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بررسی رابطة ابعاد کمالگرایی مادران با تعللورزی و اضطراب امتحان دانشآموزان
دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی
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چکیده
هدف اصلی پژوهش ،بررسی رابطهی ابعاد کمالگرایی مادران با تعللورزی و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دورهی
متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی بود .روش تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش ،شامل 1111
نفر از دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد بود که براساس جدول مورگان 185 ،نفر از آنها به عنوان نمونه
انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل پرسشنامهی کمالگرایی هیل و همکاران (  ،) 1002پرسشنامهی تعللورزی تحصیلی سولومون
و راثبلوم (  ،) 1882و پرسشنامهی اضطراب امتحان فریدمن (  ،) 1881بود .نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون
نشان داد که در سطح معناداری  0 /01بین ابعاد کمالگرایی مثبت با تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان
همبستگی منفی و معنادار و بین ابعاد کمالگرایی منفی با تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان همبستگی مثبت
و معنادار وجود داشت .در مجموع ،یافتهها حکایت از آن داشت که افزایش کمالگرایی سازگار منجر به کاهش تعللورزی و
اضطرابامتحان دانشآموزان میشود ولی افزایش کمالگرایی ناسازگار (منفی ) منجر به افزایش تعللورزی و اضطراب امتحان
دانشآموزان میشود.
واژههای کلیدی :کمالگرایی مادران ،تعللورزی تحصیلی ،اضطراب امتحان ،دانشآموزان ،نورآباد ممسنی.
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مقدمه
مدارس ،هر ساله ،تعداد قابل توجهی از جمعیت کودک و نوجوان را جذب میکنند و طی زمان معینی مؤظف اند
توانمندی های علمی و عملی این اشخاص را پرورش داده و در نهایت نیروهای آموزشدیده را در اختیار جامعه قرار
دهند .دورهی تحصیل ی ،به واسطه ی حضور عوامل متعدد ،دوره ای فشارزا است .با توجه به اینکه دانشآموزان با
شیوه های جدید آموزشی و تقاضاهای غیر قابل پیش بینی در این مقطع مواجه می شوند و با توجه به اینکه اطالعات و
آمادگی های الزم برای این مواجهه را در خود نمی بینند ،احتماالً احساس مهارشان تضعیف شده و نمی توانند خود را با
محیط سازش دهند و گاه این شرایط باعث می شود تا در معرض تعللورزی تحصیلی قرار گرفته و از دستیابی به
اهدافشان که یکی از مهم ترین هدف ها ،موفقیت تحصیلی است ،بازمانند (کاظمیرضایی و همکاران.)111 :1981 ،
بنابراین ،درک بسیاری از رفتارهای انسان به علت پیچیده بودن آنها بسیار مشکل است که یکی از این رفتارهای
پیچیده ،تعللورزی است(گلستانه و همکاران )11 :1985 ،و روانشناسان معاصر نیز به طور فزایندهای به موضوع
تعللورزی و عوامل مؤثر بر آن عالقه مندند .اما با این حال ،تعللورزی یکی از اسرار ناشناختهی انسان باقی مانده
است (گلستانیبخت و شکری.)89 :1981 ،
تعللورزی یا به آینده موکول کردن کارها ،عادتی است که در بسیاری از افراد وجود دارد ،تا جایی که پژوهشگران بر
این باورند که این ویژگی جزو تمایالت ذاتی انسان است .تعللورزی ،با توجه به پیچیدگی و مؤلفههای شناختی،
عاطفی و رفتاری آن ،تظاهرات گوناگونی دارد که متداولترین شکل آن به صورت ،تعللورزی تحصیلی است (گلستانه
و همکاران .)11 :1985 ،سایمپسون و پیچیل  ،)1012( 1تعللورزی تحصیلی ،را تمایل غالب و همیشگی افراد برای به
تعویق انداختن فعالیتها تعریف نموده اند که تقریباً همیشه با اضطراب توأم است و به عنوان یک معضل در سیستم
آموزشی و عامل مخل در پیشرفت تحصیلی در بیشتر دانشآموزان دیده میشود .از دیدگاه کاگان  1و همکاران
( ،)1010در واقع ،تعللورزی تحصیلی  ،9یعنی به تأخیر و تعویق انداختن وظایف تحصی لی که انجام آنها بسیار مهم
میباشد.
اضطراب امتحان ،حیطه ای است که به طور گسترده از اوایل قرن بیستم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و
همواره به عنوان یکی از مسائل جدی در حیطه ی آموزش و پرورش کودکان ،نوجوانان و حتی بزرگساالن مطرح بوده
است (الفی و اواد  ) 129 :1019 ،2و از جمله مهم ترین مسائل روانشناختی دانشآموزان است که همواره مورد تأکید
نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف بوده است و به دلیل تأثیر بر عملکرد تحصیلی و آموزشی فرد اهمیت بیشتری
مییابد (کاظمیرضایی و همکاران .)111 :1981 ،از دیدگاه سویسا و وایس  ،)1012( 5اضطراب امتحان ،نوعی اشتغال
ذهنی است که با خودکم بینی ،خودناباوری ،تردید دربارهی توانایی های خود ،و نداشتن اعتماد به خود همراه است که
به افت تحصیلی منجر می شود و سالمت روانی و جسمانی فرد را به خطر می اندازد .ترس از ارزیابی منفی ،اضطراب و
ویژگیهای شخصیتی می تواند در بروز و تداوم اهمال کاری مؤثر باشد.
. Simpson & Pychyl
. Kagan
. Academic Procrastination
. Lufi & Awwad
. Soysa & Weiss
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کمالگرایی  ،1نیز به عنوان عاملی کلی ،در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب روانی دخیل دانسته شده است (آیدین و
همکاران  .)110 :1011 ،1بررسی ها حاکی از آن است که والدین و کمالگرایی آنها می تواند تعللورزی تحصیلی
دانش آموزان ،که منجر به افزایش اضطراب امتحان در آنان می شود ،را تحت تأثیر قرار دهد (سورینژاد و همکاران،
 .) 10 :1985بنابراین ،بین کمالگرایی با تعلل ورزی تحصیلی ارتباط علّی مستقیم وجود دارد (محمودزاده و
محمدخانی .)15 :1985 ،از دیدگاه بورنام  8و همکاران ( ،)1012رفتارهای کمالگرایانه مثبت به واسطهی احساس
رضایتمندی از پیشرفت ،تحسین و تمجید تقویت می شود و به سمت دستیابی به موفقیت جهتدهی میشود.
درحالی که کمالگرایی منفی ،به واسطهی تالش برای رفع محرک های آزاردهنده مانند ترس از شکست ،انتقاد ،مورد
تمسخر واقع شدن ،تحقیر و شرمندگی برانگیخته می شوند و در نهایت منجر به تالش برای اجتناب از شکست و
تنظیم استاندارهای غیر واقعبینانه می شود که تجربه ی احساسات منفی مانند اضطراب ،افسردگی و رفتارهای اجتنابی
را به دنبال دارد (مارتین  8و همکاران.)151 :1015 ،
در مجموع ،شواهد تجربی و پژوهشی نشان میدهند که کمالگرایی مادران ،تعللورزی و اضطراب امتحان در
دانش آموزان مشکل متداولی بوده و با توجه به اینکه در اکثر موارد در دوره ی کودکی و نوجوانی رخ می دهد ،در هر
بخشی از جامعه ،بویژه در مدارس ،رو به افزایش است .این در حالی است که بر جو روانی مدرسه و وضعیت
روانشناختی دانش آموزان اثرات منفی و سوء گذاشته و به عنوان عامل خطر برای عالئم آسیب شناسی روانی و بروز
رفتارهای از خود بیگانگی تحصیلی در دوره های بعدی زندگی مد نظر میباشد .این در حالی است که با مطالعهی
موضوع و بررسی ادبیات و پیشنهی تحقیق ،ب ه نظر می رسد نقش کمالگرایی مادران در اضطراب و تعللورزی
تحصیلی دانشآموزان چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است و بیشتر پژوهشها رابطهی دو به دو این مؤلفهها را به
شیوهی همبستگی مورد بررسی قرار داده اند و رابطه ی تعاملی توأمان هر سه متغیر مورد بررسی قرار نگرفته است.
بنابراین ،مطالعه ی حاضر درصدد دستیابی به پاسخی به این سؤال اساسی است که :آیا میان ابعاد کمالگرایی مادران با
تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دورهی متوسطه ی اول شهر نورآباد ممسنی در سال
تحصیلی  1981- 81ارتباط معناداری وجود دارد؟ بنابراین ،پژوهش حاضر ،به منظور بررسی رابطهی بین ابعاد کمالگرایی
مادران با تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان صورت گرفته است.

پیشینهی پژوهش
براساس ادبیات و پیشینهی نظری ،به نظر میرسد پیرامون موضوع پیش روی ،پژوهشهای چندانی صورت نگرفته
است و آنچه مشاهده می شود ،به جنبه ی خاصی از این موضوع اختصاص دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره
خواهیم کرد.

. Perfectionism
. Aydin & et. al
. Burnam & et. al
. Martin
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کشاورزی و همکاران ( ،)1985در پژوهشی نشان دادند که ابعاد کمالگرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر
اضطراب امتحان اثرگذار است و تعللورزی تحصیلی به عنوان متغیر واسطهای بر اضطراب امتحان اثرگذار است.
رستگارآرانی ( ،)1985در تحقیقی نشان دادند که بین مؤلفهی کمالگرایی منفی با اضطراب امتحان رابطهی مثبت و
معنادار وجود دارد و کمالگرایی مثبت با اضطراب امتحان رابطه ای ندارد .همچنین تعللورزی تحصیلی ،در رابطهی
بین کمالگرایی منفی با اضطراب امتحان نقش واسطهای دارد.
خدایار و کاکابرایی ( ،)1982در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که کمالگرایی مثبت با اضطراب امتحان رابطهی
منفی معناداری دارد .همچنین ،بین کمالگرایی منفی و اضطراب امتحان رابطهی مثبت معناداری مشاهده شد.
در پژوهش شاهرخی و نصری ( ،)1989یافتهها نشان داد که بین کمالگرایی با اهمالکاری تحصیلی و همچنین بین
اضطراب امتحان با اهمالکاری تحصیلی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج نشان داد که کمالگرایی و
اضطراب امتحان بهطور مثبت و معناداری اهمالکاری تحصیلی را پیشبینی میکنند و در مجموع این دو متغیر
توانستند  %8واریانس متغیر اهمالکاری تحصیلی را تبیین کنند.
در پژوهش حیدریان و نوروزی ( ،)1989یافتهها نشان داد که بین کمالگرایی منفی با اضطراب امتحان رابطهی مثبت
معناداری وجود دارد ،ولی این رابطه در بین دختران و پسران متفاوت است .اضطراب در دختران نسبت به پسران
باالتر بود .یافتههای تحقیق همچنین ،نشان داد که میتوان با استفاده از متغیر کمالگرایی ،میزان اضطراب امتحان
دانشآموزان را پیشبینی کرد.
قدمی ( ،)1989نیز در تحقیقی نشان داد که بین کمالگرایی خویشتن مدار ،دیگر مدار و جامعه مدار با اضطراب امتحان
دانشآموزان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد و از روی نمرات کمالگرایی میتوان میزان اضطراب امتحان
دانشآموزان را پیشبینی کرد.
شری  10و همکاران ( ،) 1011در پژوهشی نشان دادند که افراد کمالگرا به طور معناداری در تأیید مفاهیم کمالگرایانه
دچار سوگیری هستند و این سوء تعبیرها همایندی بسیار باال با سوء تعبیرهای منفی نظیر آنچه در افسردگی و
اضطراب اتفاق می افتد ،دارند.
چنگ  11و همکاران ( ،) 1015در تحقیق خود ،نشان دادند که کمالگرایی منفی با تفکر همه و هیچ رابطهی معناداری
دارد و تمایل زیادی جهت ادراک جهان به شکل سیاه و سفید وجود دارد و لذا تمایل برای داشتن هر چیز به شکل
عالی ،کامالً مشخص و تحت کنترل آنها باعث میشود تا زمانی که این حس از کمال برآورده نشود ،آنان با احساس
اضطراب درگیر باشند.
ساکیسی  ،)1019( 11در تحقیقی ،به این نتیجه دس ت یافت که ابعاد کمالگرایی سازگار و ناسازگار بر کاهش و افزایش
تعللورزی تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار هستند.
همچنین ،مطالعات راماکرز و همکاران
واینر و کارتون

11

19

( ،)1019مارتینز  12و همکاران ( ،)1019استفانو  15و همکاران ( ،)1019و

( ،)1011همگی حاکی از آن بودند که ک مالگرایی با اضطراب امتحان ارتباط معنادار دارد .نتایج
. Sherry & et. al
. Cheng
. Cakici
. Ramakers & et. al
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تحقیق راکس و دان

11

( ،)1010نیز نشان داد که کمالگرایی مادران منجر به افزایش تعللورزی تحصیلی فرزندان

میشود.

روش شناسی پژوهش
الف) جامعهی آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نظر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری داده ها از نوع همبستگی میباشد .جامعهی
آماری پژوهش ،شامل کلیهی دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی در سال تحصیلی - 81
 1981به تعداد  1111نفر ( 885نفر دخترانهی دولتی و  121نفر دخترانهی غیرانتفاعی) میباشد که بر اساس روش
نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان  185نفر از دانشآموزان به عنوان نمونهی آماری انتخاب
شدند.
ب) ابزار سنجش
الف) پرسشنامهی کمالگرایی مادران
برای سنجش کمالگرایی والدین از پرسشنامهی هیل و همکاران  ،)1002( 18استفاده شده است که  25گویه دارد و از
ترکیب ابعاد (نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،و تالش برای عالی بودن) ،جنبة سازگار و از ترکیب نمرات ابعاد (نیاز به
تأیید ،تمرکز بر اشتباهات ،و ادراک فشار از سوی والدین) نیز جنبة ناسازگار کمالگرایی حاصل میشود (هیل.)1008 ،
نحوهی پاسخدهی به گویهها نیز به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب
یکی از گزینههای مربوطه در طیف لیکرت از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )2نشان میدهند .روایی مقیاس
کمالگرایی در پژوهشهای هیل و همکاران ( ،)1002دشتبزرگی و همکاران ( ،)1985و جمشیدی ( ،)1988از طریق
روایی سازهی تأییدی برای جنبههای مثبت (سازگار) و منفی (ناسازگار) مورد تأیید قرار گرفت .پایایی مقیاس نیز در
پژوهش هیل و همکاران ( ،)1002به روش آلفای کرونباخ بین  0/89تا  0/81به دست آمد .در تحقیق دشتبزرگی و
همکاران ( ،)1985نیز ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کمالگرایی مثبت (سازگار) به ترتیب  0/85و  0/ 81و
برای کمالگرایی منفی (ناسازگار) به ترتیب  0/85و  0/18به دست آمد .همچنین ،در پژوهشهای خلعتبری و
همکاران ( ،)1980و جمشیدی ( ،)1988با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی کلی پرسشنامه بر ابر با  0/80محاسبه
شده است.
ب)پرسشنامهی تعللورزی تحصیلی
. Martinez-Martin
. Stefanova
. Weiner & Carton
. Rakes & Dunn
. Hill & et. al
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برای سنجش متغیر تعللورزی تحصیلی ،از پرسشنامهی تعللورزی (اهمال کاری) تحصیلی سولومون و راثبلوم

18

( ،) 1882استفاده شده است .این پرسشنامه برای بررسی تعللورزی در سه خرده مقیاس :آماده کردن تکالیف ،آمادگی
برای امتحان و تهیهی گزارش نیم سالی(مقاله های پایان ترم) ساخته شده و دارای  11گویه میباشد که گویههای - 1
 15- 19- 11- 11- 15- 19- 11- 1- 2به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نحوهی پاسخدهی به گویهها نیز به این
صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های مربوطه در طیف لیکرت
از هرگز ( )1تا همیشه ( )8نشان میدهند .مقیاس تعللورزی تحصیلی را حسینچاری و دهقانی ( ،)1981برای اولین
بار در ایران بهکاربرده است .روایی این پرسشنامه ،در پژوهش جوکار و دالورپور ( ،)1981با استفاده از روش تحلیل
عاملی ،و در تحقیق دشتبزرگی ( ،)1985از طریق همبسته کردن نمرهی این مقیاس با نمرهی پرسشنامهی
تعللورزی عمومی برابر ( p=0/001و  )r=0/29مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این آزمون در پژوهش سولومون و
راثبلوم ( ،)1882از طریق همسانی درونی و با روش آلفای کرونباخ  0/82گزارش شد و در تحقیق
دشتبزرگی( ،)1985نیز از طریق روشهای آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب برابر با  0/80و  0/88محاسبه شد.
ج) پرسشنامهی اضطراب امتحان
10

همچنین ،برای سنجش متغیر اضطراب امتحان دانشآموزان ،از پرسشنامهی اضطراب امتحان فریدمن (،)1881
استفاده شده است که  19گویه دارد و شامل سه خرده مقیاس :تحقیر اجتماعی ،خطای شناختی و تنیدگی می باشد و
در این مقیاس ،گویههای  11 ،10 ،18 ،18 ،11 ،11 ،15 ،12 ،19 ،8 ،1 ،1 ،5 ،2 ،9 ،1 ،1و  11به صورت معکوس
نمرهگذاری میشوند .نحوهی پاسخدهی به گویهها ،نیز به این صورت است که پاسخدهندگان میزان موافقت خود را با
هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های مربوطه در طیف لیکرت از کامالً مخالف ( )1تا کامالً موافق ( )2نشان میدهند.
روایی آزمون اضطراب امتحان ،در پژوهش باعزت و همکاران ( ،)1981از طریق روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی
مورد تأیید قرار گرفت .وی همچنین ،پایایی پرسشنامه را با استفاده از آزمون کرونباخ مورد بررسی قرار داد و برای
مؤلفهی تحقیر اجتماعی :آلفای کرونباخ 0/80؛ برای مؤلفهی خطای شناختی :آلفای کرونباخ  0/85و برای مؤلفهی
تنیدگی نیز آلفای کرونباخ  0/81را به دست آورد .در پژوهش حاضر نیز ،روایی صوری پرسشنامه ها با کسب نظر از
متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و با استفاده از آزمون کرونباخ نیز برای پرسشنامهی کمالگرایی مادران ،مقدار آلفای
0/89؛ برای پرسشنامهی تعللورزی تحصیلی ،مقدار آلفای  0/11و برای پرسشنا مه ی اضطراب امتحان نیز مقدار
آلفای  0/18به دست آمد.

یافتههای پژوهش
روش آماری در این پژوهش با توجه به فرضیههای تحقیق ،در بخش آمار توصیفی؛ شامل فراوانی ،میانگین و انحراف
معیار و در بخش آمار استنباطی؛ نیز شامل آزمون کلومگروف  -اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون می باشد.
بنابراین ،یافته های پژوهش در دو بخش ارائه میشود :ابتدا طی جدولهای شمارهی  1و  1دادههای حاصله از آمار
توصیفی ارائه می شود و سپس دادههای مربوط به فرضیه ها مورد بررسی قرار می گیرند.
. Solomon & Rathblum academic procrastination scale
. Friedman
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در این قسمت ،توزیع فراوانی ،درصد و درصد تراکمی مربوط به پایهی تحصیلی دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی
اول شهر نورآباد ممسنی در قالب جدول شمارهی ( )1ارائه و توضیحات الزم بیان شده است.
جدول  .8توزیع فراوانی مربوط به متغیر پایهی تحصیلی دانشآموزان
پایه ی تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تراکمی

پایهی هفتم

19

0/33

0/33

0/33

پایهی هشتم

19

0/38

0/38

0/56

پایهی نهم

808

0/36

0/36

800

تعداد کل

516

800

800

شکل  .8توزیع فراوانی مربوط به متغیر پایه ی تحصیلی دانشآموزان

براساس جدول شمارهی ( ،)1مشخص میگردد که  %0/95از افراد نمونه ی مورد مطالعه مربوط به
دانشآموزان پایهی نهم میباشد که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند .همچنین %0/92 ،از افراد نمونهی
مورد مطالعه مربوط به دانشآموزان پایهی هفتم و  %0/91نیز مربوط به دانشآموزان پایهی هشتم میباشد.
جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کمالگرایی والدین ،تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان
کمالگرایی مثبت

کمالگرایی منفی

تعللورزی تحصیلی

اضطراب امتحان

تعداد

516

516

516

516

میانگین

91/33

18/31

61/13

63/65

انحراف استاندارد

85/80

83/15

89/35

83 /31

براساس میانگین متغیرهای تحقیق (ارائه شده در جدول شمارة  ،)1میتوان اذعان داشت که میزان
کمالگرایی مادران (بویژه کمالگرایی منفی) در حد باال و میزان تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان نیز
در سطح متوسط میباشد.
در بخش آمار استنباطی ،ابتدا قبل از آزمون فرضیهها و برای بررسی نرمال بودن توزیع د ادهها از آزمون
کلوموگروف  -اسمیرنف استفاده گردید که نتایج حاصله از این آزمون در جدول شمارهی ( ،)9ارائه گردیده است.
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جدول  .3نتایج آزمون کلوموگروف  -اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال دادهها
متغیرها

تعداد

آمارهی کلوموگروف  -اسمیرنف

سطح معناداری

نتیجهی آزمون

کمالگرایی مثبت

516

0/083

0/865

داده ها نرمال است.

کمالگرایی منفی

516

0/089

0/833

داده ها نرمال است.

تعلل ورزی تحصیلی

516

0/089

0/835

داده ها نرمال است.

اضطراب امتحان

516

0/085

0/860

داده ها نرمال است.

نتایج حاصله از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف که در جدول شمارهی ( ،) 9بیان گردیدده اسدت ،نشدان مدیدهدد
که سطح معناداری در کلیهی متغیرهای تحقیق بزرگتر از  0/05می باشد .بنابراین ،کلیهی داده هدا دارای توزیدع نرمدال
می باشند و می توان برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های پارامتریک استفاده نمود.

فرضیهی اول :بین کمالگرایی سازگار ( مثبت) مادران با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر دورهی
متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی رابطهی معنادار وجود دارد.
جدول  .3ضریب همبستگی بین مؤلفه های کمالگرایی مثبت با تعلل ورزی تحصیلی
تعللورزی تحصیلی
کمالگرایی مثبت

مقدار همبستگی

Sig

نظم و سازماندهی

- 0/66

0/00

هدفمندی

- 0/68

0/000

تالش برای عالی بودن

- 0/61

0/000

برای بررسی همبستگی و ارتباط بین مؤلفههای کمالگرایی سازگار ( مثبت) و تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان مدارس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول شمارهی  .)2دادههای حاصله از آزمون
پیرسون نشان داد که در سطح معناداری  0/01بین مؤلفههای نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،و تالش برای عالی بودن
با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان رابطهی منفی و معنادار وجود دارد و قویترین رابطه بین مؤلفهی تالش برای
عالی بودن با تعللورزی تحصیلی ( )r= - 0/58و ضعیفترین رابطه نیز بین مؤلفهی هدفمندی با تعللورزی تحصیلی
( )r= - 0/51میباشد.
فرضیهی دوم :بدین کمدالگرایی سدازگار ( مثبدت) مدادران بدا اضدطراب امتحدان داندشآمدوزان دختدر دورهی
متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی رابطهی معنادار وجود دارد.
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جدول  .6ضریب همبستگی بین مؤلفه های کمالگرایی مثبت با اضطراب امتحان
اضطراب امتحان
کمالگرایی مثبت

مقدار همبستگی

Sig

نظم و سازماندهی

- 0/65

0/00

هدفمندی

- 0/36

0/000

تالش برای عالی بودن

- 0/69

0/000

برای بررسی همبستگی و ارتباط بین مؤلفههای کمالگرایی سازگار ( مثبت) و اضطراب امتحان دانشآموزان
مدارس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است (جدول شمارهی  .)5دادههای بدست آمده از آزمون
پیرسون ،نشان داد که در سطح معناداری  ،0/ 01بین مؤلفههای نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،و تالش برای عالی
بودن با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطهی منفی و معنادار وجود دارد و قویترین رابطه بین مؤلفهی تالش برای
عالی بودن با اضطراب امتحان ( )r= - 0/51و ضعیفترین رابطه نیز بین مؤلفهی هدفمندی با اضطراب امتحان (- 0/25
= )rمیباشد.
فرضیهی سوم :بین کمالگرایی ناسازگار ( منفی) مادران با تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر دورهی
متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی رابطهی معنادار وجود دارد.
جدول  .5ضریب همبستگی بین مؤلفه های کمالگرایی منفی با تعلل ورزی تحصیلی
تعللورزی تحصیلی
کمالگرایی منفی

مقدار همبستگی

Sig

نیاز به تأیید

0/63

0/00

تمرکز بر اشتبا هات

0/61

0/000

ادراک فشار از سوی والدین

0/65

0/000

برای بررسی همبستگی و ارتباط بین مؤلفههای کمالگرایی ناسازگار ( منفی) و تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان مدارس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است (جدول شمارهی  .)1دادههای حاصله از
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معناداری  ،0/01بین مؤلفههای نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات و
ادراک فشار از سوی والدین با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد و قویترین
رابطه بین مؤلفهی تمرکز بر اشتباهات با تعللورزی تحصیلی ( )r=0/58و ضعیفترین رابطه نیز بین مؤلفهی ادراک
فشار از سوی والدین با تعللورزی تحصیلی ( )r= 0/51میباشد.
فرضیهی چهارم :بین کمالگرایی ناسازگار ( منفی) مادران با اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دورهی
متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی رابطهی معنادار وجود دارد.
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جدول  .9ضریب همبستگی بین مؤلفه های کمالگرایی متفی با اضطراب امتحان
اضطراب امتحان
کمالگرایی منفی

مقدار همبستگی

Sig

نیاز به تأیید

0/68

0/00

تمرکز بر اشتباهات

0/65

0/000

ادراک فشار از سوی والدین

0/31

0/000

برای بررسی همبستگی و ارتباط بین مؤلفههای کمالگرایی ناسازگار ( منفی) و اضطراب امتحان دانشآموزان
مدارس از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است (جدول شمارهی  .)1داده های بدست آمده از آزمون
ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح معناداری  ،0/01بین مؤلفههای نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات و
ادراک فشار از سوی والدین با اضطراب امتحان دانش آموزان رابطهی مثبت و معناداری وجود د ارد و قویترین رابطه
بین مؤلفهی تمرکز بر اشتباهات با اضطراب امتحان ( )r=0/51و ضعیفترین رابطه نیز بین مؤلفهی ادراک فشار از
سوی والدین با اضطراب امتحان ( )r= 0/28میباشد.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف "بررسی رابطهی ابعاد کمالگرایی مادران با تعللورزی و اضطراب امتحان دانشآموزان
دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی" ،به انجام رسید.
براساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی اول ،در سطح معناداری
 ،0/01بین مؤلفههای  9گانه ی کمالگرایی مثبت (نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،و تالش برای عالی بودن) با متغیر
تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی ارتباط منفی ،معکوس و معنادار
وجود دارد .یعنی هر اندازه میزان کمالگرایی مثبت مادران افزایش یابد ،به همان اندازه میزان تعللورزی تحصیلی
دانش آموزان کاهش می یابد و بالعکس .در تبیین ارتباط بین کمالگرایی مثبت مادران و تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان می توان بیان داشت که بسیاری از محققان معتقدند که دانشآموزان در انجام تکالیف تحصیلی تعلل
میورزند و دانش آموزانی که بیشتر مستعد تجربه کردن استرس هستند ،تعللورزی تحصیلی بیشتری دارند .والدین
کمالگرا همیشه به بینقص بودن فعالیت های تحصیلی فرزندان خود می اندیشند و فرزندان نیز برای برآوردن
خواسته های والدین خود بویژه درخصوص مؤلفه های منظم بودن و تالش برای عالی بودن ،ابتدا در انجام تکالیف
تحصیلی خود طفره میروند و در مرحلهی بعد شروع به بهانه جویی و دلیل تراشی برای والدین میکنند که در
طوالنی مدت این رفتار در آن ها به صورت عادت ظهور خواهد کرد و در نتیجه در انجام تکالیف تحصیلی دچار
تعللورزی میشوند .در راستای یافته های تحقیق حاضر ،نتایج به دست آمده از تحقیق شیبانی ( ،)1981نشان داد که
از میان ابعاد کمالگرایی سازگار ،بعد نظم و سازماندهی به صورت غیرمستقیم ،منفی و معنادار قادر به پیشبینی
تعللورزی تحصیلی دانشجویان میباشد .ساکیسی  ،)1019 (11نیز در تحقیقش ،به این نتیجه دست یافت که ابعاد
کمالگرایی سازگار بر کاهش و افزایش تعللورزی تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار هستند .همچنین نتایج تحقیق
. Cakici
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راکس و دان ( ،) 1010نشان داد که ابعاد کمالگرایی مثبت بطور غیرمستقیم و معنادار بر تعللورزی تحصیلی
دانشآموزان تأثیرگذار میباشد.
ب راساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی دوم ،در سطح
معناداری  ،0/01بین مؤلفههای  9گانه ی کمالگرایی مثبت (نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،و تالش برای عالی بودن)
با متغیر اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی ارتباط منفی ،معکوس و
معنادار وجود دارد  .یعنی هر اندازه میزان کمالگرایی مثبت مادران افزایش یابد ،به همان اندازه میزان اضطراب امتحان
دانشآموزان کاهش مییابد و بالعکس .درخصوص ارتباط جنبه های مثبت کمالگرایی با اضطراب امتحان ،یافتههای
پیشین حکایت از عدم وجود ر ابطه یا رابطهی منفی بین دو سازه دارد .همچنین ،می توان اذعان داشت والدینی که
استانداردهای باالیی را برای فرزندان خود در نظر میگیرند و از آن ها انتظاراتی درخصوص منظم بودن ،هدفمند بودن
و عالی بودن دارند ،باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در فرزندان نسبت به تواناییهای خود میشوند و این نگران بودن
درباره رسیدن به اهداف و برآوردن انتظارات والدین با اطمینان پایین در دانشآموز نسبت به تواناییهایش در انجام
دادن تکالیف تحصیلی و در نتیجه بروز رفتارهای منفی مانند بهانه جویی و دلیل تراشی و اهمال کاری ارتباط دارد و
در بلندمدت به افت تحصیلی منجر میشود .در راستای یافته های تحقیق حاضر ،کشاورزی و همکاران ( ،)1985در
پژوهش خود ،به این نتیجه دست یافتند که ابعاد کمالگرایی سازگار (مثبت) به صورت غیرمستقیم بر اضطراب امتحان
اثرگذار است .رستگارآرانی ( ،)1985خدایار و کاکابرایی ( ،)1982و کولز  11و همکاران ( ،)1010نیز در تحقیقات خود
به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد کمالگرایی مثبت با اضطراب امتحان رابطهی منفی و معنادار وجود دارد.
براساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی سوم ،در سطح
معناداری  ،0/01میان مؤلفههای  9گانه ی کمالگرایی منفی (نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات و ادراک فشار از سوی
والدین) با متغیر تعللورزی تحصیلی دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی ارتباط مثبت،
مستقیم و معنادار وجود دارد  .یعنی هر اندازه میزان کمالگرایی منفی م ادران افزایش یابد ،به همان اندازه میزان
تعللورزی تحصیلی دانشآموزان نیز افزایش مییابد و بالعکس .کمالگرایان منفی ،اغلب اهمیت بیشتری به ارزشیابی
دیگران میدهند و در نتیجه این دسته از والدین ،برای عالی بودن نتایج تحصیلی فرزند انشان فشار بیشتری به آن ها
وارد میآورند .تعللورزی تحصیلی ،به عنوان روشی برای اجتناب از انتقاد قریب الوقوع از جانب والدین و یا خود
درباره ی عملکرد خویش با به تعویق انداختن تکالیف تحصیلی است که باید تکمیل شود .بنابراین ،دانشآموزان در
جهت برآوردن استاندارهای باالی والدین و نگرانی به خاطر تأیید یا عدم تأیید از سوی والدین خود و همچنین
احتماالً برای اجتناب از احساس شرمی که ممکن است به دلیل ناامید کردن والدین به دست دهد ،از انجام بموقع
تکلیف اجتناب میکنند و یا آن را به تعویق می اندازند .در راستای یافته های این تحقیق ،نتایج تحقیق شیبانی
( ،) 1981نشان داد که از میان ابعاد کمالگرایی ناسازگار ،بعد فشار از سوی والدین به صورت مستقیم ،مثبت و معنادار
قادر به پیشبینی تعللورزی تحصیلی دانشجویان میباشد .ساکیسی ( ،)1019نیز در تحقیقش ،به این نتیجه دست
یافت که ابعاد کمالگرایی ناسازگار بر کاهش و افزایش تعللورزی تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار میباشد .همچنین،
نتایج تحقیق راکس و دان ( ،) 1010نشان داد که ابعاد کمالگرایی منفی نیز بطور مستقیم و معنادار بر تعللورزی
تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار میباشد.
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براساس نتایج حاصله از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،در جهت بررسی فرضیهی چهارم ،در سطح
معناداری  ،0/01میان مؤلفههای  9گانه ی کمالگرایی منفی (نیاز به تأیید ،تمرکز بر اشتباهات و ادراک فشار از سوی
والدین) با متغیر اضطراب امتحان دانشآموزان دختر دورهی متوسطهی اول شهر نورآباد ممسنی ارتباط مثبت،
مستقیم و معنادار وجود دارد .یعنی هر اندازه میزان کمالگرایی منفی مادران افزایش یابد ،به همان اندازه میزان
اضطراب امتحان دانشآموزان نیز افزایش مییابد و بالعکس .اضطراب امتحان ،از جمله برجسته ترین پیامدهای منفی
است که کمالگرایی والدین با آن رابطه نشان داده است .والدینی که دارای سطوح ب االی کمالگرایی منفی هستند و از
فرزندان خود انتظارات باال دارند و چنانچه نتیجهی ح صله از عملکرد تحصیلی فرزندان مورد تأیید آنها نباشد ،شروع
به انتقاد از آنها میکنند ،باعث میشوند که دانشآموزان بر اثر ترس از شکست و ارزشیابی منفی والدین ،دچار
اضطراب بسیاری شوند که این امر نیز منجر به افزایش تعللورزی در آنان میشود .در راستای یافتههای تحقیق
حاضر ،نتایج حاصله از تحقیق کشاورزی و همکاران ( ،)1985مبنی بر اثرگذاری غیر مستقیم ابعاد کمالگرایی ناسازگار
(منفی) بر اضطراب امتحان همسو میباشد .رستگارآرانی ( ،)1985خدایار و کاکابرایی ( ،)1982و قدمی ( ،)1989و
همچنین کولز و همکاران ( ،)1010و هویت و فلت  ،) 1881( 19نیز در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند که
بین ابعاد کمالگرایی منفی با اضطراب امتحان رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود که مادران با برقراری تماس عاطفی مناسب ،و ایجاد عزت نفس باال
در فرزندان ،بستر مناسب و متعادلی برای تحصیل فرزندان خود فراهم کرده و از این طریق منجر به ارتقای انگیزش
پیشرفت و کاهش تعللورزی تحصیلی فرزندان خود شوند .همچنین ،توصیه میشود تا با تقدیر از مادرانی که از سطح
مطلوب کمالگرایی برخوردار میباشند و زمینههای آرامش خاطر و کاهش اضطراب آزمون فرزندان خود را فراهم
میآورند ،سایر مادران نیز به این امر تشویق شوند .به دست اندرکاران تعلیم و تربیت نیز توصیه میشود که انرژی خود
را در راستای کاهش کلیهی پارامترهای کمالگرایی منفی مادران صرف کرده و اطمینان داشته باشند که نتیجهی این
امر کاهش تعللورزی تحصیلی و اضطراب امتحان دانشآموزان و بهبود عملکرد تحصیلی آنان خواهد بود.
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