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  چکیده
تقریباً هر . یک مشکل مهم آموزشی است که اغلب توسط دانشجویان تجربه می شود اضطراب امتحان :مقدمه      

قدر شدید است که عملکردشان را تحت   اضطراب آنها  آننگام آزمون اضطراب دارد اما براي برخی ازدانشجویی در ه
افزایش اضطراب  بر  نابهنجارگرایی کمالدرباره تأثیر  ف پژوهش حاضر آزمودن مدلی، هداین بر بنا .تأثیر قرار می دهد
  . بوداجتنابی ک مقابلهگري سب   با میانجیامتحان دانشجویان

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد  :مواد و روش ها      
 .انتخاب شدند مرحله اي چند  نمونه گیري تصادفیبه روش،  دانشجوي دختر150 ،این پژوهشبه منظور انجام که 

سبک مقابله با نامه  و پرسش )APS(گرایی کمالمقیاس ، )TAI(اضطراب امتحاننامه هاي  شرکت کنندگان پرسش
 جهت .ه شداستفادهاي پژوهش حاضر از روش رگرسیون   به منظور تحلیل داده. را تکمیل کردند) CISS(فشار روانی

  .استفاده شد) 1986(روش بارون و کنیاز نیز اي   آزمودن اثرهاي واسطه
چنین  هم. ها برخوردار است  وبی با دادهها نشان دادند که الگوي پیشنهادي از برازش خ  یافته :یافته هاي پژوهش     

   . حمایت کرداضطراب امتحان و  نوروتیککمال گرایی در رابطه بین اجتنابی سبک مقابله این نتایج از نقش واسطه اي
استفاده از  نوروتیک و کمال گراییمیزان که  رسد می نظر به آمده، دست به نتایج طبق :بحث و نتیجه گیري     

 که آن هستند متغیرها شایسته این این، بر بنا .باالست ،اضطراب امتحان میان دانشجویان داراي اجتنابی در مقابلهراهبرد 
  .گیرد قرار مالحظه مورد درمان در صخصو به و تحقیق در
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  مقدمه

 به ها در تمام مراحل تحصیلی در جوامع رقابتی، آزمون     
روند و  گیري به کار می عنوان ابزار مهمی براي تصمیم

 توجه به پیشرفت، مهارت و تواناییین با افراد در همه سن
مراتی که در دوره آموزشی ن). 1(،دشون هایشان ارزیابی می

شود به این بستگی  آموزان و دانشجویان داده می به دانش
ها چه قدر توانسته اند در آزمون به خوبی عمل  دارد که آن

 ها همیت بیش از حدي که به نتایج آزمونبه دلیل ا. کنند
دهندگان براي انجام هر چه بهتر تست  ده می شود، آزموندا

-  استرس هاي بی شماري را تجربه میها، اضطراب و
- می، اضطراب امتحان  رااین شکل از اضطراب). 2(،کنند
 که عوامل کنند می، مطرح )2008( و همکارانلو. نامند

 ، روان)از قبیل برانگیختگی فیزیولوژیکی(زیستی
فشار به طور مثال (و اجتماعی) کار مزاحمافمانند (شناختی

در ایجاد و بروز این نوع اضطراب نقش ...) والدین، معلمان و
ك کننده ادرازمانی که فرد یک امتحان را تهدید. )3(،دارند
 برانگیخته شده  احساسات ناسازگاررفتارها و کند، افکار، می

). 4(،و متعاقب آن اضطراب افزایش می یابد
کند که اضطراب امتحان به دو  ، بیان می)2010(هیوبرتی
.  وجود دارد»اضطراب حالت« و »اضطراب صفت«صورت 

اضطراب صفت در اکثر موقعیت ها به صورت مزمن و مداوم 
از . شود ک رویداد خاص آن را موجب نمیوجود دارد و ی

بروز می طرف دیگر، اضطراب حالت در یک موقعیت خاص 
به اعتقاد . )2(،کارساز داردشیابد و معموالً یک محرك آ

از اضطراب امتحان هاي زیادي براي  ، علت)1999(کلینز
 ، انتظارات والدین، معلمان و دیگر افراد مهم در زندگیجمله

شدن دوستان و خانواده به خاطر عملکرد ترس از ناامید 
 مرتبط دانستن احساس ارزشمندي خود با نتیجه ،ضعیف فرد

  احساس عدم کنترل بر موقعیتو و نمره حاصل از امتحان
 شخصیتی و  هايبه نظر می رسد که تفاوت. )5(،وجود دارد

شناختی می تواند عامل تأثیرگذاري باشد که منجر به  روان
 هاي استرس زا می به موقعیتواکنش هاي متفاوت افراد 

 و کمال گراییتی از جمله این عوامل شخصی. گردد
کمال  ،1990در اوایل ). 6(،اي می باشد راهبردهاي مقابله

. شد می به عنوان یک سازه چند بعدي در نظر گرفته گرایی
 در کمال گراییبراي ) 1990(ابعادي که فراست و همکاران

نظر گرفتند، نگرانی بیش از اندازه، تردید درباره اعمال، 
نظم و ترتیب و استانداردهاي شخصی، انتقادات والدین و 

) 1991(هویت و فلت در حالی که .)7(، می باشدسازماندهی
 سه بعد کمال گراییی، براي در چهارچوب تعامالت اجتماع

 .)8(،مدار، دیگر مدار و جامعه مدار را در نظر گرفتند خویشتن
اشتباهات، انتقاد و انتظارات والدینی نگرانی درباره  توان می

 جامعه مدار نامید که کمال گراییتردید درباره اعمال را  و
 در). 9(، را منعکس می سازندکمال گراییهاي منفی  هجنب
 به دو مولفه بهنجار و نوروتیک کمال گرایی دیگر یمدل

گرایان  کمالطبق این دیدگاه،  ).10(،تقسیم شده است
بهنجار مجموعه اي از انتظارات معقول از خود دارند و توسط 

ششان ها از تال آن. شوند نیاز به پیشرفت برانگیخته می
برند و عزت نفس باالیی  اي رسیدن به کمال لذت میبر

اي   نوروتیک به مجموعهکمال گراییگر، از طرف دی. دارند
مخرب اشاره دارد که با نگرانی  از افکار و رفتارهاي خود

. بیش از حد براي دستیابی به اهداف غیر واقعی همراه است
دي براي  نوروتیک تالش زیاکمال گراییافراد مبتال به 

 بر اساس پژوهش. )11(،دهند اجتناب از شکست انجام می
 رابطه مثبت  اضطراب منفی وکمال گراییبین متعدد هاي 

گرایانه،   استانداردهاي کمال).6،12،13(،معناداري وجود دارد
موجب ارزیابی انتقادي در موقعیت هاي اجتماعی و 

  عواطف منفی چون افسردگی وو متعاقب آنعملکردي 
 ترس از شکست می تواند ).14-16(،گردد یماضطراب 

 بر  بنا.گرا شود  احساس درماندگی در افراد کمالمنجر به
استفاده می ها از تعلل به عنوان یک راهبرد اجتنابی  این آن

 کنند که کمال ، بیان می)2002(هویت و فلت. )7(،کنند
هایی دارند که به افزایش و یا ایجاد استرس  گرایان ویژگی

 کمال گراییاین با توجه به رابطه  بر بنا. )17(، انجامیدخواهد
از اهمیت بیشتري برخوردار   ايو استرس، راهبردهاي مقابله

ها و  اجتنابی، مستلزم فعالیتراهبردهاي مقابله . دمی گردن
ها اجتناب از موقعیت  تغییرات شناختی است که هدف آن

 فرد به یک ،در این نوع از راهبردها. آمیز می باشد تهدید
  فعالیت جدید می پردازد یا به اجتماع و دیگر افراد روي می

افراد کمالگراي نابهنجار از راهبردهاي مسأله ). 18(،آورد
چنین افرادي با نواقص و عدم . برند  میبهرهمدار کمتري 

شان اشتغال ذهنی پیدا کرده تا موقعیت استرس زا را  یتوانای
فعاالنه قابله فراد انگیزه اي براي م چنین این اهم. اداره کنند

- ین از مقابله اجتنابی استفاده میا بر با شرایط را ندارند بنا
 172 با نمونه  پژوهشی در)2012(وینر و کارتون ).19(،کنند

گرایان نوروتیک در موقعیت  نشان دادند که کمالدانشجو، 
امتحان بر روي محرك هاي نامربوط مانند انتظارات دیگران 

داشتن نگرانی متمرکز می شوند و متعاقب این راهبرد و 
ب امتحان بیش از حدي را تجربه مقابله اي ناسازگار، اضطرا

  )6(.کنند می
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 کمال گراییشیوه هاي مقابله اجتنابی و  جا که از آن    
، کنند  نقش مهمی در اضطراب امتحان دانشجویان ایفا می

همیت زیادي لذا مطالعه پیشایندهاي اضطراب امتحان از ا
این درك این عوامل در  بر بنا). 6،14(،برخوردار می باشد

فرایند تشخیص، درمان و پیشگیري از بروز اضطراب 
بر این اساس، . رسد  امتحان در این افراد ضروري به نظر می

 کمال گراییپژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مستقیم 
اي   و بررسی نقش واسطهاضطراب امتحان بر نابهنجار

شده انجام  در این رابطه اجتنابیگر مقابله  متغیر میانجی
 روابط بین این باره انگاره مفروض در1 شماره شکل. است

   .دهد  متغیرها را نشان می

 
 

  

  
  

  

  

  حان نابهنجار و اضطراب امتکمال گراییدر رابطه بین   نقش واسطه اي راهبرد مقابله اي اجتنابیاره مفروض در خصوصگان. 1  شمارهشکل

  

  هاروش مواد و 
جامعه . پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است   

آماري پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه 
 مشغول 1391-92شهید چمران اهواز که در سال تحصیلی 

به منظور انجام پژوهش . دهند به تحصیل بودند، تشکیل می
 چند  دانشجوي دختر به روش نمونه گیري تصادفی150

به . اي به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داده شدند مرحله
 شناسی، روان(هاي این صورت که ابتدا از بین دانشکده

الهیات، اقتصاد، فنی و مهندسی، ادبیات و زبان هاي خارجی، 
پزشکی، علوم پایه، کشاورزي، علوم آب و  تربیت بدنی، دام

کشاورزي، (ه دانشکد4به طور تصادفی ) ریاضی و کامپیوتر
انتخاب گردید سپس از ) اقتصاد، فنی و مهندسی و علوم پایه

  به طور تصادفی انتخاب و پرسشهر دانشکده دو کالس
ها  میانگین سنی آن. ها توزیع گردید ها در بین آن نامه
روش اجراي پژوهش به این صورت بود که از .  بود63/23

راجع به ه توضیحات ئها و ارا طریق هماهنگی با کالس
هاي  ها بین کالس نامه اهداف پژوهش حاضر پرسش

  . انتخابی توزیع شد
به منظور جمع آوري داده هاي پژوهش حاضر از      

   ابزارهاي زیر استفاده شد

آزمون : )Perfectionism Scale(گرایی کمالمقیاس -1
 بر اساس تحلیل عوامل پاسخ هاي ،(APS)گرایی کمال

ر و پسر دانشگاه شهید چمران آزمودنی هاي دانشجوي دخت
 ماده توسط نجاریان، 27و دانشگاه آزاد اسالمی اهواز با 

ضرایب همسانی . ساخته شده است) 1380(عطاري و زرگر
می  درصد 88و پسر  درصد 89درونی این ازمون براي دختر 

ین آزمون ضرایب براي سنجش اعتبار درونی ا. باشند
ون با مقیاس الگوي هاي کل این آزم همبستگی بین نمره

 41 ،، با مقیاس شکایت جسمی درصدA ، 65رفتاري تیپ
می   درصد39 ،و با مقیاس عزت نفس کوپر اسمیتدرصد 

نیز روي نمونه اي از ) 1380(هرمزي نژاد. )20(،باشد
دانشجویان دانشگاه پایایی این آزمون را با استفاده از روش 

بروان -رمناسپی ضریب همبستگی،  درصد90آلفاي کرونباخ 
 به دست آورده  درصد83و روش گاتمن  درصد 88

 )21(.است
 Test Anxiety(نامه اضطراب امتحان پرسش-2

Inventory( : نامه توسط ابوالقاسمی و  پرسشاین
 ماده 25نامه  این پرسش. ساخته شده است) 1375(همکاران

هار دارد و آزمودنی به هر ماده بر اساس انتخاب یکی از چ
  اغلب « و » اوقاتگاهی«، »به ندرت«، »گزهر«گزینه 
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ابوالقاسمی و همکاران ضرایب . دهد  پاسخ  می»اوقات
بعد از چهار (آزمایینامه را با روش باز یایی این پرسشپا

 94،  درصد77ترتیب ، همسانی درونی و تنصیف به )هفته
هم چنین ضریب . دندگزارش نمو درصد 89 و درصد

متحان با اضطراب عمومی نامه اضطراب ا همبستگی پرسش
  درصد 57 و  درصد67 ،و مقیاس عزت نفس به ترتیب

نامه  محاسبه شده است که نشان دهنده اعتبار این پرسش
 )21(.می باشد

 Coping(نامه شیوه هاي مقابله با فشار روانی پرسش-3
Inventory for Stressful Situations(:  اندلر و

هدف ارزیابی انواع سبک نامه را با  این پرسش) 1990(پارکر
هاي مقابله اي افراد در موقعیت هاي استرس زا به سه 
صورت سبک هاي مقابله اي مسأله مدار، هیجان مدار و 

   که است الو س48شامل  آزمون ینا. اجتنابی طراحی کردند
   به پاسخ است و مربوط مقابله ابعاد از یکی به الوس 16 هر
  
  

از  لیکرت اي درجه 5مقیاس  یک اساس بر الوس هر
 این، بر عالوه. شود می  مشخص)5(زیاد خیلی تا )1(هرگز

 تحقیق جمله از ایران در نتایج انجام شده بررسی
نشان می دهند که ) 1376(بهرامی و )1376(اکبرزاده

 با رابطه در آن همبستگی و آزمون همسانی درونی
 روایی دهنده نشان که است زیاد نسبتاً متغیرهاي متفاوت

پژوهش از زیر  در این .)22(،باشد آزمون می این باالي
 .مقیاس سبک مقابله اجتنابی استفاده گردید

  ي پژوهشیافته ها
ـ  ـربـفی م ـوصیـاي ت ـه   هـتـافـی      ن، تیـگـ ـانـه می ـوط ب
ـ ـاتـیار و م  ـعـراف م ـانح گی ـتـســ بـب هم ـرایـ ـس ض ـری
ـ   دهـان داده شـ  ـشـ ن 1ماره  ـ ش دولـا در ج  ـیرهـغـمت د و ـان
ماره ت شـ  دولـیون در ج  ـرسـلیل رگ ـل از تح  ـاصـایج ح ـتـن

   .ان داده شده استشـ ن2

  

  ضرایب همبستگی متغیرهاي پژوهش حاضر میانگین، انحراف معیار و ماتریس. 1 شماره جدول

  

   

  

  

  

  

  و اضطراب امتحان ضریب رگرسیون کمال گرایی نابهنجار. 2شماره  جدول

  
  

میانگین و  نشان می دهد 1  شمارهجدولطور که  همان    
انحراف معیار متغیرهاي کمال گرایی نابهنجار، شیوه مقابله 

، )25/14(12/74اجتنابی و اضطراب امتحان به ترتیب، 
 چنین هم. می باشد) 27/16(17/32و ) 56/8(09/48

  در سطح بین متغیرهاي پژوهشهمبستگیضرایب 
P<0.00 معنی دار هستند .  

 نشان می 2 شماره گونه که مندرجات جدول همان     
    نابهنجار با اضطراب امتحانکمال گرایی همبستگی، دهد

  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  متغیرها  ردیف
      -  25/14  12/74   نابهنجارکمال گرایی  1
      56/0  56/8  09/48  شیوه مقابله اجتنابی  2
  -  25/0  31/0  27/16  17/32  اضطراب امتحان  3

          P<0.0001 

 مدل ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
B خطاي استاندارد   

t معنی داري 

 1 02/0 -2/213 - 22/6 -77/13 ثابت
 0001/0 52/7 56/0 082/0 61/0 کمال گرایی نابهنجار

      اضطراب امتحان: متغیر وابسته
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و این . دار است معنی P<0.00  در سطحF=56.560با 
  را تبیین میاضطراب امتحان درصد واریانس 56 متغیر

الحظه ضرایب استاندارد حاصل از تحلیل با م. کنند 
توان مشاهده کرد که متغیر  نیز می) βضرایب (رگرسیون

نقش از ، )t=7.52β ,0.56=( نابهنجارکمال گرایی
جهت  . است برخورداراضطراب امتحانمهمی در پیش بینی 

) 1986(اي از روش بارون و کِنی   واسطهرابطهبررسی 
 می) 1986(رون و کِنیشرایط اساسی با. استفاده گردید

ر هاي ساده میان سه متغی  توانند با توجه به همبستگی 
با مشاهده . )23(،گیرند موجود در رابطه مورد آزمون قرار

-  می1شماره ماتریس ضرایب همبستگی موجود در جدول 
شیوه مقابله با   نابهنجارکمال گراییتوان دریافت که 

یوه مقابله شچنین  و هماضطراب امتحان و اجتنابی 
داري   نیـط معـداراي روابان ـتحـطراب امـاضبا ابی ـتنـاج

نیازهاي اساسی مورد   این روابط پیش. )P<0.00.(هستند
گام بعدي . سازند  را برآورده می) 1986(نظر بارون و کِنی

به شیوه مقابله اجتنابی  و نابهنجار کمال گراییاستفاده از 
 هاي  جدول. استاضطراب امتحان هاي   بین  عنوان پیش

 گام دوم را نشان می 3  شماره گام اول و جدول2 شماره
به عنوان تنها  نابهنجار کمال گرایی 2  شمارهدر جدول .دهد
 همان.  به کار رفته استاضطراب امتحان بین متغیر  پیش

دهند، ضریب    نشان می2 شماره گونه که مندرجات جدول
  در سطححاناضطراب امتبه  نابهنجار کمال گراییمسیر 

P<0.0001موقعیتی 3 شماره جدول .باشد  دار می   معنی 
 و نابهنجار کمال گراییدهد که هر دو متغیر   را نشان می

یرهاي ـزمان به عنوان متغ طور هم به شیوه مقابله اجتنابی
یون قرار ـعادله رگرسـ در محانـطراب امتـاضبین   پیش

  .اند  گرفته
  

  

  امتحان نابهنجار با شیوه مقابله اجتنابی و اضطراب مال گرایی کضرایب رگرسیون . 3  شمارهجدول

  

  
توان دریافت که وقتی متغیر   می3 شماره با مالحظه جدول

بین دوم به متغیر   پیشمتغیر به عنوان  شیوه مقابله اجتنابی
 مقدار ضریب ،گردد  اضافه می نابهنجار کمال گرایی

کاهش )  نابهنجارکمال گرایی(بین اول  رگرسیون متغیر پیش
این حالت اثر . دار است  یابد با وجود این که هنوز معنی  می

 کمال گرایی  رابطه درشیوه مقابله اجتنابی  جزئیاي  واسطه
  . را تایید می کند نابهنجار با اضطراب امتحان

 نتیجه گیريبحث و 
اش نوعی از امتحان را  اي از زندگی هر فردي در دوره     

 در دوران تحصیلی براي تشخیص این. تجربه کرده است
ستفاده آزمون ا، از  رسیده است مورد نظرکه آیا فرد به تسلط

ها  نمرات دانشجویان به این بستگی دارد که آن. دشو می
اضطراب  .به خوبی عمل کننددر امتحان توانسته اند چه قدر 
است که اغلب   ترس، نگرانی و احساس درماندگی،امتحان
تنش و افزایش فیزیولوژیکی از قبیل تعریق، هاي  با نشانه

انگیختگی ایجاد  بیش بر).24(،باشد ضربان قلب همراه می
دانشجویان تداخل ایجاد شناختی  شده با فرایندهاي روان

چنین در  ها را در طول آزمون و هم ملکرد آنکند و ع می
 ی مانده به روز امتحان، تضعیف میروزها و هفته هاي باق

اساس شواهد پژوهشی پیشین، این مطالعه با هدف  بر .کند
- کمالهاي اضطراب امتحان،   زمان سازه بررسی نقش هم

ویان انجام  مقابله اجتنابی در دانشجراهبرد و نابهنجار گرایی
نتایج  .گردد   محسوب میاي نو شد که از این حیث مطالعه

 حاصل از ارزیابی الگوي پیشنهادي حاضر نشان داد که
 اضطراب امتحان اثر مثبت مستقیم بر ابهنجار نگرایی کمال
خوانی   همپیشینهاي   با پژوهشاین یافته .دارد
در تبیین یافته حاضر می توان بیان  .)6،15،16،25(،ددار

 به طور مثبت با اهمیت نمره نابهنجار گرایی کمالداشت که 
ارتباط دارد و با رضایت از خود به عنوان یک دانشجو رابطه 

گرایان  گرایان ناسازگار در مقایسه با کمال کمال. منفی دارد

 مدل ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
B خطاي استاندارد   

t معنی داري 

-92/7 ثابت  94/8   886/0-   
61/0 کمال گرایی نابهنجار  083/0  42/0  44/7  001/0  

2 

-24/0 شیوه مقابله اجتنابی  14/0  23/0  849/1  05/0  
اضطراب امتحان: متغیر وابسته    
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سازگار و افراد عادي سطوح باالتري از اضطراب امتحان را 
 ممکن است سواالت آزمون را ها آن). 26(،کنند تجربه می

خیلی دشوار تفسیر کنند و شروع به نشخوار فکري درباره 
ی چون این عواطف منف بر شان کنند و بنا نقاط ضعف

از عدم تأیید  چنین این افراد هم. اضطراب را تجربه کنند
ها به دیگران  ترسند و باور دارند که اگر آن  میدیگران
به . شان را ببینند، طرد خواهند شد هند تا نواقصاجازه د

رسند  ان با کمترین تالش به موفقیت میها دیگر اعتقاد آن
. تالش زیادي کنندها براي موفق شدن باید  حالی که آن در

توانند منجر به تجربه   می، باورهاي غیرمنطقیچنین
شرم، دستپاچگی، گناه و اضطراب، هیجانات منفی از قبیل 

رابطه چنین نتایج نشان دادند که  هم ).27(،خجالت گردد
  و اضطراب امتحانراهبردهاي مقابله اجتنابیمثبت بین 

ورت گرفته در هاي ص  که این یافته با پژوهشوجود دارد
 در تبیین این یافته .همسو می باشد) 30،28،29(این حوزه

 افرادي که در موقعیت استرس زا مانند می توان بیان داشت،
تناب از تکمیل شرایط امتحان از راهبردهایی چون تعلل و اج

کنند، همواره هشیار و دفاعی هستند تا  تکالیف استفاده می
 این امر منجر به ایجاد. ننداز چیزي که می ترسند اجتناب ک

ها را   میزان اضطراب آنشود که یک چرخه معیوب می
هاي این مطالعه نشان  از سوي دیگر یافته. دهد افزایش می

 از طریق راهبرد مقابله ابهنجار نگرایی کمال که ندداد
 .مستقیم دارد اضطراب امتحان رابطه مثبت و غیراجتنابی با

 مقابله اي اجتنابی یک عامل واسطهبه عبارت دیگر راهبرد 
 و اضطراب امتحان  نابهنجارگرایی کمالاي در رابطه بین 

خوانی   هم نیز با مطالعات پیشیناین نتیجه .می باشد
توان چنین ذکر کرد که  درباره این رابطه می). 6،31(،دارد

 نابهنجار شامل شناخت ها و رفتارهایی است گرایی کمال
.  کند تا از پیامدهاي منفی اجتناب کنندکه به افراد کمک

 تمایل براي این افراد بیشتر به دلیل ترس از شکست و نه
  ي نابهنجار گرا  افراد کمال.شوند پیشرفت برانگیخته می

  
  
  

کنند تا از احساس شکست و ناامیدي اجتناب  تالش می
  رند هرگز اي که دا ه دلیل انتظارات غیر واقع بینانهکنند و ب

  

 نابهنجارگرایان  کمال. شوند ردشان خشنود نمیاز عملک
ها حتی با  اغلب افکار همه یا هیچ دارند به طوري که آن

ها ارزش خود  آن. یک اشتباه هم احساس شکست می کنند
را بر حسب پیامدهایشان می پندارند و شکست در دستیابی 

این  ).32(،به اهداف شان باعث احساس بی ارزشی می شود
شان را در موقعیت  ها و رفتار کنونی توانند توانایی  نمیافراد

که از  امتحان ارزیابی و کنترل کنند و به جاي این
ت راهبردهاي فعاالنه و هدایت یافته در برخورد با موقعی

از قبیل هاي نامربوط  مشکل ساز متمرکز شوند، به محرك
بیل  رفتاري از قکنند یا از اجتناب انتظارات دیگران توجه می

اي به حل  این راهبردهاي مقابله. کنند تعلل استفاده می
 نتیجه مشکل غیر قابل گردند، در مسأله مؤثر منجر نمی

اب امتحان ماند و متعاقباً این افراد اضطر حل باقی می
  .کنند باالیی را تجربه می

که استفاده از الگویابی معادالت ساختاري  با توجه به این
این الزم است جانب  بر ت نمی رساند، بناعلیت را به اثبا

توان با  هاي آتی می رعایت شود و در پژوهشاحتیاط 
علّی مفروض در الگوي ، روابط استفاده از مطالعات طولی
هاي پژوهش   از دیگر محدودیت.پیشنهادي را بررسی کرد

توان به این نکته اشاره تمود که تعمیم نتایج  حاضر نیز می
چنین تنها مورد  ایین بودن حجم نمونه، و همبا توجه به پ

مطالعه قرار دادن جامعه دختران دانشجو به سایر جوامع 
 محدودیت هاي به با توجه .بایستی با احتیاط صورت گیرد

 حد تا آتی هاي در پژوهش که می شود پیشنهاد ذکر شده،
تا تفسیر  شود استفاده گسترده تر بالینی هاي گروه از امکان
  .ها با اطمینان بیشتري صورت گیرد  پژوهشنتایج

  سپاسگزاري
وسیله از تمام کسانی که ما را در انجام این تحقیق  بدین    

 .یاري کردند کمال تقدیر و تشکر را دارم
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Abstract 
Introduction: Test anxiety is an educational 
problem frequently is experienced by col-
lege students. Almost every student who ta-
kes a test feels some anxiety, but for some, 
the feeling is so intense that it affects their 
performance. Therefore, the purpose of this 
research was to test the effect of mala-
daptive perfectionism along with the medi-
ating role of avoidant coping on test anxiety 
among students. 
  
Materials & Methods: Statistical society of 
the current research included all of the girl 
students in Shahid Chamran university of 
Ahvaz. To perform this study, 150 girl stud-
ents were chosen by a multistage random 
sampling method. All participants filled the 
Test Anxiety Inventory (TAI), Ahvaz perfe-
ctionism scale (APS) and Coping Inventory 
for Stressful Situations (CISS-21) question-
naires. The data of current research was 
analyzed by regression  

analysis method. The intermediary effects 
were tested using the Baron and Kenny 
method. 
 
Findings: The Findings indicated that the 
proposed model is suitable to process the 
data. The results also supported the media-
ting role of avoidance coping in the relati-
onship between neurotic perfectionism and 
test anxiety.  

 
Discussion & Conclusion: According to the 
results, it seems that there would be a high 
rate of neurotic perfectionism and using the 
avoidance coping strategy among students 
with test anxiety. Therefore, these variables 
have the eligibility to be considered in 
researches and especially in the treatment 
procedures. 

 
Key words: Test anxiety, perfectionism, av-
oidant coping 
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