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بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمالگرايی چند بعدی ورابطهی آن باپرخاشگری در
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی
پرسشنامة کمالگرايی چندبعدی کابوری در دانش-
آموزان دختر دبیرستانی و رابطة آن با پرخاشگری
انجام شد .جامعة آماری دربرگیرندة دانشآموزان
دختر دورة متوسطة اول شهر تهران در سال 1395
بود .پانصد دانشآموز پرسشنامة کمالگرايی چند
بعدی (کابوری و تاننو )2004 ،و پرسشنامه
پرخاشگری (ابوالمعالی )1391 ،را تکمیل کردند.
دادهها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی
تأيیدی تحلیل شدند .نتايج تحلیل عاملی تأيیدی
نشانگر برازش مدل با دادههای گردآوری شده بود و
وجود عوامل سهگانة استانداردهای فردی ،پیگردی
کمال و بیش نگرانی درباره اشتباهات تأيید شد.
همبستگی بین مؤلفههای کمالگرايی و پرخاشگری
مثبت و معنادار بود .ارزيابی ضرايب همبستگی بین
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Abstract
The aim of this study was to
investigate the factor structure of
Kaboriand Tanno’s multidimensional
perfectionism questionnaire in high
school girl students and its relationship
with aggression. The statistical
population consisted of female high
school students in the year 2016. Five
hundred students completed the
multidimensional
perfectionism
questionnaire (Kabori and Tanno,
)2004
and
the
aggression
questionnaire (Abolmaali, 2013). Data
were analyzed by confirmatory factor
analysis.The
results
of
the
confirmatory factor analysis indicated
that the model was fitted with the data
collected and the existence of three
factors (Personal Standards, Pursuit of
)Perfection, Concern over mistake
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مؤلفههای پرسشنامه کمال گرايی نشان داد که اين
پرسش نامه از همبستگی درونی مطلوبی برخوردار
است .به عالوه همسانی درونی ابعاد پرسشنامه
کمالگرايی در بعد استانداردهای فردی ،پیگردی
کمال و بیش نگرانی به ترتبیب معادل 0/84 ،0/82
و  0/84به دست آمد .با توجه به روايی و پايايی
مطلوب اين پرسشنامه استفاده از آن در فعالیتهای
پژوهشی و ارزيابیهای روانشناختی توصیه میشود.
کلیدواژه ها :پرسشنامهی کمالگرايی چندبعدی،
پرخاشگری ،ساختار عاملی

were confirmed. Correlation between
perfectionism
and
aggression
components
was
positive
and
significant.
The
evaluation
of
correlation coefficients between the
components
of
perfectionism
questionnaire showed that this
questionnaire had a satisfactory
internal correlation. In addition, the
internal consistency of the dimensions
of perfectionism questionnaire in
terms of personal standards, Pursuit of
Perfection, Concern over mistake) was
0/82, 0/84 and 0/84 respectively.
Considering the desirable validity and
reliability of this questionnaire, it is
recommended to use it in research
activities
and
psychological
assessments.
Keywords:
Multidimensional
perfectionism
Questionnaire,
Aggression, factor structure

مقدمه
کمالگرايی بهعنوان يک صفت شخصیتی و ساختاری چند بعدی است و دارای دو بعد
«تالشهای کمالگرايانه» و «نگرانیهای کمالگرايانه»است .تالشهای کمالگرايانه جنبههايی
مانند استانداردهای شخصی (بهعنوان مثال ،تعیین استانداردهای شخصی بسیار باال برای عملکرد) و
کمالگرايی خود محور (بهعنوان مثال ،داشتن انتظارات کمال از خود ،ملزم کردن خود برای کامل
بودن) را بازنمايی میکند .در مقابل ،نگرانیهای کمالگرايانه جنبههايی مانند نگرانی از اشتباهات و
شک و ترديد در مورد اقدامات (بهعنوان مثال ،اشتغال ذهنی بیش از اندازه برای اشتباهات و عدم
اطمینان در مورد باورها و اقدامات) و کمالگرايی جامعه محور (ادراک اينکه ديگران از آنها انتظار
کامل بودن را دارند) را شامل میشود (دامیان ،اِستوبر ،نگرو سابتريکا و بابان .)2017 ،1هويت و فلت
( )1991کمالگرايی جامعه محور را بهعنوان عامل خطرساز برای طیف گستردهای از آسیبهای
1. Damian, Stoeber, Negru-Subtirica & Băban
2. Chen, Hewitt & Flett
3. Park &Jeong
4. Beks, Dunkley, Taylor, Zuroff, Lewkowski, Foley &Westreich
5. Smith, Sherry & DonaldMartin
6. Ongen
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روانی از جمله افسردگی ،اختاللهای اضطرابی ،اختاللهای خوردن و اقدام به خودکشی میدانند.
کمالگرايی خودمحور و ديگر محور (ملزم دانستن ديگران برای کامل بودن) نیز با افسردگی،
استرس پیشرفت و خودکشی مرتبط است (چن ،هويت و فلت.)2017 ،2
کمالگرايی میتواند سازگارانه و يا ناسازگارانه باشد .استانداردهای فردی دارای کارکرد سالم و
رضايت از زندگی بعد سازگارانه و ارزيابیهای کمالگرايانه که با پیامدهای منفی مانند اضطراب،
افسردگی و خشم مرتبطند بعد ناسازگارانه را بازنمايی میکنند (پارک و جونگ .)2015 ،3همچنین
نگرانیهای افراطی کمالگرايانه میتوانند افراد را از طريق موقعیتهای اجتماعی ،شناختهای
اجتماعی و شیوههای مقابله ناکارآمد آسیب پذير کند (بکز ،دانکی ،تايلر ،زوروف ،لیوکووسکی و
همکاران .)2015 ،4کوشش برای داشتن معیارهای باال زمانیکه بهصورت واقعبینانه باشد با اهداف
پیشرفت رابطة مثبت و با هیجانات منفی رابطة منفی دارد (مارتین ،اسمیت ،شری ،کاترين و
دونالد .)2016 ،5نتايج مطالعات صورت گرفته در خصوص کمالگرايی نشان میدهد که کمالگرايی
بسته به مثبت يا منفی بودن ،با رفتارهای بهنجار (کوشش برای پیشرفت ،عاطفه مثبت ،خود
شکوفايی ،نگرشهای اجتماعی نوع دوستانه و پیشرفت تحصیلی) و يا رفتارهای نابهنجار (اضطراب،
افسردگی ،پرخاشگری ،عزت نفس پايین و خودکارآمدی پايین) رابطه دارد (بالت؛ به نقل از انگن،6
 .)2009البته کمالگرايی باال عملکرد شناختی افراد را در تکالیف شناختی تحت تأثیر قرار میدهد.
بطوريکه افراد با کمالگرايی باال در زمان انجام تکلیف دقت کمتری دارند و زمان بیشتری را صرف
تصمیمگیریهای خود میکنند .اشتغال ذهنی با حالتهای کمالگرايانه ،در زمان مواجهه با تکلیف،
داشتند ،ممکن است نگرانی افراد را افزايش دهد و در نتیجه منابع شناختی آنان را کاهش دهد
(دسنويرز و آرپین-کريبی.)2015 ،1
به نظر میرسد افراد کمالگرای نابهنجار با ناکامی بیشتری در دستیابی به اهداف خود مواجه
میشوند ،از اين رو ،پرخاشگری يکی از شايعترين واکنشهای آنان در مقابل ناکامی است .موضوع
پرخاشگری عالقه دانشمندان علوم رفتاری را بسیار به خود جلب کرده است .نظريه ناکامی-
پرخاشگری يکی از اولین نظريهها در تبیین پرخاشگری است که بیان میکند افراد زمانی ناکامی را
تجربه میکنند که در تالشهای خود برای رسیدن به يک هدف با مانع روبرو میشوند .تجربههای
های عاطفی نامطلوب مانند خشم يا غم و اندوه پاسخ جنگ يا گريز را ايجاد میکند که ممکن است
باعث پرخاشگری برونريزی شده شود (ويکوف.)2016 ،2خشم و پرخاشگری در نوجوانان و بهطور
عمده خشونت جسمانی از مشکالت جدی سالمت روان است که تأثیرات منفی بسیاری بر قربانی و

1. Desnoyers&Arpin-Cribbie
2. Wyckoff
3. Riese, Mello, Baird, Steele &Ranney
4. Holland, Vivolo-Kantor, Cruz, Massetti&Mahendra
)5. Multidimensional Perfectionism Scale(MPS
)6. Frost Multidimensional Perfectionism Scale(FMPS
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جامعه دارد (رايز ،ملو ،بايرد ،اِستیل و رانی2015 ،3؛ هالند ،ويوولو-کانتور ،کروز ،ماستی و ماهندرا،4
 .)2015پرخاشگری در نوجوانان طیف وسیعی از رفتارها از قلدری و کتک کاری ،تجاوز جنسی و
جسمانی شديد تا قتل را دربر میگیرد.
اونگن ( )2009در پژوهشی تحت عنوان «رابطه کمال گرايی و پرخاشگری در میان نوجوانان»
دريافت که عدم توافق با پرخاشگری جسمانی و خصومت رابطهی مثبت دارد ،در حالیکه نظم و
ترتیب با خشم ،پرخاشگری جسمانی و کالمی رابطة منفی دارند .همچنین او دريافت که
استانداردهای باال خصومت و پرخاشگری کالمی را به صورت مثبت پیشبینی میکنند)2013( .
دريافتند که افزايش نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات با افزايش پرخاشگری خصمانه همراه
است (دهقانی ،محرم زاده و بهتاج2013 ،؛ اندام ،خارکن و مهدی زاده.)1392 ،
يکی از مباحث مهم درروان شناسی ،تهیه ابزارمناسب برای سنجش متغیرهای روانشناختی
است .تاکنون ابزارهای کمالگرايی متعددی مانند مقیاس کمالگرايی چندبعدی( 5هويت وفلت،
 )2004،1991که از سه خرده مقیاس و  14گويه تشکیل شده است و کمالگرايی خودمدار ،ديگر
مدار و جامعه مدار را اندازه میگیرد .پرسشنامة کمالگرايی چندبعدی بشارت ( )1386نیز با 30
گويه سه بعدکمالگرايی خودمدار ،جامعهمدار و ديگر مدار را اندازه میگیرد .مقیاسکمالگرايی چند
بعدی فراست( 6فراست،مارتن،الهارت وروزن بیلت )1990،که دارای  35گويه و دو بعد منفی (از
جمع  4زير مقیاس نگرانی دربارهی اشتباهات ،درک شخص از انتقادات والدين ،درک شخص از
انتظارات والدين ،تمايل به شک و ترديد حاصل میشود) و مثبت (که از جمع دو زيرمقیاس
معیارهای عملکرد و گرايش به نظم و سازمانيافته بودن حاصل میشود) است .مقیاس کمالگرايی
نسبی تجديدنظر شده( 1اسالنی ،رايس ،موبلی ،تريپپی واشبی )2001 ،که دارای  33گويه و سه
خرده مقیاس استانداردها ،نظم و سازماندهی و عدم هماهنگی بین استانداردها و عملکرد شخصی
است .پرسشنامه کمالگرايی (هیل ،هولزمن ،فار ،کندی ،کیبر و ويسنت )2004 ،2که دارای 59
گويه و  8خرده مقیاس نگرانی از اشتباهات ،نظم و سازماندهی ،هدفمندی ،نشخوارفکری ،ادراک
فشار از سوی والدين ،نیاز به تايید ،انتظارهای باال از ديگران و تالش برای عالی بودن تشکیل شده
است .ويژگیهای روانسنجی اين پرسشنامه در ايران توسط جمشیديان ،دالورپور ،حقیقت و
لطفیان ( )1388و توسط شريفی ،صالحی ،امامی پور و بشردوست ( )1390در جامعه دانشجويان
بررسی شده است .پرسشنامه کمالگرايی مثبت و منفیتری و شورت ( )1995مشتمل بر 40است
که  20گوية آن کمالگرايی مثبت و20گويه ديگر کمالگرايی منفی را ارزيابی میکند .از میان
پرسشنامههای مختلف کمالگرايی ،پرسشنامة شناختارهای کمالگرايی کابوری و تاننو )2004( 3در
1. Revised Almost Perfect Scale
2. Hill, Huelsman, Furr, Kennedy, & Kiber, Vicente
3. Kabori & tanno
4. Personal Standards
5. Pursuit of Perfection
6. Concern over mistake

بررسی ساختار عاملی پرسشنامه کمالگرايی چند بعدی ورابطهی آن باپرخاشگری در نوجوانان 127 ...
اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است اين پرسشنامه  15گويه و سه خرده مقیاس دارد :شامل
استانداردهای فردی ،4پیگردی کمال 5و نگرانی مفرط درباره اشتباهات است .6ويژگیهای روان-
سنجی اين پرسشنامه در تحقیقات زيادی از جمله در نمونههای ژاپنی و انگلیسی آزمون شده است
(کابوری و همکاران ، 2005، 2004 ،استوبر ،کابوری و همکاران ،)2010،در ايران نیز ويژگیهای
روانسنجی اين پرسشنامه توسط (نوری ،پورلیاولی و همکاران )1395 ،در جامعه پرستاران بررسی
شده است.
با توجه به مطالب مطرح شده ،سؤال اساسی پژوهش حاضر اين است که آيا ساختار عاملی
پرسشنامه کمالگرايی کابوری و همکاران ( )2004در نمونهای از نوجوانان دختر ايرانی برازش دارد
و چه رابطة بین ابعاد کمالگرايی با پرخاشگری وجود دارد.
روش پژوهش
روش اين پژوهش توصیفی -همبستگی است و جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر
پايه تحصیلی دوم متوسطه شهرتهران درزمستان  1394بود 500 .شرکت کننده به روش تصادفی
خوشهای انتخاب شدند و دو پرسشنامه پرخاشگری ابوالمعالی ( )1391و کمالگرايی کابوری و
همکاران ( )2004را تکمیل کردند .البته  3پرسشنامه به دلیل ناکامل بودن کنارگذاشته شد و
نمرههای  497شرکتکننده تحلیل شد.
پرسشنامه پرخاشگری( 1ابوالمعالی )1391 ،ساخت واستاندارد سازی شده است .اين پرسشنامه
دارای  29گويه است و نمرهگذاری آن در طیف لیکرت  5درجهای صورت میگیرد :به هیچ وجه در
مورد من درست نیست ( ،)0کمی در مورد من درست است ( ،)1تاحدودی در مورد من درست
است ( ،)2در بیشتر موارد در مورد من درست است ( ،)3کامال در مورد من درست است ( .)4با
استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واريماکس  5عامل در اين پرسشنامه شناسايی شد:
پرخاشگری رفتاری-فعال -خصمانه -وسیلهای (( 2)BAHIبا گويههای ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،4
) )25 ،23 ،21 ،17 ،16؛ پرخاشگری عاطفی -واکنشی –خصمانه (( 3)ARHIبا گويههای،5،18 ،
)29 ،20 ،19؛ پرخاشگری رفتاری -واکنشی -کالمی (( 4)BRVبا گويههای )26 ،12 ،6 ،3؛
پرخاشگری رفتاری-فعال-غیرکالمی (( 5)BRNVبا گويههای )27 ،24 ،22 ،1؛ و پرخاشگری
شناختی -خصمانه –غیرکالمی (( 6)CHNVبا گويههای  .)28 ،9 ،8 ،7 ،2در مجموع  45/8درصد
از واريانس کل آزمون توسط اين  5عامل تبیین شد .به منظور برآورد روايی اين پرسشنامه از
1. Aggression questionnaire
2. Behavioral-Active-Holistic-Instrumental
3. Affective-Reactive-Holictic
4. Behavioral-Reactive-Verbal
5. Behavioral-Reactive-Nonverbal
6. Cognitive-Holistic-Nonverbal
7. multidimensional perfectionism cognitions inventory
8. Personal Standards
9. Pursuit of Perfection
10. Concern over mistake
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آزمونهای اضطراب کتل ،فرم کوتاه مهارتهای حل مساله اجتماعی (حل مساله سازگارانه و
ناسازگارانه) و خرده آزمون پرخاشگری  SCL90استفاده شد .و همبستگی نمره کل اين پرسشنامه
با آزمون اضطراب کتل ،و حل مساله اجتماعی ناسازگارانه مثبت و معنادار و با حل مساله اجتماعی
منفی و معنادار بود .ضريب پايايی اين پرسشنامه به روش بازآزمايی معادل  0/95به دست آمد.
همسانی درونی اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عامل رفتاری -فعال-خصمانه
0/872؛ عاطفی -واکنشی -خصمانه0/852؛ رفتاری -واکنشی –کالمی0/650؛ رفتاری -واکنشی –
غیرکالمی0/534؛ شناختی -غیرکالمی –خصمانه0/787و برای نمره کل پرسشنامه معادل  0/91به
دست آمد (ابوالمعالی .)1391 ،همچنین همسانی درونی اين پرسشنامه در پژوهش حاضر برای کل
پرسشنامه  0/87و برای مؤلفههای مذکور به ترتیب معادل  0/703 ،0/648 ،0/727 ،0/84و 0/667
به دست آمد.
7
پرسشنامه شناختارهای کمالگرايی چندبعدی کابوری ( )2004در دانشگاه توکیو با هدف
سنجش فراوانی شناختارهای مربوط به کمالگرايی گرايشی ساخته شده است و دارای  15ماده
است و دريک طیف چهار درجهای از ( 1هرگز) تا ( 4همیشه) نمرهگذاری میشود .اين پرسشنامه
دارای سه سه بعد استانداردهای فردی( 8با گويههای  ،)3 ،5 ،8 ،10 ،11 ،14پیگردی کمال( 9با
گويههای  )13 ،1 ،7 ،2و نگرانی مفرط درباره اشتباهات( 10با گويههای  )4 ،9 ،12،6 ،15است.
استانداردهای فردی که وجهی از کمالگرايی خودمحور است ،بیانگر تالش مجدانه فرد برای کامل
بودن است و از طريق وضع استانداردهای بسیار باال و احساس نیاز مبرم به کامل بودن مشخص
می شود .بعد دوم بیش نگرانی درباره اشتباهات؛ که نگرانی از اشتباه ،واکنش منفی نسبت به اشتباه
و معادل دانستن اشتباه با شکست را بازنمايی میکند .اين بعد بیانگر ترس از اشتباه و عمل نادرست
است؛ و بعد سوم پیگردی کمال؛ گرايش افراطی فرد به بیعیب و نقص بودن ،و تالش در دستیابی
و تحقق اهداف کمالگرايی و نیاز برای بینظیر بودن را بازنمايی میکند .در اين سیاهه شرکت
کنندگان به هر ماده بر روی پاسخ میدهند .به منظور مطالعه روايی اين سیاهه همبستگی بین ابعاد
سه گانه شناختارهای کمالگرايی با مقیاسهای عاطفه مثبت و منفی گزارش شده است .نتايج
تحلیل عاملی اکتشافی معتمديگانه و شکری ( )1391نشان داد که عامل استانداردهای فردی،
پیگردی کمال ،و بیش نگرانی درباره اشتباهات هر يک به ترتیب  33/55درصد 14/34 ،درصد و
 8/54درصد (و در مجموع )56/43درصد از واريانس عامل کلی شناختارهای کمالگرا را تبیین
کردند .مقادير شاخصهای نیکويی برازش شامل مجذور خی ( ،)χ2مجذور خی بر درجه آزادی
( ،)χ2/dfبرازش مقايسه ای ،نیکويی برازش ،شاخص نیکويی برازش انطباقی و خطای ريشه مجذور
میانگین تقريب به ترتیب برابربا 0/058 ،0/90 ،0/93 ،0/95 ،1/99 ،167/70نیز برازش خوب
الگوی مفروض سه عاملی را با دادهها نشان داد .همچنین همبستگی مثبت و معنادار بین
استانداردهای فردی و مقیاس عاطفه مثبت ( )r= /32 ،p< 0/01و همبستگی منفی و معنادار بین
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بیش نگرانی درباره اشتباهات و مقیاس عاطفه منفی ( )r=-0/020 ،p< 0/01از روايی افتراقی
پرسشنامه شناختارهای کمالگرايی چند بعدی بهطور تجربی حمايت کرد .در پژوهش معتمديگانه
و همکاران( )1392نیز ضرايب آلفای کرونباخ برای هر دو مقیاس عاطفه مثبت و منفی 0/83
بهدست آمد.
يافتهها
در پژوهش حاضر  497دانش آموز دختر شرکت داشتند که میانگین و انحراف معیار سن آنان
به ترتیب  16/48و  0/732بود 200 .نفر (  40درصد) از شرکتکنندگان در پايه دوم و 55/2( 276
درصد) نفر از آنان در پايه سوم مشغول به تحصیل بودند 164 .نفر ( 32/8درصد) از شرکتکنندگان
در رشتههای رياضی و تجربی 101 ،نفر ( 20/2درصد) در رشته علوم انسانی و  70نفر ( 14درصد)
در رشتههای هنرستانی مشغول به تحصیل بودند.
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی هر يک از مواد  15گانه پرسشنامه به همراه
ضرايب آلفای کرونباخ هر يک از مؤلفه ها در جدول  1گزارش شده است.
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی  ،کشیدگی هر يک از مواد  15گانه پرسشنامه کمالگرايی و
ضرايب آلفای کرونباخ هر يک از مؤلفهها

مؤلفه

استاندارد های فردی
اشتباهات

بیش نگرانی درباره

کمالگرايی

پیگردی

شماره گويه

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

3

3/86

1/09

-0/696

-0/261

5

3/41

1/07

-0/150

-0/550

8

3/79

1/08

-0/483

-0/609

10

3/82

1/08

-0/631

-0/315

11

3/45

1/11

-0/149

-0/940

14

3/68

1/02

-0/254

-0/911

4

2/95

1/25

0/089

-0/994

6

2/65

1/32

0/352

-1/011

9

3/31

1/21

-0/147

-1/067

12

2/51

1/30

0/410

-0/903

15

2/95

1/40

0/090

-1/233

1

3/51

1/17

-0/327

-0/854

2

3/29

1/10

-0/292

-0/652

7

3/38

1/21

-0/222

-0/943

13

3/35

1/20

-0/151

-1/038

آلفای کرونباخ

0/820

0/836

0/844
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جدول  1نشان می دهد که مقادير کشیدگی و چولگی هیچ يک از گويه ها خارج از محددود 2
 ±نیست ،اين موضوع منطبق بر ديدگاه کالين ( )2005بیانگر نرمال بودن توزيع داده های مربدوط
به هر يک از گويه هاست .همچنین جدول فوق نشان می دهدد کده هدر سده مؤلفده اسدتانداردهای
فردی ،بیش نگرانی درباره اشتباهات و پیگردی کمدال گرايدی پرسشدنامه کمدال گرايدی در نمونده
نوجوان از همسانی درونی مطلوبی برخوردارند(.)αs<0/7
در ادامه برای ارزيابی ساختار مؤلفهای پرسشنامه کمالگرايی ،تحلیل عاملی تايیدی با اسدتفاده
از نرم افزار AMOS 18.0و براورد بیشینه احتمال )ML( 1به کار گرفته شد .پیش از آن به گويه-
ها اجازه داده شد تنها به يک مؤلفه بار عاملی ايجاد کند و به مؤلفهها اجازه داده شد تا بدا يکدديگر
همبسته باشند .تحلیل اجرا شد و ارزيابی شاخصهای برازندگی نشان داد کده داده هدای گدردآوری
شده با مدل سه مؤلفهای پرسشنامه براش مطلوب ندارد .به همین دلیل مدل بدا ايجداد کوواريدانس
بین خطاهای  13و ( 15گويه های  2و  )13و خطاهای  9و ( 4گويه هدای  9و  )10در دو مرحلده
اصالح و در نهايت شاخصهای برازندگی به دست آمده که نشدان داد دادههدای گدردآوری شدده بدا
مدل سه مؤلفهای پرسشنامه کمالگرايی برازش دارد .جدول  2شاخص های برازندگی مدل اولیه و
اصالح شده در مراحل اول و دوم را نشان میدهد.
جدول :2شاخصهای برازندگی مدل اولیه و اصالح شده پرسشنامه سه مؤلفهای کمالگرايی

شاخص های برازندگی

2

2/df

411/66

4/73

GFI RMSEA
0/899
0/087

AGFI
0/860

CFI
0/902

4/31

0/082

0/911

0/876

0/914

4/06

0/078

0/916

0/881

0/923

>3

>0/08

>90

>0/90

>0/90

مدل اولیه
مدل اصالح شده در مرحله
370/67
اول
مدل اصالح شده در مرحله
345/33
دوم
نقاط برش قابل قبول
P<0/05
(میرز و همکاران )2006 ،..

همچنان که جدول فوق نشان مدیدهدد بدا اصدالح مددل در مرحلده اول و دوم شداخصهدای
برازندگی بهبود يافته و براين اساس چنین نتیجهگیری شد که مدل سه مؤلفهای پرسشنامه کمال-
گرايی با دادههای گردآوری شده برازش دارد .جدول  3بارهدای عداملی اسدتاندارد ،غیدر اسدتاندارد،
نسبت بحرانی و خطای استاندارد هر يک از گويههای پرسشنامه کمالگرايی را نشان میدهد.
-Maximum Likelihood

1
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جدول  .3بارهای عاملی استاندارد ،غیر استاندارد ،نسبت بحرانی و خطای استاندارد هر يک از گويههای پرسشنامه
کمالگرايی

مؤلفه -گويه
استانداردهای فردی – گويه 3
استانداردهای فردی – گويه 5
استانداردهای فردی – گويه 8
استانداردهای فردی – گويه 10
استانداردهای فردی – گويه 11
استانداردهای فردی – گويه 14
بیش نگرانی درباره اشتباهات – گويه4
بیش نگرانی درباره اشتباهات – گويه6
بیش نگرانی درباره اشتباهات – گويه9
بیش نگرانی درباره اشتباهات – گويه 12
بیش نگرانی درباره اشتباهات – گويه 15

پیگردی کمال گرايی – گويه 1
پیگردی کمال گرايی – گويه 2
پیگردی کمال گرايی – گويه 7
پیگردی کمال گرايی – گويه 13

b

)(β

1
0/882
1/207
0/760
0/706
1/092
1
1/293
0/983
0/959
1/313
1
0/693
1/167
0/649

0/700
0/629
0/852
0/537
0/484
0/818
0/676
0/826
0/689
0/621
0/794
0/810
0/600
0/919
0/515

S.E

T

0/069
0/072
0/068
0/070
0/067

12/83
16/76
11/21
10/04
16/28

0/084
0/073
0/078
0/087

15/45
13/54
12/22
15/04

0/051
0/057
0/057

13/68
20/55
11/48

در جدول فوق بارعاملی استاندارد نشده گويه های  4 ،3و 1با عدد يک تثبیت شده و بندابراين
خطای استاندارد و نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.
براساس نتايج ارائه شده در جدول  3بارهای عاملی اسدتاندارد همده نشدانگرها بداالتر از 0/32
است .باالترين بارعاملی متعلق به گويه هفت ( )β=0/919و پدايینترين بارعداملی متعلدق بده گويده
يازده ( )β=0/484است .براين اساس میتوان گفت همه نشانگرها از قابلیت الزم برای انددازهگیری
مؤلفههای استانداردهای فردی ،بیش نگرانی درباره اشتباهات و پیگدردی کمدالگرايدی برخورداندد.
شکل  1مدل اندازهگیری پرسشنامه کمال گرايی و بارهای عاملی هر يک از گويههای آن با استفاده
از دادههای استاندارد را نشان میدهد.
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شکل  :1برآورد استاندارد شده مدل اندازه گیری پرسشنامه کمالگرايی

ضرايب همبستگی درونی و روايی همگرا
جدول  4میانگین ،انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی بین مؤلفههای کمالگرايی و پرخاشگری
را نشان میدهد.
جدول  :4ضرايب همبستگی مؤلفه های کمال گرايی و پرخاشگری

مؤلفه
.1استاندارد های فردی
.2بیش نگرانی درباره اشتباهات
.3پیگردی کمال گرايی
.4پرخاشگری
P**> 0/01

1

2

**0/326
**0/546
**0/123

**0/506
**0/358

3

**0/167

4

-

جدول  4نشان می دهد که ضرايب همبستگی بین مؤلفههای کمال گرايی و پرخاشگری مثبت
و در سطح  0/01معنادار است .اين موضوع بیانگر روايی همگرای پرسشنامه کمال گرايی است .از
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سوی ديگر ارزيابی ضرايب همبستگی بین مؤلفه های پرسشنامه کمال گرايی نشان می دهد که اين
پرسشنامه از همبستگی درونی مطلوبی برخوردار است
بحث ونتیجه گیری
نتايج حاصل ازپژوهش حاضرازساختارسه عاملی پرسشنامه کمالگرايی چندبعدی در جامعه
دختران دبیرستانی شهر تهران حمايت کرد و نتايج تحلیل عاملی تأيیدی سه مؤلفة استانداردهای
فردی ،پیگردی کمال و نگرانی مفرط درباره اشتباهات را تأيید کرد .همچنین نتايج پژوهش حاضر
نشان داد ضرايب همبستگی بین مؤلفههای کمالگرايی و پرخاشگری مثبت ومعناداراست که اين
موضوع نشانگر روايی همگرای پرسشنامه کمالگرايی است .با توجه به ضرايب آلفای کرونباخ به
دست آمده برای کل آزمون و زيرمقیاسهای آن ،اين آزمون از همسانی درونی رضايت بخشی
برخوردار است.
نتايج پژوهش حاضرنشان دادکه ضرايب همبستگی بین مؤلفههای کمالگرايی و پرخاشگری
مثبت ومعناداراست.اين يافته با يافتههای حاصل از پژوهشهای اندام و همکاران ()1392؛ دهقانی و
همکاران ()2013؛ بیرد ()2011؛ اونگن ()2009؛ دان و سیروتیک ( )2003هم راستاست .در تبیین
اين يافته باتوجه به نظريه شافران کوپرو فاربرن ( )2002میتوان گفت از آنجايیکه افراد کمالگرا
استانداردهای شخصی بااليی برای خود وضع میکنند،موقعیتهای موفقیتآمیز خود را ناديده می-
گیرند و زمانی که به استانداردهای خود دست میيابند آن را ناکافی میپندارندو در نتیجه احتمال
شکست و خود انتقادگری در آنان افزايش میيابد .خودانتقادگری زمینهی رفتارهای مخرب نسبت
به خود و ديگران را افزايش میدهد .از سوی ديگر باورهای غیر منطقی افراد کمالگرا و اعتقاد به
اين که خودشان و محیطشان بايد کامل و بدون نقص باشند زمینه ايجاد خشم و پرخاشگری را در
آنان ايجاد میکند.
افراد دارای استانداردهای باال  ،از يک سو بر اين باورند که اهداف باالتر و يا وضع استاندارهای
باالتر برای آنان سودمند است و تالش میکنند که به باالترين استانداردها دست يابند و کارهای
بی عیب و نقص انجام دهند؛ و از دگر سو حتی اگر در کاری موفق شوند کار خود را دست کم
گرفته و به جای ارزش دادن به موفقیت خود ،آن را ناچیز میشمارند .همچنین افراد کمالگرا
نگرانی زيادی دربارهی اشتباهات احتمالی خود دارند ،و اشتباه کردن باعث شرمساری آنان میشود
و با کوچکترين اشتباهی احساس بدبختی کرده و توانايی خود را کمتر از حد متوسط برآورد می-
کنند و اگر شکست بخورند احساس بیارزشی مفرطی دارند .البته اغلب افراد کمالگرا نسبت به
ديگران نیز سختگیرند و ممکن است انتظار داشته باشند که ديگران نیز کامل و بدون نقص باشند
و در صورتی که ديگران نیز معیارها و انتظاراتشان را برآورد نکنند ،آنان را مالمت میکنند .به عالوه
اين افراد به طور مداوم در جستجوی کامل بودن و بدون نقص بودن هستند و هیچ وقت از خودشان
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و ديگران احساس رضايت نمیکنند .چون ارزيابی آنان از خودشان و ديگران مبتنی بر واقعیت
نیست و دائم خودشان و ديگران را به صورت منفی ارزيابی میکنند .در نتیجه اين ويژگیها
رضايت آنان را کاهش میدهد و زمینهی بروز پرخاشگری را در آنان فراهم میآورد .سختگیری
افراد کمالگرا نسبت به خود و ديگران بازتابی از تحريفات شناختی آنان است .ترکیب تحريفات
شناختی با کمالگرايی میتواند به شدت کیفیت زندگی را کاهش دهد .قضاوت منفی در مورد خود
نیز میتواند منجر به کاهش رضايت از زندگی و افسردگی شود (نايلند.)2004 ،1
در اين پژوهش همسو با پژوهشهای ديگر (مانند هويت وفلت2004،1991،؛ فراست و
همکاران1990 ،؛ کابوری و تانو )2004 ،که کمالگرايی را به صورت يک سازة چندبعدی در نظر
گرفته میشود ،سه بعد استانداردهای باال ،نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات و پیگردی کمال
در بررسیهای آماری مورد تأيید قرار گرفت.
اين پرسشنامه مانند ساير ابزار خودگزارشی نمونهای از ويژگی کمالگرايی را در افراد میسنجد
و برای ارزيابی دقیق ويژگی کمالگرايی الزم است اين پرسشنامه در کنار ابزار ديگری مانند
مصاحبه ،مشاهده به کار رود .به عالوه مانند هر ابزار خودگزارشی ديگری سوگیری آگاهانه و يا
ناآگاهانه افراد در مطلوب جلوه دادن خود ممکن است روی يافتهها اثر گذاشته باشد .با توجه به
اعتبار و پايايی مطلوب اين پرسشنامه استفاده از آن در فعالیتهای پژوهشی توصیه میشود .به
عالوه به روانشناسان در حوزههای سالمت توصیه میشود که در کنار ابزارهای ديگر از اين
پرسشنامه نیز جهت سنجش کمالگرايی در دختران نوجوان استفاده کنند.
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