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گرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی بررسی رابطه کمال
 دانشجویانذهن آگاهی در 
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 01/11/0931تاریخ پذیرش:  10/14/0931تاریخ وصول: 

 چکیده

توان آن گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و می یادهیپداضطراب امتحان 
طه بررسی راب پژوهش حاضر با هدف رونیا. از ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست نیترجیرارا 

تیابی به این دس منظوربهبا اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد. گرایی کمال
-31یلی حصشهر قزوین که در سال ت یاحرفهنفر دانشجوی دختر و پسر دانشکده فنی و  0141هدف از میان 

نفر انتخاب  112تعداد ای، گیری تصادفی طبقهفرمول کوکران و نمونه ر اساسب مشغول تحصیل بودند؛ 0931
ب اضطراهای ذهن آگاهی، پرسشنامه یوجهپنجشدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس 

و با  (SEM)بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری گرایی کمالامتحان و 
ذهن آگاهی در رابطه نجام گرفت. نتایج نشان دادند و لیزرل ا 02، ویراست SPSS یافزارهانرماستفاده از 

خوبی با  تاًنسبالگوی پیشنهادی از برازش . همچنین استمیانجی گر کامل  متحانبا اضطراب ا ییگراکمال
، ضروری است متحانبا توجه به نقش مهم ذهن آگاهی در درمان اضطراب ابنابراین ؛ برخوردار استها داده

 مورد توجه قرار گیرد. مراکز مشاوره دانشگاه در آگاهی ذهن آموزش برنامه

 .یی، اضطراب امتحان، ذهن آگاهیگراکمال کلیدی: گانواژ
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 مقدمه
ی تواند تیغ دو لبه سازش یافتگمیهمین امر  ؛ امااضطراب وجه الینفک زندگی انسان است

ن را تصور زندگی انساتوان میبدون اضطراب ن آنکهشود. با  یتلق یآدمیا سازش نایافتگی 
گیرد و زمان میزیادی برای درمان صورت های کرد، اما در مورد وجه مرضی آن نیز تالش

کهای و هزینه ؛ ترجمه 0931، 0زیادی برای افراد به دنبال دارد )سادوک و سادو
 (.پورافکاری

یک پدیده مهم و  عنوانبهکه  یکی از انواع اضطراب مدرسه است 1اضطراب امتحان
متداول آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این 

را به  زیادیهای که پژوهش است یمهمهیجانی بسیار -اضطراب یکی از متغیرهای شناختی
(، شیوع 1101)  9گزارش انجمن اضطراب آمریکا بر اساسخود اختصاص داده است. 

درصد است. این  11الی  01 باًیتقرید در بین دانش آموزان دبیرستانی اضطراب امتحان شد
و عملکرد ها دانش آموزان از عملکرد پایین در امتحان، مشکل در درک و فهم آموزش

(. در ایران نیز میزان 1101 ،برند. )انجمن اضطراب آمریکامیرنج  ها،ضعیف در سایر زمینه
درصد گزارش شده است )ابوالقاسمی،  1/01وزان شیوع اضطراب امتحان در بین دانش آم

0920.) 
گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات  یادهیپددر واقع اضطراب امتحان 

و پایدارترین ترس در میان دانش آموزان و  نیترجیراتوان آن را میتحصیلی همراه است و 
بیم، هراس  واسطهبهامتحان  (. اضطراب1111، 4اورباخ، لندسلی و گریدانست )دانشجویان 

ود و شمیکه در خالل موقعیت امتحان تجربه  یابالقوهو نشخوار ذهنی از طریق شکست 
 1(. زلومک1111، 1گردد )الوسونمیترس از ارزیابی منفی در حیطه تحصیلی مشخص 

( اضطراب امتحان را الگوی ترسی خاص و متمرکز در پاسخ به موقعیت ارزیابی 1111)
امتحان باال، نسبت  اضطرابداند. دانش آموزان و دانشجویان دارای می آموزدانشعملکرد 

توجه ها نآو امتحان دارند.  برای انجام تکلیف یترفیضعبه افراد کمتر مضطرب، تمایل 

                                                           
1. Sadock & Sadock 

2. Test Anxiety 

3. American Test Anxiety Association 

4. Orbach, Lindsly & Grey 

5. Lawson 

6. Zlomke 



 591                                                      ...یهامهارت بر برخط چندکاربره یآموزش یاانهیرا یهایباز ریتأث

 

 

 

 

خود و  با نگرانی، انتقاد از همراهنامربوط به تکلیف، اشتغال فکری  هایخود را به فعالیت
د؛ که تکلیف محور دارنهای جسمانی نموده و در نتیجه توجه کمتری به کوششهای نگرانی

 نقش به هک گذشته برخالف (.1111شود )الوسون، میاین امر سبب کاهش عملکرد آنان 

 و شخصیتی عوامل اهمیت بر اخیر یقات، تحقشدیم توجه اضطراب در شناختی عوامل
 به پژوهش چندین در را امتحان با اضطرابها آن رابطه همچنین و کنندیم یدکتأ انگیزشی

 شخصیتی، عوامل از یکی عنوانبه ییگراکمال(. 0922)بشارت،  انددهیرسان اثبات

)کیم،  است اضطراب مانند منفی یشناختروانپیامدهای  یبرا یمهم نندهک ینیبشیپ
1111.) 

یک ویژگی شخصیتی است که با وضع کردن استانداردهای بسیار باال برای گرایی کمال
نگرانی  انتقادی، صورتبهانتقادی، ارزیابی افراد خانواده  صورتبهعملکرد، ارزیابی از خود 

ر انتقادی تعریف شده است )هافمن، استوب صورتبهدیگر مردم  یابیو ارزاشتباهات  دربارۀ
( نشان داده است که افکار خودکار 1114) تیو هوپژوهشی فلت های یافته (.1101، 0و ماسچ
تباط با اضطراب در ار شدتبهگرایی کمالبین فردی سازه ی هاو جنبهگرایی کمالدرگیر 

رابی در اضط و اختالالتکمال گرایانه با اضطراب  یبازخوردهارابطه  رفتههمیروباشند. می
 (.0931تأیید شده است )ایزانلو، عبدخدایی و مهرام، ها پژوهش

وتیک نورگرایی کمالبهنجار را در مقابل گرایی کمالپژوهشی وجود نوعی های یافته
کمال های نایافته است و با نگرانی و سازشناسالم گرایی کمالجنبه نوروتیک اند کرده دییتأ

و ان دیگر دییتأعدمعمل، ترس از  دربارۀتردید  ها،اشتباه دربارۀگرایانه مانند نگرانی 
 مرتبط است. این بعد با عاطفه منفی همبستگی مثبت دارد جیو نتابین انتظارها  یناهماهنگ

باور هستند که باید به معیارهای  نیبر انوروتیک  انیگراکمال(. 1104 )استوبر و همکاران،
عیارها پذیرند، اما از آنجا که به این ممیرا ن یو اشتباهشکست  چیو هبسیار باال دست یابند 

 اضطراب ویابند، مستعد تنیدگی، افسردگی میبینانه بودن دست ن رواقعیغخیلی باال به علت 
 (.1101هستند )ماسیدو، 

 در یمهم نقش تحصیلی عملکرد هک دانشجویانی و دانش آموزان بین در ییگراکمال

 تالش با گراکمالآموزان و دانشجویان  است. دانش شایع امری دارد، شانیشخص پیشرفت

خود،  برای مداوم طوربه افراطی استانداردهای ردنک تعیین و بودن نقصیب برای فزاینده

                                                           
1. Hoffman & Stoeber & Musch 
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 انجام درست به شوند ومی مشخص رفتارشان برای باال انتقادی ارزیابی برای با تمایل همراه

ها آن برای ییتنهابه دیگران به نسبت داشتن بهتر عملکرد و کنندینم تفاکا تکالیف دادن
و  خطایی هیچ بدون هک شودیم حاصل زمانی تنهاها آن رضایت بلکه نیست قبولقابل

 مسئولیت سراغ یاها آن دلیل همین به دهند انجام را خود تکالیف املک صورتبه

و  0)ییند شوندیم تحصیلی افت دچار نتیجه در کنندیم رها کارهمهین آن را یا روندینم
 (.1100، همکاران

مختلفی های و اضطراب تبیینگرایی کمالزیربنایی در رابطه بین ی هاسمیمکاندر مورد 
نشان  (1119همکاران )و  9(. شهار1101، 1جیمز، وارپالنکن و رایمزاست )صورت گرفته 

 مفاهیم کمال گرایانه دچار سوگیری هستند. دییتأدر  یداریمعن طوربه گراکمالدادند افراد 
سردگی و در اف آنچهمنفی نظیر  یرهایسوءتعبهمایندی بسیار باالیی با  رهایسوءتعب این

(. در واقع بسیاری از افراد 1101، 4راماسیوبو و دارند )شری، استوبر افتد،میاضطراب اتفاق 
ین شود امیند ولی آنچه باعث کنمیکمال گرایانه و افکار مزاحم را تجربه های گرایش

عاملی اضطراب زا عمل کند تفسیر افراد از این افکار است )شری و  عنوانبهتجارب 
هم زیربنایی می هاسمیاز مکاندر همین راستا، مفهوم ذهن آگاهی که یکی  (.1101 همکاران،

 ،یرقضاوتیغ یاریآگاهی هش. ذهناستو اضطراب گرایی کمالدر رابطه  شناختی
 در خاص لحظهکی در هکاست  یاتجربه به نسبت حال زمان بر یمبتن و فیتوصرقابلیغ

 و ادشدهی به تجربه اعتراف مفهوم نیا آن، بر عالوه دارد؛ قرار فرد یک توجه محدوده
نکلو و کی)جانوس شودیم شامل زین را آن رشیپذ گر ید یفیدر تعر (.1101 ،1جا

 به نسبت خاص یذهن یهایریگو جهت 1مراقبه با بکیتر در هک است یفن یآگاهذهن

 رساندن حداقل به با ،یرقضاوتیغ ینحو به حال، زمان به نسبت شدن تجربه، آگاه یک

 سه ،یآگاه ذهن از مختلف فیتعار ند.کمی قیتشو را و احساسات ارکاف در یریدرگ

 ای قصد ب( حال بر زمان زکمتمر یآگاه و توجه کنند. الف(میس کمنع را یاساس یژگیو
 هک نگرش ج( کندیماضافه  شخص رفتار و توجه به را یزشیانگ مؤلفه هک یهدفمند

                                                           
1. Yiend 

2. James & Verplanken & Rimes 

3. Shahar 

4. Sherry & Stoeber & Ramasubbu 

5. Janowski & Lucjan 

6. Meditation 
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 ردنک هنگام توجه در شخص هک یتیوضع ای ،دهدیم نشان را فرد ردنک توجه نحوۀ 

بودن )مور و  دهندهپاسخ و رشیپذ قضاوت، عدم ،یاوکنجک عالقه، رینظ دارد،
 (.1113، 0مالیندوسکی

 و یدرونهای احساس تجربه با متفاوت اساساً رابطۀ  جادای ب را فرد یآگاه ذهن
 بر یمبتن یرفتار یریگجهت و لحظهبهلحظه یآگاه جادیا قیطر از ،یرونیحوادث ب

 هدفمند یریکارگبه با .سازدیم قادر ،یکاتومات یریپذواکنش یجابه عاقالنه تیولئمس

 ،یدلسوز و یاوکنجک مهربانانه، نگرش ،یتوجه، آگاه از جمله ذهن یعال یردهاکارک
هیجانی از طریق بازداری قشری سیستم های بر واکنش مؤثر طوربه تواندیم یآگاه ذهن

 ذهن باالتر سطوح هک یافراد نیبنابرا؛ (1119، 1زین-لیمبیک کنترل اعمال نماید )کابات

 معتقدند که و دهندمی نشان یمترک یمنف ندیخودآ راتکتف دهندیم نشان را یآگاه

تواند شیوه میند. استفاده از ذهن آگاهی ینما رها یراتکتف نیچن از را خود قادرند
ونی در پاسخ به تهدید را افزایش دهد )ت یریپذانعطاففراشناختی پردازش را به کار گیرد و 

 (.1114، 9آتو
در  یاساسعاملی  دهد که اضطراب امتحانیها نشان میابینهیکه گفته شد، زم طورهمان

تواند در کمک به ینه مین زمیا درق یو تحق ین بررسیافت عملکرد دانشجویان است، بنابرا
د توجه داشت که شناخت عوامل یسودمند باشد. با ین بحث اساسیا بادانشجویان در تعامل 

 کامل یاز تالش جهت بررس یاضطراب امتحان تنها بخش کوچک یهانیبشیپهمبسته و 

که در  ییاربنیز یهاسمیمکانشود که یحاصل م یشتر هنگامیت بیاست. موفقده ین پدای
 ریتأثرها، ین متغیا از روابط بیپو یهاشوند. در مدل ییل هستند، شناسایدخ ن هیجانیوقوع ا

ن یها نخستن مدلیا رد.یگیصورت م یانجیم یرهایق متغیر مالک از طرین بر متغیبشیر پیمتغ
ه اسناد گسترش یشد و با نظر یمعرف 4پاسخ-او از مدل محرک یبازنگربار توسط تولمن در 

رها، ین متغی ازا یکیاست  زاددرونر یک متغی معموالً یانجیر می(. متغ0912افت )سرمد، ی
 سمیمکانشود که یق تالش مین تحقیدر اذهن آگاهی است. طبق آنچه گفته شد 

قرار  یموردبررسگذارد یاثر م اضطراب امتحانبر  گراییکمالق آن یکه از طر یشناختروان

                                                           
1. Moore & Malinowsk 

2. Kabat-Zinn 

3. Toneatto 

4. S- O- R 
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طراب با اضگرایی کمالن یذهن آگاهی در رابطه ب یانجیق نقش مین تحقیا درن یبنابرا؛ ردیگ
نشان الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را  0قرار خواهد گرفت. شکل  یامتحان مورد بررس

 .دهدیم

 
 . الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر1شکل 

 روش

 همبستگی مبتنی برهای پژوهش، غیرآزمایشی و طرح پژوهش از نوع طرح روش اجرای
دختر و پسر  یاننفر از دانشجو 0141جامعه آماری این پژوهش را تحلیل مسیر بود. 

 یلیتحص سالگروه که در  1 و در رشته 01در که  ینشهر قزو یاو حرفهفنی  آموزشکده
فرمول کوکران، حداقل حجم  اساسبر دادند.  یلتشک در حال تحصیل بودند، 31-31

نسبی  یاقهطبتصادفی  یریگنمونهکه این نمونه به شیوه  نفر تعیین شد 112برابر با  یانمونه
های شامل پرسشنامهها تحصیلی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری دادههای رشته برحسب
 زیر بود:

برای بررسی اضطراب امتحان دانش آموزان در این : (TAI) 0پرسشنامه اضطراب امتحان
( استفاده شد. این 0911و همکاران )پژوهش از پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی

، 0=ندرتبه، 1ی )هرگز=ادرجه 4لیکرت  صورتبهعبارت است که  11پرسشنامه دارای 

                                                           
1. Test Anxiety Inventory 
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این آزمون صفر و  شود. حداقل نمره دری میگذارنمره( 9و اغلب اوقات= 1گاهی اوقات=
. اضطراب بیشتری است دهندهنشاناست. هر چه فرد نمره باالتری کسب کند،  11حداکثر 

( با 0911همکاران ) و یابوالقاسمضریب انسجام درونی، تنصیف و بازآزمایی آزمون توسط 
گزارش شده است. همچنین  11/1، 23/1، 34/1فاصله زمانی چهار هفته به ترتیب برابر، 

از رابطه پرسشنامه اضطراب امتحان با مقیاس اضطراب  آمدهدستبههمبستگی ضرایب 
 11/1( به ترتیب برابر 0911همکاران ) و یابوالقاسمکوپر اسمیت توسط  نفسعزت و یعموم

یری آن را برای نمونه ایرانی مناسب کارگبهاین پژوهشگران  ؛ وگزارش شده است -11/1و 
باخ با استفاده از روش آلفای کرون نامهپرسشاین پژوهش ضریب پایایی این  در .انددانسته
 به دست آمد. 20/1برابر 

مقیاس  ها با استفاده ازگرایی آزمودنیدر این پژوهش ابعاد کمال: گراییپرسشنامه کمال
قرار گرفت. این مقیاس توسط هویت و فلت  موردسنجش( MPS)گرایی ی کمالچندبعد

( روی نمونه ایرانی هنجاریابی و اعتبار یابی 0920ع و در ایران توسط بشارت )( ابدا0330)
گرایی خویشتن است که ده ماده اول آن کمال سؤال 91شده است. این مقیاس یک آزمون 

گرایی جامعه مدار در گرایی دیگر مدار و ده ماده آخر، کمالمدار، ده ماده دوم آن کمال
سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی ( می1تا  0 نمرۀ )از ی لیکرتی ادرجه 1یک مقیاس 

آورده  به دسترا  01یعنی کسی که نمره ؛ است 11و  01به ترتیب  گانهسههای در زیر مقیاس
را کسب نموده دارای بیشترین  11گرایی و کسی که نمره است دارای کمترین میزان کمال

 ی مقیاس برایگذارنمره روش .استگرایی گرایی در هریک از سه بعد کمالمیزان کمال
 " و به گزینه 1 نمرۀ  "کامالً موافقم "، یعنی به گزینه استمعکوس  صورتبهها تمام داده

تعلق خواهد گرفت. در اعتبار یابی مقدماتی نرم ایرانی این مقیاس  0 نمرۀ  "کامالً مخالفم 
های مختلف نفری از دانشجویان دانشکده 021( روی یک نمونه 0920بشارت )که توسط 

ار گرایی خویشتن مد، برای کمالآمدهدستبهدانشگاه تهران انجام شد، آلفای کرونباخ 
که  بوده 12/1گرایی جامعه مدار و برای کمال 29/1گرایی دیگر مدار ، برای کمال31/1

با  امهنپرسشاین پژوهش ضریب پایایی این  در .باالی مقیاس است 0 0نشانه همسانی درونی
یی دیگر گراکمالیی خویشتن مدار، گراکمالاستفاده از روش آلفای کرونباخ برای ابعاد 

 به دست آمد. 21/1و  11/1، 12/1برابر  یی جامعه مدار به ترتیبگراکمالمدار و 

                                                           
1. Internal consistency 
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های کردن جنبه(، جهت آشکار 1111ی ذهن آگاهی: بائر و همکاران )وجهپنجمقیاس 
 آگاهی شاملموجود سنجش ذهن آگاهی، این ابزار را با تلفیق ابزارهایاحتمالی سازه ذهن

(، مقیاس FMIآگاهی فرایبورگ )ذهن پرسشنامۀ (، MASSمقیاس آگاهی از توجه )
( ساختند. ساختار MQآگاهی )( و پرسشنامه ذهنCAMSآگاهی عاطفی و شناختی )ذهن

دوم را  مرتبۀاول و یک عامل  مرتبۀشود که پنج عامل را شامل می سؤال 93نهایی شده، 
 نمونۀسنجی آن را در های روان( ساختار عاملی و ویژگی1111سنجد. بائر و همکاران )می

 دهکر(. نتایج تحلیل عاملی پنج عامل را شناسایی 21/1) اندکردهآمریکایی مناسب گزارش 
کند. این عوامل شامل مشاهده، توصیف، زیابی میآگاهی را ارهای مختلف ذهنکه جنبه

درونی  تجربۀو عدم واکنش به  درونی تجربۀعمل از روی آگاهی، عدم قضاوت در مورد 
بین  یاگستره در آلفا ضریب و ها مناسب بودعامل درونی همسانی نتایج بر اساساست. 

 بین داشت. همبستگی )در عامل توصیف( قرار 30/1)در عامل غیر واکنشی بودن( تا  11/1

قرار داشت  94/1تا  01/1بین  طیفی در بود و داریمعن موارد همه در و ها متوسطعامل
ا ی لیکرتی از هرگز یادرجهپنجهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس (. پاسخ1101، 0)نئوسر

گذاری ( نمره1( تا اغلب اوقات یا همیشه صحیح است )0خیلی بندرت صحیح است )
یران توسط ا در ن پرسشنامهایپایایی  و اعتباریابی روی بر که ایمطالعه شود. درمی

 FFMQپرسشنامه  بازآزمون -آزمون  همبستگی ضرایب گرفت، انجام (0931احمدوند )
)عامل مشاهده(  r=24/1)مربوط به عامل غیر قضاوتی بودن( و  r=11/1در نمونه ایرانی بین 

پایایی این ضرایب با استفاده از روش آلفای کرونباخ در حد قابل  مشاهده گردید. همچنین
مربوط به عامل توصیف(  α=29/1مربوط به عامل غیر واکنشی بودن و  α=11/1قبولی )بین 

ونباخ با استفاده از روش آلفای کر نامهپرسشدر این پژوهش ضریب پایایی این به دست آمد. 
 به دست آمد. 21/1برابر 

ع و ها توزینامهدانشکده پرسش آموزشتحقیق با همکاری کادر معاونت  ینا یاجرادر 
داری به دانشجویان توضیح داده شد که اطالعات امانت بر اصلید تأکآوری گردید. با جمع

انجام آمار و اطالعات خارج از آموزشکده است و نیازی به درج نام نیست  جهتنامه پرسش
ها از گیرد. برای تحلیل دادهسئوالن آموزشکده قرار نمینامه در اختیار مپرسش و اطالعات

 استفاده شد. 11/2لیزرل ویرایش  افزارنرممدل معادالت ساختاری با کمک 

                                                           
1. Neuser, N.J. 
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 هایافته
پسر( تحلیل شد. از این  01دختر و  011) کنندهشرکت 112مربوط به های در مجموع داده

 43نفر در رشته هنر،  11نفر در رشته علوم مهندسی،  10نفر در رشته علوم انسانی،  19تعداد 
تحصیل  نفر در رشته برق 01نفر در رشته معماری و ساختمان و  49نفر در رشته کامپیوتر، 

است.  ی علّی، ماتریس همبستگیوتحلیل الگوهایهتجزبا توجه به اینکه مبنای  کردند.می
 ( ارائه شده است.0ی، در جدول )موردبررسماتریس همبستگی متغیرهای 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 

 متغیرها
ذهن 
 آگاهی

یی گراکمال
 خودمدار

یی گراکمال
 دیگر مدار

یی گراکمال
 جامعه مدار

اضطراب 
 امتحان

     0 ذهن آگاهی
یی گراکمال

 خویشتن مدار
11/1-** 0    

یی دیگر گراکمال
 مدار

94/1-** 19/1** 0   

یی جامعه گراکمال
 مدار

91/1-** 14/1** 42/1** 0  

 اضطراب امتحان
020/1-

** 
11/1** 01/1** 04/1** 0 

50/5P<** 

یی گراکمالیی خویشتن مدار، گراکمال شودیممشاهده  (0)که در جدول  طورهمان
ب با اضطراداری یمعنو ذهن آگاهی دارای همبستگی  یی جامعه مدارگراکمالدیگر مدار و 

ی توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده هاشاخص 1در جدول  .(>11/1Pامتحان هستند )
 است.

 توصیفی متغیرهای پژوهشهای . شاخص2جدول 
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 131/1 003/1 10/01 11/003 ذهن آگاهی
 129/1 193/1 11/4 13/11 مشاهده
 901/1 911/1 01/4 11/14 توصیف

 110/1 -113/1 13/4 11/19 عمل همراه با آگاهی
 011/1 -193/1 13/4 01/14 عدم قضاوت
 101/1 -191/1 11/4 11/10 عدم واکنش
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 -019/1 -194/1 31/02 39/010 ییگراکمال
 -191/1 -112/1 20/3 14/91 گرایی خویشتن مدارکمال

 191/1 919/1 13/1 21/99 گراییکمال
 101/1 921/1 99/1 19/92 گرایی جامعه مدارکمال

 411/1 131/1 10/01 11/91 اضطراب امتحان

( نشان داده شده است متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر 1که در جدول ) طورهمان
هستند  01از  ترکوچکضریب کشیدگی  قدر مطلقو  9از  ترکوچکمطلق ضریب کجی 

 های پرت یکبررسی داده عالوهبهنیست.  مشاهدهقابل هادادهو لذا تخطی از بهنجار بودن 
های پرت وجود ندارد. شده داده یریگاندازهاز متغیرهای  یکیچهنشان داد که در  متغیره و

بودند که  0/1برای متغیرها، باالی  آمدهدستبهتحمل  یهاارزشهمچنین نتایج نشان داد که 
. همچنین مقدار عامل تورم باشندیمچندگانه بین متغیرها  یهم خطعدم وجود  دهندهنشان

که بین  دهدیمبودند و این نشان  01از  ترکوچکبرای متغیرها،  آمدهدستبهواریانس 
 .چندگانه وجود ندارد یخطهممتغیرها، 

 دهد.یممتغیر اضطراب امتحان دانشجویان را نشان  بینییشپ( الگوی برازش شده 1شکل )

 

 . اثرات مستقیم و ضرایب مسیر در الگوی پیشنهادی2شکل 
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، کلیه مسیرها معنادار بودند. همچنین در میان متغیرهای موجود آمدهدستبهطبق نتایج 
های مشخصه( را بر ذهن آگاهی داشت. -402/1بیشترین اثر مستقیم )گرایی کمالدر الگو 

 ( آورده شده است.9برازندگی الگوی تحلیل مسیر در جدول )

 برازندگی الگوی پیشنهادی یهاشاخص. 3جدول 

ترین شاخص مورد استفاده در برازندگی مدل است. یجرا RMSEAشاخص 
 11/1در سطح  آمدهدستبه p-valueبوده و  0/1تر از یینپاکه این شاخص یدرصورت

بر روی  chi-squareحاصل تقسیم  اگرشود. همچنین یید میتأمعنادار باشد، برازش مدل 
df  که در این مدل  (0921)هومن، شود یید میتأ مؤکداکمتر باشد، برازش مدل  9 مقداراز

(، به سبب اینکه میزان این شاخص 9جدول ) بر اساساست.  21/1برابر حاصل تقسیم 
RMSEA   از برازش  آمدهدستبهتوان ادعا کرد که مدل ، میاست 11/1در این مدل برابر
رازندگی های بها برخوردار است. همچنین، با توجه به اینکه مقادیر سایر شاخصخوبی با داده

ی، هاشاخصتوان گفت که نتایج ( می0921()هومن، 3/1در حد مطلوب دارند )باالتر از 
 یید هستند.تأمبنی بر برازش مناسب مدل مورد 

 گیریو نتیجه بحث
گرایی مالک بر اساسبینی اضطراب امتحان یشپهای این پژوهش نشان داد که الگوی یافته

های حاصل ها با یافتهین یافتها مطلوبی برخوردار است. گری ذهن آگاهی از برازشیانجیمبا 
توان به پژوهش شرت و مزمانیان می ازجملهاست،  راستاهماز مطالعات پیشین تا حدی 

( در پژوهشی به بررسی نشخوار فکری و ذهن 1109یان )و مزمان( اشاره کرد. شرت 1109)
الب یک های روانی دیگر در قیشانیپرو گرایی میانجی گر ارتباط بین کمال عنوانبهآگاهی 

گرایی اجتماع مدار با سطوح باالی پریشانی، از جمله کمال کهها یافتند مدل پرداختند. آن
ی خودمدار گرایکه کمالیدرحالعاطفی منفی، اضطراب و استرس و افسردگی مرتبط است؛ 

ر ارجاعی و ند که ابعاد تفکها نتیجه گرفتیگر مدار با پریشانی ارتباط چندانی ندارند. آنو د

 2 df ساختار

2 
 

Df 
GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA 

الگوی 
 پیشنهادی

332/139 019 21/1 30/1 31/1 23/1 31/1 39/1 31/1 11/1 
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ی گریانجیمهای روانی را گرایی اجتماع مدار و پریشانیذهن آگاهی ارتباط بین کمال
 کند.می

یی موجب رفتارهایی همچون اجتناب و گراکمالکه  اندکردهپژوهشگران گزارش 
ی به ی، توجه انتخابامقولههای شناختی همچون افکار دو یریسوگارزیابی مکرر عملکرد، 

شود )گلور، برون، فیربرن و یمشکست و افزایش معیارها در مورد دستاوردها برجسته 
ن تواند موجبات اضطراب، فرسودگی تحصیلی، یمیی منفی گراکمال(. 1111، 0شافرا

ازحد از عملکرد خود و یشبی، عدم موفقیت تحصیلی، خودانتقادی، انتظار کاراهمال
یافتنی را شامل شود. از سویی ذهن آگاهی ندستاستاندارهای دیگران و گرایش به دارا بودن 

و  ی اینکه افکارجابهکند که فرد بتواند یمید بر وجه بودن ذهن کمک تأکاز طریق 
ه در وقایعی تجربه کند ک عنوانبهرا  هاآناحساسات منفی را بخشی از خویشتن خود بداند، 

ی هامحرکاهی با هشیاری به بررسی حال گذر از پرده ذهن هستند. در واقع، ذهن آگ
ی نهفته زندگی را در معرض هامضمونکند و یمها توجه یجانهو  هاشناختزیربنایی 

گیرد، افکار و هیجانات یمکه ذهن در عمل مورد مشاهده قرار یوقتدهد. یمآگاهی قرار 
شوند. به کمک ذهن آگاهی افراد مشاهده عاری از قضاوت و انتقاد یمناپدید  خودخودبه

 آموزند که بایم هاآنگیرند، یمهمراه با شفقت نسبت به خود و دیگران را در عمل یاد 
ه چرخه ب آنکهالگوی افکار منفی را قبل از  آوراضطرابهای منفی و یجانهمشاهده افکار و 

ی منفی و یگراکمالذهن آگاهی از طریق تمرکز بر  معیوب کشیده شوند، شناسایی کنند.
یی در ذهن آگاهی تغییرات اساسی در تمرکززداایده اصلی  چراکهکند. یماضطراب اثر 

 است که رابطه فرد با افکار و احساسات منفی نا آشکارها، باورها، الگوهای شناختی یدگاهد
 دهد.یمرا شکل 

توان تبیین کرد که ذهن آگاهی راب امتحان میدر مورد رابطه منفی ذهن آگاهی با اضط
های خنثی و آگاهی قصدمندانه روی جسم و ذهن، افراد باال با توجه متمرکز روی محرک

اضطرابی را از اشتغال ذهنی با افکار تهدیدی و نگرانی در مورد عملکرد در مورد امتحان رها 
بیات لحظه حاضر و برگرداندن کند. در واقع ذهن آگاهی با افزایش آگاهی فرد از تجرمی

توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطالعات موجب کاهش نگرانی و تنش 
توان اذعان گرایی با اضطراب امتحان میگردد. در تبیین رابطه کمالفیزیولوژیک در فرد می

                                                           
1. Glover, Brown, Fairburn & Shafran 
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، کستهای شیر، از طریق افزایش تجربهناپذتحققگرایی نمود که معیارهای شخصی کمال
نتقادی های اکنند که این خودارزشیابیخودنکوهی و درماندگی را به دانشجویان تحمیل می

دهد. آورد و میزان اضطراب را افزایش میو تنزل فاحش سطح حرمت خود را به ارمغان می
یم دهی با تشدید فرآیند تعم گراکمالهای افراد یکی از مشخصه عنوانبهتفکر همه یا هیچ، 

 دهد.گرانی، هیجان پذیری و اضطراب را در دانشجویان افزایش میها، نشکست
توان به این نکته اشاره کرد که تحقیقات زیادی نشان های این مطالعه میاز محدودیت

ی در بروز، نگهداشت و استمرار اضطراب توجهقابلتواند نقش یمیی گراکمالکه  اندداده
ه چگونه و طی چه فرآیندی فرد در نتیجه ک سؤالبه این  هاپژوهشداشته باشد، اما 

نه که این امر موجب کمبود پیشی اندندادهشود، پاسخ یمیی دچار اضطراب مستمر گراکمال
 ی پیشین شد.هاپژوهشاطالعاتی جهت مقایسه نتیجه پژوهش حاضر با 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به نقش میانجی و مهم ذهن آگاهی در اضطراب 
 شود که در زمینه تنظیم شناختیها توصیه میامتحان دانشجویان، به مشاورین در دانشگاه

دانشجویان  های آموزشی برگزار نمایند وهیجان و ذهن آگاهی برای دانشجویان کارگاه
و هیجانی توسط مشاورین  گراکمالهایی از قبیل اضطراب امتحان باال و یژگیودارای 

 قرار بگیرند. های ویژهگری شناسایی شوند و تحت آموزشدانشگاه از طریق غربال

 منابع
 (. اضطراب امتحان. اردبیل: نشر نیک آموز.0920) .ابوالقاسمی، ع

(. 0911) .ابوالقاسمی، عباس.، اسدی مقدم، عزیزه.، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین
ی و تربیتمجله علوم ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان. 

 .10-14(، 9)1. روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی رابطه بین ابعاد . (0931) .مهرام، بهروز ایزانلو، زهرا؛ عبدخدایی، محمدسعید و

 0، های روانشناسی و مشاورهپژوهش. و اضطراب پنهان در دانشجویانگرایی کمال
 .12ـ  41، (0)

 .1-11، 9، دانشورروانی.  و سالمتگرایی کمال(. رابطه بین 0922) ی.محمدعلبشارت، 
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تنظیم  بر اساساضطراب امتحان  ینیبشیپ(. 0939نورورزی، محمد. ) حیدریان، حمید و
 ریال 03، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانشناسیدانش آموزان. گرایی کمالهیجانی و 

11-01. 
بالینی. ترجمه نصرت  یپزشکروان(. چکیده 1111) .سادوک، بنجامین و سادوک، ویرجینیا

 (. تهران: شهر آب.0931اله پورافکاری )
 .یو راهبرد یزات مفهومی، تماایواسطه و کنندهیلتعد یرهایمتغ(. 0912. )سرمد، زهره

 .19-20، 4و  9، 1، یشناختروانهای پژوهش

 ی،آباددولت ینیحس و محمد ی،زاده آرانیمعظ ی؛ صاحب هنر، حامد؛مهد ی،شاهدان یصادق
استفاده  با یالن اقتصادیرهای کمتغبر  یپولهای کاثر شو یبررس (.0930) .مهدید یس

پژوهشی مطالعات اقتصادی -فصلنامه علمیران، ای یمورد مطالعه :BVARاز روش 
 .011-33 ص ،4، سال اول، شماره یرانا در

(. رابطه اضطراب امتحان، 0930) .خسروی، معصومه و نجفی، محمود غروی، مریم؛
(، 9)2، ربیتیهای نوین تاندیشهو انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی. گرایی کمال

11-90. 
های املح یاز تقاضا یاستیل سیو تحل بینییشپ (.0931) .محمد. یمزرعت ی، محمود ومتوسل

برنامه و  مجله ،SBVARهای شنهاد مدلیو پ VAR,BVARهای ران مدلیا در یانرژ
 .11-13، ص 44و  49، شماره بودجه

 عیتوز از استفاده با یمتناه تیجمع یک یپارامترها برآورد (.0930) .الهه مهاجر ارومیه،
 .0930شیراز، دی ماه  دانشگاه کارشناسی ارشد رشته آمار، نامهیانپاا، یپول نیپس
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