنجار -نابهنجار هاماچک )1913( 1از کمال-

اجتناب تجربی زمانی که به صورت غیرانعطافپذیر و

گرایی در چهارچوب یک مدل نظری دو نوع کمالگرایی

سخت به کار میرود ،به فرآیندی مختل تبدیل میشود که

مثبت و منفی را متمایز کردند .بر اساس نظر این پژوهش-

زمان و انرژی زیادی را برای تالش به منظور مدیریت،

گران ،فرد کمالگرای مثبت از رقابت برای برتری و کمال

کنترل ،یا مبارزه با وقایع خصوصی ناخواسته صرف

لذت میبرد و در راستای رسیدن به پیامدهای مطلوب

میکند .اجتناب تجربی در مسیر حرکت به سمت اهداف

تالش مینماید؛ در حالی که کمالگرای منفی ،انتظارات

با ارزش ،تماس با تجارب زمان حال را کاهش میدهد ،و

غیرواقع بینانهای از عملکرد خویش دارد و از پیامدهای

در نتیجه اختالل در عملکرد را منجر میشود .مطالعات

منفی اجتناب مینماید .کمالگرایی مثبت به آن دسته از

نشان میدهد که اجتناب تجربی منجر به تقویت عالئم

شناختها و رفتارهایی گفته میشود که هدف آنها کسب

اضطراب در افراد بدون سابقه اختاللهای اضطرابی مرتبط

موفقیتها و پیشرفتهای سطح باال به منظور دستیابی به

میشود .بنابراین ،اجتناب تجربی صرفاً یک فرآیند همایند

پیامدهای مثبت است و کمالگرایی منفی به شناختها و

و یا نتیجه اختاللهای مرتبط با اضطراب نیست ،بلکه

رفتارهایی گفته میشود که هدف آنها کسب موفقیتها و

بیماریپذیری روانشناختی برای اضطراب است (کاشدان،

پیشرفتهای سطح باال به منظور اجتناب یا فرار از

باریوس ،فورسیس و اِستیگر .)2449 ،1در پژوهش موروز

پیامدهای منفی است .وینر و کارتون )2412( 2در پژوهشی

و دانلوکی )2419( 3اجتناب تجربی میانجیگر رابطه بین

نشان دادند که کمالگرایی مثبت با مقابله فعال و به طور

کمالگرایی خودانتقادگرانه و نشانههای افسردگی حتی با

معکوس با اضطراب امتحان همبسته بود .همچنین در این

کنترل اثر متغیر عزت نفس بود .این پژوهشگران نتیجه

پژوهش کمالگرایی منفی با اضطراب امتحان به طور

گرفتند کمالگرایان خودانتقادگر تمایل بیشتری به تجربه

مستقیم همبسته بود و راهبرد مقابلهای اجتنابی نیز

اجتناب تجربی دارند که این نیز به نوبه خود منجر به

میانجیگر این رابطه بود.

نشانههای افسردگی میشود.

بین کمالگرایی ناسازگارانه و منفی و اجتناب از

از مرور مطالب چنان برمیآید که اجتناب تجربی در

مشکالت و به نوعی اجتناب تجربی رابطه وجود دارد

مقابله با تجارب ناخواسته و منفی به کار میرود .هم راستا

(سانتانلو و گاردنر .)2441 ،3اجتناب تجربی اشاره به یک

با این موضوع ،کمالگرایان ویژگیهایی دارند که به

مدل تنظیم کالمی بر اساس تالش عمدی برای جلوگیری

افزایش و یا ایجاد استرس خواهد انجامید .بنابراین

از و یا فرار از وقایع خصوصی عواطف ،افکار ،خاطرات

راهبردهای اجتنابی از اهمیت بیشتری برخوردار میگردند.

و احساسهای بدنی که مزاحم ادراک میشوند ،دارد (لوپز1

طراحی یک مدل مفهومی که در آن اجتناب تجربی نقش

و همکاران .)2414 ،اجتناب تجربی زمانی رخ میدهد که

میانجیگر در ارتباط بین کمالگرایی با اضطراب امتحان

فرد تمایلی به برقراری ارتباط با عناصر یک تجربه ندارد

ایفا میکند ،این سؤال را مطرح میکند که:

(اوالنریواجو ،روس و کهیندی .)2419 ،9به ویژه ،تمایل

 -1آیا مدل مفهومی مبنی بر پیشبینی اضطراب امتحان

همیشگی و مداوم به تجربه افکار و احساسات ناراحت

براساس کمالگرایی مثبت و منفی با میانجیگری اجتناب

کننده (و اجتناب و ممانعت از این تجارب مرتبط) به طیف

تجربی با دادههای گردآوری شده برازش دارد؟

گستردهای از مشکالت مرتبط است (برمن ،ویاتون ،مک

 -2آیا اجتناب تجربی رابطه بین کمالگرایی مثبت و

گراس و آبراموویتز.)2414 ،9

اضطراب امتحان را واسطهگری میکند؟
5. Olanrewaju, Ruth & Kehinde
6. Berman, Wheaton, McGrath & Abramowitz
7. Kashdan, Barrios, Forsyth & Steger
8. Moroz & Dunkley

1. Hamachek
2. Weiner & Carton
3. Santanello & Gardner
4. López
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 -3آیا اجتناب تجربی رابطه بین کمالگرایی منفی و اضطراب

 24سوال کمالگرایی مثبت و 24سوال کمالگرایی منفی را

امتحان را واسطهگری میکند؟

در یک طیف لیکرت از کامالً مخالم=  1تا کامالً موافقم=
 9مورد ارزیابی قرار میدهد (بشارت .)1332 ،بشارت

روش تحقيق

( )1332ضرایب آلفای کرونباخ را برای خردهمقیاسهای

روش پژوهش در مطالعه حاضر توصیفی از نوع

کمالگرایی مثبت و منفی بهترتیب  4/94و  4/31گزارش

همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام

کرد .ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهای کمالگرایی

دانشآموزان دختر و پسر دوره تحصیلی متوسطه دوم واقع

مثبت و منفی به ترتیب با نشانههای بدنی  -4/32و 4/33؛

در شهرستان دماوند در پاییز سال  1391به تعداد 2993

با اضطراب و بیخوابی  -4/11و 4/39؛ با اختالل در

نفر بوده است .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری

کارکرد اجتماعی  -4/91و 4/91؛ با افسردگی  -4/93و

تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شده است.

4/93؛ و با نمره کل پرسشنامه سالمت عمومی  -4/19و

گاداگنولی و ولیسر )1993( 1پیشنهاد میکنند در پژوهش

 4/13محاسبه شد .ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهای

با رویکرد مدلیابی و تحلیل مسیر ،نمونهای با حجم 344

کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب با عزت نفس  4/11و

نفر یا بیشتر ضروری است و با در نظر گرفتن احتمال

 4/92بهدست آمد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای

ریزش نمونه 194،نفر از دانشآموزان پرسشنامههای

کرونباخ برای کمالگرایی مثبت  4/13و منفی  4/39بود.

پژوهش را تکمیل کردند که شانزده مورد آن به دلیل عدم

پرسشنامه اجتناب تجربي

پاسخ به بیش از  24درصد پرسشها قبل از تحلیل دادهها

چندوجهي9

گامز،

چميلسكي ،کتوو ،راجرو و واتسون .)1366( 4مشتمل بر

کنار گذاشته شدند .بین ترتیب  131پرسشنامه برای تحلیل

 92سوال است که در یک طیف لیکرت  9درجهای از

نهایی دادهها در نظر گرفته شد.

شدیداً موافقم= 9تا شدیداً مخالفم= 9 ،4خردهمقیاس

ابزار پژوهش

اجتناب رفتاری شماره سوالهای ،32 ،29 ،24 ،11 ،3 ،1

پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمي ،اسدی

 ،99 ،99 ،91 ،19 ،39پریشانی ناسازگار شماره سوالهای

مقدم ،نجاریان و شكرکن ( .)6931مشتمل بر  29سوال

،91 ،13 ،91 ،94 ،11 ،33 ،31 ،31 ،29 ،19 ،13 ،1 ،2

است که آزمودنی بر اساس یک طیف لیکرت از هرگز=،4

تعویق شماره سوالهای  ،11 ،12 ،39 ،11 ،11 ،9حواس-

به ندرت= ،1گاهی اوقات= 2تا اغلب اوقات= 3به آن پاسخ

پرتی/فرونشانی شماره سوالهای ،33 ،21 ،22 ،19 ،9 ،3

میدهد .ضریب همبستگی بین دو متغیر اضطراب امتحان

 ،14انکار/سرکوبی شماره سوالهای ،23 ،21 ،19 ،14 ،1

و عزت نفس ،باری کل آزمودنیها ،آزمودنیهای دختر و

 ،94 ،99 ،92 ،19 ،19 ،11 ،39 ،23تحمل پریشانی شماره

آزمودنیهای پسر به ترتیب  -4/93 ، -4/91و  -4/13و

سوالهای 92 ،91 ،93 ،13 ،13 ،31 ،29 ،21 ،13 ،12 ،9

ضریب آلفای کرونباخ  4/91به عنوان شاخصی از همسانی

را مورد ارزیابی قرار میدهد .سوالهای  23و  34به

درونی بهدست آمد (ابوالقاسمی و همکاران .)1319 ،در

صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .گامز و همکاران

پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار مورد نظر

( )2411ضرایب آلفای کرونباخ را در نمونههای مختلف

 4/92بود.

 4/91تا  4/99و روایی قابل قبولی برای این ابزار گزارش

مقياس کمالگرایي مثبت و منفي 1تری شورت و

کردند .در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ برای

همكاران ( .)6331یک آزمون مشتمل بر  14سوال است

اجتناب

1. Guadagnoli & Velicer
2. Positive and Negative Perfectionism Scale

رفتاری،

پریشانی

ناسازگار،

تعویق،

3.Multidimensional Experiential Avoidance
Questionnaire
4. Gámez, Chmielewski, Kotov, Ruggero & Watson
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حواسپرتی/فرونشانی ،انکار/سرکوبی ،تحمل پریشانی به

برخوردارند .مدل اندازهگیری پژوهش به وسیله تحلیل

ترتیب  4/99 ،4/33 ،4/91 ،4/19 ،4/19و  4/11بود.

عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار ایموس 1و برآورد
بیشینه احتمال 2تحلیل شد.

پس از آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش و با
هماهنگی انجام شده با حراست و معاونت پژوهشی

یافتهها

آموزش و پرورش مورد نظر به کالسهای مربوط به

 122نفر ( 23/1درصد) از شرکتکنندگان در پژوهش

رشتهها با پایه تحصیلی مورد نظر مراجعه نموده و در

حاضر پسر و  343نفر ( 11درصد) دختر بودند .گفتنی

صورت موافقت مدرس کالس قبل از شروع درس و در

است که  1نفر از شرکتکنندگان در پژوهش سوال مربوط

صورت عدم موافقت در پایان درس پرسشنامهها در بین

به جنسیت خود را بیپاسخ گذاشتند 143 .نفر از

دانشآموزان توزیع گردید .قبل از توزیع پرسشنامهها،

شرکتکنندگان ( 21/9درصد)  19سال 111 ،نفر از آنان

پژوهشگر و دستیارانش پژوهشگر به اهمیت مشارکت

( 33/2درصد)  19سال 111 ،نفر ( 22درصد)  11سال و

کامالً رضایتمندانه دانشآموزان در این پژوهش به طور

 99نفر ( 12/3درصد)  13سال داشتند .الزم به توضیح

مؤکد تأکید نمودند .پژوهشگر و دستیارانش برای پاسخ

است که میانگین سنی گروه شرکتکننده در پژوهش

به سوالهای احتمالی دانشآموزان ضمن تکمیل

حاضر  19/31و انحراف معیار آن  4/93بود 144 .نفر از

پرسشنامهها اعالم آمادگی کردند .به منظور جلوگیری از

شرکتکنندگان ( 21درصد) در رشته علوم انسانی 91 ،نفر

سوگیری احتمالی در پاسخ به گویههای پرسشنامهها و

( 21/1درصد) در رشته علوم تجربی 92 ،نفر ( 12درصد)

تقویت اعتبار نتایج از راهکار ایجاد موازنه استفاده شد.

در رشته ریاضی 12 ،نفر ( 12درصد) در رشته طراحی39 ،

برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادلههای ساختاری

نفر ( 9درصد) در رشته مدیریت 11 ،نفر ( 14/1درصد)

استفاده شد .مدل معادلههای ساختاری کامل از دو مؤلفه،

در رشته معماری و  99نفر ( 12/9درصد) در رشته

مدل ساختاری و مدل اندازهگیری تشکیل شده است .پیش

کامپیوتر مشغول به تحصیل بودند .گفتنی است که  3نفر

از پرداختن به مدل ساختاری ،مدل اندازهگیری پژوهش

از شرکتکنندگان رشته تحصیلی خود را تعیین ننمودند.

حاضر ارزیابی شد تا مشخص شود آیا متغیرهای مشاهده
شده از توان الزم برای اندازهگیری متغیرهای مکنون
جدول  .6ميانگين و انحراف معيار ابعاد اجتناب تجربي ،کمالگرایي و اضطراب امتحان
متغير

ميانگين

انحراف معيار

اجتناب تجربی -اجتناب رفتاری

13/32

1/12

اجتناب تجربی -پریشانی ناسازگاری

93/19

3/13

اجتناب تجربی -تعویق

24/99

1/33

اجتناب تجربی -حواسپرتی/فرونشانی

31/92

9/19

اجتناب تجربی -انکار/سرکوبی

19/19

3/91

اجتناب تجربی -تحمل پریشانی

19/39

3/31

اجتناب تجربی -نمره کل

291/293

34/99

کمالگرایی -مثبت

99/33

13/99

کمالگرایی -منفی

94/94

14/93

اضطراب امتحان

99/11

19/11

2. Maximum Likelihood

1. AMOS

1
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مهلنوبایس 9و ترسیم منحنی توزیع آن ،نشان داد که ترکیب

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع تک متغیر،

متغیرهای پیش بین در تبیین متغیر مالک نرمال نیست.

مقادیر کشیدگی و چولگی و به منظور ارزیابی مفروضه
همخطی بودن عامل تورم واریانس 1و ضریب تحمل 2مورد

مدل اندازهگیری پژوهش به وسیله تحلیل عاملی
تأییدی با استفاده از نرم افزار  AMOS 7.0و برآورد

بررسی قرار گرفت.
جدول  2نشان میدهد که شاخصهای مربوط به

بیشینه احتمال تحلیل شد .منطبق بر انتظار شاخص مجذور

چولگی و کشیدگی هیچ کدام از عامل ها از مرز  ±2عبور

کای در سطح  4/41معنادار بود (= 324/999 ،P >4/41

نکرده است .گارسون2443( 3؛ نقل از کالین)2449 ،1

( .)1)df = 11به همین دلیل شاخصهای برازندگی دیگر

معتقد است چولگی و کشیدگی باید بین  +2و  -2باشد تا

مورد بررسی قرار گرفت و مالحظه شد که تقریباً هیچ یک

دادهها در سطح  4/49به صورت نرمال توزیع شوند .برخی

از شاخصهای برازندگی از برازش مدل اندازهگیری با

دیگر نیز این محدوده را بین  +3و  -3در نظر میگیرند

دادههای گردآوری شده حمایت نمیکند .زیرا که شاخص

(کالین .)2449 ،بنابراین میتوان گفت توزیع دادهها برای

مجذور کای نرم شده 1برابر با  ،1/331شاخص برازندگی

هر یک از متغیرهای پژوهش نرمال هستند .همچنین نتایج

تطبیقی 3برابر با  ،4/943شاخص نکویی برازش 9برابر با

جدول  2نشان میدهد که مسئله همخطی بودن نیز در

 ،4/392شاخص تعدیل شده برازندگی 14برابر با  4/323و

متغیرهای پژوهش رخ نداده است .زیرا که ضرایب تحمل

شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب 11برابر با

همه متغیرها باالتر از  4/1و مقادیر تورم واریانس همه

 4/493بود .ارزیابی شاخصهای اصالح نشان داد که با

متغیرها کوچکتر از  14است (مایر ،گامست و گوارینو،9

اصالح مدل در سه مرحله میتوان شاخصهای برازندگی

.)2449

بهتری نیز بهدست آورد.

یکی دیگر از مفروضههای تحلیل رگرسیون ،طبیعی
بودن توزیع چند متغیری است ،استفاده از روش فاصله
جدول  .1کشيدگي ،چولگي ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغيرهای پژوهش
متغير

چولگي

کشيدگي

ضریب تحمل

تورم واریانس

اجتناب تجربی -اجتناب رفتاری

4/429

-4/121

4/139

2/411

اجتناب تجربی -پریشانی ناسازگاری

-4/391

-4/493

4/911

1/924

اجتناب تجربی -تعویق

-4/299

4/149

4/914

1/993

اجتناب تجربی -حواسپرتی/فرونشانی

-4/311

-4/999

4/991

1/931

اجتناب تجربی -انکار/سرکوبی

4/492

4/111

4/939

1/149

اجتناب تجربی -تحمل پریشانی

-4/393

-4/213

4/141

1/119

کمالگرایی -مثبت

-4/199

4/191

4/122

2/393

کمالگرایی -منفی

-4/221

4/411

4/122

2/393

اضطراب امتحان

-4/212

-4/999

متغیر مالک

متغیر مالک

7. Normed chi-square
)8. Comparative Fit Index (CFI
)9. Goodness of Fit Index (GFI
)10. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)11. Comparative Fit Index (CFI

)1. Variance inflation factor (VIF
2. Tolerance
3. Garson
4. Kline
5. Meyers, Gamst & Guarino
)6. Mahalanobis distance (D
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جدول  .9پارامترهای مدل اندازهگيری پژوهش در تحليل عاملي تأیيدی
متغيرهای مكنون -نشانگر

بار عاملي معيار نشده ()b

بارعاملي معيار

اجتناب تجربی -اجتناب رفتاری

1

4/314

خطای معيار

نسبت بحراني

اجتناب تجربی -پریشانی ناسازگاری

4/193

4/933

4/499

**11/119

اجتناب تجربی -تعویق

4/319

4/131

4/439

**9/411

4/994

4/999

4/419

**13/491

اجتناب تجربی -انکار/سرکوبی

4/933

4/911

4/419

**9/114

اجتناب تجربی -تحمل پریشانی

4/919

4/199

4/491

**9/132

کمالگرایی مثبت -تلفیق گویه

1

4/339

اجتناب

تجربی-

حواس-

پرتی/فرونشانی

کمالگرایی مثبت -تلفیق گویه

1/493

4/333

4/493

**24/411

کمالگرایی مثبت -تلفیق گویه

1/491

4/399

4/499

**

19/393

کمالگرایی مثبت -تلفیق گویه

1/132

4/932

4/492

**12/341

کمالگرایی منفی -تلفیق گویه

1

4/139

کمالگرایی منفی -تلفیق گویه

1/239

4/929

4/131

**9/439

کمالگرایی منفی -تلفیق گویه

1/919

4/143

4/192

**14/931

کمالگرایی منفی -تلفیق گویه

1/313

4/333

4/111

**19/113
**،P4/41

*4/49

P

جدول  3برآورد بار عاملی استاندارد نشده ( ،)bبار

میتوان گفت ،نشانگرهای مدل اندازهگیری از توان الزم

عاملی استاندارد ( ،)βخطای استاندارد و نسبت بحرانی را

برای اندازهگیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر

نشان می دهد .روابط بین عامل ها و نشانگرهای مربوط به

برخوردارند.

آنها معنادار و در جهت مورد انتظار است .باالترین بار

پس از اطمینان از توان نشانگرها در سنجش متغیرهای

عاملی متعلق به نشانگر اجتناب تجربی ( )β=4/199و

مکنون ،در مرحله دوم شاخصهای برازندگی مدل

پایین ترین بار عاملی متعلق به گویه )β=4/293( Q2.3

ساختاری ارزیابی شد .در مدل ساختاری چنین فرض شده

است .گویه  Q2.3تنها نشانگری است که بارعاملی آن در

است که متغیرهای مکنون کمالگرایی مثبت و کمالگرایی

پژوهش حاضر پایین تر از  4/32است .اگر چه تاباچینک

منفی هم به صورت مستقیم هم به واسطه متغیر مکنون

و فیدل1999( 1؛ نقل از مایرز و همکاران ، )2449 ،بارهای

اجتناب تجربی ،بر اضطراب امتحان اثر دارد .استفاده از

عاملی پایین تر از  4/32را ضعیف تلقی می کنند ،اما با

روش مدلیابی معادلههای ساختاری برای ارزیابی

توجه به برازش مطلوب مدل اندازه گیری ،نشانگر مزبور

چگونگی برازش مدل با دادههای گردآوری شده نشان داد

از بین نشانگرهای مدل اندازه گیری حذف نشد .در کل

که مدل با دادهها برازش مطلوبی دارد:
((=4/919 ،CFI =4/932 ،1)df = 32( = 291/393

علیرغم بارعاملی ضعیف نشانگر  ،Q2.3بارهای عاملی
متعلق به دیگر نشانگرها از قوت قابل قبولی برخوردار بوده

 AGFI =4/391 ،GFIو .)RMSEA =4/419

( )β<4/32بوده و در کل با توجه به شاخص های
برازندگی مدل اندازه گیری و بارهای عاملی نشانگرها

1. Tabachnick & Fidell
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جدول  .4ضرایب مسير کل و مستقيم بين متغيرهای پژوهش در مدل ساختاری
ضریب

خطای

رگرسیون

مسيرها

استاندارد

نشده 1

ضریب رگرسیون

استاندارد 2

استاندارد

شده3

ضریب تقسیم بر
خطای

استاندارد1

سطح معناداری

اثر کل
اثر مستقیم

کمالگرایی منفی  -اضطراب امتحان

4/993

4/113

4/121

9/933

4/441

کمالگرایی مثبت  -اضطراب امتحان

-1/441

4/112

-4/139

-9/331

4/441

کمالگرایی منفی  -اضطراب امتحان

4/991

4/149

4/393

9/43

4/441

کمالگرایی مثبت  -اضطراب امتحان

-4/999

4/111

-4/199

-9/141

4/441

کمالگرایی منفی  -اجتناب تجربی

4/131

4/193

4/212

3/193

4/441

کمالگرایی مثبت  -اجتناب تجربی

-4/119

4/143

-4/413

-1/129

4/241

اجتناب تجربی  -اضطراب امتحان

4/114

4/111

4/249

2/139

4/441

جدول  .1ضرایب غيرمستقيم بين متغيرهای پژوهش در مدل ساختاری
مسيرها

ضریب رگرسیون

خطای

ضریب رگرسیون

استاندارد نشده

استاندارد

استاندارد شده

t

سطح
معناداری

کمالگرایی منفی -اجتناب تجربی  -اضطراب امتحان

4/199

4/433

4/412

2/439

4/412

کمالگرایی مثبت -اجتناب تجربی  -اضطراب امتحان

-4/411

4/413

-4/423

-4/919

4/329

شكل  .6مدل ساختاری پژوهش در تبيين روابط ابعاد کمالگرایي ،اجتناب تجربي و اضطراب امتحان

براساس نتایج جدول  1اثر کل (مجموع اثرات مستقیم

 )β=4/393و ضریب مسیر بین کمال گرایی مثبت و

و غیر مستقیم) متغیر مکنون کمالگرایی منفی بر اضطراب

اضطراب امتحان منفی ( )β=-4/199 ،P >4/41و در

امتحان مثبت ( )β=4/121 ،P >4/41و اثر کل کمال گرایی

سطح  4/41معنادار است .ضریب مسیر مستقیم بین اجتناب

مثبت بر اضطراب امتحان منفی ()β=-4/139 ،P >4/41

تجربی و اضطراب امتحان مثبت ()β=4/249 ،P >4/41

و در سطح  4/41معنادار است .ضریب مسیر مستقیم بین

و در سطح  4/41معنادار است.

کمالگرایی منفی و اضطراب امتحان مثبت (،P >4/41
)1 . Unstandardized regression coefficient (B
)2 . Standard error (S.E
)3 . Standardized regression coefficient (β
4 . Student's t-test
 -برای محاسبه معناداری اثرات غیرمستقیم از روش براورد بوت استراپ ( )bootstrapاستفاده شد.

1
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براساس نتایج جدول  9ضریب مسیر غیرمستقیم بین

به شکل کامالً خوب و یا کامالً بد ارزیابی میکنند و زمانی

کمالگرایی منفی و اضطراب امتحان مثبت و در سطح

که آنها از این قوانین پیروی نکنند و ارزیابی منفی از

 4/49معنادار است ( .)β=4/412 ،P >4/49در مقابل

عملکرد خود داشته باشند شدیداً احساس گناه میکنند .در

ضریب مسیر غیرمستقیم بین کمالگرایی مثبت و اضطراب

خصوص عدم دستیابی به استانداردها شافران و همکاران

امتحان در سطح  4/49معنادار نبود .بدین ترتیب چنین

( )2442نشان میدهند که افراد با کمالگرایی بالینی

نتیجهگیری شد که بعد منفی کمالگرایی بر خالف بعد

عملکرد خود را به شیوهای سوگیری شده ارزیابی میکنند.

مثبت به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری اجتناب

آنها به واسطه استفاده از خطاهای شناختی شامل توجه

تجربی بر اضطراب امتحان اثر دارد.

انتخابی نسبت به شکست و عدم توجه نسبت به موفقیت
دچار سوگیری هستند .این سوگیری در پردازش اطالعات

بحث و نتيجهگيری

نه تنها به حفظ چرخهی معیوب کمالگرایی کمک میکند

یافتههای این پژوهش همسوء با پژوهشهای قبلی (به

بلکه به دلیل تمرکز بر اشتباهات و نادیده گرفتن موقعیت-

عنوان مثال وینر و کارتون2412 ،؛ الجلیلی و اسدی،1

های موفقیتآمیز باعث افزایش احتمال شکست افراد در

2419؛ بختیارپور ،حافظی و بهزادی شینی1333 ،؛ کاظمی،

دستیابی به استانداردهای شان میشود .همچنین پیامدهای

کریمی1391 ،؛ هاشمی و لطیفیان1392 ،؛ قدمی1393 ،؛

رفتاری این سوگیری در توجه شامل وارسی چندین باره

حیدریان و نوروزی )1393 ،نشان داد که کمالگرایی مثبت

یک تکلیف ،از دست رفتن زمان و اهمالکاری است.

و منفی و اجتناب تجربی در قالب یک مدل اضطراب

زمانی که کمالگرایان به استانداردهای خود دست مییابند

امتحان را پیشبینی میکنند و اجتناب تجربی میانجیگر

استانداردها به دلیل اینکه ناکافی به نظر میآیند مجدداً

رابطه بین کمالگرایی مثبت و منفی و اضطراب امتحان

ارزیابی میشوند و بنابراین در سطوح باالتری دوباره تنظیم

است.

میشوند و در نتیجه احتمال شکست و خود انتقادگری

در تبیین این یافتهها میتوان گفت شافران ،کوپر،

افزایش مییابد (شافران و همکاران )2442 ،و به این

فایربورن )2442( 2از واژههای کمالگرایی بالینی برای

ترتیب چرخه معیوب تداوم کمالگرایی قابل مشاهده است

توصیف افراد با کمالگرایی پاتولوژیک استفاده میکنند.

(محمودزاده و احمدیان.)1391 ،

آنها هست مرکزی کمالگرایی را ترس بیمارگونه از

در خصوص میانجیگری اجتناب تجربی در رابطه بین

شکست و پیگیری سرسختانه موفقیت تعریف میکنند.

کمالگرایی و اضطراب امتحان میتوان گفت یکی از

ادراک شکست منجر به خود انتقادگری و تداوم نگرش

سازههای شخصیتی که نقش مهمی در سازشیافتگی افراد

منفی درباره خود میشود و چنین رویکردی میتواند منجر

ایفا میکند کمالگرایی است (دانش ،نیکومنش ،سلیمینیا،

به تقویت نگرش منفی دربارهی خود بر اساس میزان

سابقی و شمشیری .)1393 ،کمالگرایی منفی سازهای

دستیابی به استانداردها میشود (محمودزاده و احمدیان،

«اجتنابی» است (ایجان .)2449 ،3این سازه بر منفینگری،

 .)1391خودارزیابی افراد بر اساس موفقیت در دستیابی به

اضطراب و نگرانی در مورد شکستها و ناکامیها بنا شده

معیارهای فردی باعث میشود آنها معیارهای باالتری

و فرد را برای فرار و اجتناب از پیامدهای منفی به تالش

برای خود وضع کنند و این آغاز سلسله تداوم کمالگرایی

وادار میسازد .کمالگرایی منفی بر اساس این مکانیزم

است .بعد از تنظیم استانداردهای باال افراد معموالً آنها را

تأثیرگذاری ،اضطراب و نگرانی در مورد عدمتحقق

به شکل یک قانون مطلق عملیاتی کرده و عملکرد خود را

هدفها و معیارهای آرمانی را بر فرد تحمیل میکند و

1. Aljalil & Asadi
2 . Shafran, Cooper & Fairburn

3. Egan
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منفینگری را افزایش میدهد .در این فرایند ،احتمال

اثرات بازگشتی افکار و هیجانهای منفی هستند (ریلی،2

استفاده از راهبردهای مقابله ناموثر افزایش مییابد

 .)2411زمانی که افراد با کمالگرایی منفی از راهبردهای

(بشارت )1331 ،و زمینه برای شکلگیری و تشدید

تنظیم ناسازگارانه مانند اجتناب تجربی با اثرات بازگشتی

اضطراب و نگرانی فراهم میشود .اضطراب و نگرانی به

افکار و هیجان های منفی و در نهایت با اختاللهای

نوبه خود سیستم سمپاتیک را فعال میکند و بر پاسخهای

هیجانی مانند اضطراب امتحان مواجه خواهند شد.

فیزیولوژیک تاثیر میگذارد (بشارت ،محمدی ،پورنقاش

پژوهشها نشان دادهاند افراد با کمالگرایی منفی و

تهرانی و حاتمی .)1333 ،بنابراین با توجه به رابطه

ناسازگارانه در مواجه با مشکالت با نشخوار فکری روبرو

کمالگرایی و استرس ،راهبردهای اجتنابی از اهمیت

میشوند (اِسچینا ،المینت ،فیلیپات و دویلیز.)2411 ،3

بیشتری برخوردار میگردند.

تصور میشود فرایند اجتناب تجربی از طریق تقویت منفی

راهبردهای اجتنابی ،مستلزم فعالیتها و تغییرات

که تسکین کوتاه مدت از ناراحتی و درد را از طریق

شناختی است که هدف آنها اجتناب از موقعیت تهدید

اجتناب شامل میشود در بلند مدت حفظ و تداوم رفتار و

آمیز است .در این نوع از راهبردها ،فرد به یک فعالیت

هیجانهای منفی را در پی خواهد داشت (برمن و

جدید میپردازد یا به اجتماع و دیگر افراد روی میآورد.

همکاران .)2414 ،اثرات متناقض اجتناب تجربی تالشی

افراد کمالگرای نابهنجار از راهبردهای مسأله مدار کمتری

است که فرد برای مخفی کردن یا مهار افکار ،احساسات و

بهره میبرند .چنین افرادی با نواقص و عدم تواناییشان

احساسات بدنی ناخوشایند به خرج میدهد که منجر به

اشتغال ذهنی پیدا کرده تا موقعیت استرس زا را اداره کنند.

افزایش فراوانی و پریشانی این تجربیات مشابه و حس

هم چنین این افراد انگیزهای برای مقابله فعاالنه با شرایط

نامعتبر بودن یا قطع ارتباط با خود میشود .عالوه بر این،

را ندارند ،بنابراین از اجتناب استفاده میکند .از سویی افراد

اجتناب هیجانی مزمن با لذت غرق شدن به طور کامل در

با واکنش پذیری هیجانی باال افکار و هیجانهای مزاحم

هر گونه فعالیتی تداخل میکند ،و در نتیجه رویدادها و

بسیاری را تجربه میکنند .آن ها ممکن است برای مقابله

احساسات مثبت را ضعیف میسازد .تالش سخت برای

با این وضعیت ،از تعدادی از راهبردهای کنترل ذهنی در

جلوگیری از تجارب خصوصی منفی ارزیابی شده ظاهراً

تالش برای کاهش ناراحتیهای مرتبط با این افکار و

به تکرار و تشدید پریشانی های روانشناختی منجر

هیجان ها استفاده کنند .یکی از این راهبردها احتما ًال

میشود و با فعالیت های معنادار زندگی تداخل میکند

اجتناب تجربی است .اجتناب تجربی عامل مهمی برای

(کاشدان و همکاران.)2449 ،

شروع و تداوم دامنهای از آشفتگیهای روانشناختی از

به نظر میرسد ابعاد کمالگرایی مثبت و منفی هر کدام

جمله اضطراب و افسردگی است (باردین و فرگوس،1

به نوبه خود افکار و هیجانهای منفی و مثبت را در

 .)2419در فرآیند اجتناب تجربی فرد میکوشد از طریق

دانشآموزان در مواجه با شرایط و رویدادهای مطلوب و

راهبردهای اجتنابی مانند حواسپرتی ،نشخوار فکری،

نامطلوب بر میانگیزند که این خود منجر به استفاده از

سرکوب فکر و ارزیابی مجدد شکل و فراوانی حوادث

راهبردهایی مانند اجتناب تجربی میشود و دانش آموز که

مرتبط با تجربه را تغییر دهد (اوالنریواجو و همکاران،

در دور باطل گیر افتاده در نهایت در موقعیتهای چالش

 .)2419پژوهشگران پیشنهاد میکنند اجتناب تجربی و

برانگیز و اضطراب زا مانند امتحان اضطراب غیرعادی از

سرکوب فکر پیشبینی کننده آشفتگی روانشناختی از

خود نشان میدهد .در این پژوهش از ابزار خودگزارشی

جمله اضطراب به خاطر ناتوانی در کنترل افکار منفی و

استفاده شد و ممکن است افراد به صورت آگاهانه و

1. Bardeen & Fergus
2. Riley

3. Schiena, Luminet, Philippot & Douilliez
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Abstract
The aim was to determine the conceptual model based on the mediation role of experiential avoidance in the
relationship between perfectionism with test anxiety. This study design was descriptive-correlational and statistical
population of this study was included of all second-high school students in Damavand city in 2015. 450 persons
were selected using multi-stage random sampling and answered to test anxiety by Abolqasemi, Asadi Moghadam,
Najjarian & Shokrkan (1996), positive and negative perfectionism by Terry- short, Owens, salde & Dewey (1995)
and experimental avoidance by Gámez, Chmielewski, Kotov, Ruggero & Watson (2011). Structural equation
modeling technic was used to analyze the data. The results showed that research structural model base on gathered
data fit well. Positive perfectionism had direct and negative effect (β=-0.466, P0.01) and negative perfectionism
had positive direct effect (β=0.366, P0.01) on test anxiety. Negative perfectionism dimension with the mediation
of experimental avoidance had effect on test anxiety (β=0.042, P0.05). Dimension of perfectionism each one
turns positive and negative thoughts and emotions in the face of conditions that can stimulate students that, this
leads to the use of experimental strategies such as avoidance, and finally students in test challenging situations
will show anxiety.
Key words: experimental avoidance, negative perfectionism, positive perfectionism, test anxiety.
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