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چکیده

برآنهایچسبند و خودارزشیمارهایعملکردشان در نظر گرفته و به شدت به آن معيبرارایی بااليارهایشوند که معیمفیتوصيبه عنوان افرادانیکمال گرایبه طور کل

افراد یروانیشناسبیمشکالت آسيو نگهداریخاص در علت شناسینقشییگراشود. پژوهشها نشان داده اند که کمالیمشخص مارهایمعنیدر اشرفتیپزانیاساس م

یرانیاانیدر جامعه دانشجو)،1990؛FMPSت (فراسییپرسشنامه کمال گرایساختار عاملنییهدف از مطالعه حاضر تع.ه روانشناسان بوده استآن دغدغیابیارزخاطرنیدارد.بد

از دانشکده ياخوشهوهینفر بوده که به ش564بوده است . نمونه حاضر شامل النیدانشگاه گیارشناسکدورهانیدانشجویه تمامرندیپژوهش حاضر، در بر گيجامعه آمار.است

اری، معیتشابه عوامل سازماندهانگریبیاصلاسیانها با عوامل مقسهیمقا.عامل بوده است9نشانگر یعامللیاز تحلیناشيهاافتهیاعتبار سازه : .مختلف انتخاب شده ا نديها

درایی پخشنیو انتقاد والدتهایدر مورد فعالدیاست . اما مواد مربوط به تردبودهی مطالعه با مطالعه اصلنیدر مورد اشتباهات در اادیزی،و نگرانینیوالدانتظارات،یشخص

به براونرمنیاسببیو ضرمهیدو نیدوم ، همبستگمهیاول و نمهینيکل ، آلفايآلفا.گرفته استيعامل جاکیاز مواد به شکل منفک در یکیشده اند. البته بیترکییعاملها

یژگیسوال ها و وي،محتوایبه عوامل فرهنگهستندی تشابهاتایتفاوتها ينکته که چرا عوامل بدست آمده دارانیانییدر تب./ بوده است83/ ،71/ ، 63/ ، 71/ ، 81برابر بیترت

.تر باشدقیدقيها نییتبگري اریتواندی ميدییتایعامللیتحلگریدينمونه باز گشت . از سويها

یی.ایاپاعتبار ، ،یعامللیتحل،ییکمال گرا:ادواژهیکل

به طور کلی کمال گرایان به عنوان افرادي توصیف می شوند کـه معیارهاي 

باالیی را براي عملکردشان در نظر گرفته و به شدت به آنها می چسبند (هولندر، 

ري به ساختار کمال گرایی اخیراً به طور بارزي افزایش ). عالقه پژوهشی و نظ1978

داشته است، زیرا به نظر می رسد که کمال گرایی نقشی خاص در علت شناسی، 

).2011نگهداري و دوره مشکالت آسیب شناسی افراد دارد (گالبرت و همکاران ، 

پاچ، ؛ 1980در ابتدا کمال گرایی به عنوان یک ساختار واحد دیده شد (بورنز، 

). اما تحول بیشتر، کمال گرایی را در ساختار ابعادي پیچیده تري مفهوم 1984

) کمال گرایی را 1978از این رو هاماچک (.)2004سازي کرد (توزي و همکاران، 

به دو طبقه مفهوم سازي کرد. بر اساس نظر او، کمال گرایان یا نرمال هستند یا 

و گروه مختلف از محققان، هویت و فلت ). سرانجام د2008نوروتیک (یه و تینگ، 

) ، به طور جداگانه اي دو 1990) فراست، مارتن، الهارت و روزنبلت (1991(

مفهوم چندبعدي مختلف از کمال گرایی را معرفی کردند (هردو مقیاس کمال گرایی 

چندبعدي نامیده 

). 2004(لونت، ) که ابعاد مختلف کمال گرایی را اندازه می گرفتMPSشد؛ 

) کسانی بودند که یک اندازه خودسنجی 1990فراست، مارتن، الهارت و روزنبلت (

براي سنجش کمال گرایی با توجه به دیدگاه نظري هاماچک و سایر ادبیات کمال 

گرایی ساختند که مقیاس کمال گرایی چندبعدي فراست (فراست و همکاران، 

Frost Multidimensional Perfectionism(FMPS) نام گرفت. ابزار 1990

Scale نگرانی درباره اشتباهها زیر مقیاس است: 6) داراي(concern over

mistakes)) تردید درباره اعمال ،doubt about actions انتظارهاي ،(

)، parental criticismگري والدینی ()، انتقادexpectation)parentalوالدین

) (استوبر، organizationازماندهی (و سpersonal standards)معیارهاي شخصی (

1997(.

؛ 1995عاملی حمایت کردند (پارکر و آدکینز، 6برخی مطالعات از این ساختار 

عاملی با عوامل قابل تفسیر و همسانی درونی 3). اما روش 2000استوف و پارکر، 

عاملی4) پیشنهاد شد و نیز ساختار 1999باال، توسط پوردون، آنتونی و سوینسون (

؛ هاوکینز، وات و 2004توسط محققان بسیاري ارائه شد ( هاروي، پاالنت و هاروي، 

4).گرچه این ساختار 2000؛ استوف و پارکر، 1998؛ استوبر، 2006سینکالر، 

)، بود، اما باز هم در سال 2000عاملی بر پایه تحلیل موازي توسط استوف و پارکر (

)، محققان براي 2004نت و هاروي، توسط هاروي و همکاران (هاروي، پاال2004

تحقیق بیشتر بر روي ساختار عاملی این ابزار در نمونه هاي گوناگون فراخوانده شدند 

عامل اصلی 6عاملی از 5) مقیاسی 2002). کاکس و انز و کالرا (2005(هاوکینز، 

عاملی 6بدست آمد: ساختار FMPSساختار براي 4را به دست آوردند. سرانجام 

عاملی استوبر، مدل ترتیب چهار به یک استوف و مدل ترتیب دو به دو 4ست، فرا

در میان FMPSمدل ذکر شده به بی ثباتی عوامل مشتق از 4استوف. بر این اساس 

). محققان بسیاري در مورد 2008شرکت کنندگان مختلف اشاره دارند (یه و تینگ، 

ي ناشی از تعدد مواردي است که بحث کردند، این نااستوارFMPSنااستواري عاملی 

در آنها آیتم ها بر روي عواملی که از ابتدا براي آنها تخصص یافته بود، بارگیري 

).1998؛ استوبر، 1995؛ ریوم و همکاران، 1990نشدند (فراست و همکاران، 

به HMPSوFMPSزیرمقیاس ترکیب شده از 9سرانجام نتایج تحلیل عاملی 

)، از آن به 1993د که فراست، هیمبرگ، هولت و متیا (عاملی اشاره کر2روش 

» نگرانی هاي ارزیابی غیرانطباقی:«مؤلفه مرکزي کمال گرایی یاد کردند: 2عنوان 

کوشش براي «که به طور مثبتی با افسردگی و عاطفه منفی همبسته بود. مؤلفه دوم 

ت و همکاران، که به طور مثبتی با عاطفه مثبت همبسته بود (فراس» پیشرفت مثبت

). این جنبه هاي مثبت و منفی کمال گرایی توسط هاوکینز و همکاران 1993

)، تأیید شد. در چندین مطالعه نیز نشان داده شد 2000)، استوف و پارکر (2006(

سنجیده شد، به HMPSو FMPSکه برخی ابعاد کمال گرایی که با ابزارهاي 

). 2009شده است (ماکدو و همکاران، قویترین شکل با آسیب شناسی روانی همراه 

این فرض، اهمیت داشتن ابزارهاي کافی را براي اندازه گیري کمال گرایی در تمرین 

).2011بالینی برجسته می سازد (گالبرت و همکاران، 

روش

شرکت کنندگان و طرح پژوهش

.استیفیتوصاز نوع پیرو طرحیحاضر قیتحق:الف ) نوع تحقیق

ه رندیپژوهش حاضر، در برگيجامعه آمارآماري  و نمونه تحقیق :ب) جامعه 

بوده است . نمونه حاضر شامل النیدانشگاه گیارشناسکدورهانیدانشجویتمام

.مختلف انتخاب شده اندياز دانشکده هاياخوشهوهینفر بوده که به ش564

ابزار

) بر اساس 1990پرسشنامۀ کمال گرایی چند بعدي فراست (فراست و دیگران،

بعد است (استوبر، 6جمله و 35گرایی طراحی شد. و شامل مفهوم چند بعدي کمال

1997 .(
شیوه اجرا

نسخه اصلی این پرسشنامه براي پژوهش حاضر ترجمه و پس از اصالح و 

نفري از 60شناسی و زبان انگلیسی، در یک نمونۀاعمال نظر  استادان روان

ن اجرا شد. نتایج نشان دادند ضریب همسانی درونی براي دانشجویان دانشگاه گیال

و براي زیر مقیاسهاي نگرانی درباره اشتباهها، شک 86/0کل پرسشنامه، برابر با 
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گري والدینی، معیارهاي شخصی و سازماندهی درباره اعمال، انتظارهاي والدین، انتقاد

است. ضریب 83/0، 57/0، 47/0، 78/0، 72/0، 85/0به ترتیب برابر با 

و براي 90/0بازآزمایی با فاصلۀ یک هفته نیز براي کل پرسشنامه برابر با 

- زیرمقیاسهاي نگرانی درباره اشتباهها، شک درباره اعمال، انتظارهاي والدین، انتقاد

، 81/0، 84/0گري والدینی ، معیارهاي شخصی و سازماندهی به ترتیب برابر با 

آمد که نمایانگر اعتبار نسبتاً مناسب به دست83/0، 85/0، 53/0، 79/0

پرسشنامۀ مذکور است. 

نتایج

در ذیل به ارائه نتایج ناشی از تحلیل عاملی پرسشنامه کمال گرایی می پردازیم :اعتبار سازه :

، ارزش ویژه مربوط به تحلیل 2همچنین در جدول شماره .بیانگر نتایج یاد شده است 1و آزمون کرویت بارتلت اشاره خواهد  شد .  جدول شماره KMOبتدا به آزمون ا

، شاهد بارهاي عاملی مربوط به  چرخشی عوامل هستیم.3آمده است و در جدول شماره FMPSعاملی پرسشنامه 

1جدول 

ت بارتلتو کرویKMOنتایج آزمون 

مقدارنوع آزمون
KMO83/0

X2کرویت بارتلت
014/5833

Df595

0001/0سطح معناداري

2جدول 

.FMPSارزش ویژه مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه 

عامل ها
ارزش ویژه

درصد واریانس تراکمیدرصد واریانسکل

1722/5348/16348/16

2221/4060/12408/28

3100/2001/6409/34

4711/1888/4297/39

5612/1606/4903/43

6266/1616/3519/47

7220/1486/3005/51

8097/1133/3138/54

9043/1979/2117/57

می باشند. در ادامه نمودار اسکري پلوت مر بوط به تحلیل عاملی یاد شده ارائه می 1عامل داراي ارزش ویژه باالتر از 9نشان می دهد،که 2نتایج مندرج در  جدول شماره 

شود . 

.FMPS. نمودار اسکري پیلوت مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه 1نمودار 
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3جدول 

).FMPSبارهاي عاملی ناشی از جرخش واریماکس پرسشنامه کمال گرایی( 

سؤاالت

عــــــــــوامـــــــــل

123456789

27840/0

31839/0

8832/0

7812/0

2643/0

29473/0

22678/0

35674/0

17590/0

28574/0

19702/0

12689/0

24646/0

30523/0

4460/0

18439/0

11745/0

20741/0

26674/0

15540/0

1475/0

14691/0

13651/0

9600/0

16433/0-

23396/0

34700/0

21651/0

25563/0

10478/0

3683/0

5587/0

33738/0

32581/0

6890/0

و)Oی(سازماندهشش گانه مثلعواملبرخی عوامل با تشابهانگریبیاصلاسینها با عوامل مقآسهیمقا. عامل بوده است9نشانگر یعامللیاز تحلیناشيهاافتهی

که نمیتوان بدان به عنوان یک عامل اعتنا نمود گرفته استيعامل جاکیاز مواد به شکل منفک در یکیالبته ده و برخی نیز متفاوت شکل گرفته اند. وب،)PEی (نیوالدانتظارات

بحث

عامل بوده است که با توجه به تک سوال عامل نهم شاید 9یافته ها بیانگر 

دو عامل سازماندهی و انتظارات والدینی مشابه الگوي عامل سخن گفت .8بتوان از 

در مورد اشتباهات ادیزینگرانا باید توجه داشت که عامل اصلی بوده است . ام

)CM (در مورد دیمواد مربوط به تردهمچنین است . دو قسمت شده مطالعهنیدر ا

)  هم مستقل و هم به صورت ترکیبی قرار گرفته PCی (نیو انتقاد والد)D(تهایفعال

یک عامل به همراه یک هم یک سوال خود را از دست داده و در )PSاند . عامل (

کیاز مواد به شکل منفک در یکیالبته سوال از انتظارات والدینی قرار گرفته است .

که نمیتوان بدان به عنوان یک عامل اعتنا نمود. همانطور که گرفته استيعامل جا

از نتایج مشخص است، هماهنگی داده ها با یافته هاي پیشین کامال بارز است، چون 

)، ریوم و همکاران 1990محققان پیشین چون فراست و همکاران (نظر بر اساس 

اشاره شده است، که ناشی FMPS) به نااستواري عاملی 1998) و استوبر (1995(

از تعدد مواردي است که در آنها آیتم ها بر روي عواملی که از ابتدا براي آنها 

ذشته شاهد پرسشنامه تخصص یافته بود، بارگیري نشدند. از طرفی در پژوهشهاي گ

عاملی (فراست و همکاران، 6کمال گرایی چندبعدي با عوامل مختلف بودیم؛ 

؛ 2006؛ هاوکینز و همکاران، 2004عاملی (هاروي و همکاران، 4)، 1990
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عاملی (پوردون و همکاران، 3) و حتی 2000؛ استوف و همکاران، 1998استوبر، 

). 2002عاملی (کاکس و همکاران، 5)، و 1999

یتشابهاتایتفاوتها ينکته که چرا عوامل بدست آمده دارانیانییدر تب

می توان اشاره نمونه يهایژگیسوال ها و وي،محتوایبه عوامل فرهنگهستند

تر قیدقيها نییتبگري اریتواندی ميدییتایعامللیتحلگریدي. از سوداشت

باشد. به عالوه پژوهش حاضرمحدود به به نمونه دانشجویی است ولذا توجه به نمونه 

غیردانشجویی و بالینی باید در پژوهش هاي آتی مد نظر قرار گیرد. 
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