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چکیده
اضطراب امتحان پدیدهای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و میتوان آن
را رایجترین ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست .از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه
کمالگرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد .بهمنظور دستیابی به این
هدف از میان  0141نفر دانشجوی دختر و پسر دانشکده فنی و حرفهای شهر قزوین که در سال تحصیلی -31
 0931مشغول تحصیل بودند؛ بر اساس فرمول کوکران و نمونهگیری تصادفی طبقهای ،تعداد  112نفر انتخاب
شدند .ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس پنجوجهی ذهن آگاهی ،پرسشنامههای اضطراب
امتحان و کمالگرایی بودند .ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری ) (SEMو با
استفاده از نرمافزارهای  ،SPSSویراست  02و لیزرل انجام گرفت .نتایج نشان دادند ذهن آگاهی در رابطه
کمالگرایی با اضطراب امتحان میانجی گر کامل است .همچنین الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با
دادهها برخوردار است؛ بنابراین با توجه به نقش مهم ذهن آگاهی در درمان اضطراب امتحان ،ضروری است
برنامه آموزش ذهن آگاهی در مراکز مشاوره دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.
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مقدمه
اضطراب وجه الینفک زندگی انسان است؛ اما همین امر میتواند تیغ دو لبه سازش یافتگی
یا سازش نایافتگی آدمی تلقی شود .با آنکه بدون اضطراب نمیتوان زندگی انسان را تصور
کرد ،اما در مورد وجه مرضی آن نیز تالشهای زیادی برای درمان صورت میگیرد و زمان
و هزینههای زیادی برای افراد به دنبال دارد (سادوک و سادو ک0931 ،0؛ ترجمه
پورافکاری).
اضطراب امتحان 1یکی از انواع اضطراب مدرسه است که بهعنوان یک پدیده مهم و
متداول آموزشی ،رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .این
اضطراب یکی از متغیرهای شناختی-هیجانی بسیار مهمی است که پژوهشهای زیادی را به
خود اختصاص داده است .بر اساس گزارش انجمن اضطراب آمریکا ،)1101( 9شیوع
اضطراب امتحان شدید در بین دانش آموزان دبیرستانی تقریباً  01الی  11درصد است .این
دانش آموزان از عملکرد پایین در امتحان ،مشکل در درک و فهم آموزشها و عملکرد
ضعیف در سایر زمینهها ،رنج میبرند( .انجمن اضطراب آمریکا .)1101 ،در ایران نیز میزان
شیوع اضطراب امتحان در بین دانش آموزان  01/1درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی،
.)0920
در واقع اضطراب امتحان پدیدهای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات
تحصیلی همراه است و میتوان آن را رایجترین و پایدارترین ترس در میان دانش آموزان و
دانشجویان دانست (اورباخ ،لندسلی و گری .)1111 ،4اضطراب امتحان بهواسطه بیم ،هراس
و نشخوار ذهنی از طریق شکست بالقوهای که در خالل موقعیت امتحان تجربه میشود و
ترس از ارزیابی منفی در حیطه تحصیلی مشخص میگردد (الوسون .)1111 ،1زلومک

1

( ) 1111اضطراب امتحان را الگوی ترسی خاص و متمرکز در پاسخ به موقعیت ارزیابی
عملکرد دانشآموز میداند .دانش آموزان و دانشجویان دارای اضطراب امتحان باال ،نسبت
به افراد کمتر مضطرب ،تمایل ضعیفتری برای انجام تکلیف و امتحان دارند .آنها توجه
1. Sadock & Sadock
2. Test Anxiety
3. American Test Anxiety Association
4. Orbach, Lindsly & Grey
5. Lawson
6. Zlomke
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خود را به فعالیتهای نامربوط به تکلیف ،اشتغال فکری همراه با نگرانی ،انتقاد از خود و
نگرانیهای جسمانی نموده و در نتیجه توجه کمتری به کوششهای تکلیف محور دارند؛ که
این امر سبب کاهش عملکرد آنان میشود (الوسون .)1111 ،برخالف گذشته که به نقش
عوامل شناختی در اضطراب توجه میشد ،تحقیقات اخیر بر اهمیت عوامل شخصیتی و
انگیزشی تأکید میکنند و همچنین رابطه آنها با اضطراب امتحان را در چندین پژوهش به
اثبات رسانیدهاند (بشارت .)0922 ،کمالگرایی بهعنوان یکی از عوامل شخصیتی،
پیشبینی کننده مهمی برای پیامدهای روانشناختی منفی مانند اضطراب است (کیم،
.)1111
کمالگرایی یک ویژگی شخصیتی است که با وضع کردن استانداردهای بسیار باال برای
عملکرد ،ارزیابی از خود بهصورت انتقادی ،ارزیابی افراد خانواده بهصورت انتقادی ،نگرانی
دربارۀ اشتباهات و ارزیابی دیگر مردم بهصورت انتقادی تعریف شده است (هافمن ،استوبر
و ماسچ .)1101 ،0یافتههای پژوهشی فلت و هویت ( )1114نشان داده است که افکار خودکار
درگیر کمالگرایی و جنبههای بین فردی سازه کمالگرایی بهشدت با اضطراب در ارتباط
میباشند .رویهمرفته رابطه بازخوردهای کمال گرایانه با اضطراب و اختالالت اضطرابی در
پژوهشها تأیید شده است (ایزانلو ،عبدخدایی و مهرام.)0931 ،
یافتههای پژوهشی وجود نوعی کمالگرایی بهنجار را در مقابل کمالگرایی نوروتیک
تأیید کردهاند جنبه نوروتیک کمالگرایی ناسالم و سازش نایافته است و با نگرانیهای کمال
گرایانه مانند نگرانی دربارۀ اشتباهها ،تردید دربارۀ عمل ،ترس از عدمتأیید دیگران و
ناهماهنگی بین انتظارها و نتایج مرتبط است .این بعد با عاطفه منفی همبستگی مثبت دارد
(استوبر و همکاران .)1104 ،کمالگرایان نوروتیک بر این باور هستند که باید به معیارهای
بسیار باال دست یابند و هیچ شکست و اشتباهی را نمیپذیرند ،اما از آنجا که به این معیارها
خیلی باال به علت غیرواقع بینانه بودن دست نمییابند ،مستعد تنیدگی ،افسردگی و اضطراب
هستند (ماسیدو.)1101 ،
کمالگرایی در بین دانش آموزان و دانشجویانی که عملکرد تحصیلی نقش مهمی در
پیشرفت شخصیشان دارد ،امری شایع است .دانش آموزان و دانشجویان کمالگرا با تالش
فزاینده برای بینقص بودن و تعیین کردن استانداردهای افراطی بهطور مداوم برای خود،
1. Hoffman & Stoeber & Musch
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همراه با تمایل برای ارزیابی انتقادی باال برای رفتارشان مشخص میشوند و به درست انجام
دادن تکالیف اکتفا نمیکنند و عملکرد بهتر داشتن نسبت به دیگران بهتنهایی برای آنها
قابلقبول نیست بلکه رضایت آنها تنها زمانی حاصل میشود که بدون هیچ خطایی و
بهصورت کامل تکالیف خود را انجام دهند به همین دلیل آنها یا سراغ مسئولیت
نمیروند یا آن را نیمهکاره رها میکنند در نتیجه دچار افت تحصیلی میشوند (ییند 0و
همکاران.)1100 ،
در مورد مکانیسمهای زیربنایی در رابطه بین کمالگرایی و اضطراب تبیینهای مختلفی
صورت گرفته است (جیمز ،وارپالنکن و رایمز .)1101 ،1شهار 9و همکاران ( )1119نشان
دادند افراد کمالگرا بهطور معنیداری در تأیید مفاهیم کمال گرایانه دچار سوگیری هستند.
این سوءتعبیرها همایندی بسیار باالیی با سوءتعبیرهای منفی نظیر آنچه در افسردگی و
اضطراب اتفاق میافتد ،دارند (شری ،استوبر و راماسیوبو .)1101 ،4در واقع بسیاری از افراد
گرایشهای کمال گرایانه و افکار مزاحم را تجربه میکنند ولی آنچه باعث میشود این
تجارب بهعنوان عاملی اضطراب زا عمل کند تفسیر افراد از این افکار است (شری و
همکاران .)1101 ،در همین راستا ،مفهوم ذهن آگاهی که یکی از مکانیسمهای زیربنایی مهم
شناختی در رابطه کمالگرایی و اضطراب است .ذهنآگاهی هشیاری غیرقضاوتی،
غیرقابلتوصیف و مبتنی بر زمان حال نسبت به تجربهای است که در یکلحظه خاص در
محدوده توجه یک فرد قرار دارد؛ عالوه بر آن ،این مفهوم اعتراف به تجربه یادشده و
پذیرش آن را نیز شامل میشود (جانوسکی و لوکجا ن .)1101 ، 1در تعریفی دیگر
ذهنآگاهی فنی است که در ترکیب با مراقبه 1و جهتگیریهای ذهنی خاص نسبت به
یک تجربه ،آگاه شدن نسبت به زمان حال ،به نحوی غیرقضاوتی ،با به حداقل رساندن
درگیری در افکار و احساسات را تشویق میکند .تعاریف مختلف از ذهن آگاهی ،سه
ویژگی اساسی را منعکس میکنند .الف) توجه و آگاهی متمرکز بر زمان حال ب) قصد یا
هدفمندی که مؤلفه انگیزشی را به توجه و رفتار شخص اضافه میکند ج) نگرش که
1. Yiend
2. James & Verplanken & Rimes
3. Shahar
4. Sherry & Stoeber & Ramasubbu
5. Janowski & Lucjan
6. Meditation
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نحوۀ توجه کردن فرد را نشان میدهد ،یا وضعیتی که شخص در هنگام توجه کردن
دارد ،نظیر عالقه ،کنجکاوی ،عدم قضاوت ،پذیرش و پاسخدهنده بودن (مور و
مالیندوسکی.)1113 ،0
ذهن آگاهی فرد را ب ایجاد رابطۀ اساساً متفاوت با تجربه احساسهای درونی و
حوادث بیرونی ،از طریق ایجاد آگاهی لحظهبهلحظه و جهتگیری رفتاری مبتنی بر
مسئولیت عاقالنه بهجای واکنشپذیری اتوماتیک ،قادر میسازد .با بهکارگیری هدفمند
کارکردهای عالی ذهن از جمله توجه ،آگاهی ،نگرش مهربانانه ،کنجکاوی و دلسوزی،
ذهن آگاهی میتواند بهطور مؤثر بر واکنشهای هیجانی از طریق بازداری قشری سیستم
لیمبیک کنترل اعمال نماید (کابات-زین)1119 ،1؛ بنابراین افرادی که سطوح باالتر ذهن
آگاهی را نشان میدهند تفکرات خودآیند منفی کمتری نشان میدهند و معتقدند که
قادرند خود را از چنین تفکراتی رها نمایند .استفاده از ذهن آگاهی میتواند شیوه
فراشناختی پردازش را به کار گیرد و انعطافپذیری در پاسخ به تهدید را افزایش دهد (تونی
آتو.)1114 ،9
همانطور که گفته شد ،زمینهیابیها نشان میدهد که اضطراب امتحان عاملی اساسی در
افت عملکرد دانشجویان است ،بنابراین بررسی و تحقیق در این زمینه میتواند در کمک به
دانشجویان در تعامل با این بحث اساسی سودمند باشد .باید توجه داشت که شناخت عوامل
همبسته و پیشبینهای اضطراب امتحان تنها بخش کوچکی از تالش جهت بررسی کامل
این پدیده است .موفقیت بیشتر هنگامی حاصل میشود که مکانیسمهای زیربنایی که در
وقوع این هیجان دخیل هستند ،شناسایی شوند .در مدلهای پویا از روابط بین متغیرها ،تأثیر
متغیر پیشبین بر متغیر مالک از طریق متغیرهای میانجی صورت میگیرد .این مدلها نخستین
بار توسط تولمن در بازنگری او از مدل محرک-پاسخ 4معرفی شد و با نظریه اسناد گسترش
یافت (سرمد .)0912 ،متغیر میانجی معموالً یک متغیر درونزاد است یکی ازای ن متغیرها،
ذهن آگاهی است .طبق آنچه گفته شد در این تحقیق تالش میشود که مکانیسم
روانشناختی که از طریق آن کمالگرایی بر اضطراب امتحان اثر میگذارد موردبررسی قرار
1. Moore & Malinowsk
2. Kabat-Zinn
3. Toneatto
4. S- O- R
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گیرد؛ بنابراین در این تحقیق نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین کمالگرایی با اضطراب
امتحان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .شکل  0الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان
میدهد.

شکل  .1الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

روش
روش اجرای پژوهش ،غیرآزمایشی و طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی مبتنی بر
تحلیل مسیر بود .جامعه آماری این پژوهش را  0141نفر از دانشجویان دختر و پسر
آموزشکده فنی و حرفهای شهر قزوین که در  01رشته و در  1گروه که در سال تحصیلی
 31-31در حال تحصیل بودند ،تشکیل دادند .بر اساس فرمول کوکران ،حداقل حجم
نمونهای برابر با  112نفر تعیین شد که این نمونه به شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی
برحسب رشتههای تحصیلی انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای
زیر بود:
پرسشنامه اضطراب امتحان :)TAI( 0برای بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان در این
پژوهش از پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمیو همکاران ( )0911استفاده شد .این
پرسشنامه دارای  11عبارت است که بهصورت لیکرت  4درجهای (هرگز= ،1بهندرت=،0
1. Test Anxiety Inventory
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گاهی اوقات= 1و اغلب اوقات= )9نمرهگذاری میشود .حداقل نمره در این آزمون صفر و
حداکثر  11است .هر چه فرد نمره باالتری کسب کند ،نشاندهنده اضطراب بیشتری است.
ضریب انسجام درونی ،تنصیف و بازآزمایی آزمون توسط ابوالقاسمی و همکاران ( )0911با
فاصله زمانی چهار هفته به ترتیب برابر 1/11 ،1/23 ،1/34 ،گزارش شده است .همچنین
ضرایب همبستگی بهدستآمده از رابطه پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب
عمومی و عزتنفس کوپر اسمیت توسط ابوالقاسمی و همکاران ( )0911به ترتیب برابر 1/11
و  -1/11گزارش شده است؛ و این پژوهشگران بهکارگیری آن را برای نمونه ایرانی مناسب
دانستهاند .در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برابر  1/20به دست آمد.
پرسشنامه کمالگرایی :در این پژوهش ابعاد کمالگرایی آزمودنیها با استفاده از مقیاس
چندبعدی کمالگرایی ( )MPSموردسنجش قرار گرفت .این مقیاس توسط هویت و فلت
( )0330ابداع و در ایران توسط بشارت ( )0920روی نمونه ایرانی هنجاریابی و اعتبار یابی
شده است .این مقیاس یک آزمون  91سؤال است که ده ماده اول آن کمالگرایی خویشتن
مدار ،ده ماده دوم آن کمالگرایی دیگر مدار و ده ماده آخر ،کمالگرایی جامعه مدار در
یک مقیاس  1درجهای لیکرتی (از نمرۀ  0تا  )1میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی
در زیر مقیاسهای سهگانه به ترتیب  01و  11است؛ یعنی کسی که نمره  01را به دست آورده
است دارای کمترین میزان کمالگرایی و کسی که نمره  11را کسب نموده دارای بیشترین
میزان کمالگرایی در هریک از سه بعد کمالگرایی است .روش نمرهگذاری مقیاس برای
تمام دادهها بهصورت معکوس است ،یعنی به گزینه " کامالً موافقم" نمرۀ  1و به گزینه "
کامالً مخالفم " نمرۀ  0تعلق خواهد گرفت .در اعتبار یابی مقدماتی نرم ایرانی این مقیاس
که توسط بشارت ( )0920روی یک نمونه  021نفری از دانشجویان دانشکدههای مختلف
دانشگاه تهران انجام شد ،آلفای کرونباخ بهدستآمده ،برای کمالگرایی خویشتن مدار
 ،1/31برای کمالگرایی دیگر مدار  1/29و برای کمالگرایی جامعه مدار  1/12بوده که
نشانه همسانی درونی 0 0باالی مقیاس است .در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای ابعاد کمالگرایی خویشتن مدار ،کمالگرایی دیگر
مدار و کمالگرایی جامعه مدار به ترتیب برابر  1/11 ،1/12و  1/21به دست آمد.
1. Internal consistency

101

فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره پنجاه و یکم ،سال پانزدهم ،بهار 98

مقیاس پنجوجهی ذهن آگاهی :بائر و همکاران ( ،)1111جهت آشکار کردن جنبههای
احتمالی سازه ذهنآگاهی ،این ابزار را با تلفیق ابزارهای موجود سنجش ذهنآگاهی شامل
مقیاس آگاهی از توجه ( ،)MASSپرسشنامۀ ذهنآگاهی فرایبورگ ( ،)FMIمقیاس
ذهنآگاهی عاطفی و شناختی ( )CAMSو پرسشنامه ذهنآگاهی ( )MQساختند .ساختار
نهایی شده 93 ،سؤال را شامل میشود که پنج عامل مرتبۀ اول و یک عامل مرتبۀ دوم را
میسنجد .بائر و همکاران ( )1111ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی آن را در نمونۀ
آمریکایی مناسب گزارش کردهاند ( .)1/21نتایج تحلیل عاملی پنج عامل را شناسایی کرده
که جنبههای مختلف ذهنآگاهی را ارزیابی میکند .این عوامل شامل مشاهده ،توصیف،
عمل از روی آگاهی ،عدم قضاوت در مورد تجربۀ درونی و عدم واکنش به تجربۀ درونی
است .بر اساس نتایج همسانی درونی عاملها مناسب بود و ضریب آلفا در گسترهای بین
( 1/11در عامل غیر واکنشی بودن) تا ( 1/30در عامل توصیف) قرار داشت .همبستگی بین
عاملها متوسط و در همه موارد معنیدار بود و در طیفی بین  1/01تا  1/94قرار داشت
(نئوسر .)1101 ،0پاسخهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرتی از هرگز یا
خیلی بندرت صحیح است ( )0تا اغلب اوقات یا همیشه صحیح است ( )1نمرهگذاری
میشود .در مطالعهای که بر روی اعتباریابی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط
احمدوند ( )0931انجام گرفت ،ضرایب همبستگی آزمون  -بازآزمون پرسشنامه FFMQ

در نمونه ایرانی بین ( r=1/11مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن) و ( r=1/24عامل مشاهده)
مشاهده گردید .همچنین پایایی این ضرایب با استفاده از روش آلفای کرونباخ در حد قابل

قبولی (بین  α=1/11مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و  α=1/29مربوط به عامل توصیف)
به دست آمد .در این پژوهش ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ
برابر  1/21به دست آمد.
در اجرای این تحقیق با همکاری کادر معاونت آموزش دانشکده پرسشنامهها توزیع و
جمعآوری گردید .با تأکید بر اصل امانتداری به دانشجویان توضیح داده شد که اطالعات
پرسشنامه جهت انجام آمار و اطالعات خارج از آموزشکده است و نیازی به درج نام نیست
و اطالعات پرسشنامه در اختیار مسئوالن آموزشکده قرار نمیگیرد .برای تحلیل دادهها از
مدل معادالت ساختاری با کمک نرمافزار لیزرل ویرایش  2/11استفاده شد.
1. Neuser, N.J.
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یافتهها
در مجموع دادههای مربوط به  112شرکتکننده ( 011دختر و  01پسر) تحلیل شد .از این
تعداد  19نفر در رشته علوم انسانی 10 ،نفر در رشته علوم مهندسی 11 ،نفر در رشته هنر43 ،
نفر در رشته کامپیوتر 49 ،نفر در رشته معماری و ساختمان و  01نفر در رشته برق تحصیل
میکردند .با توجه به اینکه مبنای تجزیهوتحلیل الگوهای علّی ،ماتریس همبستگی است.
ماتریس همبستگی متغیرهای موردبررسی ،در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها

ذهن
آگاهی

ذهن آگاهی

0

کمالگرایی

**

کمالگرایی دیگر

**

خویشتن مدار
مدار
کمالگرایی جامعه
مدار
اضطراب امتحان

کمالگرایی
خودمدار

-1/11
-1/94

**

-1/91

-1/020
**

کمالگرایی
دیگر مدار

کمالگرایی
جامعه مدار

اضطراب
امتحان

0
**

1/19

**

1/14

**

1/11

0
**

0

1/42

**

1/04

1/01

**

0
**P<5/50

همانطور که در جدول ( )0مشاهده میشود کمالگرایی خویشتن مدار ،کمالگرایی
دیگر مدار و کمالگرایی جامعه مدار و ذهن آگاهی دارای همبستگی معنیداری با اضطراب

امتحان هستند ( .)P<1/11در جدول  1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده
است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

ذهن آگاهی

003/11

01/10

1/003

1/131

مشاهده

11/13

4/11

1/193

1/129

توصیف

14/11

4/01

1/911

1/901

عمل همراه با آگاهی

19/11

4/13

-1/113

1/110

عدم قضاوت

14/01

4/13

-1/193

1/011

عدم واکنش

10/11

4/11

-1/191

1/101
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کمالگرایی

010/39

02/31

-1/194

-1/019

کمالگرایی خویشتن مدار

91/14

3/20

-1/112

-1/191

کمالگرایی

99/21

1/13

1/919

1/191

کمالگرایی جامعه مدار

92/19

1/99

1/921

1/101

اضطراب امتحان

91/11

01/10

1/131

1/411

همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده است متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر
مطلق ضریب کجی کوچکتر از  9و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از  01هستند
و لذا تخطی از بهنجار بودن دادهها قابلمشاهده نیست .بهعالوه بررسی دادههای پرت یک
متغیره و نشان داد که در هیچیک از متغیرهای اندازهگیری شده دادههای پرت وجود ندارد.
همچنین نتایج نشان داد که ارزشهای تحمل بهدستآمده برای متغیرها ،باالی  1/0بودند که
نشاندهنده عدم وجود هم خطی چندگانه بین متغیرها میباشند .همچنین مقدار عامل تورم
واریانس بهدستآمده برای متغیرها ،کوچکتر از  01بودند و این نشان میدهد که بین
متغیرها ،همخطی چندگانه وجود ندارد.
شکل ( )1الگوی برازش شده پیشبینی متغیر اضطراب امتحان دانشجویان را نشان میدهد.

شکل  .2اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در الگوی پیشنهادی
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طبق نتایج بهدستآمده  ،کلیه مسیرها معنادار بودند .همچنین در میان متغیرهای موجود
در الگو کمالگرایی بیشترین اثر مستقیم ( )-1/402را بر ذهن آگاهی داشت .مشخصههای
برازندگی الگوی تحلیل مسیر در جدول ( )9آورده شده است.
جدول  .3شاخصهای برازندگی الگوی پیشنهادی

ساختار
الگوی
پیشنهادی

2

2

df

139/332

019

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

Df
1/21

1/30

1/31

1/23

1/31

1/39

1/31

1/11

شاخص  RMSEAرایجترین شاخص مورد استفاده در برازندگی مدل است.
درصورتیکه این شاخص پایینتر از  1/0بوده و  p-valueبهدستآمده در سطح 1/11
معنادار باشد ،برازش مدل تأیید میشود .همچنین اگر حاصل تقسیم  chi-squareبر روی
 dfاز مقدار  9کمتر باشد ،برازش مدل مؤکدا تأیید میشود (هومن )0921 ،که در این مدل
حاصل تقسیم برابر  1/21است .بر اساس جدول ( ،)9به سبب اینکه میزان این شاخص
 RMSEAدر این مدل برابر  1/11است ،میتوان ادعا کرد که مدل بهدستآمده از برازش
خوبی با دادهها برخوردار است .همچنین ،با توجه به اینکه مقادیر سایر شاخصهای برازندگی
در حد مطلوب دارند (باالتر از ()1/3هومن )0921 ،میتوان گفت که نتایج شاخصهای،
مبنی بر برازش مناسب مدل مورد تأیید هستند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد که الگوی پیشبینی اضطراب امتحان بر اساس کمالگرایی
با میانجیگری ذهن آگاهی از برازش مطلوبی برخوردار است .این یافتهها با یافتههای حاصل
از مطالعات پیشین تا حدی همراستا است ،ازجمله میتوان به پژوهش شرت و مزمانیان
( )1109اشاره کرد .شرت و مزمانیان ( )1109در پژوهشی به بررسی نشخوار فکری و ذهن
آگاهی بهعنوان میانجی گر ارتباط بین کمالگرایی و پریشانیهای روانی دیگر در قالب یک
مدل پرداختند .آنها یافتند که کمالگرایی اجتماع مدار با سطوح باالی پریشانی ،از جمله
عاطفی منفی ،اضطراب و استرس و افسردگی مرتبط است؛ درحالیکه کمالگرایی خودمدار
و دیگر مدار با پریشانی ارتباط چندانی ندارند .آنها نتیجه گرفتند که ابعاد تفکر ارجاعی و
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ذهن آگاهی ارتباط بین کمالگرایی اجتماع مدار و پریشانیهای روانی را میانجیگری
میکند.
پژوهشگران گزارش کردهاند که کمالگرایی موجب رفتارهایی همچون اجتناب و
ارزیابی مکرر عملکرد ،سوگیریهای شناختی همچون افکار دو مقولهای ،توجه انتخابی به
شکست و افزایش معیارها در مورد دستاوردها برجسته میشود (گلور ،برون ،فیربرن و
شافرا ن .)1111 ،0کمالگرایی منفی میتواند موجبات اضطراب ،فرسودگی تحصیلی،
اهمالکاری ،عدم موفقیت تحصیلی ،خودانتقادی ،انتظار بیشازحد از عملکرد خود و
دیگران و گرایش به دارا بودن استاندارهای دستنیافتنی را شامل شود .از سویی ذهن آگاهی
از طریق تأکید بر وجه بودن ذهن کمک میکند که فرد بتواند بهجای اینکه افکار و
احساسات منفی را بخشی از خویشتن خود بداند ،آنها را بهعنوان وقایعی تجربه کند که در
حال گذر از پرده ذهن هستند .در واقع ،ذهن آگاهی با هشیاری به بررسی محرکهای
زیربنایی شناختها و هیجانها توجه میکند و مضمونهای نهفته زندگی را در معرض
آگاهی قرار میدهد .وقتیکه ذهن در عمل مورد مشاهده قرار میگیرد ،افکار و هیجانات
خودبهخود ناپدید میشوند .به کمک ذهن آگاهی افراد مشاهده عاری از قضاوت و انتقاد
همراه با شفقت نسبت به خود و دیگران را در عمل یاد میگیرند ،آنها میآموزند که با
مشاهده افکار و هیجانهای منفی و اضطرابآور الگوی افکار منفی را قبل از آنکه به چرخه
معیوب کشیده شوند ،شناسایی کنند .ذهن آگاهی از طریق تمرکز بر کمالگرایی منفی و
اضطراب اثر میکند .چراکه ایده اصلی تمرکززدایی در ذهن آگاهی تغییرات اساسی در
دیدگاهها ،باورها ،الگوهای شناختی نا آشکار است که رابطه فرد با افکار و احساسات منفی
را شکل میدهد.
در مورد رابطه منفی ذهن آگاهی با اضطراب امتحان میتوان تبیین کرد که ذهن آگاهی
باال با توجه متمرکز روی محرکهای خنثی و آگاهی قصدمندانه روی جسم و ذهن ،افراد
اضطرابی را از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدی و نگرانی در مورد عملکرد در مورد امتحان رها
میکند .در واقع ذهن آگاهی با افزایش آگاهی فرد از تجربیات لحظه حاضر و برگرداندن
توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات موجب کاهش نگرانی و تنش
فیزیولوژیک در فرد میگردد .در تبیین رابطه کمالگرایی با اضطراب امتحان میتوان اذعان
1. Glover, Brown, Fairburn & Shafran

تأثیر بازیهای رایانهای آموزشی چندکاربره برخط بر مهارتهای...

101

نمود که معیارهای شخصی کمالگرایی تحققناپذیر ،از طریق افزایش تجربههای شکست،
خودنکوهی و درماندگی را به دانشجویان تحمیل میکنند که این خودارزشیابیهای انتقادی
و تنزل فاحش سطح حرمت خود را به ارمغان میآورد و میزان اضطراب را افزایش میدهد.
تفکر همه یا هیچ ،بهعنوان یکی از مشخصههای افراد کمالگرا با تشدید فرآیند تعمیم دهی
شکستها ،نگرانی ،هیجان پذیری و اضطراب را در دانشجویان افزایش میدهد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به این نکته اشاره کرد که تحقیقات زیادی نشان
دادهاند که کمالگرایی میتواند نقش قابلتوجهی در بروز ،نگهداشت و استمرار اضطراب
داشته باشد ،اما پژوهشها به این سؤال که چگونه و طی چه فرآیندی فرد در نتیجه
کمالگرایی دچار اضطراب مستمر میشود ،پاسخ ندادهاند که این امر موجب کمبود پیشینه
اطالعاتی جهت مقایسه نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین شد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به نقش میانجی و مهم ذهن آگاهی در اضطراب
امتحان دانشجویان ،به مشاورین در دانشگاهها توصیه میشود که در زمینه تنظیم شناختی
هیجان و ذهن آگاهی برای دانشجویان کارگاههای آموزشی برگزار نمایند و دانشجویان
دارای ویژگیهایی از قبیل اضطراب امتحان باال و کمالگرا و هیجانی توسط مشاورین
دانشگاه از طریق غربالگری شناسایی شوند و تحت آموزشهای ویژه قرار بگیرند.
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