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 چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه انگیزش پیشرفت و کمالگرایي با اضطراب امتحان دانش 

روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگي  .دآموزان دبیرستان دوره دوم شهر زاهدان انجام ش

دختر دبیرستان دوره دوم شهر زاهدان از نفری از دانش آموزان  792 بدین منظور نمونه ای .بود

طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و بوسیله پرسشنامه های اضطراب امتحان 

و انگیزش پیشرفت  (5731)، کمالگرایي چندبعدی بشارت(5721)ابوالقاسمي و همکاران

لیل رگرسیون داده ها به روش های آماری ضریب همبستگي و تح .ارزیابي شدند (5921)هرمنس

نتایج پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت رابطه منفي معنادار و کمالگرایي رابطه  .تحلیل شدند

 . مثبت معناداری با اضطراب امتحان دارند

 کمالگرایي، اضطراب امتحان .انگیزش پیشرفت :واژگان کليدي
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 استادیار،  گروه علوم تربیتي، واحد تربت حیدریه، دانشگاه ازاد اسالمي ، تربت حیدریه، ایران 5
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بررسی رابطه بين انگيزش پيشرفت و کمالگرایی با اضطراب 

مورد مطالعه امتحان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه 
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       مقدمه             
یکي از این هیجانات منفي که  .مثبت و منفي ارتباط دارند (عواطف)انگیزش پیشرفت و یادگیری با سازه های هیجاني             

اضطراب آزمون در مراکز آموزشي و  .است 5سبب جلوگیری از عملکرد و یادگیری بهینه دانش آموزان مي شود، اضطراب آزمون

تحصیلي بسیار رایج است و همبستگي زیادی با عملکرد دانش آموزان دارد به گونه ای که موجب کاهش و افت عملکرد واقعي آنان 

 (5731 نوری،)مي گردد و به علت شکست های پي در پي در آزمون، دانش آموزان عالقه خود به ادامه تحصیل را از دست مي دهند

اضطراب آزمون، اصطالحي کلي است که به نوعي به اضطراب یا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایي هایش 

بنابراین، مي توان دانشجو یا دانش آموزی  .دچار تردید مي کند و پیامد آن کاهش توانایي مقابله با موقعیت های مانند امتحان است

ت را به فردی توصیف کرد که مواد درسي را مي داند اما اضطراب مانع از آن میشود که دانسته های که دچار اضطراب آزمون اس

عقیده دارد، دانش آموزاني که در زمان های ( 5911)استیپک ،(5732خسروی و بیگدلي، ) خود را هنگام امتحان به ظهور برساند

دهند و از موقعیتهای ارزشیابي به شدت نگران و از آن دوری  پیشرفت دچار اضطراب مي شوند، عملکرد ضعیفي از خود نشان مي

 (.5731، ترجمه عموئي و حسن زاده،5911 استیپک،)مي دهد اما اضطراب در حد بهینه، عملکرد آنان را افزایش. مي کنند

که با خود  (5931 برنز،)کمالگرایي به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست نیافتني و تالش برای تحقق آن ها

ابعاد کمالگرایي را نیز باید به این مولفه ها افزود؛ ابعادی  .ارزشیابي های انتقادی از عملکرد شخصي همراه است تعریف شده است

هویت و  (.5991فروست و همکاران)که بیانگر ماهیت چندجنبه ای درون شخصي، بین شخصي و اجتماعي کمالگرایي است

 .کمالگرایي خویشتن مدار، کمالگرایي دیگرمدار، کمالگرایي جامعه مدار :د را متمایز کرده اندسه بع (5995)فلت

ت شناختي در فرایند توجهي، افکار تحریف شده و نامرتبط با الساراسون به ماهیت اضطراب امتحان به عنوان عامل ایجادکننده تداخ

بیرجندی و )ری، افت عملکرد تحصیلي و رویگرداني از مدرسه مي شودل در فرایند یادگیالتکلیف اشاره دارد که سبب ایجاد اخت

توجهي توصیف کرده است و معتقد است مولفه  -اضطراب امتحان را به عنوان یک سازه شناختي (5931)واین(.7151)عالمي، 

ل دارند که به نشانه های افراد دارای اضطراب امتحان باال تمای .مشترک مقیاس های کلي اضطراب امتحان، اضطراب ارزیابي است

اضطراب امتحان سالمت روان دانش آموزان را  .ارزیابي از طریق پرآموزی نامعقول و شناخت های بازدارنده واکنش نشان دهند

 (.7117ارجن، )تهدید مي کند و بر کارآمدی، شکوفایي استعداد، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعي آنها تاثیر سوء مي گذارد

و  (7157، وینر و کارتون)تي کمال گرایي، یکي از موضوعات اساسي مرتبط با اضطراب امتحان در دانش آموزان استویژگي شخصی

سازه کمال گرایي را به عنوان ترس افراطي از اشتباهات،  .در دهه های اخیر توجه پژوهشگران و روانشناسان را جلب کرده است

انقادگری بیش از حد و  انتظارات بسیار باال از عملکرد خود یا دیگران، گرایش به گرایش فرد به توجه مفرط درباره شکست ها، خود

 (7117،شافران و همکاران)دارابودن استانداردهای کامل و دست نیافتني و تالش برای تحقق آنها تعریف کرده اند

کمال گرایي بهنجار و روان آزرده قرار مي پژوهش های اخیر، کمال گرایي را واجد جنبه های مثبت و منفي مي داند و آن را معادل 

کمال گرایي مثبت، بجای اضطراب و نگراني درباره تحقق نیافتن اهداف و معیارهای دست نیافتني، مثبت نگری و خوش بیني  .دهد

مولفه مي کمال گرایي منفي را دارای سه ( 7112)از طرفي دیگر، هویت و فلت .و آرمان های تحقق پذیر را در فرد فعال مي کند

تمایل به (، کمال گرایي دیگر مدار)تمایل به وضع استانداردهای غیرواقع بینانه برای خود(دانند که شامل کمال گرایي خودمدار

احساس ضرورت رعایت معیارها به منظور کسب ( و کمالگرایي جامعه مدار )داشتن انتظارات افراطي و ارزشیابي انتقادی از دیگران

 .است )انتایید از سوی دیگر

پژوهشگران انگیزش پیشرفت را تمایل به تالش فرد برای کسب موفقیت یا احساس خوشایند مشروط به موفق شدن در انجام دادن 

به عبارتي دیگر، انگیزش پیشرفت تمایل به انجام دادن کار به بهترین وجه در نظر  (.7119، آچاریا و جوشي)وظایف تعریف مي کنند

طریق انگیزش، دانش آموزان برانگیخته مي شوند تا تکالیف تحصیلي خود را برای رسیدن به اهداف و سطح  از .خود و دیگران است

چنین  .رفتارهای افراد با انگیزه باال، پرانرژی، هدفمند، جهت دار و باثبات است .مشخصي از تخصص، مهارت و موفقیت کامل کنند

امرای )ت و دشوار کرده و برای یادگیری در حد تسلط، بسیار تالش مي کننددانش آموزاني خود را درگیر فعالیت های تحصیلي سخ

 (.7155، و همکاران

با توجه به نقش عوامل رواني یاد شده و تاثیر آن ها در عملکرد تحصیلي دانش آموزان، و نبود پژوهشي کامال مشابه در ایران، 

و  )با مولفه های خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار(مال گرایي پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناسایي رابطه اضطراب امتحان، ک
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با اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دوره  )با مولفه های سخت کوشي، اعتماد به نفس، پشتکار و آینده نگری (انگیزش پیشرفت

 .دوم متوسطه انجام مي شود

 فرضيه هاي پژوهش
 .ن دانش آموزان رابطه معناداری وجود داردبین بعد سختکوشي انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحا .5

 .بین بعد پشتکار انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .7

 .وجود داردبین بعد اعتماد به نفس انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری  .7

 .متحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود داردبین بعد آینده نگری انگیزش پیشرفت و اضطراب ا .4

 .بین کمالگرایي خویشتن مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .1

 .بین کمالگرایي دیگر مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .1

 .آموزان رابطه معناداری وجود داردبین کمالگرایي جامعه مدار مدار و اضطراب امتحان دانش  .2

پردازد از نوع  با توجه به اینکه این پژوهش به بررسي ارتباط بین متغیرهای انگیزش پیشرفت و کمالگرایي و اضطراب امتحان مي

تحقیقات همبستگي شامل کلیه تحقیقاتي است که در آن سعي مي شود رابطه این متغیرهای مختلف  .پژوهش همبستگي میباشد

هدف روش تحقیق همبستگي رابطه این متغیرهای مختلف با استفاده از  .استفاده از ضرایب همبستگي کشف یا تعیین شود با

هدف روش تحقیق همبستگي مطالعه حدود و تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات  .ضرایب همبستگي کشف یا تعیین شود

 (.5737 دالور،(یک یا چند متغیر دیگر است

در شهر زاهدان مشغول به  94-91ه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه که در سال تحصیلي جامع

ویژگي های جمعیت شناختي دانش آموزان نیز با استفاده از پرسشنامه جمعیت  .نفر مي باشد 5717 تحصیل بودند به تعداد

ش های آماری توصیفي و استنباطي همچون ضریب همبستگي و تحلیل برای تحلیل داده ها، شاخص ها و رو .شناختي کسب شد

نفر با روش نمونه  792 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان، تعداد  5717جامعه آماری متشکل از  .رگرسیون به کار گرفته شد

دبیرستان  57 ان به صورت تصادفيبه این صورت که از بین دبیرستان های دخترانه شهر زاهد .گیری چند مرحله ای انتخاب شدند

به هنگام جمع آوری داده ها از نمونه ها،  .دانش آموز انتخاب شد 71 انتخاب شد و سپس از هر مدرسه به صورت تصادفي، تعداد

نخست به دانش آموزان، هدف از اجرای پژوهش گفته شد و از شرکت کنندگان خواسته شد که کلیه ماده های آزمون را با دقت 

برای  .نفر به پرسشنامه ها به طور کامل جواب داده بودند 731 از این تعداد نمونه .نند و مناسب ترین گزینه را انتخاب کنندبخوا

نفر اعم از پرسشنامه انگیزش پیشرفت، کمالگرایي و اضطراب امتحان دانش  731 تحلیل داده ها به طول کلي نمرات حاصل از

به منظور توصیف آماری  .استفاده شده است (spss17)افزار  جزیه و تحلیل دادهها از نرمجهت ت .آموزان در اختیار محقق بود

متغیرهای تحقیق از جداول و شاخصهای آماری توصیفي استفاده شده است در راستای تحلیلهای استنباطي وآزمون سؤاالت کلي 

کرونباخ و تحلیل واریانس استفاده به عمل آمده آلفای و  وجزئي تحقیق از مدل آماری تحلیل رگرسیون و پیرسون ضریب تعیین

آموزان دختر دبیرستان  است و از این طریق به آزمون معناداری رابطه بین انگیزش پیشرفت و کمالگرایي و اظطراب امتحان دانش

رداخته شده همچنین مقایسه انگیزش پیشرفت و اظطراب امتحان دانش آموزان با کمالگرایي مختلف پو  دوره دوم شهر زاهدان

  .است

 یافته ها
 )شاخص هاي توصيفی مولفه هاي انگيزش پيشرفت(ميانگين و انحراف استاندارد انگيزش پيشرفت در دانش آموزان بر حسب ابعاد. 1جدول

 
 رین رتبه و انگیزش پیشرفت در بعد پشتکار پایین ترینالتحظه مي شود انگیزش پیشرفت در بعد آینده نگری باالهمانطور که م

 .رتبه را به خود اختصاص داده است
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 شاخص هاي توصيفی ابعاد متغير اضطراب امتحان .2جدول

 
بعد هیجان پذیری کمترین رتبه را به خود  ترین رتبه و درالبعد نگراني با شود اضطراب امتحان در حظه ميالهمانطور که م

 .اختصاص داده است

 )شاخص هاي توصيفی مولفه هاي کمالگرایی(در دانش آموزان بر حسب ابعادميانگين و انحراف استاندارد کمال گرایی . 3جدول

 
ترین رتبه و کمال گرایي در بعد خویشتن مداری پایین ترین رتبه الحظه مي شود کمالگرایي در بعد جامعه مداری باالهمانطور که م

 .را به خود اختصاص داده است

 .داردبین بعد سختکوشي انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود . 5فرضیه

 
 توزیع رابطه نمرات بعد سختکوشی انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان .1نمودار

آموزان رابطه منفي، حظه مي شود که بین بعد سختکوشي انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات بعد سختکوشي انگیزش پیشرفت نمرات (. r=-0/49 p<0/01 ) وجود دارد 49/1 متوسط و معنادار

 .کاهش مي یابد و بالعکس )معدل( اضطراب امتحان دانش آموزان

 .ن رابطه معناداری وجود داردبین بعد اعتماد به نفس انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزا .7فرضیه
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 توزیع رابطه نمرات بعد اعتماد به نفس انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان .2نمودار

حظه مي شود که بین نوع بعد اعتماد به نفس انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات اعتماد به نفس انگیزش پیشرفت،  (r=-0/52 p<0/01) وجود دارد 17/1منفي، متوسط و معنادار 

 .کاهش مي یابد و بالعکس  )معدل( اضطراب امتحان دانش آموزان

 .بین بعد پشتکار انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. 7فرضیه

 
 نمرات بعد پشتکار انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزانتوزیع رابطه . 3نمودار

حظه مي شود که بین بعد پشتکار انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه منفي، متوسط و البا توجه به نتایج فوق م

نگیزش پیشرفت نمرات اضطراب به بیان دیگر با افزایش نمرات بعد پشتکار ا (r=-0/51 p<0/01 ) وجود دارد 15/1معنادار 

 .کاهش مي یابد و بالعکس )معدل( امتحان دانش آموزان

 .بین بعد آینده نگری انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. 4فرضیه

 
 توزیع رابطه نمرات بعد آینده نگري انگيزش پيشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان. 4نمودار

حظه مي شود که بین بعد آینده نگری انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه منفي، البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات بعد آینده نگری انگیزش پیشرفت نمرات  (r=-0/46 p<0/01 ) وجود دارد 41/1متوسط و معنادار 

 .کاهش مي یابد و بالعکس  )معدل( اضطراب امتحان دانش آموزان
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 پیش بیني نمرات میانگین اضطراب امتحان دانش آموزان از ابعاد انگیزش پیشرفت

 نتایج رگرسيون گام به گام براي پيش بينی اضطراب امتحان دانش آموزان. 4جدول

 
  ** P<0/01  

انگیزش پیشرفت، هر جهار بعد سختکوشي، اعتماد به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان مي دهد که از بین ابعاد 

نفس، پشتکار و آینده نگری به عنوان متغیر پیش بین، معیار ورود به معادله رگرسیون برای تبیین تغییرات میانگین اضطراب 

ب ابعاد سختکوشي، همانطور که در جدول مشاهده مي شود در گام چهارم و نهایي به ترتی .امتحان دانش آموزان را دارا مي باشند

 در این گام برابر با 2(R)اعتماد به نفس، پشتکار و آینده نگری وارد معادله شده است، مقدار مجذور ضریب همبستگي چندگانه 

مربوط به بعد آینده  157/1بعد پشتکار و  153/1 بعد اعتماد به نفس ، 141/1 آن مربوط به بعد سختکوشي، 713/1 که 744/1

در گام   P= 0/0001و سطح معناداری به دست آمده   =55/11Fبدین معني که این میزان با توجه به مقدار  .نگری مي باشد

 (.=55/11F و P<0/01 ) چهارم معنادار مي باشد

در ضمن معادله پیش بیني میانگین اضطراب امتحان دانش آموزان از طریق ابعاد ابعاد سختکوشي، اعتماد به نفس، پشتکار و آینده 

ی انگیزش پیشرفت که مالک ورود به معادله پیش بیني را به دست آورده در گام چهارم و نهایي برای نمرات خام بدین صورت نگر

 .ارائه مي گردد

 امتحان اضطراب  =79/55  -بعد سختکوشي ( 39/1) -اعتماد به نفس  (14/5) - پشتکار ( 27/1) -آینده نگری  ( 12/1) 
 .شتن مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود داردبین کمالگرایي خوی. 1فرضیه

 
 توزیع رابطه نمرات کمالگرایی خویشتن مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان. 5نمودار

حظه مي شود که بین کمالگرایي خویشتن مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت، متوسط و البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات کمالگرایي خویشتن مدار نمرات اضطراب امتحان  r=0/44 p<0/01 . وجود دارد 44/1معنادار 

 .دانش آموزان افزایش مي یابد و بالعکس
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 .دیگرمدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد بین کمالگرایي. 1فرضیه

 
 توزیع رابطه نمرات کمالگرایی دیگر مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان. 6نمودار

حظه مي شود که بین کمالگرایي دیگرمدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت، متوسط و معنادار البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات کمالگرایي دیگر مدار نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان  (r=0/45 p<0/01) وجود دارد 41/1

 .افزایش مي یابد و بالعکس

 .ه مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود داردبین کمالگرایي جامع. 2فرضیه

 
 توزیع رابطه نمرات کمالگرایی جامعه مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان-7نمودار

حظه مي شود که بین کمالگرایي جامعه مدار و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه مثبت، متوسط و البا توجه به نتایج فوق م

به بیان دیگر با افزایش نمرات کمالگرایي جامعه مدار نمرات اضطراب امتحان دانش  (r=0/49 p<0/01) وجود دارد 49/1معنادار 

 .آموزان افزایش مي یابد و بالعکس

 امتحان بر اساس ابعاد کمالگرایيپیش بیني نمرات اضطراب 

 نتایج رگرسيون گام به گام براي پيش بينی اضطراب امتحان. 5جدول
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نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان مي دهد که از بین ابعاد کمالگرایي، هر سه بعد خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه 

ادله رگرسیون برای تبیین تغییرات نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان را دارا مي مدار به عنوان متغیر پیش بین، معیار ورود به مع

همانطور که در جدول مشاهده مي شود در گام سوم و نهایي به ترتیب ابعاد خویشتن مدار، دیگرمدار و جامعه مدار وارد  .باشند

آن مربوط به خویشتن  712/1 که 714/1 ابر بادر این گام بر 2(R)معادله شده است، مقدار مجذور ضریب همبستگي چندگانه 

و سطح معناداری به دست    =91/47F که این مقادیر با توجه به مقدار .جامعه مدار مي باشد 175/1 دیگرمدار و 171/1 مدار،

 (.F= 47/91 و P<0/01 ) در گام سوم معنادار مي باشد  P= 0/0001آمده 

امتحان دانش آموزان از طریق کمالگرایي خویشتن مدار، دیگر مدار و جامعه مدار که در ضمن معادله پیش بیني نمرات اضطراب 

 .مالک ورود به معادله پیش بیني را به دست آورده در گام سوم و نهایي برای نمرات خام بدین صورت ارائه مي گردد

 (57/1)کمالگرایي جامعه مدار ( + 54/1)کمالگرایي دیگر مدار ( + 57/1)کمالگرایي خوبشتن مدار +  17/1= اضطراب امتحان 
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 بحث و نتيجه گيري               
نتایج این پژوهش  .هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه انگیزش پیشرفت، کمالگرایي با اضطراب امتحان دانش آموزان بود            

قدرت پیش بیني کمالگرایي  .میزان اضطراب دانش آموزان را پیش بیني کردبیانگر آنست که از روی نمرات کمالگرایي مي توان 

به عبارت دیگر بین کمالگرایي جامعه مدار، دیگرمدار و خویشتن  .جامعه مدار بیشتر از کمالگرایي دیگرمدار و خویشتن مدار است

کمال گرایي خویشتن  :پیشین حاکي از آنست کهمروری بر تحقیقات  .مدار با اضطراب امتحان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

کمالگرایي دیگرمدار و  .تسلط دارند مرتبط مي باشند-مدار، دیگرمدار و جامعه مدار به طور مستمر با رفتارهایي که آهنگ حصومت

بي صبری، عجله جامعه مدار نه تنها تمایل بیشتری به دیکتاتوری، تسلط، حکومت، استثمار و سرزنش دیگران را دارند بلکه با 

هابکه و (داشتن و توقعات غیرمنطقي از دیگران، اضطراب، اضطراب اجتماعي و اضطراب امتحان را در دانش آموزان افزایش مي دهد

از آنجا که بین کمالگرایي خودمدار، دیگرمدار و جامعه  .یافته های این پژوهش با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد (.7117فلین، 

راب امتحان رابطه معنادار مثبتي به دست آمد مي توان گفت افراد کمال گرا در سطح باال تمایل دارند خود را با مدار با اضط

استانداردهای بسیار باالي تحصیلي مقایسه کنند، به این دلیل در رابطه با عملکرد تحصیلي، اشتباهات خود را به طور شدیدی منفي 

آن ها به شدت از شکست مي ترسند، خود را با معیارهای بسیار سخت و باال  .زیادی دارندارزیابي کرده و تمایل به خودانتقادی 

افراد کمالگرا دارای معیارهای بسیار  (.7112استوبر و رامبو، (سنجیده و بین عملکرد و انتظارات از خود احساس ناهمخواني مي کنند

یدن به نتایج بي نقص و کامل هستند که دستیابي به آن دور از انتظار باال برای عملکرد، گرایش به قانون همه یا هیچ، و انتظار رس

اگر این گونه افراد به ایده آل های خود ساخته و دشوار خود نرسند، دچار اضطراب شده و احساس  .است و موجب اضطراب مي شود

ورش یافته باشند، احساس مي کنند در صورتي که این افراد تحت شرایط دشواری پر .تقصیر مي کنند و خود را سرزنش مي کنند

که این عوامل نباید از رسیدن به مقاصد آن ها جلوگیری کند، زیرا تصور مي کنند باید آن قدر قوی باشند که بتوانند تمام سختي 

 (.5735 شولتز و شولتز،(ها را تحمل کنند، بدون اینکه احساساتي همچون ترس و تسلیم و عناد را از خود ظاهر کنند

نتایج این پژوهش با یافته های  .بیانگر شیوع باالي کمالگرایي در بین دانش آموزان مضطرب است (7113)ج پژوهش ایگاننتای

 .تحقیق حاضر همسو است

 صوفیان،(اکثر محققان در رابطه با اثر کمالگرایي جامعه مدار، دیگرمدار و خویشتن مدار با اختااللت روان شناختي اتفاق نظر دارند

 (.7111 ؛ پارک و چانگ،5731 ؛ عباس پور،5731 رباني،؛ ق5731

در محیط آموزشي به و  موید آن است که کمالگرایي یکي از ویژگي های شایع در بین نوجوانان( 5731) نتایج پژوهش صوفیاني

 .نتایج این پژوهش با یافته های تحقیق حاضر همخواني دارد .اضطراب باال و خلق منفي منجر مي شود

نشان داد که کمالگرایي جامعه مدار و دیگرمدار از یک سو با آسیب شناسي رواني ارتباط  (7117) ژوهش فلت و هویتنتایج پ

 .نزدیک دارد و از سوی دیگر با درخواست تایید از طرف دیگران و ترس از ارزیابي منفي در ارتباط است و منجر به اضطراب مي شود

مدار را با اضطراب امتحان مرتبط دانسته اند به طوری که استرس، باورهای غیرمنطقي، برخي از محققان کمال گرایي خویشتن 

 .نگراني و اضطراب مداوم را بر فرد تحمیل مي کند

 (.7112 اکانو و فورگان،(برخي از محققان بر ابعاد پاتولوژیک کمالگرایي نسبت به ابعاد سودمندی آن تاکید دارند

نشان داد دانش آموزان کمالگرا قبل، بعد و حتي در حین انجام کارهایي که مورد ارزیابي قرار  (7112) مطالعات کوی و مک اینری

ترس از ارزیابي منفي توسط دیگران باعث مي شود آن ها  .مي گیرند هیجانات منفي و آشفتگي روان شناختي را تجربه مي کنند

 .اضطراب باالیي را در حین انجام کارهایشان داشته باشند

در مطالعات خود به این نکته دست یافتند که نگراني و برانگیختگي هیجاني در دانش آموزان کمالگرا  (7119)، اشبي و اسالنيرایس

 .در شرایط امتحان به طور معناداری بیشتر از دانش آموزاني است که کمالگرایي در آن ها در سطح پایین است

ود که معیارهای شخصي کمالگرایي تحقق ناپذیر، از طریق افزایش تجربه های در تبیین یافته های این پژوهش مي توان اذعان نم

شکست، خودنکوهي و درماندگي را به دانش آموزان تحمیل مي کنند که این خود ارزشیابي های انتقادی و تنزل فاحش سطح 

 .حرمت خود را به ارمغان مي آورد و میزان اضطراب را افزایش مي دهد

عنوان یکي از مشخصه های افراد کمال گرا، با تشدید فرایند تعمیم دهي شکست ها، نگراني، هیجان پذیری و  تفکر همه یا هیچ، به

 .اضطراب را در در دانش آموزان افزایش مي دهد
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، الانگیزش پیشرفت با اضطراب آزمون در دانش آموزان رابطه منفي و معنادار داشت، یعني دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت با

بنابراین انگیزش پیشرفت  .بهینه آنان را دچار مشکل مي کرد عملکرد و یادگیری  ضطراب آزمون کمتری داشتند و اضطراب آزمون،ا

 .عامل خوبي برای پیش بیني و تعیین اضطراب امتحان محسوب مي شود

در پژوهشي فراتحلیل به این نتیجه رسید که انگیزش پیشرفت با اضطراب آزمون رابطه دارد و اضطراب آزمون ( 5933) همبری

از سویي دیگر،  .باعث عملکرد ضعیف شده و با عزت نفس رابطه منفي و با ترس از ارزیابي در دانش آموزان رابطه مستقیم دارد

 .یتي عصبیت اضطراب باال داشتنددانش آموزان دانش آموزان دارای ویژگي شخص

بدین ترتیب اولین  .یافته های پژوهش نشان داد که بین انگیزش پیشرفت و اضطراب امتحان رابطه منفي معناداری وجود دارد

؛ گارسس و 7151 ؛ ونکاتش و همکاران،7151 محمود و اقبال،(این نتیجه با نتایج پژوهش های انجام شده پیشین .فرضیه تایید شد

 .همخواني داشته است (7119 ؛ رضازاده و توکلي،7151 کاران،هم

نخست آنکه بر پایه نظریه ساراسون، اضطراب امتحان نوعي خوداشتغالي ذهني  .برای این یافته پژوهشي در تبیین نظری وجود دارد

است که با تردید درباره توانایي های خود و ارزیابي شناختي منفي همراه است که به حواس پرتي و افت عملکرد تحصیلي در دانش 

استوار  (5933)ین تبیین بر پایه نظریه زیدنر دوم (.5721 همکاران، ، به نقل از ابوالقاسمي5921 ساراسون،(آموز منجر مي شود

سطح باالی اضطراب امتحان با افکار نامرتبط با  .است که به سطوح اضطراب امتحان و تاثیر آن در عملکرد دانش آموزان اشاره دارد

مل به ایجاد تداخل در تکلیف، نگراني، افکار منفي و خودکم انگاری در خالل فعالیت های استرس زا مرتبط است و بالطبع این عوا

در واقع اضطراب امتحان در سطح باال سبب مي شود که فرد همواره به  .عملکرد فرد و پایین آمدن بازده عملکرد او منجر مي شود

فرد دچار اضطراب  .عواقب و پیامدهای پس از امتحان فکر کند و در نتیجه سرنخ مطالب علمي در حافظه دانش آموزان پنهان شود

به هر حال،  .مواد درسي را مي داند، اما شدت اضطراب مانع از آن مي شود که معلومات خود را هنگام امتحان به یاد آورد امتحان،

تاثیر نتایج امتحانات در جنبه های مختلف زندگي و افزایش انتظارات و فشارهای والدین و سیستم های آموزشي در خصوص 

ایش اضطراب امتحان آن ها مي شود و مي تواند بر عملکرد تحصیلي آن ها تاثیر عملکرد تحصیلي دانش آموزان نیز موجب افز

 .معکوس داشته باشد

عالوه بر احساس نگراني از  .عاطفي در بروز اضطراب امتحان موثر هستند-مولفه های شناختي نیز همراه با مولفه های هیجاني

ناشي از این هیجانات نیز در بروز و میزان اضطراب امتحان امتحان دادن و هیجانات منتج از این احساس، تفکرات شناختي 

به طوریکه تفکرات مداخله ای و میزان اعتماد به نفس، از جمله مهمترین عوامل شناختي تاثیرگذار محسوب مي  .تاثیرگذار هستند

 .شوند

به  .مختاری افراد کسب مي شودانگیزش پیشرفت تحصیلي، یا انگیزش دروني، یک نوع وضعیت روانشناختي است که از طریق خود

مدرسه ای و حتي خودکارآمدی و عزت نفس نیز به این سازه و  همین دلیل، ویژگي های شخصیتي، خانوادگي، و عوامل اجتماعي

یادگیرندگان با انگیزش پیشرفت باالتر، تکالیف و وظایف تحصیلي خود را ارزشمند تلقي مي کنند و به همین دلیل  .مرتبط هستند

دقت کرده و با استفاده از راهبردهای شناختي و فراشناختي به امور تحصیلي خود اقدام مي کنند، که این امر خود به و  ر توجهبیشت

 .پیشرفت تحصیلي بیشتری منجر مي شود

گیزش از این رو، افراد دارای سطح ان .انگیزش پیشرفت، تمایل به انجام دادن کار به بهترین وجه در نظر خود و دیگران است

پیشرفت باال نسبت به افرادی که انگیزش پیشرفت سطح پایین تری دارند، خود را تواناتر تصور مي کنند و دارای ویژگي های رواني 

آن ها در انجام دادن تکالیف پر تالش و سخت کوش هستند، به استعدادها و  .نظیر سختکوشي، اعتماد به نفس و پشتکار هستند

بنابراین، مي توان این طور استنباط  .دارند و در طي مدارج علمي از خود پشتکار بیشتری نشان مي دهندتوانایي های خود اعتماد 

کرد که دانش آموزاني که سطح انگیزش پیشرفت و یادگیری باالیي دارند، در مقایسه با سایر دانش آموزان همواره نمره های باالتری 

 .دقت و توجه بیشتری دارندرا کسب مي کنند و در انجام دادن تکالیف درسي 

 محدودیتهاي تحقيق
از آنجا که این پژوهش در میان دانش آموزان دختر انجام شده است و نمي توان دو جنس را از نظر تاثیر ویژگي های شخصیتي 

عالوه بر آن در این  .نظیر اضطراب یا انگیزش یکسان در نظر گرفت، تعمیم نتایج این پژوهش به دانش آموزان پسر مناسب نیست

بنابراین، نمونه پژوهش کلیه پایه های  .پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان به عنوان نمونه آماری برگزیده شده اند

روش این پژوهش از نوع همبستگي و به صورت خودگزارشي بوده است، به این دلیل، روابط علت و  .تحصیلي را در بر نگرفته است
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همچنین متغیرهای دیگری نیز در پیش بیني پیشرفت تحصیلي نقش دارند که در پژوهش  .غیرها بررسي نشده استمعلولي مت

 .حاضر به آن ها توجه نشده است

 پيشنهادهاي تحقيق
عات مربوط به انگیزش پیشرفت و الپیشنهاد مي شود پژوهش دیگر با این موضوع در بین دو جنس دختر و پسر اجرا شود تا اط

مشاوران و روانشناسان آموزش و پرورش مي توانند از یافته های  .ط آن با اضطراب آزمون در دو جنس مورد مقایسه قرار گیردارتبا

حاصل از پژوهش های مرتبط با انگیزش پیشرفت با جنبه هایي که سبب عالقه و عدم عالقه دانش آموزان به کارهای تحصیلي و 

 .استفاده نمایندغیرتحصیلي مي شود، به صورت کاربردی 
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