
 

585 

Original Article 
 

The comparative study of perfectionism and academic procrastination in 

students with high and low test anxiety 
 

Mahboobi E1, Tamannaeifar MR2* 

 

Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, I.R. Iran. 

 

Received: 2019/12/4 | Accepted: 2020/09/30  

  

Abstract: 
 

Background: Test anxiety as a common phenomenon among students is correlated with many 

factors. This study aimed to comparatively investigate the perfectionism and academic 

procrastination in students with high and low test anxiety.  

Materials and Methods: Sample consisted of 362 male and female students of 2nd course of 

high school of Kashan who were selected by multi-stage random sampling. In order to collect 

information the Academic Procrastination Scale, Multidimensional Perfectionism Scale and 

Test Anxiety Scale were used. Data were analyzed through t-test.  

Results: The results indicated that there was a significant difference between high and low 

test anxiety in students' perfectionism and academic procrastination.  

Conclusion: Students with high test anxiety were more perfectionist than students with low 

anxiety, with less positive perfectionism and more negative perfectionism. Also, these students 

showed more procrastination in their studies. These findings have empirical implications in 

educational environments that can have the role in students' academic achievement. 
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 پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال و گراییکمال مقایسه
 

محبوبی الهام
1
فرتمنایی محمدرضا ،

2* 

 

 مقدمه

 هامیلیون ساالنه که است فراگیر ایپدیده ،امتحان اضطراب

 نشان هایافته دهد.می قرار ثیرأتتحت جهان سراسر در را آموزدانش

 ایرانی آموزاندانش میان در امتحان اضطراب شیوع میزانکه  دهندمی

 روانی، واکنش نوع یک امتحان اضطراب [.1] است درصد ۴۳

 و مدرسه در ارزیابی موقعیت به ،رفتاری و فیزیولوژیایی هیجانی،

 ،امتحان اضطراب که اندداده نشان هاپژوهش [.2] است درس کالس

 باالیی امتحان اضطراب که افرادی و است ثابت نسبتاً زمان طول در

 [.۳] هستند درگیر کفایت عدم حس با اغلب ،کنندمی گزارش را

 نظمیبی گر،مداخله افکار ایجاد باعث ،فرد در امتحان اضطراب

 هایموقعیت در تکلیف از خارج رفتارهای یا شدید نگرانی عاطفی،

که  شودمی باعث امتحان اضطراب گاهی [.۴] شودمی ارزیابی

 از و ندریگب قرار تحصیلی کاریاهمال معرض در آموزاندانش

 تحصیلی موفقیت هاآن ترینمهم از یکی که اهدافشان به دستیابی

 از پرخطری رفتارهای تواندمی کاریمالاه این بمانند. باز است،

 را آن یا آورده وجودبه آموزاندانش بین در را سیگارکشیدن قبیل

 [.5] کند تشدید
 

 ،کاشان دانشگاه شناسی،روان گروه شناسی،روان ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 ایران کاشان،

 ایران کاشان، ،کاشان دانشگاه شناسی،روان گروه ،دانشیار .2

  مسؤول: نویسنده نشانی *

 کاشان دانشگاه راوندی، قطب بلوار کاشان،

 0315591۴999 دورنویس:                               03155919  تلفن:

 tamannai@kashanu.ac.ir  الکترونيک: پست

 9/7/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                  13/9/1398 :دریافت تاریخ

 افت امتحان، اضطراب پیامدهای ترینمهم جمله از دیگر سوی از

 اضطراب رواین از[. 5،1] است پیشرفته انگیز و تحصیلی عملکرد

 چشمگیری طوربه را جامعه در تحصیل ترک شیوع تواندمی امتحان

آموزان دانش از را ایحرفه و تحصیلی هایفرصت و [6] دهد افزایش

 ورود برای کردهتحصیل انسانی نیروی این، بر عالوه[. 7] کند سلب

 از تبادلی ،یندیآفر مدل در یافت. خواهد کاهش کار بازار به

 ،(آزمون مثال برای) زااسترس عوامل ارزیابی ،امتحان اضطراب

 مواقع در که عاطفی حاالت ،(تهدید مثال برای) هاموقعیت تفسیر

 حل هایسبکنیز  و شوندمی تجربه (اضطراب مثال برای) ارزشیابی

 اضطراب بیان و گیریشکل در مهمی نقش ،(اجتناب مانند) لهأمس

 که گرایانیکمال اندداده نشان هاپژوهش [.۴] کنندمی ایفا امتحان

 استانداردهای و هستند نگران خود گرفتن قرار ارزیابی مورد درباره

 امتحان اضطراب گیرند،می نظر در خودشان برای غیرمنطقی فردی

 مهمی نقش گراییکمال [. بنابراین11-8] کنندمی تجربه را بیشتری

 داده نشان مطالعات نتایج اساس این بر دارد. امتحان اضطراب در

 اضطراب حد، از بیش باالی استانداردهای با آموزانیدانش که است

 استانداردهای که آموزانیدانش به نسبت را بیشتری امتحان

، پژوهشی هاییافته همچنین[. 12] کنندمی تجربه ،دارند تریمنطقی

 و واقعی عملکرد بین مغایرت احساس که است این از حاکی

 ؛دهدنمی فرد بهرا  خطایی گونههیچ اجازه گرایانه،کمال انتظارات

 و شودمی ارزشیکم احساس دچار فرد صورتاین در زیرا

 پذیرترآسیب اضطرابی حاالت تجربه به نسبت را گرایانکمال

 شخصیتی صفت دارای که افرادی واقع[. در1۳-16] سازدمی

 به رسیدن در شکست از همواره ،[17] هستند منفی گراییکمال

 خالصه:

 هدف با حاضر پژوهش .گی داردهمبست بسیاری عوامل با، آموزاندانش بین در رایج ایپدیده عنوانبه، امتحان اضطراب هدف: و سابقه

  .گرفت انجام پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال و گراییکمال ایمقایسه بررسی

 گیرینمونه روش به که دادندمی تشکیل کاشان شهر متوسطه دوم دوره پسر و دخترآموز دانش ۳62 را نمونه اعضای ها:روش و مواد

 و چندبعدی گراییکمال رسشنامهپ ،تحصیلی کاریاهمال پرسشنامه از اطالعات آوریجمع منظور به شدند. انتخاب ایمرحلهچند تصادفی

  شدند. تحلیل t آزمون از استفاده با هاداده شد. استفاده امتحان اضطراب پرسشنامه

  دارد. وجود داریمعنی تفاوت پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش بین، تحصیلی کاریاهمال و گراییکمال در داد نشان نتایج نتایج:

 گراییکمال وبودند  گراترکمال پایین،امتحان  اضطراب دارای آموزاندانش به نسبت باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش گیری:نتیجه

 این دادند. نشان را بیشتری کاریاهمال، خود تحصیلی امور در آموزاندانش این همچنین داشتند. بیشتری منفی گراییکمال و کمتر مثبت

 باشند. داشته نقش آموزاندانش تحصیلی موفقیت در توانندمی وباشند می کاربردی تلویحات دارای آموزشی هایمحیط در هایافته

  امتحان اضطراب تحصیلی، کاریاهمال گرایی،کمال کلیدی: واژگان

 585-591 صفحات ،1۳99 دی - آذر ،5 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                            
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 ترسند،می نیافتنیدست اهداف و غیرواقعی باالی استانداردهای

 را اضطراب مانند منفی هیجانات کنند،می خود از انتقاد به شروع

 برانگیخته کمبود و نقص احساس از فرار برای و کنندمی تجربه

 دارای آموزاندانش ایمقابله هایسبک روی بر مطالعه [.18] دنشومی

 باال، امتحان اضطراب با آموزاندانش که داد نشان امتحان اضطراب

 ،گرفته نظر در ناخوشایند و تهدیدکننده را کنندهارزیابی هایموقعیت

 کاهش برای اجتنابی ایمقابله هایسبک از دارد احتمال

 تکلیف انجام در کاریاهمال درواقع [.9] کنند استفاده شاناضطراب

 دادند نشان پژوهشی هاییافته باشد. گریز هایراه از یکی تواندمی

 پشتکار تکالیف انجام در دارند، باالیی اضطراب که آموزانیدانش

 با مشابه رفتارهایی و کنندمی اجتناب دشوار تکالیف از یا ندارند

 بیانگر مطالعات نتایج، دیگر سوی از .[19] دهندمی نشان کاریاهمال

 امتحان شب تا را دروس مطالعه که کاریاهمال افراد که است این

 [.20] کنندمی تجربه را بیشتری اضطراب اندازند،می تعویق به

 هم بر پیچیده شکلی به دوسویه، ارتباطی در کاریاهمال و اضطراب

 حرمتبرای  تهدید احساس واسطهبه کاراهمال افراد گذارند.می اثر

 از میزان این[. 21] شوندمی دچار شدیدی اضطراب به خود،

و  بیندازند تعویق به را تکلیف آن انجام تا شودمی باعث اضطراب

 شیوع به توجه با[. 22] یابند رهایی آن از ناشی رنج از ترتیب، این به

 زندگی در آن منفی پیامدهای و آموزاندانش بین در امتحان اضطراب

 ساززمینه و مرتبط عوامل که است ضروری، آنان اجتماعی و فردی

 بیشتر بررسی برای، حاضر پژوهش در رواین از شود. شناسایی آن

 کاریاهمال و گراییکمال مقایسه به امتحان اضطراب با مرتبط عوامل

 خواهیم پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در تحصیلی

 پرداخت.

 

 هاروش و مواد

– مقطعی نوع از، (281297 کد )با حاضر پژوهش طرح

 آموزاندانش کلیه شامل، پژوهش این آماری جامعه است. ایمقایسه

 مورد جامعه از بود. کاشان شهر متوسطه دوم دوره پسر و دختر

 جرسی، و مورگان جدول و قبلی مشابه مطالعات براساس مطالعه،

 تصادفی گیرینمونه روش به پسر( 167 و دختر 195) نفر ۳62

 دوره مدارس میان از که ترتیب این به شدند. انتخاب ایچندمرحله

 کالس ۴ مدرسه هر از و مدرسه چهار کاشان، شهر متوسطه دوم

 مطالعه مورد هاینمونه کهآن از پس شد. انتخاب تصادفی صورتبه

 در هاآن به و شد داده توضیح آنان به پژوهش هدف شدند، انتخاب

 داده اطمینان هاداده گروهی تحلیل و اطالعات بودن محرمانه مورد

 از و کامل آگاهی با شدهانتخاب هایکالس آموزاندانش سپس شد.

 میانگین دادند. پاسخ هاپرسشنامه به تصادفی صورتبه تمایل، روی

 9/5۳ بود. 72/0 معیار انحراف با سال 79/16 آموزاندانش سنی

 معدل میانگین بودند. پسر هاآن درصد 1/۴6 و دختر هاآن درصد

 منظور به، حاضر پژوهش رد بود. 52/1 معیار انحراف با 99/17 هاآن

 گرفت: قرار استفاده مورد زیر هایپرسشنامه، اطالعات آوریجمع

 Solomon & Rothblum تحصیلی کاریاهمال مقیاس الف(

 در تحصیلی، کاریاهمال بررسی برای مقیاس این :آموزدانش نسخه

 تهیه و امتحان برای شدن آماده تکالیف، کردن آماده حوزه سه

 21 شامل وباشد می شدهساخته مقاالت ارائه یا نیمسالی گزارش

 هرگز، صورتبه ای،گزینه پنج طیف گویه، هر مقابل در است. گویه

 گویه 21 بر افزون دارد. قرار همیشه و اوقات اکثر گاهی،گه ندرت،به

 ویژگی دو سنجش برای (7 ،8 ،18 ،19 ،26 ،27) گویه 6 مذکور،

 عادت تغییر به تمایل و بودن کاراهمال به نسبت ناراحتی احساس

 مقیاس، سازنده پیشنهاد به بنا که است شده گرفته نظر در کاریاهمال

 در [.2۳] شوندنمی منظور ال،ؤس 6 این اعتبار، و روایی محاسبه در

 آلفای ضریب از ای،گویه21 مقیاس اعتبار تعیین منظور به، پژوهشی

 گویه همبستگی و عامل تحلیل روش از روایی احراز برای و کرونباخ

که  داد نشان پژوهش این نتایج است. شده استفاده کل، نمره با

 و است داریمعن و مطلوب، پرسشنامه کل نمره با هاگویه همبستگی

 در[. 2۴] است 91/0 برابر مقیاس، کرونباخ آلفای پایایی ضریب

 کاریاهمال مقیاس برای کرونباخ آلفای ضریب نیز، دیگری پژوهش

 احساسات که (7 ،8 ،18 ،19 ،26 ،27) االتؤس حذف با تحصیلی

 آمد. دستبه 92/0 سنجند،می کاریاهمال به نسبت را پاسخگو

 امتحان برای شدن آماده لفهؤم برای کرونباخ آلفای ضریب همچنین

 آماده لفهؤم برای و 81/0 مقاله ارائه و کردن آماده لفهؤم برای ،75/0

، حاضر پژوهش در [.25] شد محاسبه 85/0 تکالیف ارائه و کردن

 و 82/0 کاریاهمال برای کرونباخ آلفای روش به مقیاس این پایایی

 و امتحانات برای شدن آماده تکالیف، کردن آماده هایلفهؤم برای

 71/0 و ۴5/0 ،72/0 ترتیببه مقاالت ارائه و نیمسالی گزارش تهیه

 آمد. دستبه

ال است ؤس ۳5شامل ی: این مقیاس، گرایی چندبعدمقیاس کمالب( 

نگرانی در مورد  چهار بعد .سنجدگرایی را در شش بعد میو کمال

ال(، انتظارات ؤس ۴اعمال )ال(، تردید نسبت به ؤس 9اشتباهات )

گرایی منفی را کمال ال(ؤس ۴انتقاد والدین ) و ال(ؤس 5) والدین

 از ایدرجه5 لیکرت طیف یک در مقیاسخرده دهند. اینتشکیل می

 در [.26] شودمی گذارینمره (1) مخالفم کامالً تا (5) موافقم کامالً

 بینرا  آزمون هایزیرمقیاس درونی همسانی ضریب میزان، پژوهشی

 گزارش 90/0 را آزمون کل درونی همسانی ضریب و 9۳/0 تا 7۳/0

 و سازه اعتبار، دانشجویان روی بر پژوهشی نتایج [.27] دانکرده

 تأیید را فراست چندبعدی گراییکمال مقیاس عاملی شش ساختار
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 پایایی و همگرا روایی از مقیاس اینکه  داد نشان نتایج همچنین کرد.

 گراییکمال مقیاس همگرای روایی ارزیابی است. دارربرخو مطلوبی

 روابط به مربوط تجارب پرسشنامه از استفاده با ،Frost چندبعدی

 کوتاهه پرسشنام آگاهی،ذهن وجهیپنج هپرسشنام ،تنگاتنگ

 و اضطراب افسردگی، مقیاسنیز  و هیجان شناختی جویینظم

 هایزیرمقیاس همبستگی ضرایب اغلب که گرفت صورت استرس

 دستبه داریمعن گرایی،کمال هایزیرمقیاس با یادشده ابزارهای

 از فراست، چندبعدی گراییکمال مقیاس پایایی بررسی در .آمدند

 برای کرونباخ آلفای ضرایب شد. استفاده درونی همسانی روش

 اعمال، به نسبت تردید ،اشتباهات مورد در نگرانی هایمقیاسخرده

 فردی استانداردهای و ترتیب و نظم والدین، انتقاد والدین، انتظارات

 دستبه 81/0 و 8۴/0 ،66/0 ،7۴/0 ،6۳/0 ،80/0 ترتیببه پرسشنامه

 روش به منفی گراییکمال پایایی نیز حاضر پژوهش در. [28] آمد

 این امتحان: اضطراب مقیاس ج( آمد. دستبه 82/0 کرونباخ آلفای

 اجتماعی، تحقیر مقیاسخرده سه شامل و دارد سؤال 2۳ مقیاس

 صفر از لیکرت روش به آزمون این است. تنیدگی و شناختی خطای

 اضطراب دهندهنشان آن باالی نمرات و شودمی گذارینمره ۳ تا

 یک هر برایحاضر،  پژوهش در پرسشنامه این پایایی است. پایین

 مقیاس کل برای و 81/0 ،85/0 ،86/0 ترتیببه هامقیاسخرده از

 بر مقیاس این اکتشافی تحلیل نتایج [.29] است شده گزارش 91/0

 پایایی و روایی از مقیاس اینکه  داد نشان ایرانی دانشجویان روی

 این پایایی خود پژوهش در پژوهشگران، است. برخودار خوبی

 هایمقیاسخرده از یک هر برای کرونباخ آلفای روش به را مقیاس

 ،8۳/0 ،85/0 ترتیببه تنیدگی و شناختی خطای اجتماعی، تحقیر

 پژوهش در [.۳0] اندآورده دستهب 91/0 مقیاس کل برای و 90/0

 برای و 87/0 مقیاس کل برای پرسشنامه این پایایی نیز حاضر

 ترتیببه، تنیدگی و شناختی خطای اجتماعی، تحقیر هایمقیاسخرده

 آمد. دستهب 80/0 و 75/0 ،87/0

 

 نتایج

 متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین 1شماره  جدول

 دارای آموزاندانش در را گراییکمال و تحصیلی کاریاهمال

  دهد.می نشان پایین و باال امتحان اضطراب

 کاریاهمال متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین -1جدول شماره 

 و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در گراییکمال و تحصیلی

 پایین

 آماری شاخص

 متغیرها

 استاندارد انحراف و میانگین

(M±SD) 

 اضطراب

 باال امتحان

 امتحان اضطراب

 پایین

 0۳/75±9۴/11 81/8۴±۴5/10 تحصیلی کاریاهمال

 ۴9/115±72/16 18/12۳±6/15 گراییکمال

 52/±82 ۴5/7 50/±۴ 69/7 مثبت گراییکمال

 72/±77 76/10 62/±67 66/1۳ منفی گراییکمال

 

 نمرات میانگین، دهدمی نشان 1شماره  جدول هایداده که طورهمان

 در منفی و مثبت گراییکمال گرایی،کمال تحصیلی، کاریاهمال

 ،18/12۳ ،81/8۴ ترتیببه باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش

 تحصیلی، کاریاهمال نمرات میانگین همچنین، است. 67/62 و ۴/50

 دارای آموزاندانش در منفی و مثبت گراییکمال گرایی،کمال

 77/72 و 82/52 ،۴9/115 ،0۳/75 ترتیببه پایین امتحان اضطراب

 واریانس تساوی و بهنجاری هایمفروضه بررسی جهت است.

 لوین آزمون و اسمیرونف - کلموگروف آزمون از پژوهش متغیرهای

 برای اسمیرونف - کلموگروف آزمونکه  داد نشان نتایج شد. استفاده

 توزیع بهنجاربودن فرض بنابراین نیست. دارمعنی پژوهش متغیرهای

 )جدولشود می ییدأت پژوهش مورد جامعه در متغیرها هاینمره

  (.2 شماره

 

 درباره رونوفاسمی - کولموگروف آزمون نتایج -2شماره  جدول

 پژوهش متغیرهای هاینمره توزیع بهنجاری
 داریمعنی سطح آماره متغیرها

 2/0 0۴/0 تحصیلی کاریاهمال

 19/0 0۴2/0 گراییکمال

 2/0 071/0 مثبت گراییکمال

 2/0 0۴1/0 منفی گراییکمال

 

 پژوهش متغیرهای برای لوین مقدارکه  داد نشان لوین آزمون نتایج

 متفاوت داریمعنی طوربه هاگروه هایواریانس، نبوده دارمعنی

 گیردمی قرار ییدأت مورد هاواریانس یکسانی فرضدر نتیجه  و نیستند

  (.۳ شماره )جدول
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 پژوهش متغیرهای در لوین هایواریانس یکسانی آزمون نتایج -۳شماره  جدول
 آزادی درجه آماره متغیرها

 گروهی بین 

  آزادی درجه

 گروهی درون

 داریمعنی سطح

تحصیلی کاریاهمال  ۴2/2 1 2۳8 12/0 

گراییکمال  85/0 1 2۳8 ۳5/0 

مثبت گراییکمال  62/0 1 2۳8 ۴۳/0 

منفی گراییکمال  9۴/2 1 2۳8 17/0 

 

 تحصیلی کاریاهمال متغیرهای t آزمون تحلیل نتایج ۴شماره  جدول

 پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در را گراییکمال و

 دهد.می نشان

 

 پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در گراییکمال و تحصیلی کاریاهمال متغیرهای t آزمون نتایج -4شماره  جدول
 دارییمعن سطح آزادی درجه t هامیانگین تفاوت متغیرها

 0001/0 2۳8 7۳/6 78/9 تحصیلی کاریاهمال

 0001/0 2۳8 68/۳ 68/7 گراییکمال

 01۴/0 2۳8 -۴7/2 -۴1/2 مثبت گراییکمال

 0001/0 2۳8 ۳9/6 09/10 منفی گراییکمال

 

 بین، دهدمی نشان ۴شماره  جدول هایداده که طورهمان

 تفاوت پایین و باال امتحان اضطراب دارای گرایکمال آموزاندانش

 بین(. =001/0P< ،68/۳t= ،68/7MD) دارد وجود دارییمعن

پایین  و باال امتحان اضطراب دارای مثبت گراییکمال با آموزاندانش

(. =05/0P< ،۴7/2-t= ،۴1/2-MDداری وجود دارد )تفاوت معنی

 امتحان اضطراب دارای منفی گراییکمال با آموزاندانش بین همچنین

، =001/0P< ،۳9/6t) دارد وجود دارییمعن تفاوت پایین و باال

09/10MD=). دارای آموزاندانش نمرات میانگین کهطوریبه 

 و مثبت گراییکمال گرایی،کمالهای متغیر در باال امتحان اضطراب

 امتحان اضطراب دارای آموزاندانش با مقایسه در منفی گراییکمال

 کاریاهمال بین همچنین است. ترپایینی داریمعن طوربه پایین

 تفاوت پایین و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش تحصیلی

. (=001/0P< ،۳7/6t= ،78/9 MD) دارد وجود دارییمعن

 باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش نمرات میانگین کهطوریبه

 دارای آموزاندانش با مقایسه در تحصیلی کاریاهمال متغیر در

 است. ترپایینی داریمعن طوربه پایین امتحان اضطراب

 

 بحث

 و گراییکمال ایمقایسه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 و باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش در تحصیلی کاریاهمال

 آموزاندانش گراییکمال بینکه  داد نشان نتایج .گرفت انجام پایین

 دارد. وجود دارییمعن تفاوت پایین و باال امتحان اضطراب دارای

 به [.1۳-16] کندمی ییدأت را یافته این، پیشین هایپژوهش نتایج

، منفی گراییکمال دارای افراد گرایی،کمال حوزه پژوهشگران اعتقاد

 اعمال درباره و کنندمی تجربه را استرس و نگرانی شکست، از ترس

 و شوندمی فکری نشخوار دچار، والدین انتقادات و انتظارات خود،

 دیگر سوی از[. ۳1] کندمی اضطراب مستعد را آنان هاویژگی این

 استانداردهای داشتن دلیلبه منفی گرایانکمال درکه  رسدمی نظربه

 همچنین [.9-11] شودمی مشاهده بیشتری اضطراب غیرمنطقی، باالی

 عدبُ، منفی گرایانکمال منفی خودارزیابیکه  دریافتند پژوهشگران

 سوی از[. ۳2] دهدمی قرار تأثیر تحت را امتحان اضطراب عاطفی

 در بینانهغیرواقع و گرایانهکمال باورهای است ممکن دیگر

 و والدین توقعات و انتظارات باالی سطح براساس آموزان،دانش

 و هاتوانایی با انتظارات این چهچنان بنابراین شود. ایجاد معلمان

 باشند، غیرمنطقی یا جاهناب ونباشند  متناسب آموزاندانش امکانات

[. ۳۳] شوند آموزاندانش امتحان اضطراب افزایش باعث توانندمی

 آموزاندانش تحصیلی کاریاهمال بینکه  داد نشان نتایج همچنین

 دارد. وجود دارییمعن تفاوت پایین و باال امتحان اضطراب دارای

 اضطرابکه  اندداده نشانی دیگر هاپژوهش نتایج یافته، این با همسو

 و مثبت رابطه، (نگرانی و پذیری)هیجان آن هایمؤلفه و امتحان

 افزایش باطوری که به ،داشته تحصیلی کاریاهمال با دارییمعن

[. 22،5] یابدمی افزایش نیز تحصیلی کاریاهمال امتحان، اضطراب
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 دادن انجام برای یا دارند شکست از ترس که افرادی رسدمی نظربه

 کنند،نمی رضایت و راحتی احساس ،تکالیف از خاصی انواع

 مضطرب ،شوندمی فراخوانده کارها آن انجام برای کههنگامی

 ،دارد امکان کهجایی تا کار انداختن تعویق به با بنابراین شوند.می

 کاریاهمال یا تکلیف از اجتناب کاهند.می شاناضطراب شدت از

 را اضطراب زیرا ،شودمیمؤثر تبدیل  منفی کنندهتقویت یکبه 

 فرد در تکلیف از اجتناب الگوی ترتیب بدین دهد.می کاهش

 برای که افرادی دهدمی نشان هاپژوهش نتایج [.5] شودمی همیشگی

 یا و اضطراب این از رهایی برای دارند، اضطراب کارهایشان انجام

 به، کرده اجتناب کار آن انجام از خود، نفس عزت حفظ برای

 سطوح از که افرادیبنابراین  [.۳۴-۳6] شوندمی دچار کاریاهمال

 هایواکنش به توجه مستعد برند،می رنج امتحان اضطراب باالی

 دچار دانشجویان هستند. (تحصیلی کاریهمال)ا تکالیف با غیرمرتبط

 در بالقوه شکست با رابطه در فکری نشخوار اغلب امتحان، اضطراب

 فیزیولوژیکی برانگیختگی و عاطفی پریشانی با همراهرا  امتحان

 تفسیر خطر و تهدید عنوانبه مکررطور به که نمایندمی تجربه

 تحصیلی کاریاهمال و کشیدن کار از دست باعث و شوندمی

  [.22] دنگردمی

 

 گیرینتیجه

 باال امتحان اضطراب دارای آموزاندانش، حاضر پژوهش در

 گراترکمال پایین،امتحان  اضطراب دارای آموزاندانش به نسبت

 داشتند. بیشتری منفی گراییکمال و کمتر مثبت گراییکمال وند بود

 کاریاهمال، خود تحصیلی امور در آموزاندانش این همچنین

 از آموزاندانش از بسیاری است ممکن دادند. نشان را بیشتری

 در هیجانی هایتجربهاز  اما ،باشند آگاه خود کارانهاهمال تمایالت

 این تغییر برای الزم انگیزه و آگاه نباشند تحصیلی هایدشواری زمان

 این در تواندمی حاضر پژوهش هاییافته باشند. نداشته را وضعیت

 آموزش با رو،این از باشد. داشته بسزایی نقش سازیآگاه

 منفی هایهیجان مدیریت درآموزان دانش به توانمی هاییتکنیک

 کرد. بسیاری کمکآن  ناسالم رفتاری پیامدهای و اضطراب ویژهبه

 دانش بسط و توسعه به تواندمی سویک از پژوهشاین  نتایج بنابراین

 این دیگر سوی ازو  کند کمک امتحان اضطراب زمینه در بنیادی

، درمانی مراکز و هاکلینیک دانشگاهی، و آموزشی مراکز در، نتایج

 تلویحات دارای بالینی متخصصان و تحصیلی مشاوران برای

 که جاآن از دارد. نیز هاییمحدودیت پژوهش این است. کاربردی

 شده انجام مشخص مقطع یک آموزاندانش روی بر پژوهش این

 احتیاط با هاجمعیت سایر به نتایج تعمیم است الزم بنابراین است،

 دارای آموزاندانش در دارد احتمال دیگر، سوی از گیرد. صورت

 باشند. متفاوت نیز دیگری تحصیلی متغیرهای، پایین و باال اضطراب

 ادراک و پذیریانعطاف عدم دلیلبه پرسشنامه از استفاده این بر عالوه

 بنابراین هاست.محدودیت از دیگر یکی، کنندگانشرکت متفاوت

 اضطراب بر مؤثر متغیرهای سایر آتی، تحقیقات در شودمی پیشنهاد

 عمیق کیفی مصاحبه مانند، تریمتنوع ابزارهای از استفاده با امتحان،

  بگیرند. قرار مطالعه مورد دیگر مقاطع آموزاندانشبین  درنیز  و

 

 قدردانی و تشکر

کنندگانی که ما را در اجرای این پژوهش شرکتاز کلیه 

یاری کردند، سپاسگزاریم.
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