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 چکیده

در رده که کلیه ی افرادی به این منظور . شدکمال گرایی انجام  دو نوع در d2مقایسه شاخص های آزمون  این پژوهش با هدف

 با ویژگیافراد باالتری برای روبرویی با که احتمال حوزه مختلف چهار از  بودند را سال و دارای تحصیالت دانشگاهی ٥٤-٥٤سنی 

 .مورد بررسی قرار گرفتند نفر 0٤1و به حجم  روش نمونه گیری هدفمند وجود داشت به یکمال گرای

استفاده  d2و پرسش نامه توجه انتخابی و تمرکز  (TMPS)پرسش نامه ابعاد کمال گرایی تری شورت ها از  جهت گردآوری داده

مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. ( ANOVAتحلیل واریانس یک راهه )از نوع های آماری  آزمونهای گردآوری شده با  داده .شد

خودمدار، کمال گرایی دیگرمدار(، فقط بین توجه انتخابی در افراد  مال گرایی )کمال گراییکدو نوع از بین  دهند مییافته ها نشان 

های بارز  شاخصبندی از  در یک جمعدارای کمال گرایی دیگرمدار با افراد فاقد کمال گرایی دیگرمدار تفاوت معنادار وجود داشت. 

شاخص و نمره پایین در با سرعت و بدون احتیاط به جلو حرکت یعنی  GZشاخص نمره باال در کمال گرایی دیگرمدار افراد با ویژگی 

KL  کاری باال است پایین و اهمالدقت و تمرکز و به معنی. 

 .d2توجه و تمرکز   کمال گرایی، شاخص های آزمون :ید واژهکل
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 مقدمه

از اولین کسانی بود که کمال گرایی را تعریف کرد. او کمال گرایی را ضرورت افزایش کیفیت عملکرد شخصی، بیش از  هلندر

(. اغلب 083٤، عباسپور، به نقل از ٥11٥به نقل از شافران و منسل، 069٤ آنچه در یک موقعیت مورد نیاز است، تعریف کرد )هلندر،

ا وظیفه شناسی اشتباه می گیرند اما کمال گرایی با این نگرش ها تفاوت دارد. موفقیت طلبی مردم کمال گرایی را با موفقیت طلبی ی

یا وظیفه شناسی در بر گیرنده انتظارات ملموس و مناسب )اهداف بسیار دشوار اما دست یافتنی( است و حس رضایت و شادکامی را 

انتظارات و اهداف ملموس )مثل کمال( و فقدان دائمی خشنودی  موجب می شود. در حالی که کمال گرایی مستلزم سطوح نامناسبی از

برای اولین  ٥و دیگرمدار 0کمال گرایی خودمدار (.0836به نقل از احتشام زاده و همکاران،  ٥116صرف نظر از عملکرد است )هویت، 

تمایل به وضع معیارهای غیرواقع خودمدار عبارت است از  گرایی کمال. (0838)بشارت، مطرح شد 0660در سال  8بار توسط هویت

و شکست ها در عملکرد، همراه با خود نظارتگری های دقیق. این شکل از کمال گرایی، نزدیکترین ینانه برای خود، تمرکز بر نقص ها ب

کمال گرایی (. 0838به نقل از بشارت،  0660و فلت،)هویت گرایی شناخته شده است بعد به سازه ای است که غالباً به عنوان کمال 

 ها،کار دادن انجام در تعلّل و انگاری سهل احساس گناه،خود شیفتگی، خود سرزنش گری، خود انتقاد گری  های مشخصه خودمدار با

به طور کلی در یک پژوهش نشان داده شد، اگر کمال گرایان خودمدار به  .(0838)بشارت،  است ارتباط در نوروزگرایی و افسردگی

 گرایی کمال(. ٥119بی های منفی توسط دیگران دیگران وابسته نباشند، تالش هایشان مثبت است )استوبر، اشتباهات و ارزیا

 سرزنش و با خصومت گرایی کمال نوع بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است. این ،دیگرمدار

 شده گیری جهت سوی دیگران به گرایی کمال رفتار اما است، مدار خود گرایی کمال همان اصل در جنبه این. است همراه دیگران

 سرزنشگری، دیگر جمله از های منفی مشخصه گرایی دیگرمدار باکمال  .(0838بشارت، به نقل از  0660فلت، و است )هویت

یک پژوهش  (.0838)بشارت، همبستگی دارد ضداجتماعی و خودشیفته نمایشی، شخصیت ویژگیهای جویی، سلطه و اقتدارگرایی

 (.0861، و همکاران کمال گرایی افراد کمتر می شود )خلعتبرینشان داد هرچه کیفیت زندگی باالتر برود 

در آلمان تولید شد. یک آزمون عالمت زدنی است که در این آزمون سرعت  ٥1بار در دهه پنجم قرن  برای اولین d2آزمون  

(GZ)٥  ( و تمرکزKL)٤  ( و خطاF)9  زمودنی مبنای قضاوت است. آ 

است که آزمودنی آن ها را در طول ( pوهم  dاین نمره منعکس کننده تمامی محرک های دیداری )هم)کارایی کل(  GZنمره 

آزمون بررسی کرده و در مورد عالمت زدن آن ها تصمیم گرفته است )قطع نظر از این که محرک آماج بوده اند یا خیر( این نمره 

 .(0861آزمودنی را در اجرای آزمون نشان می دهد و شاخصی برای سرعت پردازش اطالعات آزمودنی محسوب می شود )باقری،سرعت 

F1  یا خطای حذف(: این نوع خطا شامل تمام محرک های آماج )حرف(d  می شود که آزمودنی )در مجموع همراه با دو خط ریز

این نکته توجه داشت که خطای نوع اول شامل محرک های آماجی که در طول یک از چشم انداخته و عالمت نزده است. البته به 

سطر عالمت نخورده اند نمی شود، بلکه فقط شامل تعداد محرک های آماجی می شود که قبل از آخرین محرک دیداری در آن سطر 

 (.0861قرار دارند و از چشم افتاده اند )باقری،

F2  کاذب یا خطای ارائه پاسخ(: شامل تمام عالئم غیر آماجی است که نباید عالمت زده شوند )یا خطای ارتکاب یا خطای اعالم

 (.0861سطر عالمت زده است )باقری، 0٥اما آزمودنی به اشتباه آن ها را در هریک از 
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KL طور صحیح عالمت این نمره مساوی است با مجموع محرک های دیداری آماج، که آزمودنی آن ها را به  (:)نمره کارایی تمرکز

زده است. نمره کارایی تمرکز در مقابل تحریف به شدت مقاوم است این نمره توزیع نرمالی دارد و از پایایی بسیار باالیی برخوردار 

 (.0861است )باقری،

من،  )نوی برخی مفاهیم و یا اطالعات و واپس راندن برخی دیگر به طور هم زمان است 7از کارکردهای برجسته ی توجه، گزینش

زایش در یک مطالعه نشان داده شد افزایش توجه انتخابی در پرستاران منجر به بهبود کار و اف (.0861به نقل از باقری،  0637

در یک مطالعه افراد کمال گرا تمرکز زیادی روی خود و کارهای خود دارند،  (.٥108خودرضایتی در آنها شد )حیدری و همکاران، 

(. و ٥116نشان داده شد تمرکز حواس ارتباط نزدیکی با بهبود عملکرد توجه و انعطاف پذیری شناختی دارد )موره و مالینوسکی، 

ز، رواکنش در افراد رابطه دارد )دسنویهمچنین در یک مطالعه دیگر نیز نشان داده شد ویژگی شخصیتی کمال گرایی با دقت و زمان 

های تبحرگرا، عملکردگرا، عملکردگریز گرایی خودمحور به هدفمسیرهای مستقیم کمالمطالعه دیگر نشان داده شد، در یک  (.٥108

دار و انگیزگی معنیمحور با انگیزش بیرونی و بیگرایی جامعهدار بودند. همچنین، رابطه کمالو انگیزش درونی از لحاظ آماری معنی

با انگیزش  دار وانگیزگی معنیدار بودند. به عالوه، رابطه هدف تبحرگرا با بیعملکردگریز غیر معنیهای تبحرگرا، عملکردگرا و با هدف

دار معنی دار و رابطه هدف عملکردگریز با انگیزش بیرونی غیردار، رابطه هدف عملکردگرا با انگیزش بیرونی معنیدرونی غیر معنی

 (.٥10٤)جاللوند و همکاران،  بود

 تحقیق روش
با روش نمونه گیری هدفمند، ی هستند، که احتمال می دادیم دارای کمال گرای از افراد جامعه گروه چهارنفر را از بین  0٤1در مجموع 

. 0:  گروه شاملاین چهار  سال قرار داشتند. ٥٤تا  ٥٤همگی افراد تحصیالت دانشگاهی داشتند و در دامنه سنی  .انتخاب کردیم

در یک مطالعه نشان داده شد، کمال گرایی با رفاه و سطح رضایت افراد مرتبط  ارداتی و گران قیمت داشتند.افرادی که ماشین های و

در یک مطالعه نشان . ی زبان می رفتند. افرادی که به منظور پیشرفت در مدارج عالی علمی به کالس ها٥ (.٥10٥است )گاسکو، 

 ٥119دارای پیشرفت تحصیلی باال، کمال گرایی می باشد )رایس و همکاران،یکی از خصوصیات شخصیتی در دانشجویان داده شد، 

 دیگرمدار گرایی کمال در تعریفی داریم، دند.موزانی که در مدارس تیزهوشان درس می خوان. والدین دانش آ8 (.0839به نقل از قربانی،

 .٥ .(0838بشارت، به نقل از  0660فلت، و )هویتت ارزشیابی انتقادی از دیگران اسبیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و 

س های مد روز را انتخاب می کردند و به باشگاهها دخترانی که عمل های جراحی زیبایی انجام داده بودند و پسرهایی که موها ولبا

 سعی بر آن بود که خصوصیات ظاهری شخصیت می رفتند و در کل، برای خصوصیات ظاهری و جسمی خود ارزش فراوانی قائل بودند.

می باشد. در یک مطالعه نشان داده شد بین کمال گرایی  Dشخصیت نوع  ظاهری مشابه با خصوصیات این گروه از شرکت کننده ها،

مهارت های رابطه مثبت و معناداری بین  در یک مطالعه دیگر، (.0667رابطه معناداری وجود دارد )فراری و موتز،  Dو شخصیت نوع 

 87تقریبا از هر گروه تعداد  (.٥108، ژباف نژادذهنی و کمال گرایی مثبت و امیدواری با انگیزه و موفقیت های ورزشی پیدا شد )ک

نفر بودند. تعداد خانم ها و آقایان شرکت کننده  0٤1کننده  که در کل تعداد افراد شرکتافراد در این پژوهش شرکت کردند نفر از 

 انتخاب افراد شرکت کننده براساس سال قرار داشتند. ٥٤تا  ٥٤نه سنی گی دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و در دامبرابر و هم

همه  برایاز صفت کمال گرایی در افراد شرکت کننده، برای اطمینان بیشتر ، حدس و گمان و همچنین پژوهش های پیشین بود. اما

رسم کردیم. بیشترین نمره ای که افراد در کمال گرایی خودمدار می توانستند کسب کنند، افراد نمودار زنگوله ای توضیع فراوانی 

سوال  0٤به دلیل آنکه تعداد سوال هایی که کمال گرایی خودمدار را در افراد می سنجید است. ) 0٤است و کمترین نمره  7٤ نمره

                                                           
7 Selection 
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بود که نمره هرکسی که بین  ٤3چارک سوم این دامنه عدد درجه ای طراحی شده بودند(.  ٤طیف لیکرت بود که سوال ها به صورت 

 کردیم.  بود را ما کمال گرای خودمدار فرض 7٤تا  ٤3
به دلیل ) است. 00و کمترین نمره است  ٤٤بیشترین نمره ای که افراد در کمال گرایی دیگرمدار می توانستند کسب کنند، نمره 

درجه  ٤لیکرت سوال بود که سوال ها به صورت طیف  00را در افراد می سنجید  نکه تعداد سوال هایی که کمال گرایی دیگرمدارآ

ر فرض دیگرمدابود را ما کمال گرای  ٤٤تا  87ه بین بود که نمره هرکسی ک 87 چارک سوم این دامنه عدد .(ای طراحی شده بودند

 کردیم. 

در جوامع آماری  066٤برای سنجش همسانی درونی مقیاس های این آزمون، یافته های پژوهش هایی که تا  :d2پایایی آزمون 

مختلف همانند دانش آموزان، دانشجویان، بزرگساالن، افراد دارای برخی اختالالت رفتاری و هم چنین بیماران بستری در بیمارستان 

 3این منظور از تکنیک هایی بهره گرفته شده است که برای آزمون های سرعت های روانی انجام گرفته گرداوری شده است. برای

مناسب هستند و در مجموع از انواع و اقسام روش های تقسیم آزمودن همانند دو نیمه کردن اسپیرمن و گودمن و محاسبه همبستگی 

به دست آمده در  آماری، تمامی ضرایبهر دو سطر استفاده شده است. قطع نظر از روش های محاسبه همسانی درونی و جامعه 

هستند. برای جامعه هنجار تهران  d2 است که نشان دهنده پایایی بسیار باالی مقیاس های آزمون 61/1پژوهش های پیشین باالی 

قیاس م نتایجی نسبتا مشابه با تفاوت هایی بسیار جزئی بدست آمد که در مجموع نشان داد با توجه به میزان همسانی درونی باالی

 .(0861به نقل از باقری،  ٥11٥)برین کمپ،ایایی بسیار باالیی برخوردار است های این آزمون، این آزمون از پ

اعتبار محتوایی مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران را با استفاده از ضرایب توافق کندال برای ابعاد کمال گرایی خودمدار 

نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با  73محاسبه و ضریب بازآزمایی همبستگی بین نمره های  (7٥/1(، کمال گرایی دیگر مدار )31/1)

بدست آورده. همچنین r =76/1، برای کمال گرایی دیگر مدار  r=3٤/1فاصله دو تا چهار هفته را برای مولفه کمال گرایی خودمدار 

( برای مولفه های n=٤11آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی ها )گرایی تهران را با استفاده از ضریب  همسانی درونی مقیاس کمال

 رضایت بخشی است.6محاسبه شد که نشانه همسانی درونی 60/1، کمال گرایی دیگر مدار 61/1کمال گرایی خودمدار 

 یافته ها

)سطح معناداری بزرگتر  س هاآزمون همگنی واریانبعد از انتخاب افراد به دو گروه کمال گرایان خودمدار و کمال گرایان دیگرمدار 

 .استفاده نمود ANOVAتائید می کند که واریانس ها یکنواخت است و لذا می توان از آزمون ( 1٤/1) از
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 زمون همگنی واریانس هاآ 8/0جدول 

 معناداری df1 df2 آزمون لوین شاخص ها
GZ 67/1 8 0٥9 ٥1/1 
KL 0٥/٥ 8 0٥9 16/1 

 

 نشان داد: ANOVAتجزیه و تحلیل حاصل از آزمون 
 بر حسب کمال گرایی خودمدار "توجه انتخابیشاخص های "تحلیل واریانس  8/٥جدول 

 GZ F1 F2 KL متغیر

 بقیه افراد خودمدارها بقیه افراد خودمدارها بقیه افراد خودمدارها بقیه افراد خودمدارها

 001 ٥1 001 ٥1 001 ٥1 001 ٥1 تعداد

 0/07٥ ٥/070 ٥/٥ ٤/٥ 8/٥3 8/٥٤ ٥/٤16 0/٤10 میانگین

F ٥٤/1 ٥8/1 17/1 113/1 

 6٥/7 73/1 98/1 90/1 سطح معناداری

 
بین میزان توجه انتخابی در هیچ یک از شاخص ها را بر  یتفاوت معنادار Fمشاهده می شود که آزمون در اطالعات جدول فوق 

 است. 1٤/1در متغیرهای ذکر شده بزرگتر از مقدار آلفای  Fسطح معناداری آزمون  کند.د نمی ییحسب کمال گرایی خودمدار تا

د نمود که بین افراد دارای کمال گرایی خودمدار و فاقد کمال گرایی خودمدار تفاوت معناداری از ییلذا از نظر آماری نمی توان تا

 نظر توجه انتخابی وجود دارد.

 دیگرمداربر حسب کمال گرایی  "توجه انتخابیشاخص های "تحلیل واریانس  8/8جدول 

 GZ F1 F2 KL متغیر

 بقیه افراد دیگرمدارها بقیه افراد دیگرمدارها بقیه افراد دیگرمدارها بقیه افراد دیگرمدارها

 01٥ ٥3 01٥ ٥3 01٥ ٥3 01٥ ٥3 تعداد

 9/073 7/0٤7 17/٥ 6/٥ 3/٥9 ٥/٥6 ٤/٤06 ٥/٥31 میانگین

F 3/9 0٥/1 6/1 ٥/3 

 11٥/1 8/1 7/1 10/1 سطح معناداری

 

بین دو گروه  10/1ز در سطح خطای کمتر ا KLو   GZدر مورد شاخص های Fآزمون در اطالعات جدول فوق مشاهده می شود 

 F آزمون معناداری و افراد فاقد کمال گرایی دیگر مدار، تفاوت معناداری را تائید می نماید. سطحدیگرمدار افراد دارای کمال گرایی 

است که نشان می دهد توجه انتخابی بین دو گروه ذکر شده متفاوت است به  1٤/1در متغیرهای ذکر شده کوچکتر از مقدار آلفای 

)نمره خالص توجه( پائین تری به نسبت دیگر افراد دارند.  KL)کارایی کل( و  GZنحوی که افرادی که کمال گرایی دیگر مدار دارند، 

از نظر آماری تفاوت بین دو گروه افراد دارای کمال گرایی دیگر مدار و فاقد  Fاما در مورد شاخص های خطا در توجه انتخابی، آزمون 
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است. لذا  1٤/1زرگتر از مقدار آلفای در متغیرهای ذکر شده ب Fکمال گرایی دیگر مدار را تائید نمی کند. سطح معناداری آزمون 

 توجه به این موضوع نمی توان از نظر آماری تفاوت دو گروه را در مورد این دو شاخص تائید نمود.

 

 یجه گیریتبحث و ن

افرادی که کمال گرایی دیگرمدار دارند و آنهایی که ندارند تفاوت معناداری وجود دارد.  GZبین )کارایی کل(،  GZدر شاخص 

، نمره باالیی بیاورد می GZ، با سرعت و شتاب و عجله رفتار کرد و در شاخص d2یعنی اگر فردی در طی پاسخ گویی به پرسش نامه 

افرادی که کمال گرایی  KLبین )خالص توجه(،  KL در شاخص نو همچنی توانیم شک کنیم که این فرد کمال گرایی دیگرمدار دارد.

، با دقت و d2دیگرمدار دارند و آنهایی که ندارند تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی اگر فردی در طی پاسخ گویی به پرسش نامه 

نمره پایینی بیاورد می توانیم شک کنیم که این فرد کمال گرایی دیگرمدار دارد. و در مورد KL تمرکز پایین عمل کند و در شاخص

نمره پایینی بیاورد  KLنمره باالیی بیاورد یعنی با سرعت و بدون احتیاط به جلو حرکت کند و در شاخص  GZفردی که در شاخص 

رابطه  عکس بودن رابطه به دلیلفرد کمال گرایی دیگرمدار دارد. یعنی بدون دقت و تمرکز باشد، می توانیم به طور قطع بگوییم که 

 منفی در ماتریس همبستگی است.

با افراد دارای کمال گرایی خودمدار پیدا نشد و همچنین از طریق  d2بین هیچ کدام از شاخص های آزمون  هیچ رابطه معناداری،

ه تفاوت های بین گروهها پی ببرید اما در پژوهی نمی توانیم ب ،مقایسه میانگین افراد نیز به دلیل نزدیک بودن نمرات افراد به هم

و تکالیف بیشتر می شود و کمال گرایان  با افزایش کمال گرایی خودمدار شک و تردید نسبت به ارزش فعالیتنشان داده شد که 

فردی ) خودمدار نسبت به این موضوع شک و تردید دارند که آیا یادگیری تکلیف به شایستگی درونی یا بیرونی منجر خواهد شد یانه؟

در مطالعه دیگری  (.0833لطیفیان،  )هاشمی و پایین( GZو با سرعت کم حرکت می کند یعنی  است محتاط ،که شک و تردید دارد

(. پیشرفت هدف به معنای به جلو حرکت ٥10٥پاور و همکاران، ) رابطه مثبتی پیدا شد هدفبین کمال گرایی خودمدار و پیشرفت 

به   ٥118( و )پینتریچ، 0831)اکرمی، ی با کمال گرایی رابطه دارد خودآگاهدر دو مطالعه دیگر نشان داده شد،  (.GZ) کردن است

 .استبر روی خود و کارهای خود ( d2در آزمون  KL)شاخص گاهی به معنای تمرکز و توجه فرد (. خودآ٥113ی فرد، نقل از سلطان

 

در طی پر کردن پرسش نامه ها در گروه والدین بچه های تیزهوش، این نکته خیلی پر رنگ  پیشنهادات برای پژوهش های بعدی:

دیپلم داشتند. می توانید در پژوهش های بعدی روی این موضوع که آیا انگیزه افرادی بود که اکثر این افراد تحصیالت در حد زیر فوق 

که زیاد درس می خوانند تا به مدرسه تیزهوشان بروند، به خاطر دیدن پدر و مادر پایین خود و درس عبرت گرفتن از زندگی است 

د درس می خوانند )انگیزه بیرونی(. در گروه ماشین های وارداتی )انگیزه درونی( یا این افراد به خاطر فشار خانواده برای موفقیت، زیا

بیشتر این افراد عقیده داشتند که ارزش این ماشین ها فقط به امنیت بیشتر آنهاست. ولی غرور آنها از سوار شدن به یک ماشین 

اد بپردازید. و این که چقدر حرفی که متفاوت، موید حرف آنها نبود. می توانید در پژوهش های بعدی به رابطه بین حرف و عمل افر

در پژوهش های بعدی می توانید پرسش  افراد می زنند با عمل آنها همخوانی دارد. و علل متفاوت بودن حرف و عمل افراد در چیست؟

 را با دیگر صفات شخصیتی بسنجید.  d2نامه 
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