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دختران  در  نقش تعدیل گری  بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخالقی و سازگاری روانشناختی

 تیز هوش

 
 3یعبدالله عباس، 2یلیوک رایسم ، *1یدگلیمعصومه وارسته مقدم ب

 .رانیتهران، ا ،قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم بالینی، یارشدروانشناس یکارشناس-*1

 .رانیتهران، ا ،قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم، شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانیگروه رواناریاستاد-2

 .رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ،تربیتی یگروه روانشناس،دکتری روانشناسی-3

 چکیده

معنوی در مفهوم  یستیبعد بهز .است روانی و اجتماعی تحلیل شده جسمی، دهه ها، سالمتی براساس ابعاد خاصدر طول 

از  .ه استتسالمت، ازسوی برخی صاحب نظران، مورد توجه سردمداران امر سالمت جامعه دردولت های گوناگون قرار گرف

موجب طراحی ، یلیآن بر عملکرد تحص یمنف بایو اثرات تقر زهوشیدانش آموزان دختر ت نیدر ب ییباال بودن کمال گراطرفی 

بررسی  حاضر پژوهش هدفشد. مشکالت یادگیری در دانش آموزان تیز هوش  درمانو کاربست روش های پیشگیری و 

از نوع توصیفی نقش تعدیل گری بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخالقی و سازگاری روانشناختی بود. روش پژوهش 

 1399-98شهر تهران در سال تحصیلی  6دوره دوم منطقه  تیز هوش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران

. ابزار پژوهش شامل پرسش نددانش آموز به صورت در دسترس انتخاب شد250برای انتخاب گروه نمونه  به این منظور بودند

بود. در این ( 1961( و سازگاری بل)2004(، پرسشنامه بهزیستی معنوی دالمن)2015نامه کمال گرایی اخالقی استوبر و یانگ )

 ییگرایر و روش متمرکزسازی استفاده شد.کمالها از روش تحلیل مسها و تأیید یا رد آنپژوهش در جهت آزمون فرضیه

 یاخالق یدرباره خطاها یونگران یشخص یاخالق یدو بُعد استانداردها یاست و دارا ییگرااز کمال ینوع خاص ،یاخالق

روانشناختی در همه سطوح بهزیستی  ی و سازگارینگرانی درباره خطاهای اخالق ند کهنشان دادها نتایج تحلیل داده باشدیم

(. با توجه به نتایج بدست آمده تقویت معنویت، p<0.05شود)معنوی یکسان نیست و این رابطه توسط بهزیستی معنوی تعدیل می

 در رشد کمال گرایی اخالقی دانش آموزان معنادار می باشد.

 .، دانش آموزان تیزهوشبهزیستی معنوی، کمال گرایی اخالقی، سازگاری روانشناختی کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

ای در بقای ها که نقش عمدههای شخصیتی و الگوهای رفتاری گوناگونی است. یکی از این ویژگیهر انسانی دارای ویژگی

که بر  شودیآگاهانه فرض م شیکم و ب یندیفرآ یسازگار ،یدر روان شناس، سازگاری است. انسان و سالمت روانی او دارد

 نکهیا ایداده  رییانطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغ نی. اابدییانطباق م یفرهنگ ای یعیطب ،یاجتماع طیآن فرد با مح یهیپا

انسان با کمک این (. 2020) پیازا، جادشودیا طیمح وفرد  نیالزم ب یهماهنگ جهیو در نت دینما جادیا طیدر مح یراتییفعاالنه تغ

درونی خود کنار بیاید و موجودیت و سالمت روان خود را حفظ تواند با شرایط متغیر محیطی و توانایی است که می

منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین فرد و محیط به نحوی است که ( 1386/2009کند)آخوندی، 

ترتیب سازگاری به حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی ضمن رعایت حقایق خارجی امکان پذیر سازد. به این 

های خود را با توجه معنی همرنگ شدن با جماعت نیست. سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدف

ها با درجات مختلف به سازگاری دست های اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید. سازگاری امری نسبی است و انسانبه چارچوب

توان به عنوان یک توانایی و ابزار کنار بنابراین )سازگاری( را می .(1385/2008از والی پور  به نقل 1967یابند )راجرز، می

آمدن با شرایط متغیر محیطی و درونی در نظر گرفت. در نقطه مقابل، ناسازگاری موقعیت ناخوشایندی است که در آن فرد از 

شود )امان آمدن مشکالت اضافی برای خود و دیگران می های مناسب برخوردار نبوده و باعث به وجودها و تواناییمهارت

در ارتباط مذهب و سالمت روان انجام گرفته است.  یشماریب قاتیرتحقیاخ یهادر سال .( 2011/ 1388الهی و همکاران، 

و سالمت  یاز زندگ تیابعاد مختلف مذهب با رضا نیارتباط مثبت ب کیکه  دهدینشان م یبه طور کل قاتیتحق نیا

رشد همه جانبه دانش آموزان نیازمند فرآیندسازگاری مناسب است و ناسازگاری و  (.2020) لهمن، وجود دارد یروانشناخت

 دهد.مشکالت انضباطی دانش آموزان از جمله عواملی است که این فرآیند را تحت تأثیر قرار می

در مروری جامع عوامل . (2000 دیگران،و  2ایواتا) است 1های اثرگذار بر سازگاری، کمالگراییگیاز سویی  یکی از ویژ

کودک، طرد کردن فرزندان، حمایت  -تربیتی مؤثر در سازگاری را شامل الگوهای نادرست خانوادگی، فقدان رابطة والد 

گرایانة والدین و کمال  های غیر واقعو خواسته های عاطفی، خودمختاری بیش از حد کودک، انتظاراتافراطی، محرومیت

. سازه کمال گرایی را به عنوان ترس افراطی از اشتباهات، گرایش فرد به توجه مفرط (202) پالنت، دانندگرایی افراطی می

بودن  ها، خودانتقادگری بیش از حد و انتظارات بسیار باال از عملکرد خود یا دیگران، گرایش به دارادرباره شکست

. (1386/2009؛ به نقل از بشارت، 1980،  3اند)برنزها تعریف کردهاستانداردهای کامل و دست نیافتنی و تالش برای تحقق آن
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2Iwata 
3 Burns 
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های کند. تحلیل و تفسیر دانش فراهم آمده از یافتهای چند بعدی معرفی میهای اخیر کمال گرایی را به عنوان سازهپژوهش

ها و تحلیلها همچنان کفه ترازو را به گرایی، دو بعد باالتر این سازه را متمایز کردهاند. جمعبندی یافتهنسبتاً جامع در مورد کمال

اند های آسیبزای کمالگرایی نشان میدهد؛ تصویری مأیوس کننده برای کسانی که طی چهار دهه گذشته سعی کردهسود ویژگی

های موجود چندان موفق نبودهاند. حتی در جدیدترین ، اما به گواهی یافتهویژگیهای ناآسیبزای این سازه را معرفی و تأیید کنند

(، سه بعدی که مورد تأیید قرار گرفتهاند؛ یعنی کمالگرایی 2017تالشها برای تحلیل جامعتر کمالگرایی )بشارت و عطاری، 

 بوی کامالً آسیب شناختی دارند.، رنگ و 3، و کمالگرایی خودشیفته وار2، کمال گرایی خودانتقادگر1انعطاف ناپذیر

به طور کلی کمال گرایی منفی در دانش آموزان با پیامدهای آسیب شناختی نظیر عزت نفس پایین، اضطراب و تعلل، باورهای 

غیر منظقی، خود سرزنش گری، خودانتقاد گری، احساس گناه و نشانگان افسردگی مرتبط است. در حالی که کمال گرایی 

تری از جمله کوشش برای پیشرفت، عاطفه مثبت، عزت نفس باال، خودکارآمدی و خودشکوفایی در سالممثبت با تجارب 

گرایی است که با موضوع اخالقیات در ارتباط است گرایی اخالقی، نوع خاصی از کمالکمال(.2008ارتباط است)استوروبر، 

گرایی اخالقی یعنی باشد؛ بُعد اول کمالمی 5و نگرانی درباره خطاهای اخالقی 4و دارای دو بُعد استانداردهای اخالقی شخصی

استانداردهای اخالقی شخصی »گرایش به قرار دادن استانداردهای اخالقی سطح باال برای خود و تالش بسیار زیاد برای رسیدن 

قی »تمایل به واکنش هیجانی منفی و افراطی در ؛ و بُعد دوم، نگرانی از خطاهای اخالمی باشد به این استانداردهای اخالقی«

در پژوهش یانگ (. 1394/2014باشد)عبدالهی، رود که اتفاق بیفتد« میپاسخ به یک خطای اخالقی که اتفاق افتاده یا انتظار می

و  7قی، فضایل اخال6های اخالقیهای مثبتی همچون ارزش( بُعد استانداردهای اخالقی شخصی با سازه2015و همکاران)

که یک صفت  9که بُعد نگرانی درباره خطای اخالقی، با حس دِین داشتن، همبستگی مثبتی نشان داده؛ درحالی8بخشودگی

 (.2015همبستگی منفی و معناداری را داشته است )یانگ و همکاران،  10منفی است، همبستگی مثبت؛ و با خوداتکایی

های روانی را در و اگر به درستی با آن برخورد شود، پتانسیل کاهش آسیب کمال گرایی اخالقی یک عامل فراتشخیصی است

ی تالش برای توان گفت کمال گرایی اخالقی یک ساختار تشخیصی است که بوسیله سلسله مراتبی به وسیلهافراد داراست. می

و با شناخت عوامل تشکیل دهنده  (1991باشد )هویت و همکاران، رسیدن به روند بدون نقص و ایجاد استانداردهای باال می

(؛ 1397/2018، 1396/2017)های قبلی )بشارت،  توان گام برداشت. در این پژوهش، در ادامه یافتهآن در بهبود و اصالح آن می

 
1
. rigid perfectionism 

2
. self-critical perfectionism 

3
. narcissistic perfectionism 

4
Personal moral standards; PMS 

5Concern over moral mistakes; CMS 
6Moral values 
7Virtues 
8Forgiveness 
9Indebtedness 
10Self-reliance 
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را به عنوان مولفهای از سالمت و سبک زندگی سالم و یافتن معنا و هدف در  1ها و پژوهشهایی که معنویتو با استناد به نظریه

های ( ، به توصیف و تحلیل یافته2014؛ ریچاردسون، 2000زندگی تأیید کردهاند )برای مثال، پارگامنت، کوئینگ و پرز، 

 تجربی مربوط به رابطه کمالگرایی اخالقی/مذهبی با شاخصهای سازگاری پرداخته میشود.

های اصلی جامعه هستند و به دلیل نیرو و انرژی خاصی که دارند از ر مجموع باید گفت از آن جا که دانش آموزان سرمایهد

کنند، بسیاری از اهداف اهمیت باالیی برخوردارند و مدارس نقش مهمی در سازندگی فرهنگی و اجتماعی کشور ایفا می

لی و در کنار آن حفظ و ارتقا سطح سازگاری دانش آموزان است. بر آموزش و اجرای مدارس، همواره کسب موفقیت تحصی

این اساس تحقیقات زیادی پیرامون تأثیر گذاری کمال گرایی دانش آموزان بر روی عوامل مختل انجام شده اما تحقیقات 

 پیرامون عوامل مرتبط با کمال گرایی اخالقی در دانش آموزان انجام نشده است. 

 می باشد بررسی نقش تعدیل گری بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخالقی و سازگاری روانشناختیر پژوهش حاضهدف لذا 

 روش 

ضررر از جمله  سررتگیهاپژوهشپژوهش حا سررت. همچنین این پژوهش، در زمره تحقیقات همب صرریفی ا قرار دارد که زیر  2ی تو

جامعه آماری این پژوهش  را نشان دهد.  3که رابطه میان متغیرها شودیممجموعه تحقیقات توصیفی است و با این هدف انجام 

سرطه منطقه  صریلی  6کلیه دختران تیز هوش مقطع دوم متو سرال تح سراس بودند.  1399-98شرهر تهران در  ضرر برا در پژوهش حا

شرده  سرتفاده  سرت. با در نظر گرفتن ر 150و بنابراین حداقل به  داردمؤلفه در مدل وجود   6ابزارهای ا  یهازشینفر نمونه نیاز ا

 شد.نفر در نظر گرفته  250احتمالی و نکات ذکر شده حجم نمونه در این پژوهش 

 

 ابزار

 پرسشنامه بهزیستی معنوی دالمن

های سنجش ترین مقیاسی ساخته شده است و از معروف( برای سنجش بهزیستی معنو2004این مقیاس توسط دلمن و فری )

ای طراحی شده است. دامنه نمرات کل سؤال است که براساس طیف لیکرت پنج گزینه 12بهزیستی معنوی است و شامل 

ی دهند. در اندازه گیری اولیه، ضریب آلفااست که نمرات باالتر سالمت معنوی باالتر را نشان می 60تا  12براساس آن از 

( جهت محاسبه 1397(.در پژوهش نیک سیرت و همکاران)2004بوده است )دلمن، 91/0کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 

های قابل قبول روایی آن از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی به یک مدل دو عاملی با شاخص

سشنامه با سه پرسشنامه معنای زندگی استیگر، امید اشنایدر و خرده مقیاس برازش منجر شد.همچنین روایی همزمان این پر

 درصد اطمینان معنادار بود. 95جهتگیری محاسبه شد و در سطح 
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 پرسش نامه کمال گرایی اخالقی استوبر و یانگ

گرایی عمومی فراست و همکاران و پیروی کمال(، با استفاده از مقیاس 2015این مقیاس در مطالعه مقدماتی یانگ و همکاران )

فراست، آورده شده است، ساخته گرایی عمومی آردل برای اختصاصی کردن پرسشنامه کمالاز فرایندی که در پژوهش مک
پرسشنامه فراست، اقتباس شد. در پژوهش دوم،  (. در مطالعه مقدماتی، دوازده گویه از2010آردل، ؛ مک1990شد )فراست، 

گرایی، گیری بُعد اجتماعی کمالهایی برای اندازه( با تبعیت از مطالعه مقدماتی و برای افزودن پرسش2016بر و یانگ )استو

ای تبدیل شد که گرایی اخالقی به مقیاسی شانزده گویهچهار گویه دیگر از پرسشنامه فراست اقتباس کردند و درنهایت، کمال

گویه( مثالً: من استانداردهای اخالقی بسیار باالیی دارم؛ و بُعد نگرانی درباره  9اال )دو بُعد، استانداردهای اخالقی سطح ب

ای گزینهگویه( مثالً: اگر خطایی اخالقی مرتکب شوم، باید ناراحت و آشفته شوم را در طیف لیکرت پنج 7خطاهای اخالقی )

های یک تا هفت، بُعد استانداردهای اخالقی اخالقی، گویه گراییسنجد. در مقیاس کمالاز کامالً مخالفم تا کامالً موافقم می

(. در پژوهش 2016سنجند )استوبر و یانگ، های هشت تا شانزده، بُعد نگرانی درباره خطاهای اخالقی را میسطح باال و گویه

درصد  85و دوم به ترتیب ی فارسی پرسشنامه با روش  آلفای کرونباخ برای بعد اول ( ،پایایی نسخه1398عبدالهی و همکاران )

 درصد به دست آمد. 73و 

 فرم دانش آموز -(1961ی سازگاری بل)پرسشنامه

ای را انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهای پژوهشی های گستردهبل در زمینه سازگاری، تالش  

ی آنها اعتباریابی بعضی از ابزارهای ریر درآورده است، که از جملهزیادی را به انجام رسانده و مقاالت متعددی را به رشته تح

 او به همراه همکارش آلتوس نوشته شده است. 1945گیری است که در سال اندازه

مؤلفه سازگاری درخانه، سازگاری شغلی، سازگاری تندرستی ، سازگاری عاطفی 5این پرسشنامه توسط بل ساخته شده است و  

باشند، که گزینه دانم میهای آن بله و خیر ونمیباشد. و گزینهیم سؤال32باشد. کل آزمون دارای می عیو سازگاری اجتما

  8/0و روایی با روش روایی مالکی 84/0 نمره و خیر صفر نمره دارد.در پژوهش میکائیلی و امام زاده پایایی کل این آزمون 1بله 

 بدست آمد.
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 نتایج

 .سال است 15سال، و کمترین فراوانی برای افراد با سن  17بیشترین فراوانی برای افراد با سن با توجه به نتایج تحلیل یافته ها 

 
 

 های پژوهشمقیاسهای توصیفی خردهیافته -1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین

 - 31/1 -0/ 049 82/5 22/24 استانداردهای اخالقی شخصی

 - 08/1 10/0 54/5 24/47 نگرانی درباره خطاهای اخالقی

 -0/ 001 - 08/0 95/8 26/71 کمالگرایی اخالقی

 - 11/0 - 41/0 38/6 11/40 بهزیستی معنوی

 

 خطاهای اخالقی است.های کمالگرایی اخالقی بیشترین میانگین مربوط به نگرانی درباره دهد از بین مؤلفهنتایج جدول نشان می

 

 

 
 مدل تعدیل کننده در حالت ضرایب استاندارد -1شکل 
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 های برازش تحلیل مسیر مدل تعدیل کننده.شاخص-2جدول

 های برازششاخص نام شاخص 

 حد مجاز مقدار 

𝜒2

𝑑𝑓
 

 3کمتر  از  01/2

 1/0کمتر از 1RMSEA 06/0)ریشه میانگین خطای برآورد(

2CFI)9/0باالتر از  94/0 )برازندگی تعدیل یافته 

3NFI)9/0باالتر از  03/0 )برازندگی نرم شده 

4GFI)9/0باالتر از  95/0 )نیکویی برازش 

 

های بدست آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص

دهد که در مجموع ها نشان میها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای بدست آمده برای این شاخصشاخصو این 

 الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخورداراست.

 در ادامه به همراه جداول اثرات مستقیم به آزمون اثر تعدیل کننده پرداخته شده است.

 

 

 ناداری اثرات تعاملی)تعدیل کننده(ضرایب و مع -3جدول 

 β نوع اثر متغیر پیش بین متغیر مالک
 استانداردشده

 sig آماره معناداری

استانداردهای اخالقی  سازگاری  روانشناختی

 شخصی*بهزیستی معنوی

 تعاملی

)نقش 

تعدیل 

 کننده(

02/0 57/0 56/0 

 
1 Root Mean Square Error Approximation 
2 Comparative Fit Index 
3 Normed Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
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نگرانی درباره خطاهای  سازگاری  روانشناختی

 اخالقی*بهزیستی معنوی

 تعاملی

)نقش 

تعدیل 

 کننده(

25/0 3/23 001 /0 

 

در روش ساخت جمله ی تعاملی برای بررسی اثر تعدیل گر، معنادار شدن جمله ی حاصلضربی بیانگر نقش تعدیل کننده ی 

درباره خطاهای اخالقی بر سازگاری  سطوح  بهزیستی معنوی، ضریب تأثیر نگرانی  3معنادار متغیر است. براساس نتایج جدول 

توان گفت رابطه نگرانی درباره خطاهای اخالقی و درصد اطمینان می 95(.بنابراین با p<0.05کند)روانشناختی را تعدیل می

شود. سازگاری  روانشناختی در همه سطوح بهزیستی معنوی یکسان نیست و این رابطه توسط بهزیستی معنوی تعدیل می

(.   p>0.05کند)ب تأثیر استانداردهای اخالقی شخصی بر سازگاری  روانشناختی را بهزیستی معنوی تعدیل نمیهمچنین ضری

توان گفت رابطه استانداردهای اخالقی شخصی و سازگاری  روانشناختی در همه سطوح درصد اطمینان می 95بنابراین با 

 بهزیستی معنوی یکسان است.

 

 بحث و نتیجه گیری

 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گری  بهزیستی معنوی بین کمال گرایی اخالقی در دانش  ه گفته شد،همانطور ک

یکی از شرایط ایجاد و رشد بهزیستی  تیز هوش دوره دوم متوسطه بود، در تبیین نتایج بدست آمده باید گفت کهدخترآموزان 

های مختلف زندگی از جمله بعد عاطفی معنوی در فرد تعالی انگیزشی و شناختی فرد است تا فرد بر اساس آن بتواند به جنبه

گاه گاهی استوار قادر است تا فرد را در تالطم هیجانات و عواطف مختلف و احاطه داشته و توجه نماید. معنویت با ایجاد تکیه

های مختلف، به ساحل ثبات رسانده و مانع برچیدن آرامش از زندگی شود. داشتن اعتقادات مذهبی و بهزیستی متضاد موقعیت

هیجانی قرار دهد. کما این  -معنوی باال قادر خواهد بود که مانع اغتشاشات هیجانی شده و فرد را در بهترین موقعیت عاطفی 

. همسو با این یافته تحقیقات متعددی در حمایت از این فرضیه وجود نیز مؤید این نظریه هست ن زمینهکه انجام تحقیقاتی در ای

های معناداری بین نمرات مقیاس تواند کارکرد روانی و سازگاری را تقویت کند. همبستگیدارد که بهزیستی معنوی می

هت گیری مذهبی درونی، بهزیستی هیجانی و بهزیستی معنوی و متغیرهای از قبیل اعمال مذهبی، افسردگی، عزت نفس و ج

 رضایت از زندگی، بی ثباتی هیجانی و آشفتگی خلق  و استرس  گزارش شده است.

های های معنوی دارند هنگام رویارویی با آسیب، پاسخ( در پژوهش خود نشان دادند افرادی که گرایش2006یانگ )

 1کنند. در مطالعه اسمیتکننده فشار را بهتر اداره مید و موقعیت تولیددهنتری به وضعیتی که درون آن هستند میسازگارانه

 
1 .smith  
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( نشان داده شد که بهزیستی معنوی الزمه سازگاری بهتر است و افرادی که بهزیستی معنوی باالتری دارند تحمل آنان 2005)

 دهند.راف خود نشان میدر مقابل فشارهای موقعیتی بیشتر بوده و توانایی باالتری برای سازگاری با محیط اط

مندی کلی از زندگی تأثیرگذار است و ( در پژوهش خود دریافتند که معنویت بر رضایت2000) 1فابریکاتور، هندل و فنزل

 زا را کنترل نمایند. تر عوامل تنشکند که بهتر و آسانهمچنین به عنوان یک مکانیسم سازگاری کمک می

های مختلف نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است که باالترین سطوح رشد را در حیطهمفهوم بهزیستی معنوی دربردارنده 

های اطرافش و دستیابی به شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیدهشناختی، اخالقی، هیجانی، بین فردی و... شامل می

های گذشته از طریق مطالعه پژوهش نماید. در پژوهش حاضر با توجه به شواهدی کهیکپارچگی درونی و بیرونی یاری می

بینی نماید و براین اساس اثر معیارهای کمال گرایی رفت که بهزیستی معنوی بتواند سازگاری را پیشصورت گرفت گمان می

همچنیندانش آموزان .همین امر را نشان داد،. که نتایج تعدیل و اصالح نماید دانش آموزان تیز هوش اخالقی را بر سازگاری

امور  یو حت یثبات عاطف ،یدرس شرفتی، پ یاجتماع تی، محبوب یهوش ، وضع جسمان لیها از قب نهیزم یدر همه  وشزهیت

 گرانیقرار دادن د ریاست که آن ها قدرت تحت تاث نینشان دهنده ا زهوشانیدر ت ییکمال گرا صهیسرآمد هستند . خص یاخالق

دانش آموزان  یشناخت یها یژگی. ورندیگ یرا در دست م یو رهبر تیریمد الباها و اوضاع گوناگون غ تیرا دارند و در موقع

 یرفتارها،و مصلحت تیکنند و براساس واقع یابیها را ارزش تیدهد که قادر باشند موقع یامکان را به آن ها م نیا زهوشیت

شوند  یو اعتماد به نفس باعث م ییمثل کمال گرا ییت هابه همراه مهار یشناخت اتیخصوص نیمناسب از خود بروز دهند. ا

را آنهاعمل کرده و  یکننده ثانو تیها به مثابه تقو تیموفق نیکسب کند و هم یدر روابط اجتماع یشتریب یها تیفرد موقع

انجام شده، لذا هنگام پژوهش حاضر بر روی دانش آموزان  دختر کنند . یم قیتشو شتریب انهیکمال گرا یاتخاذ رفتارها یبرا

بایست جانب احتیاط رعایت شود. محدودیت ابزار اندازهگیری متغیرها که فقط از هامیتعمیم نتایج به پسران و سایر گروه

های پرسشنامه استفاده گردیده است و از مصاحبه، مشاهده و سایر روشهای اندازهگیری استفاده نشده است. با در نظر گرفتن یافته

کودک واثرآن -توان اهمیت روابط والدنمی ،گیردش و بانگرش به اینکه کمال گرایی اخالقی از کودکی شکل میاین پژوه

ای در طول تحول فرزندانشان را برتمامی روابط بزرگسالی نادیده گرفت.بنابراین برلزوم برخورداری والدین از خدمات مشاوره

غیر قابل انکاری در ابعاد مختلف زندگی و به ویژه سازگاری روانشناختی  شود.از آنجا که کمال گرایی اخالقی نقشتأکید می

رود آموزش و پرورش، در کنند. با در نظر گرفتن نقش والدین بر عملکرد و سالمت روان اعضای خانواده،  انتظار میایفا می

ده بهداشت روان دانش یل پرونآورد، بخشی را نیز برای تشکهای گوناگونی که از دانش آموزان به عمل میکنار سنجش

ای صورت گیرد ها و مشاهدات توسط روانشناسان و مشاوران متخصص به صورت دورهایجاد کند و ثبت نتیجه سنجشآموزان

 تا زمینه برای مداخالت بهداشت روان فراهم شود.

 

 
1 .fibekarito, handell & fenzel 
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