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Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the relationship between
personality traits of mothers and perfectionism of their adolescent daughters.
Method: The research method was descriptive and correlational. The
statistical population consisted of high school female students residing in
Alborz Province. Based on Kerjcie-Morgan table (1970), a group of 380
students were selected using clustered random sampling. Data was collected
using The NEO Personality Questionnaire (Costa and McCrae, 1985) for
mothers and the Perfectionism Questionnaire (Hill, 2004) for their daughters.
Correlation and regression analyses were performed on the data. Results: The
Findings showed that neuroticism showed a positive correlation and openness
to experience had a negative correlation with daughters� maladaptive
perfectionism. Also, responsibility and extraversion was positively correlated
and neuroticism had a negative relationship with adaptive perfectionism. The
Conclusions: Since neuroticism and openness to experience can predict
maladaptive perfectionism in daughters, the role of mothers in this regards
may be of critical importance. Hence, with proper training of mothers,
maladaptive perfectionism in daughters may be prevented.
Keywords: adaptive perfectionism, adolescent girls, personality traits,
maternal
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رابطه صفات شخصیتی مادران با کمالگرایی دختران نوجوان آنها
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عصمت دانش ،*1نرسانگا نیکومنش ،2نرگس سلیمینیا ،3لیال سابقی4و مینا شمشیری
دریافت مقاله93/3/14 :؛ دریافت نسخه نهایی93/11/5 :؛ پذیرش مقاله93/11/21 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه صفات شخصیتی مادران با کمالگرایی دختران نوجوان آنها
بود .روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر مقطع
متوسطه استان البرز به تعداد  49999نفر بود .با استفاده از جدول کرجسی-مورگان  1970تعداد 380
نفر از میان آنها بهصورت نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه
صفات شخصیتی نئو مککری و کاستا  1985برای مادران و از پرسشنامه کمالگرایی هیل ،هولزمن،
فیور ،کیبلر ،ویسنت و کندی ( )2004برای دخترانشان و برای تحلیل دادهها از روش همبستگی و
تحلیل رگرسیون استفاده شد .یافتهها :یافتهها نشان داد ،روابط مادران و دختران در فرایندی دو سویه
باهم در تعاملند .روانرنجورخویی با کمالگرایی غیرانطباقی دختران رابطه مثبت و گشودگی در برابر
تجربیات با این نوع کمالگرایی رابطه منفی داشت .همچنین مسئولیتپذیری و برونگرایی با کمال-
گرایی انطباقی رابطه مثبت و روانرنجورخویی با این نوع کمالگرایی رابطه منفی داشت .نتیجهگیری:
از آنجا که روانرنجوری و گشودگی در برابر تجارب قادر به پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران
است ،با اندکی تفکر و تامل در کیفیت این روابط میتوان به نقش حساس مادر در ارتباط با فرزندان پی
برد .بنابراین مادران با آموزش مناسب میتوانند از بروز کمالگرایی غیر انطباقی فرزندانشان جلوگیری
کنند.

کلید واژهها :دختران نوجوان ،صفات شخصیت ،کمالگرایی انطباقی ،مادران

 .*1نویسنده مسئول ،دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،استان البرز ،ایران.
Email: esmat_danesh@yahoo.com
 . 2کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 .2دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه علوم مالزی
 . 4کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
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مقدمه
1

یکی از سازههای شخصیتی که نقش مهمی در سازشیافتگی افراد ایفا میکند کمالگرایی است.
کمالگراها بهعنوان افرادی شناخته میشوند که تمایل دارند در تمام ابعاد زندگی کامل باشند
(استوبر و استوبر .)2009 ،سازه کمالگرایی برای نخستین بار بهعنوان یک سازه تک بعدی توسط
برنز  1980تعریف شد .بر پایه این تعریف فرد کمالگرا بر این باور است که میتواند با تالش و
کوشش به نتایج کامل دست یابد .این در حالی است که نتایج کامل و بدون نقص دست نایافتنی
است و تالش برای دستیابی به آن آسیبهای روانشناختی را در پی خواهد داشت (هیل،
هولزمن ،فیور ،کیبلر ،ویسنت و کندی .)2004 ،هماکنون کمالگرایی بهعنوان یک سازه
چندبعدی در نظر گرفته میشود و بهعنوان گرایش فرد به داشتن مجموعهای از معیارهای
افراطی و تمرکز بر شکستها و نقصها در عملکرد و اعتقاد به کامل بودن ،احساس اضطراب و
فشار روانی باال و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند ،تعریف میشود (فلت،
بلنکستین و هویت.)2009 ،
افراد کمالگرا تجارب شکست را بیش از حد تعمیم میدهند .بنابراین دور از انتظار نیست که
پژوهشها حاکی از آن باشند که کمالگرایی با افسردگی ،اضطراب ،عزتنفس پایین ،خودکشی،
بیماری کرونری قلب و الکلیسم ارتباط داشته باشد .چرا که وقتی فرد پذیرش خود را مشروط به
کسب موفقیتها و معیارها میداند ،احتماالً روند پیگیری اهداف بهطور مؤثر ،دچار مشکل خواهد
شد و به دنبال آن ،شکست و ناکامی در تحقق اهداف رخ خواهد داد ،که این خود باعث ناکامی
فرد در دستیابی به سایر اهداف و ایجاد شناختهای معیوب در فرد خواهد شد .بنابراین در طی
این فرایند کمالگرایی موجب مشکالت و مسائل بسیار در فرد میشود (زرگر ،مردانی و مهرابی-
زاده هنرمند.)1391 ،
پژوهش و نظریهپردازی پیرامون کمالگرایی طی دو دهه گذشته روند رو به رشدی را داشته
است .پژوهشهای زیادی نشان دادهاند؛ کمالگرایی افرادی که اختالل تغذیه (دور و ترن)2011 ،
و عالئم اختالل اضطراب ،افسردگی دارند در مقایسه با افراد سالم بیشتر است (استوبر ،فیست و
هیوارد .)2009 ،اخیرا برخی نویسندگان استدالل کردهاند کهکمالگرایی همیشه با آسیبشناسی
روانی همراه نیست؛ بلکه ممکن است با نتایج مثبتی نیز همراه باشد .بدینمعنی که کمالگرایی
ممکن است اثرات دوگانهای داشته باشد (فیضی .)1390 ،هاماچک ( ،)1978اولین فردی بود که
بین انواع کمالگرایی تمایز قائل شد ،او کمالگرایی را به دو بعد بههنجار و نا بههنجار تقسیم

1. perfectionism
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کرد .افراد کمالگرای بههنجار معیارهای باالیی برای خود ارزیابی دارند ،از انگیزه درونی
برخوردارند و در کارها عالقه ،هیجان و اعتماد بهنفس بیشتری دارند .بهطوری که میتوان گفت
ویژگی این افراد نیاز به پیشرفت و موفقیت فردی است .نیاز به پیشرفت از طریق تمایل به انجام
کارها و رسیدن به سطح باالی کمال و تالش برای مسلط شدن برجسته میشود (سیگلمن و
ریدر.)2008 ،
شناخت باورهای مثبت و منفی کمالگرایی و رابطه آنها با مولفههای روانی و شخصیتی
اهمیت زیادی دارد و کمالگرایی منفی ،با پیامدهای آسیبشناختی نظیر عزتنفس پایین،
اضطراب و تعلل ،باورهای غیرمنطقی ،خود سرزنشگری ،خود انتقادگری ،احساس گناه و نشانگان
افسردگی مرتبط است .در حالیکه کمالگرایی مثبت با تجارب سالمتری نظیر کوشش برای
پیشرفت ،عاطفه مثبت ،عزتنفس باال ،خودکارامدی و خودشکوفایی در ارتباط است (نیکنام،
حسینیان و یزدی .)1389 ،مادرانی که کمالگرایی مثبت در آنها باالتر است دخترانی با
خودکارامدی و خوشبینی باالتری تربیت میکنند (دانش ،شمشیری ،کاکاوند و سلیمینیا،
 .)1392در نتیجه رابطه قویی میان کمالگرایی منفی و روانرنجورخویی و همچنین بهزیستی
ذهنی در سه گروه جوان ،میانسال و کهنسال وجود دارد (گومز ،گرینگز ،بانگرتر و کروب،
 .)2009اگرچه پیشینهای که منشا احتمالی این شناختهای غیر انطباقی را دربرمیگیرد محدود
است (استوبر و آیزنک)2008 ،؛ اما اغلب مطالعات تجربی و نظری انجامشده بر عوامل والدینی
تمرکز داشتهاند و بین کمالگرایی و عوامل والدینی مختلف از جمله سبکهای فرزندپروری،
کمالگرایی والدین و سبکهای دلبستگی رابطه پیدا کردهاند (خسروی.)1388 ،
از آنجایی که خانواده شبکهای از ارتباطها است که در آن والدین و کودکان در فرایندی
دوسویه با هم در تعاملند؛ لذا در این مجموعه ،طرفین قادرند تاثیرهای بس شگرفی بر یکدیگر
داشته باشند .با تأمل در کیفیت رابطه والدین و کودک و موشکافی در آن ،میتوان به نقش
حساس مادر در ارتباط با کودک پی برد (جانسون ،بوتی و هالسورس .)2009 ،آگاهی و شناخت
کافی و عمیق از این مبانی میتواند ما را در پرورش شخصیت سالم فرزندان در خانواده یاری
رساند و روش های مناسب و مؤثر را برای چگونگی و نحوه ارتباط والدین با فرزندان بهدست دهد
(ساوگ ،جاکوب و پاین.)2010 ،
نخستین کسانی که کودک از آنها الگو میگیرد و بسیاری از روحیات و غرایز او در اثر تماس
با آنها بهوجود میآید ،والدین هستند .آنها از آن جهت که بسیاری از ویژگیها و صفات را از
خود و اجدادشان به کودکان منتقل میکنند ،عامل وراثتاند و از آن جهت که در تماس
همیشگی با فرزند خویش هستند و اعمال و رفتار او را زیر نظر دارند و او نیز آنها را الگوی
خویش قرار میدهد ،یک عامل محیطی برای تربیت به حساب میآیند (برگمن .)2007 ،از آنجا
65

عصمت دانش ،نرسانگا نیکومنش ،نرگس سلیمینیا و ...

که خانواده اولین بذر رشد فردی و شخصیت آدمی را میکارد ،و از سوی دیگر کودک در بیشتر
حالتهای خود ،مقلّد پدر و بهویژه مادر خود است؛ لذا نخستین سالهای زندگی در ایجاد
شخصیت بزرگسالی بسیار مهم و در این میان نقش والدین و بهویژه مادر بسیار حائز اهمیت است
(کوک و کرنی .)2009 ،شیوههای فرزندپروری نقش مهمی در رشد رفتار ،فراست اجتماعی و
عواطف کودکان دارد (عبدلگانی ،رزواردی و عبد عزیز .)2014 ،این شیوهها تا حد زیادی بیان-
گر شخصیت والد در حوزههای پرورش کودک است .شخصیت والدین شیوههای فرزندپروری
آنها را تعیین میکند (پرینز ،انگنا ،هلینگس ،گرسنتس ،گسکویر وکولپین.)2005 ،
صفات شخصیت تمایالت غیرشرطی رفتاری هستند که توان بالقوه افراد را در عرصه
عملکردشان منعکس میکنند (کاپرارا ،ونچیونه ،آلساندری ،گاربینو و باربانلی .)2011 ،بهعنوان
مثال روانرنجورخویی نشاندهنده تجربه احساسهای منفی مانند نگرانی ،غم ،دشمنی و
همچنین ناپایداری در احساس است (کاپالن ،ریچارد و رووان .)2009 ،رفتارهای فرزندپروری
که مرتبط با رشد مثبت کودک و سطح پایین مشکالت رفتاری است شامل رفتارهای
گرم/پاسخگو و کنترل رفتار است (اولیور ،رایت گورین و کافمن .)2009 ،شواهد تجربی بیان
میدارند هنگامی که والدین رابطه گرم و پاسخگو با پسران و دختران خود دارند ،کودکان
پرخاشگری و تخلف کمتری از خود نشان میدهند و سطوح پایینتری از کنارهگیری اجتماعی،
پریشانی روانی و عالئم جسمانی در آنها دیده میشود (مازفسکی و فارل.)2005 ،
تاکنون پژوهشهای زیادی در مورد رابطه بین شیوههای فرزندپروری با کمالگرایی و سازگاری
نوجوانان انجام شده است و در بیشتر این پژوهشها به چگونگی کاهش آسییبهیای ناشیی از
کمالگرایی پرداخته شده و در آنها کمتر به عاملهای موثر در شکلگیری کمالگرایی توجیه
شده است ،بنابراین بررسی عاملهای موثر بر کمالگرایی ضروری بهنظر میرسید .بیا توجیه بیه
نقش اساسی مادران در رشد فرزندان و شکلگیری شخصیت آنها ،هدف از این پژوهش تعییین
رابطه ویژگیهای شخصیتی مادران با کمالگرایی دخترانشان بود و سوالهای زیر آزمون شد.
 .1کدامیک از صفات شخصیت برونگرایی ،روانرنجورخویی ،سازگاری ،گشودگی در برابر تجارب
و مسئولیتپذیری مادران با کمالگرایی انطباقی/غیرانطباقی دختران نوجوان آنها رابطه
دارد؟
 .2آیا میتوان بین سازه کمالگرایی بهعنوان یک متغیر شخصیتی در دختران نوجوان با صفات
شخصیتی مادران آنها پل ارتباطی برقرار کرد؟
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روش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تعداد  49999دانشآموز دختر  14تا
 18سال در سال تحصیلی  1390-91مقطع متوسطه استان البرز بود که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای از میان آنها  380دانشآموز انتخاب شد .به این صورت که ابتدا
بهطور تصادفی از بین نواحی استان البرز سه ناحیه  2 ،1و  3و از بین آنها سه مدرسه آینده
سازان ،اهل بیت  2و معرفت ،و از هر مدرسه  5کالس انتخاب ،و برای تحلیل دادهها از روش
تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
ابزار پژوهش
نسخه کوتاه پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو .این پرسشنامه بر اساس الگوی پنج عاملی
شخصیت در دو نسخه  240و  60سؤالی توسط کاستا و مککری در سال  1995تهیه شد .در
پژوهش حاضر از نسخه کوتاه این مقیاس که حاوی پنج حیطه و  60سؤال است استفاده شد .هر
یک از این حیطهها که با  12سؤال سنجش میشود ،بهترتیب شامل روانرنجورخویی ،برون-
گرایی ،گشودگی به تجربه ،خوشایندی ،مسئولیتپذیری است .پرسشها در مقیاس  4درجهای
لیکرت کامال مخالفم =  ،0مخالفم =  ،1خنثی =  ،2موافقم =  3و کامال موافقم =  4تنظیمشده و
پایایی این مقیاس از طریق آزمون-بازآزمون برای مقیاسها بین  0/86تا  0/90و همسانی درونی
پنج مقیاس بین  0/68تا  0/86گزارششده که نشاندهنده ویژگیهای روانسنجی مناسبی برای
آزمون است .شماره سؤالهای روانرنجورخویی 51 ،46 ،41 ،36 ،31 ،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1؛
سازگاری 59 ،54 ،49 ،44 ،39 ،34 ،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4؛ گشودگی ،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3
58 ،53 ،48 ،43 ،38 ،33؛ برونگرایی 57 ،52 ،47 ،42 ،37 ،32 ،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2؛ و
وظیفهشناسی  60 ،55 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5است .این آزمون در مورد
افراد بههنجار  17سال به باال قابل اجرا است و هر فردی با داشتن تحصیالت باالتر از پایان دوره
ابتدایی میتواند به سؤالها پاسخ دهد .سوالهایی که عالمت منفی دارند ،معکوس نمرهگذاری
میشوند .حداقل امتیاز برای هر عامل  0و حداکثر امتیاز  48است (نقل از محمدزاده ادمالیی،
شهنیییالق و مهرابیزاده هنرمند .)1388 ،مککری و کاستا ( )2004این پرسشنامه را در مورد
 208نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه اجرا کردند و ضرایب پایایی آلفای کرونباخ را برای
مقیاسهای روانرنجورخویی ،برونگرایی ،و گشودگی ،سازگاری و وظیفهشناسی بهترتیب ،0/83
 0/79 ،0/80 ،0/75و  0/79بهدست آوردند .در پژوهش خوشنویس ،افروز و اسماعیلی ()1393
ضریب آلفای کرونباخ  5مولفه پرسشنامه شخصیتی نئو بین  0/71تا  0/82محاسبه شد .در
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پژوهش حاضر ضریب پایایی زیر مقیاسها با استفاده از روش آلفای کرونباخ بین  0/61تا 0/73
بهدست آمد.
پرسشنامه کمالگرایی هیل .این پرسشنامه برای ارزیابی کمالگرایی توسط هیل و همکاران
( )2004ساخته شد و دارای  58گویه و  6خردهمقیاس است .سه خردهمقیاس انطباقی شامل
هدفمندی با سوالهای 12 ،54 ،36 ،44 ،4 ،20 ،28و 51؛ نظم و سازماندهی با سوالهای
27 ،43 ،55 ،19 ،50،35و 11؛ تالش برای عالی بودن با سوالهای  8 ،7 ،1 ،24 ،40 ،32و 16؛
و سه خردهمقیاس غیرانطباقی شامل حساسیت بینفردی با سوالهای ،39 ،45 ،17 ،58 ،25
 33 ،38 ،37 ،47 ،5 ،15 ،48 ،31 ،13 ،9،2 ،23 ،29 ،56و52؛ ادراک فشار از سوی والدین با
سوالهای  22 ،53 ،57 ،6 ،46 ،30و  14و معیار باال برای دیگران با سوالهای ،34 ،18 ،26 ،42
 41 ،10 ،21 ،49و  3اندازهگیری میشود .نمره کل کمالگرایی نیز از مجموع نمرات  6گانه
کمالگرایی بهدست میآید .از این مقیاس در فرهنگ ایران استفاده از این پرسشنامه و روایی و
پایایی آن بررسی شده است .همسازی درونی کل مقیاس در بررسی مقدماتی با  68آزمودنی با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/80بهدست آمد .در بررسی اصلی با  313آزمودنی نیز پس از
انجام تحلیل عاملی برای کل مقیاس ضریب  0/90بهدست آمد .عالوه بر این ضرایب آلفای
کرونباخ برای ابعاد حاصل از تحلیل عاملی محاسبه شد (خلعتبری ،قربان شیرودی و حسینی،
 .)1390در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل مجموعه که شاخصی برای اعتبار پرسشنامه
است برابر با  0/93محاسبه شد.
شیوه اجرا .پس از انتخاب تصادفی کالسها ،برای ورود به کالسها ،با معلم هرکالس هماهنگی
بهعمل آمد ،قبل از توزیع پرسشنامهها راجع به هدف پژوهش ،محرمانه ماندن اطالعات و نحوه
تکمیل پرسشنامهها توضیحهای الزم به دانشآموزان ارائه و همچنین به آنها گفته شد در
صورتی که تمایلی به شرکت در پژوهش ندارند میتوانند کالس را ترک کنند .سپس پرسشنامه
کمالگرایی که اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی در باالی آن درج شده بود بین
دانشآموزان توزیع و از آنها خواسته شد با دقت به سوالها پاسخ دهند و هیچ سوالی را بدون
پاسخ نگدارند .پس از جمعآوری پرسشنامههای تکمیل شده ،از دانشآموزان خواسته شد کُد
پرسشنامه خود را باالی پرسشنامه نئو که باید توسط مادر آنها تکمیل میشد ،بنویسند و از
مادر خود بخواهند آن را تکمیل کند و روز بعد پرسشنامه تکمیل شده را به معلم تحویل دهند.
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یافتهها
محدوده سن دختران بین  14تا  18سال با میانگین  16/3و انحراف معیار  2/1سال؛ و محدوده
سن مادران آنها بین  58تا  34سال با میانگین  36/4و انحراف معیار  14/8سال و تعداد
فرزندان خانواده بین  1تا  8فرزند بود که بیشتر خانوادهها ( 53/6درصد) دارای  2فرزند بودند و
 0/3درصد خانوادهها دارای  7فرزند و  0/3درصد نیز دارای  8فرزند بودند .محدوده معدل درسی
دختران بین  12تا  19/6با میانگین  15/4و انحراف معیار  5/21بود 17 .درصد مادران سیکل،
 36/4درصد دیپلم 29 ،درصد فوق دیپلم 14/8 ،درصد لیسانس و  2/8درصد فوق لیسانس بودند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرههای کمالگرایی و خردهمقیاسهای آن در دختران نوجوان
انحراف معیار
میانگین
مقیاس ها
10/098
65/085
کمالگرایی انطباقی
14/278
85/202
کمالگرایی غیرانطباقی
10/805
46/168
حساسیت بینفردی
3/911
21/555
تالش برای عالی بودن
4/015
20/319
نظم و سازماندهی
3/546
19/205
ادراک فشار از سوی والدین
4/149
22/846
هدفمندی
3/866
19/302
معیار باال برای دیگران

نتایج جدول  1نشان میدهد کمالگرایی غیرانطباقی ،باالترین میانگین را و خردهمقیاس اداراک
فشار از سوی والدین ،کمترین میانگین را در بین دختران نوجوان دارد.
جدول  .2خالصه نتایج رگرسیون برای پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران
R2
R
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی
الگو
1
3055/332
رگرسیون
گام اول
15/613** 0/134 0/367
349
68297/306
روانرنجورخویی باقیمانده
350
71352/638
جمع
2
5051/322
رگرسیون
گام دوم
**
348
66301
/
316
باقیمانده
گشودگی
15/393
0/173 0/416
جمع
دربرابرتجارب
350
71352/638
F

**

P<0/01

*

P<0/05

نتایج جدول  2در گام اول رگرسیون نشان میدهد خردهمقیاس روانرنجورخویی  13/4درصد
واریانس و در گام دوم رگرسیون ،خردهمقیاس گشودگی در برابر تجارب ،مشترکاً  17/3درصد
واریانس کمالگرایی غیرانطباقی دختران را پیشبینی میکنند .با توجه به معناداربودن  ،Fالگوی
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رگرسیون خطی معنادار است و در نتیجه متغیرهای پیشبین روانرنجورخویی و گشودگی در
برابر تجارب در پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران رابطه خطی دارد.
جدول  .3خالصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران
آماره t
بتا
خطای معیار
b
متغیر
الگو
ثابت
گام اول
**26/36
2/824
74/441
**3/951
0/207
0/117
0/463
روانرنجوری
**22/223
3/705
82/347
ثابت
گام دوم
**4/334
0/225
0/116
0/504
روانرنجوری
گشودگی در برابر تجارب
-3/237** -0/168
0/093
-0/301
**

P<0/01

*

P<0/05

نتایج جدول  3نشان میدهد از بین متغیرهای پیشبین ،روانرنجورخویی و گشودگی در برابر
تجارب قادر به پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران است .با توجه به ضرایب معیار
رگرسیون در گام دوم ،روانرنجورخویی با  0/225سهم بیشتری نسبت به گشودگی در برابر
تجارب با  -0/116در پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران دارد .ضریب رگرسیون روان-
رنجوری مثبت ،و ضریب گشودگی در برابر تجارب منفی است که نشانگر رابطه مثبت روان-
رنجورخویی و رابطه منفی گشودگی در برابر تجارب با کمالگرایی غیرانطباقی است .خرده-
مقیاسهای برونگرایی ،توافق و وجدانی بودن رابطه معناداری با کمالگرایی غیرانطباقی دختران
نداشتند.
جدول  .4ضرایب رگرسیون برای پیش بینی کمالگرایی انطباقی دختران
F
R2
R
منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی
الگو
1
1000/592
رگرسیون
گام اول
10/065** 0/028 0/167
349
34694/844
باقیمانده
مسئولیتپذیری
350
35695/436
جمع
2
1494/145
رگرسیون
گام دوم
7/602** 0/042 0/205
348
34201/291
باقیمانده
برونگرایی
350
35695/436
جمع
3
2064/269
رگرسیون
گام سوم
7/10** 0/058 0/240
347
33631/167
باقیمانده
روانرنجورخویی
350
35695/436
جمع
*
**
P<0/05
P<0/01

جدول  4نشان میدهد در گام اول مسئولیتپذیری  2/8درصد واریانس و در گام دوم برون-
گرایی  4/2درصد و درگام سوم روانرنجورخویی مشترکاً  5/8درصد واریانس کمالگرایی انطباقی
دختران را پیشبینی میکنند .با معنادار شدن  Fمیتوان گفت متغیرهای پیشبین مسئولیت-
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پذیری ،برونگرایی و روانرنجورخویی در پیشبینی کمالگرایی انطباقی دختران رابطه خطی
دارند.
جدول  .5خالصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیشبینی کمالگرایی انطباقی دختران
الگو

متغیر

گام اول

ثابت
مسئولیتپذیری
مسئولیتپذیری
ثابت
برونگرایی
مسئولیتپذیری
روانرنجورخویی
برونگرایی

گام سوم
گام دوم

b
57/611
0/21
0/165
53/93
0/225
0/176
-0/211
0/165

خطای معیار
2/415
0/066
0/067
2/91
0/077
0/067
0/087
0/074

آماره t

بتا

**

23/86
**3/18
*2/45
**18/53
**2/91
**2/61
*-2/43
*2/24

0/167
0/132
0/164
0/140
-0/133
0/121

**

P<0/01

*

P<0/05

جدول  5نشان میدهد از بین متغیرهای پیشبین ،مسئولیتپذیری ،برونگرایی و روان-
رنجورخویی قادر به پیشبینی کمالگرایی انطباقی دختران هستند .با توجه به ضرایب معیار
رگرسیون محاسبه شده در گام سوم ،برونگرایی با مقدار  0/164سهم بیشتری نسبت به روان-
رنجورخویی با مقدار  -0/133و مسئولیتپذیری با مقدار  0/132در پیشبینی کمالگرایی
انطباقی دختران دارد .ضریب رگرسیون روانرنجورخویی منفی ،ولی ضریب رگرسیون مسئولیت-
پذیری ،برونگرایی مثبت است که نشانگر رابطه منفی روانرنجورخویی و رابطه مثبت مسئولیت-
پذیری ،برونگرایی با کمالگرایی انطباقی است .خردهمقیاسهای توافق و گشودگی در این الگو
رابطه معناداری با کمالگرایی انطباقی دختران نداشتند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد از بین متغیرهای پیشبین ،خردهمقیاس روانرنجورخویی و
گشودگی در برابر تجارب قادر به پیشبینی کمالگرایی غیرانطباقی دختران است و درضمن،
ضریب رگرسیون روانرنجورخویی مثبت و گشودگی در برابر تجارب منفی است که نشانگر رابطه
مثبت روان رنجوری و رابطه منفی گشودگی در برابر تجارب با کمالگرایی غیرانطباقی است.
همسو با این پژوهش ،جانسون ،باتی و هولتزورث ( )2009نشان دادند که پایداری هیجانی
بیشترین تاثیر و گشودگی کمترین تاثیر را بر سالمت روان دارند .پژوهش رام ( )2005نشان داد
که کمالگرایی منفی با عاطفه منفی ،روانرنجورخویی ،اضطراب ،استرس و عوامل شخصیتی
منفی ارتباط مستقیم دارد .همچنین هویت و فلت ( )2002نشان دادند که حضور کمالگرایی
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اثرات منفی استرس را افزایش میدهد که خود منجر به ناسازگاری میشود .استامپ و پارکر
( )2000نیز به تحلیل ساختاری سلسله مراتبی از کمالگرایی و رابطه آن با سایر ویژگیهای
شخصیتی پرداختند و نشان دادند کمالگرایی میتواند بهخوبی بهعنوان دو بعد مستقل شناخته
شود و بیانگر الگوهای متفاوتی از همبستگی با سایر متغیرهای شخصیتی باشد .در تحلیل
ساختاری سلسله مراتبی کمالگرایی آنها ابعاد ناسالم کمالگرایی با کمبود عزتنفس ،روان-
رنجوری و آسیبهای کلی مرتبط ،و بعد سالم و کارامد کمالگرایی با بردباری ،نظم و وجدان در
ارتباط بود.
جعفرنژاد ( )1389دریافت که رابطه عاملهای روانرنجورخویی و برونگرایی و سالمت روان
معنادار است .موالیی ( )1388نیز نشان داد کمالگرایی مثبت با همسازی رابطه مثبت و معنادار
دارد ،همچنین همبستگی بین کمالگرایی منفی و تجربهپذیری منفی است .فلت و فلت ()2006
نشان دادند کمالگرایی اثرات منفی استرس را افزایش و شدت میدهد که خود منجر به
ناسازگاری میشود .سوئنس الیت ،گوسنس ،واسنتنکیست ،لویترن و دوریز ( )2005در پژوهش
خود دریافتند که رابطه بین کمالگرایی سازش نایافته مادران و دخترانشان مثبت است ولی
بین کمالگرایی سازشنایافته پدران و دخترانشان رابطهای بهدست نیاوردند .به بیان دیگر در
پژوهش آنها همبستگی مشابهی بین کمالگرایی دختران و مادران دیده شد ،اما بین کمال-
گرایی دختران و پدران همبستگی بهدست نیامد.
بنابراین در تبیین یافته پژوهش حاضر میتوان گفت از آنجا که کمالگرایی تحت تاثیر عوامل
محیطی و بهویژه رفتارهای مادران است؛ و از طرف دیگر چون فرزندان از ابتدای کودکی وقت
بیشتری را با مادر خود میگذرانند؛ بنابراین زمان بیشتری برای یادگیری الگوهای رفتاری از
مادران خود و همانندسازی با آنها دارند و رفتارهای آنها را درونسازی میکنند .عالوه بر این
اگر مادران کمالگرای سازشنایافته باشند ،دختران از طریق همانندسازی با والد همجنس خود
الگوی کمالگرایی سازشنایافته را میآموزند .همانطور که استوبر و یانگ ( )2010عنوان می-
کنند مادران کمالگرا ،فرزندی را خوب میدانند که همیشه بیعیب و نمونه باشد .وقتی آنها به
خواست خود نرسند بیشتر اوقات عصبانی میشوند و فرزندان خود را سرزنش میکنند و آنها را
با دیگران مقایسه میکنند و بهتدریج بین آنها و فرزندانشان فاصله عاطفی زیادی ایجاد می-
شود ،که باعث شکلگیری الگوی کمالگرایی ناسازگار میگردد .با توجه به آنچه گفته شد می-
توان گفت که صفات شخصیتی مادران نیز همانند الگوهای کمالگرایی میتواند در دختران
تاثیرگذار باشد .بنابراین شناخت نیازهای فرزندان و اصالح الگوهای رفتاری و صفات شخصیتی
مادران نقش مهمی را در بهزیستی فرزندان خواهد داشت .زیرا کودک در روند اجتماعیشدن
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معموال والدین و بهویژه مادر خود را الگو قرار میدهد و رفتار خود را بر پایه تقلید از او پایهریزی
میکنند.
نتیجه دیگر پژوهش حاضر نشان داد از بین متغیرهای پیشبین ،خردهمقیاس مسئولیتپذیری،
برونگرایی و روانرنجورخویی قادر به پیشبینی کمالگرایی انطباقی دختران است؛ که نشانگر
رابطه منفی روانرنجورخویی و رابطه مثبت مسئولیتپذیری و برونگرایی با کمالگرایی انطباقی
بود .بر اساس یافتههای استوبر ،چسترمن و تارن ( ،)2010افراد با سطوح باالی کمالگرایی
سازمانیافته سطوح پایینتری از افسردگی را تجربه میکنند و این مسئله تلویحاً بدینمعنی است
که افراد از طریق سازماندهی کنترل بیشتری را روی محیط درک میکنند و کمتر ناامید می-
شوند و عاطفه منفی کمتری را تجربه میکنند .امامیپور و سبزمیدانی ( ،)1389در پژوهش خود
بر رابطه منفی بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،انعطافپذیری و دلپذیری با کمالگرایی و
نیز رابطه منفی بین رواننژندگرایی و سالمت عمومی صحه گذاشتند .همچنین پژوهش آنان
بیانگر رابطه مثبت بین روانرنجورخویی و کمالگرایی و بین ویژگیهای شخصیتی برونگرایی،
گشودگی در برابر تجارب ،خوشایندی و مسئولیتپذیری با سالمت عمومی دانشجویان بود ،اما
ارتباط بین ویژگی مسئولیتپذیری و کمالگرایی معنادار نبود .نتایج پژوهش مذکور ناهمسو با
پژوهش حاضر است که میتواند ناشی از تفاوت بین گروههای نمونه باشد.
جمشیدی ،رزمی ،حقیقت ،سامانی ( )1387نیز نشان دادند که انسجام خانواده ،تنها افزایش
در جنبههای مثبت کمالگرایی و ابعاد سهگانه آن را که شامل تالش برای عالیبودن ،هدفمندی
و نظم و ساماندهی است ،پیشبینی میکند و انعطافپذیری خانوادهها ،افزایش در جنبههای
مثبت و منفی کمالگرایی را پیشبینی میکند.
نتیجه نهایی اینکه انسجام خانواده نه تنها به پیامدهای مثبت میانجامد ،بلکه ممکن است
رابطه انعطافپذیری با جنبههای منفی کمالگرایی ،ناشی از عدم تاکید صریح والدین انعطافپذیر
بر خواستهها ،انتظارات و چشم داشتههایشان از فرزندانشان باشد .پژوهش مذکور همسو با
پژوهش حاضر نشان میدهد که محیط خانواده میتواند در شکلگیری کمالگرایی مثبت و بروز
کمالگرایی منفی موثر واقع شود .بدون تردید از نظر اجتماع مهمترین بعد شخصیت افراد ،بعد
اجتماعی شخصیت آنها است و الزمه زندگی اجتماعی ،آمادگی روانی ،برخورداری از مهارتهای
اجتماعی ،اعتماد بهنفس و قدرت سازگاری اجتماعی است .خانواده بهعنوان اساسیترین بستر
رشد شخصیت مطلوب کودکان محسوب میشود که مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی در
آن سپری میشود .تحت تاثیر تعامالت با افراد خانواده است که شخصیت پایهریزی میشود و
شکل میگیرد .بدون شک کمالگرایی نیز تحت تاثیر این تعاملها و عوامل محیط خانواده شکل
میگیرد و انسجام/عدمانسجام خانواده نیز از عوامل محیطی بهشمار میرود که میتواند به کمال-
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گرایی انطباقی/غیرانطباقی منتهی شود .کمالگرایی انطباقی و مثبت در محیطی کارا پرورش
مییابد و در مقابل ویژگیهای منفی محیطی زمینه را برای بروز کمالگرایی منفی فراهم میکند.
بنابراین بهعنوان نتیجهگیری نهایی میتوان گفت که ویژگیهای ساختاری و زیربنایی هریک از
ابعاد شخصیت در مادران میتواند عاملی مهم و پایدار در کمالگرایی انطباقی یا غیرانطباقی
دختران نوجوان آنها باشد .بنابراین پیشنهاد میشود پس از بازشناسی تمایالت کمالگرایانه در
دختران نوجوان به آنها و والدینشان باید الگوی کمالگرایانه انطباقی آموزش داده شود تا
سازگاری آنها با مسائل و محیط افزایش یابد.
منابع
امامیپور ،سوزان ،.و سبزمیدانی ،پگاه .)1389( .ارتباط ویژگیهای شخصیتی و کمالگرایی با
سالمت عمومی دانشجویان .تحقیقات روانشناختی.106-95 :)5(2 .
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انسجام و انعطافپذیری خانواده با ابعاد کمالگرایی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی (اندیشه
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برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد.
نسبت به نظر دیگران بیش از اندازه حساسم.
وقتی کارهای دیگران در حد استانداردهای من نیست معموال به
آنها اطالع میدهم.
قبل از تصمیمگیری درباره اختیارهای خود بهدقت فکر میکنم.
اگر اشتباهی مرتکب شوم ،ممکن است مردم نسبت به من نظر
خوبی نداشته باشند.
همیشه از طرف والدینم برای بهتر بودن تحت فشار بودهام.
اگر کاری را کمتر از حد کمال انجام دهم ،زمان برایم به دشواری
سپری میشود.
همه انرژی خود را در بهدست آوردن یک نتیجه بیعیب بهکار می-
گیرم.
کارهایم را با دیگران مقایسه و اغلب احساس عدم کفایت میکنم.
وقتی دیگران استانداردهای مرا رعایت نکنند آشفته میشوم.
فکر میکنم چیزها باید سر جای خود باشد.
بیشتر تصمیمهای خود را برنامهریزی میکنم.
از شکست خوردن خیلی شرمنده میشوم.
والدینم مرا با معیارهای باال نگه داشتهاند.
برای کارهایی که انجام دادهام یا نیاز دارم انجام دهم بیش از اندازه
نگرانم.
تحمل کارهای نیمه تمام برایم دشوار است.
درباره واکنش دیگران به کارهای خود نگران هستم.
در مورد بهانههای دیگران به خاطر کارهای ضعیف آنها ،کمتر
صبور هستم.
خود را بهعنوان یک شخص منظم توصیف میکنم.
بسیاری از تصمیمهایم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ شده است.
درباره اشتباه بهشدت واکنش نشان میدهم.
راضی کردن والدینم کار دشواری است.
اگر اشتباهی انجام دهم همه روزم خراب است.
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در هر تکلیفی که انجام میدهم باید بهترین باشم.
همواره نگران آن هستم که دیگران رفتار مرا تایید میکنند یا نه.
اغلب اوقات از دیگران انتقاد میکنم.
دوست دارم همیشه سازمانیافته و منضبط باشم.
قبل از اینکه بدانم چه میخواهم معموال نیاز به تفکر دارم.
اگر کسی به اشتباه من پی ببرد احساس میکنم احترام او را به
گونهای از دست دادهام.
والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند.
اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم ،بقیه روز به آن فکر می-
کنم.
خود را بهشدت بهسوی بهدست آوردن معیارهای باال میکشانم.
بهندرت چیزی میگویم چون میترسم اشتباه کنم.
بارها توسط کارهای ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شدهام.
خانهام را اغلب تمیز میکنم.
برای تفکر درباره یک برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم.
اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد کاری که انجام
میدهم از من سوال کنند.
وقتی بزرگ شدم ،برای انجام کارها فشار زیادی احساس میکردم.
وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمیتوانم تفکر درباره آنرا متوقف
کنم.
باید هر کاری را بهصورت عالی انجام دهم
از هر چه مردم درباره من فکر میکنند آگاهم.
درباره اشتباهات بیدقت دیگران تحمل کمی دارم.
از اینکه بعد از کار با چیزها آنها را سر جای خود قرار دهم،
اطمینان حاصل میکنم.
تمایل دارم قبل از تصمیمگیری ،عمیقا فکر کنم.
برای من اشتباه مساوی شکست است.
والدینم برای موفق شدن من فشار زیادی به من تحمیل میکنند.
درباره برخی کارهایی که انجام دادهام اغلب وسواس دارم.
اغلب نگران هستم مردم از گفتههای من برداشت اشتباهی داشته
باشند.
از اشتباههای دیگران اغلب ناامید میشوم.
گنجه خانهام تمیز و مرتب است.
بهندرت تصمیمهای لحظهای میگیرم.
اشتباه نشانه حماقت است.
همیشه احساس کردم والدینم میخواهند عالی باشم.
بعد از شروع یک برنامه ،همواره درباره چگونگی انجام بهتر آن فکر
میکنم.
محل کار من عموما سازمانیافته است.
اگر اشتباه جدی مرتکب شوم ،احساس حقارت میکنم.
والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند.
به شدت نگران عقیده مردم نسبت به خودم هستم.
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