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 مقدمه

-استمرار و دوره بالینی آسیبهایی شخصیتی است و نقش مهمتر یا در علت شناسی،  کمال گرایی یك از ویژگی

از لحاظ تاریخی مفهوم کمال گرایی یك مقوله روان شناختی مورد عالقه بسیاری از .کند روانی بازی می شناسی
کمال گرایی را به کنش ورزی افراطی نسبت داد و درتوصیف افراد کمال گرا ( 774 ) فروید. روانشناسان است

با تمایز بین ( 771 )هاماچك . وشبختی نیست بلكه برتری یافتن استمحرك اصلی در زندگی آنان خ»: گوید می
برد  قابت برای برتری وکمال لذت می کمال گرایی بهنجار و نابهنجار معتقد است که کمال گرایان بهنجار از تالش ور

الش درمقابل کمال گرایان نابهنجار افرادی هستند هروقتی ت. شناسد های شخصی رابه رسمیت می و محدودیت
به یبان دیگر این افراد به . رسند کنند حتی وقتی بهترین وضعیت عملكردی را دارند خوب وراضی به نظر نمی می

 (.212 صحرایی، )دلیل انتظارات غیر واقع بینانه هرگز ازعملكرد خشنود نخواهند شد 
اما این ابزار ها دارای  و قبل از آن چندین ابزار برای ارزیابی کمال گرایی ساخته شد ،714 اگر چه دردهه 

عالوه براین به جنبه غیر . ائی آنجا انجام شد هایی بودند و تالش اندکی برای اندازه گیری و اعتبار رو محدودیت
اصلی این سازه است اما باید توجه داشت   یك جزء« کمال گرایی در مورد خود». اجتماعی این سازه تمرکز داشتند
 (. 77 فلت، هیویت، بالنك اشتایت، اوبراین )دارد  نیز که کمال گرایی جنبه بین فردی

شود که دسترسی به این   گاهی معیارهای کمال گرایانه وغیر واقع بینانه از سوی دیگران برفرد تحمیل می
ین معیارها افراطی بوده و به عنوان تجربیاتی تحمیلی و بیرونی  از آنجایی که ا. معیارها،  بسیار دشوار می باشد

س شكست،  آن احسا اند، بنابراین می تواند نوعی احساس عدم کنترل را در فرد ایجاد کنند، که نتایج  مطرح
 (. 77 هویت وفت، )، درماندگی و نا امیدی است  اضطراب، خشم

های شخصیت کمال گرایی آنها به  توسعه و ترقی جامعه دانش آموزان زمانی تضمین خواهد شد که ابتدا ویژگی
اندازه گیری دقیق کمال گرایی . شناخته وشكوفا شود و سپس در جهت مناسب و صحیحی هدایت گردد اندازه کافی

رزشیابی نمره هر فرد باید بر اساس هنجارهای ساخته  بنابر این مهیا کردن شرایط مقیاسه و ا. به تنهایی معنایی ندارد
ل گرایی به آزمون استاندارد نیاز هست و چون ای مانند کما گیری خصیصه برای اندازه. شده برای آزمون تفسیر شود

آزمون مربوط به جامعه ای ست که برای افراد آن جامعه ساخته شده است در این صورت برای استفاده از آزمون در 
  .یابی شد در شهر تهران به منظور فراتحلیل نرم. جوامع دیگر نیاز به استاندارد سازی آن آزمون درجامعه مورد نظر است

چنانچه با توانایی ها و امكانات دانش آموزان متناسب نباشد و    انتظارات و توقعات والدین و معلمان سطح
خسروی، )شود  انتظاراتی نابجا وغیر منطقی از آنان داشته باشند، باعث افزایش اضطراب امتحان دانش آموزان می

ختلف زندگی افراد داد این مسأله انتظارات و های م و از آنجا که نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه( 3442
های آموزشی در خصوص عملكرد آنان به دنبال می آورد وتدریجاً  فشارهای بیشتری را از سوی والدین و سیستم

درواقع به نظر می رسد که دلیل افت تحصیلی بسیار از (.  344مك دونالد، )دهد  اضطراب امتحان را افزایش می 
باشد  نی در یادگیری یا ضعف هوشی نبوده است، بلكه ناشی از سطح باالی اضطراب امتحان میدانش آموزان ناتوا

های دانشجویی انجام شده،  زیرا در حالی که مطالعات زیادی درباره کمال گرایی در نمونه(. 274 اسدی مقدم، )
ی که کمال گرایی به ویژه در به دلیل خسارت زیاد. رباره کمال گرایی در دانش آموزان وجود دارد دانش اندکی د

گران به منظور  حوزه تحصیلی به بار می آورد شناسایی این ابعاد اهمیت زیاد دارد و می تواند در مرکز توجه درمان
مداخله هر چه مؤثرتر و مورد توجه مسئوالن آموزش و پروش به ویژه برای برنامه ریزی برای استعدادها بویژه 

 .شوند ، باشد که آینده سازان کشور محسوب می دانش آموزان مقطع دبیرستان
با این وجود، برای سالیان زیادی، بیشتر از آن که مورد . بیش از یك قرن است که کمال گرایی شناخته شده است



فیلسوفان و . شود  بررسی تحقیقات تجربی قرار گیرد، به سادگی توسط پزشكان به عنوان یك سازه مطرح می
اولین فردی بود که در خصوص ( 171 )ژانت . دانستند  از رفتار انسانی می به مهمی ال گرایی را درمانگران اولیه، کم
درنتیجه انعطاف ناپذیری یكی از والدین . دانست او کمال گرایی عقاید محكم و ثابت می. کمال گرایی نوشت

 . خصوصیاتی بود که در مورد کمال گرایی مطرح شد
روان رنجوری وسواسی  ان رنجوری خصوصاً یی را به عنوان نشانه مشترکی از روکمال گرا( 737 ، 742 )فروید 

نظیر در  را نتیجه وجود من برتر، سخت گیر وتنبیه گری می دانست که خواهان پیشرفتی ممتاز و بی  تلقی کرده و آن
بنابراین، .ستای از خود شیفتگی ا فروید همچنین معتقد بود کمال گرایی جنبه. های زندگی است تمام حوزه

 (.3442رایس و دیگران ، )گرفتند نویسندگان اولیه، کمال گرایی را بخشی از شخصیت درنظر می
وابستگی مفرطی خود ارزیابی به »: کمال گرایی بالینی را این گونه تعریف کرده اند(3443)شافران، کوپرو فیربرن 

. « حوزه برجسته برخالف پیامهای منفی آنتعقیب معیارهای آنرانه شخصی و خود تحمیل شده، حداقل در یك 
همانطور که درتعریف آمده این مسئله با معیارهای ناکارآمد خود تحمیل شده، کوشش مداوم وپیامدهای منفی 

 (3444رایلی و شافران، )شود  برجسته همراه می

 ابعاد کمال گرایی 

 ابعاد دوگانه کمال گرایی 
کمال گرایی بهنجار اشخاص از کاري سخت و طاقب فرسا لذت در : نابهنجار/ کمال گرایی بهنجار  -1
موفقیت . کوشند تا به بهترین صورت عمل کنند در انجام کارها آزادند، می کنند  برند وزمانی که احساس می می

به نقل از مهرابی زاده   169میسیلدین، )ضات به همراه می آورد  اي احساس خشنوري ور درانجام کارها گونه
 (. 3 1ووردي، هنرمند 

کمال گرایی  نابهنجار زمانی رخ میدهد که افراد برای معیارهای بسیار افرادی وغیر واقع گرایانه تالش کنندو 
شوند وزمانی که  ر می دهدو این افراد با ترس از شكست برانگیخته می عملكردشان را بسار مورد نقادی وارزیابی قرا

 .د احساس رضایت کنندتوانن کوچكترین اشتباهی رخ میدهد، نمی
 کمال گرایی مثبت و منفی - 
، کمال گرایی منفعل بیشتر نشانگر افرادی است (772 )به نظر ادکینز و پارکر  :منفعل/ کمال گرایی فعال  - 

ترسند، کسانی که اغلب تصمیم های خود را پیش بینی می کنند واغلب در  که به طورافراطی از اشتباه کردن می
در مقیاسه کمال گرایی فعال، . ان می دهد ودرمجموع کمال گرایی برایشان به نوعی مانع از عمل استکارها تعلل نش

رسد مستعد و پذیرای افكار مربوط به خود کشی باشند وافرادی هستند که  مشخصه افرادی است که به نظر نمی
 . هست تالشها کمال گرایانه نه تنها برایشان فلج کننده نیست بلكه انگیزه بخش نیز

آسیب  ابعاد ناسالم کمال گرایی با کمبود عزت نفس، روان رنجوری و: ناسالم   -کمال گرایی سالم -5
 .آمد کمال گرایی با بردباری، نظم و وجدان در ارتباط بود های کلی مرتبط بود، بعد سالم و کار  شناسی

 ابعاد سه گانه کمال گرایی 
گرایی افراد دارای انگیزه قوی برای کمال، معیارهای باالی غیر  دراین بعد کمال: کمال گرایی خودمدار - 
های تام  های تمام و یا شكست کوشش اجباری و دارای تفكر همه یا هیچ در رابطه با نتایج به شكل موفقیت واقعی، 
در کنند و معیارهای شخصی غیر وقایع را  های گذشته خویش تمرکز می ها شكست این افراد بر عیب. باشند می

 .سازند سرتاسر حوزه رفتاری خود فراگیر می



کمال گرایی دیگر مدار یك بعد میان فردی است که در برگیرنده گرایش به داشتن : کمال گرایی دیگر مدار -3
ازآنجایی که کمال گرایی دیگر مدار با . معیارهای کمال گرایانه برای اشخاص است که برای فرد اهمیت بسیار دارند

احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است، این بعد کمال گرایی ممكن است به روابط میان  بی اعتمادی و
 (. 344ب به قنل از شافران و منسل،  77 اف،  77 فلت و هویت، )شخصی دشوار بینجامد

شده است عقیده اي است که  این بعد از ابعاد میان فردي دیگران ساخته: کمال گرایی اجتماع مدار - 
کنند که هر چند برآوردن آنها دشوار است ولی  انتظارت اغراق آمیز و غیر وقایع را بر شخص اعمال میدیگران 

فرست وهمكاران، )شخص باید به این استانداردها دست یابند تا مورد تأیید و پذیرش دیگران قرار گیرد 
ان معیارهاي تحمیل شده چون این معیارهاي افراطی از طرف دیگران به عنو(. ب 1661؛ هویت و فلتف 1661

آید که کنترل نشدنی است و به احساس شكست،  ، این احساس در فرد به وجود می.شوند بیرونی تجربه می
 .انجامد وبه تفكرات خودکشی و افسردگی مربوط می شوند اضطراب، خشم، درماندگی وناامیدي می

 ابعاد ششگانه کمال گرایی 
این . برند رود در کل کمال گرایی سهم داشته باشند نام می ه گمان میشش بعد را ک( 774 )فروست و همكاران 

 : ابعاد عبارتند از
 (نگرانی افراطی درباره اشتباهات )یكسان تلقی کردن  ا با ناکامی تمایل به واکنش منفی نسبت به اشتباهات ر - 
مجموعه معیارهای )ر ارزیابی خودتمایل به تحمیل معیارهای باال برخود ودادن اهمیت فوق العاده به آنها د -3

 (شخصی عملكرد 
 (درك شخصی از انقادات والدین)تمایل به ادراك والدین به عنوان افرادی خرده گیر وانتقاد کننده  -2
 (درك شخصی ازانتظارات والدین)تمایل به ادراك والدین به عنوان افرادی که انتظارات افراطی دارند  -5
 (تمایل به شكل و تردید)رباره کیفیت عملكرد خودتمایل به شك و تردید د -4
 (گرایش به منظم و سازمان یافته بودن)تمایل به دادن اهمیت افراطی به شك و تردید  -2
 عوامل نگهدارنده کمال گرایی 

تعدادی فرآیند که از آسیب شناسی روانی مرکزی نشأت می گیرند در باقی ( 3443)ازنظر شافارن، کوپر، فیربرن 
 : این عوامل عبارتند از. اند ماندن کمال گرایی سهمی

در افراد کمال گرا هر گونه شكست در قلمرو مربوطه شان : آسیب شناسی روانی مرکزی وترس از شكست - 
این شكست ها همچنین باعث . شود اد گری شده وباعث پایداری دید منفی آنها از خودشان میمنجر به خود انتق

یا خود باعث شدیدتر شدن وابستگی دیدگاه فرد .شود که این افراد برای رسیدن به اهدافشان بیشتر تالش کنند می
 .شودکمال گرا به دستیابی به اهداف می

. کنند مدل گرا معیارهایشان را درونی و در قالب قوانین علمیاتی میافراد : وضع اهدافی که دوقطبی هستند -3
برای مثال بیماریكه قصد کاهش وزن دارد، این قانون روزانه رادرونی کرده است که باید هر روز یك کیلوگرم از 

. باشند یاقابل دسترسی هستند ویاغیر قابل دسترس می: این قوانین ماهیتی دوقطبی دارند. روز قبل الغرتر شود
 . بنابراین جای تعجب ندارد که این افراد را متفكرین همه یا هیچ بنامیم

خود کنترلی، پایه و اساس تعقیب اهداف در کمال گرایان است الزمه آن محدود : نیاز به خود کنترلی  - 
از هر  و درواقع اجتناب. شوند هاي لذت بخش است که مستقیماً به تعقیب اهداف مربوط نمی کردن فعالیت

 .گونه آزاد گذاري محسوب می شود



زمانی که معیارها وضع شدند، عملكرد در قلمرو مربوطه بارها وبارها به شدت ارزیابی : ارزیابی عملكرد  -5
در این زمینه نه تنها دسترسی به اهداف تعیین شده درنظر گرفته میشود بلكه تالش فرد برای رسیدن به این . شود می

 . ستاهداف هم مدنظر ا
افراد مبتال به کمال گرایی بالینی، معیارها وعملكردهایشان را به طریق : شكست در دستیابی به معیارها  -4

و کم اهمیت شمردن « شكست »هایی شامل تجربه انتخابی به  این چنین سوگیری. کنند سوگیرانه ارزیابی می
رد اهمیت بیشتری برای اشتباهات حقیقی یا شود که ف های همچنین موجب می این سوی گیری. شود می« موفقیت »

همچنین این سوی گیری .های بدون اشكار کارش، توجه کنند ر عملكرد خود قایل شود وکمتر به بخش درك شده د
 . ها با تعقیب معیارها در ارتباط است

اهداف خود شوند که به  گاهی اوقات کمال گرایان بالینی موفق می: دسترسی موفقیت آمیز به معیارهای  -2
یا باعث ) شود  اول اینكه به طور موقتی باعث بهبود در خود ارزشیابی می. این موفقیت دو پیامد دارد. دست یابند 

دوم آنكه . کند و به عنوان یك تقویت کننده برای تعقیب معیارها عمل می( شود های منفی می اجتناب از خود ارزیابی
اگر معیارها . گیرند بسیار سطح پایین بوده اند، دوباره مورد ارزیابی قرار میین دلیل که  این معیارها به سرعت به ا

نتیجة وضع .شوند اند، در نظر گرفته می قابل دسترسی باشند آنگاه به عنوان معیارهایی که به اندازه کافی آمرانه نبوده
گیری احتماال پابرجا خواهد رود، بنابر این خود انتقاد مجدد معیارها این است که احتمال شكست فرد باال می

 (.3443شافران و دیگران ، )ماند
 اضطراب امتحان 

دانشجویان و دانش آموزان ممكن است به هنگام امتحان آثار گوناگونی از اضطراب را ، از یك احساس نگرانی 
اضطراب .نندو ناراحتی ساده تا فراموشی مطالب درسی ، احساس منگی یا حتی ابتالء به بیماری جسمی ، تجربه ک

امتحان احساس پریشانی و ترس قابل مالحظه و فراگیر است که قبل ، حین یا حتی بعد از امتحان ظاهر می شود و 
 .باعث کاهش عملكرد ، ضعف در یادگیری یا افت نمرات درسی می شود

 علل و عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان کدامند؟
ار زیادی از عوامل خانوادگی،آموزشگاهی ،شخصیتی، در حوزه ی سبب شناسی اضطراب امتحان عوامل بسی

صرف نظر از دید گاهها و نقطه نظر های خاصی که برخی از پژوهشگران . شناختی و تحصیلی به چشم می خورند
در این خصوص دارند ، به نظر می رسد اضطراب امتحان پدیده ای چند عاملی باشدو در هر فردی ترکیبی از عوامل 

 : مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اضطراب امتحان به شرح زیر است . ا می کنندنقش عمده را ایف
عدم آمادگی کافی ، عوامل آموزشگاهی ، تجربیات منفی قبلی ،عوامل شخصیتی عوامل خانوادگی ،رافكار 

 (.52-57:   27 طهماسبی پور ، )منفی
 : ل سه اختالل استاختالل اضطراب کودك و نوجوان شام (DSMIV)از دیدگاه روانپزشكی 

 اختالل اضطراب جدایی.  
 اختالل اضطراب اجتنابی. 3

 اختالل اضطراب مفرط. 2

دراختالل اضطراب مفرط بر انواع مختلفی از اضطراب توجه شده است که اضطراب امتحان جزء سومین نوع 
اضطراب امتحان »: کنند از دیدگاه شناختی، ساراسون اضطراب امتحان را این گونه تعریف می. اختالل اضطراب است

این « .شود ن بینی مشخص مییك نوع خودمشغول سازی ذهنی است که با خودآگاهی، خودشكاکی، و خود کم
های پوشیده  و این رفتار. های بدنی خود را تحت تأثیر قرا رمیدهد های شناختی رفتارهای آشكار و واکنش فعالیت



 (774 ساراسون، )و بین ترجبه و رفتار نقش میانجی را دارند.وفعالیتهای شناختی محصول گذشته فرد هستند
شود، جزء عاطفی بیشتربیانگر حاالت هیجانی و  رانی تقسیم میاضطراب امتحان به دو جزء عاطفی و نگ

گاردی و اشپیل )شود  جزء نگران همان اشتعاالت ذهنی است که موجب کاهش عملكرد می. احساسی فرد است
 (. 77 برگر،

اندکه اضطراب  سیده اکثر مطالعات و تحقیقی که در زمینه اثرات اضطراب صورت گرفته است به این نتیجه ر
ساراسون، )تحان موجب کاهش عملكرد فرد می شود به ویژه در تكالیفی که نشان دهنده توانایی یا مهارت هستند ام

بیش ازکودکان سفید پوست است ودخترها (اسپانیاین وسیاه)های اقلیت ر کودکان گروه اضطراب امتحان د( 714 
 (.714 هیل، )شوند بیش از پسرها دچار اضطراب امتحان می

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان ژوهش ما به در این پ
در زمینه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی  پرداختیم ، نكته درخور توجه این بود کهدانش آموزان ممتاز 

و خارجی خیلی کمی صورت پذیرفته فراست و رابطه آن با اضطراب امتحان دانش آموزان ممتاز تحقیق داخلی 
 . است، و ما در این تحقیق این رابطه را بررسی خواهیم کرد

 : ر این تحقیق به دست آمد شامل موارد زیر است نتایجی که د( 217 )طهماسبی پور

درصد بوده که میزان آن در بین دانشجویان  2/31میزان شیوع اضطراب امتحان در بین کلیه دانشجویان  -الف
 (.درصد 32/ درصد در مقابل  2/37)دختر بیشتر از دانشجویان پسر گزارش شده است  

ربین دانشجویان  عوامل تحصیلی و خانوادگی در بین دانش آموزان پسر و عوامل شخصیتی و خانوادگی د -ب
ی در هر دو کردند، لذا عوامل خانوادگی نقش برجسته ا در بروز اضطراب امتحان ایفا می دختر نقش بسیار مهمی

 .جنس را به خود اختصاص داد
هم از نظر میزان شیوع اضطراب امتحان و هم از نظر عوامل سبب ساز آن، دانشكده های مختلف باهم  -ج

های مختلف و سیستم آموزشی حاکم بر دانشكده ها این  تفاوت داشتند، که بر اساس عالیق دانشجویان به رشته
 .نتایج قابل استناد بود

تحقیق در مورد رابطه بین اضطراب امتحان، اضطراب موقعیت، عزت نفس، منبع (  77 )همكاران دی مان و
نتایج تحقیق . دانشجوی دروه لیسانس شرکت داشتند 42 کنترل، توانایی ذهنی و جنسیت انجام دادند که در آن 

کردند واز  حساس بی کفایتی میکردند، افرادی که ا نشان داد افرادی که در موقعیت ها را تهدید آمیز ارزیابی می
از اضطراب  ر عمومی  اشتند، به طو عزت نفس پایین برخوردار بودن و کسانی که درباره کنترل شخصی شان شك د

 . بردند امتحان رنج می

« های جنسیتی در اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی تفاوت»در مطالعه خود با نام ( 774 )فرانكو سانتو 
های جنسیتی  های نگرانی و اضطراب امتحان را با توجه به تفاوت های شناختی و عملكر د مولفه یبرخی از همبستگ

های مذکر نگرانی باخود پندار ضعیف و عملكرد تحصیلی  مورد برررسی قرار دارند ونتایج نشان داد که در آزمودنی
ه هیجان پذیری زنان اثرات تسهیل کننده رسد ک به نظر می. تری یافت شد پایین رابطه دارد ودر زنان روابط پیچیده

 .ای برعملكرد دارد
 

 :بنابر آنچه بیان شد، در این پژوهش محقق تالش در دستیابی به این فرضیه ها می باشد
 . مجموعه سوالت تست کمال گرایی فراست از اعتبار کافی برخوردار است - 

 .وردار استمجموعه سواالت تست کمال گرایی فراست از روایی کافی بخ -3



 . بین تست کمال گرایی فراست با تست کمال گرایی چند بعدی هم بستگی وجود دارد -2

 . بین کمال گرایی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد -5
 .تست کمال گرایی فراست از چند عامل اشباع شده است -4
 

 روش 

کاربردی است و از حیث روش جزء پژوهش بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف در زمره تحقیقات  این
های شهر آموزان دبیرستانکلیه دانشجامعه آماری این تحقیق را  .همبستگی به شمار می آید  -تحقیقات توصیفی

تحقیق حاضر نمونه گیری تصادفی می   روش نمونه گیری در. تشكیل می دهدنفر   574 تهران به میزان تقریبی 
  273تعداد نمونه جامعه آماری مورد نظرتعداد . جدول مورگان محاسبه گردیدکه حجم نمونه پژوهش توسط . باشد
پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع  544برای این منظور محقق تعداد . می باشنددانش آموزان شهر تهران نفر از 

قابل استفاده بوده و پرسشنامه  275پرسشنامه جمع آوری شد که از این میزان نیز  273کرد و از این میزان، تعداد 
 . برای تجزیه و تحلیل آماده گردید

 :مهم ترین روش های گردآوری اطالعات در این تحقیق بدین شرح است 
در این قسمت جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق ، از : مطالعه کتابخانه ای   - 

 . استفاده شده است   (Internet)از و نیز از شبكه جهانی اطالعات منابع کتابخانه ای ، مقاالت ، کتاب های مورد نی
در روش میدانی  محقق جهت گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با : تحقیقات میدانی  -3

ببرد و با  او باید ابزار سنجش یا ظروف اطالعاتی خود را به بیرون. انسانها ، سازمانها و مؤسسات ارتباط برقرار کند 
ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات . پرسشگری، مصاحبه و مشاهده وتصویر برداری آنها را تكمیل نماید

 : در این تحقیق شامل پرسشنامه می باشد
در این تحقیق برای اطمینان از روایی باالی پرسشنامه کمال گرایی فراست ، از نرم افزار معادالت ساختاری 

این پرسشنامه همچنین در پژوهش های شجیع، کوزه چیان، امیری و اقبالی . استفاده شده است لیزرل نیز
مورد استفاده قرار گرفته که نشان دهنده روایی باالی این پرسشنامه ( 274 )و کورش نیا و لطیفیان( 217 )هشتجین
طراب امتحان ساراسون با اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان از طریق سنجش ارتباط پرسشنامه اض .می باشد

 2اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون مجدد با فاصله . گزارش شده است 4/  12تا  13  /4( TA)پرسشنامه اضطراب 
ضریب قابلیت اعتماد تست اضطراب امتحان ساراسون از طریق دو نیمه کردن .  بدست آمد 4/  14هفته بیش از 

برخوردار  4/  13هفته از ضریب  2با فاصله زمان بیشتر از آزمون مجدد -و با روش آزمون 4/   7ضریب 
همچنین این پرسشنامه در پژوهش های فراوانی توسط محققان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است و .بود

در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ( 217 )این پرسشنامه در پژوهش وکیلی. مشهور است( SAT)به نام 
پس از روایی سنجی ، پرسشنامه ها در میان . رد استفاده قرار گرفته است و دارای پایایی قابل قبولی بوده استمو

همچنین با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ . توزیع و جمع آوری گردیدهای شهر تهران آموزان دبیرستاندانش
خ بدست آمده از پرسشنامه کمال گرایی فراست و پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردید که میانگین آلفای کرونبا

بیشتر است ،  7/4می باشد با توجه به اینكه این مقدار از %  5 1و % 7 1اضطراب امتحان تحقیق به ترتیب برابر با 
های آماری در این پژوهش به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل تجزیه وتحلیل . پایایی پرسشنامه ها تأیید گردید

 .به کاربرده شد Lisrel ،SPSSافزارهایها نرمی بوده وبرای تجزیه و تحلیل دادهاستنباط



 یافته ها  

 
 :خالصه شده است  5مشخصات کلی جامعه پاسخ دهندگان در جدول : مشخصات جامعه پاسخ دهندگان (  -5

 مشخصات کلی جامعه پاسخ دهندگان( 2جدول
 

 
 
 
 .تست کمال گرایی فراست از اعتبار کافی برخوردار استمجموعه سوالت :  فرضیه اول پژوهش(  -5-3

 :برای بررسی این فرض از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که در ادامه به بیان نتایج آن می پردازیم
گیری و  ابزار اندازه( پایایی)از آنجاییكه آلفای کرونباخ معموالً شاخص کامالً مناسبی برای سنجش قابلیت اعتماد 

هماهنگی درونی میان عناصر آن است و با توجه به اینكه برای سواالت پاسخ درست و غلط وجود ندارد، از ضریب 
 .آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد

 
 

 ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه کمال گرایی فراست :4جدول 

 ضریب آلفاي کرونباخ سؤالت پرسشنامه

 4/  7 1 گرایی فراستپرسشنامه کمال 
 
 
 
 
 
 



 
 

 .مجموعه سواالت تست کمال گرایی فراست از روایی کافی بخوردار است :فرضیه دوم پژوهش
 .برای بررسی فرضیه دوم پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده خواهد شد

 
 
 
 

 
 مدل نهایی تحقیق(  شكل 

 :، مشاهده می شود4سایر مقادیر مدل  نهایی در جدول 

 مقادیر مدل  نهایی :5جدول 

روابط مفاهیم با 
 شاخص ها در مدل

مقدار 
 برأورد

مقدار 
 استانداردشده

خطای 
 استاندارد

 Tمقدار

مقدار 
واریانس 
 تبیین شده

R
2
)) 

سطح معنی 
 دار

 نتیجه

نگرانی در رابطه  - 
و  مورد اشتباهات

کمال گرایی متغیر 
 فراست

4  /  74  /4   42  /4 P<0. 01 
تأیید 
 شاخص

تردید رابطه  -3
نسبت به اعمال 

و متغیر (رفتارها)
57  /4 27  /4 424  /4 33  /7 54  /4 P<0. 01 

تأیید 
 شاخص



 کمال گرایی فراست

انتظارات رابطه  -2
کمال و متغیر  والدین

 گرایی فراست

2   /4 5   /4 423  /4 74  /5  7  /4 P<0. 01 
تأیید 
 شاخص

انتقاد رابطه  -5
کمال و متغیر  والدین

 گرایی فراست

52  /4 27  /4 422  /4 35  /7 54  /4 P<0. 01 
تأیید 
 شاخص

رابطه  -4
 استانداردهای فردی

کمال گرایی و متغیر 
 فراست

44  /4 42  /4 473  /4 72  /4 4427  /4 P>0. 05 
رد 
 شاخص

نظم و رابطه  -2
کمال و متغیر  ترتیب

 گرایی فراست

 2  /
4- 

 2  /4- 477  /4 
27  /
 - 

4 1  /4 P>0. 05 
رد 
 شاخص

 
 3محاسبه گردیده است، در شكل شماره  5مقادیر برآورد بارهای عاملی که از طریق روش بیشینه درست نمایی

 تحلیل در مكنون متغیرهای نمرات برآورد منظور به شوندمی نامیده λاین مقادیر که اصطالحاً . نمایش داده است

SEM
 .گیردمورد استفاده قرار می 4

گیری است این مقادیر  های مدل اندازهمقادیر استاندارد شده بارعاملی نشان دهنده رابطه استاندارد میان شاخص
ی میزان خطا در برآورد خام بارهای عاملی همچنین مقادیر خطای استاندارد برآورد نشان دهنده .قابل مقایسه است

 .تر و فاصله اطمینان کوچكتر استی برآوردهای دقیقهنشان دهند( نزدیك به صفر)است که مقادیر کوچكتر 
ی معنی داری برآورد بارعاملی که حاصل تقسیم برآورد بارعاملی بر خطای استاندارد است نشان دهنده Tمقادیر 

ی ی عدم وجود رابطه نشان دهنده  /  72و  - /  72بین  Tمقادیر . است( تفاوت معنی دار بار عاملی با صفر)
نشان دهنده ی رابطه معنی دار با  2و   /  72بین  Tمقادیر .معنی دار میان شاخص ها و متغیر مكنون مربوط است

نشان دهنده ی  2مساوی و بزرگتر از  Tمقادیر . اطمینان میان شاخص ها و متغیر مكنون مربوط است%  74بیش از 
بنابراین همانطورکه در ستون  .تغیر مكنون مربوطه استاطمینان میان شاخص ها و م% 77رابطه معنی دار با بیش از 

T یید أاطمینان مورد ت% 77با بیش از همگی آنها به جزء  دو مؤلفه  روابط بین متغیرهاشود از جدول باال مشاهده می
 نیزستون واریانس تبیین شده . های سطح معنی داری و نتیجه مكمل توضیح بیان شده استدر ضمن ستون. باشندمی

مقادیر بیشتر تا سقف یك نشان . ی هر شاخص توسط متغیر مكنون استنشان دهنده ی مقدار واریانس تبیین شده
قابل ذکر است که این مقدار با سایر مقادیر . گیری متغیر مكنون است ء مناسبت بیشتر شاخص برای اندازهدهنده

 . رابطه مستقیم دارد
 
 

                                                 
5
. Maximum Liklihood  
4
. Structural equation modeling 



   :یك از شاخص های مدل یابی معادالت ساختاری به شرح زیر است، نتایج تحلیلی هر 4با توجه به جدول 
 : زیر مقیاس نگرانی در مورد اشتباهاتبررسی 

 
= 4/ 42و   74/4با توجه به برآورد 

3
R توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری   میP<0.01   زیر مقیاس

یابی معادالت ساختاری  در مدل. گیری کند اندازهکمال گرایی فراست را متغیر تواند  نگرانی در مورد اشتباهات می
دار فرض  شاخصی که بهتر از بقیه شاخص متغیر تحقیق را اندازه گیری کند، متغیر مكنون به صورت بدیهی معنی

 .و خطای استاندارد برای آن محاسبه نشد Tشده است و مقادیر
 

 :( رفتارها)تردید نسبت به اعمال بررسی زیر مقیاس 
= 4/ 54و    =T 7/  33و   4/ 27ه برآورد با توجه ب

3
R  توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری   میP<0.01  

 . گیری کند کمال گرایی فراست را اندازهمتغیر تواند  می(رفتارها)تردید نسبت به اعمال زیر مقیاس 
 :انتظارات والدین بررسی زیر مقیاس 
= 4/  7 و  =T  5/  74و   4/  5با توجه به برآورد 

3
R توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری   میP<0.01  

 . گیری کند کمال گرایی فراست را اندازهمتغیر تواند  انتظارات والدین میزیر مقیاس 
 : انتقاد والدینبررسی زیر مقیاس 
= 4/ 54و   = T  7/  35و   4/ 27با توجه به برآورد 

3
R   ری  توان نتیجه گرفت در سطح معنی دا می

P<0.01   گیری کند کمال گرایی فراست را اندازهمتغیر تواند  انتقاد والدین میزیر مقیاس . 
 : استانداردهای فردیبررسی زیر مقیاس 
= 4/ 4427و    = T 4/  72و   4/ 42با توجه به برآورد 

3
R   توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری   میP> 

کمال گرایی فراست را متغیر تواند  ینم استانداردهای فردیمی توان چنین نتیجه گرفت که زیر مقیاس    05 .0
 . گیری کند اندازه

 :بررسی زیر مقیاس کنترل رفتاري
=  4/ 1 4و  = T  - /  27و  -4/  2 با توجه به برآورد 

3
R   توان نتیجه گرفت در سطح معنی داری  می

P>0. 05  کمال گرایی فراست را متغیر تواند  ینتیجه گرفت که زیر مقیاس کنترل رفتاری نممی توان چنین
 . گیری کند اندازه
 

دهنده  های مربوط به برازش مدل مسیر نهایی نشان داده شده است که نشان در نهایت در جدول زیر شاخص
دالت ساختاری را نشان یابی نهایی معا های برازش برای مدل جدول زیر، مقادیر شاخص. برازش مطلوب است

 .دهد می



 شاخص هاي برازش مدل نهایی :9جدول

 
عنوان 
 شاخص

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول

X
2
/df 3  X2/df 75  /3 مدل تأیید 

RMSEA RMSEA<0.0
9 

 مدل تأیید 4/   441

GFI GFI>0.9 74  /4 مدل تأیید 

AGFI AGFI>0.85 12  /4 مدل تأیید 

CFI CFI>0.90 74  /4 مدل تأیید 

IFI IFI>0.90 74  /4 مدل تأیید 
 
 

 .باشدو کامالً قابل قبولی می خوببرازش دهد که این مدل دارای به کار رفته نشان می برازشهای شاخص تمامی
کمال گرایی بنابراین نتیجه می گیریم که عامل های پرسشنامه دارای توانایی نسبتا باالیی در اندازه گیری متغیر 

 .می باشند فراست
با توجه به بررسی های انجام داده شده به وسیله نرم افزار لیزرل می توان پاسخ فرض دوم را که به بررسی 

کرد که پرسشنامه کمال گرایی فراست دارای روایی قابل قبولی می باشد روایی پرسشنامه پرداخته است، چنین بیان 
در نمونه مورد بررسی در این پژوهش رد شده و برای  نظم و ترتیبو  استانداردهای فردیو برای دو زیر مقیاس 

 همچنین برای افزایش غنای کار از .اظهار نظر قطعی جهت رد آن نیاز به پژوهش های بیشتر احساس می شود
الزم به ذکر است که میزان این . آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه های متغیر کمال گرایی فراست اقدام شده است

در ادامه به بیان توضیحی از نحوه انجام کار و بیان نتایج آن می . باشد 4/  7تا  4/  2همبستگی بهتر است که بین 
 :پردازیم

و ضریب  4/  72و  4/  72نی درونی زیر مقیاس های آزمون بین میزان ضریب همسا( 774 )فراست و همكاران 
های در یك نمونه استرالیایی نیز ضریب همسانی درونی زیر مقیاس. گزارش کرده اند 4/  74همسان درونی کل آزمون را 

 (.774 استیونسون، هیرن،  -لیند.)بوده است 4/   7و ضریب همسانی درونی کل آزمون  4/  7تا  4/  77آزمون 
اعتبار همگرا و افتراقی مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست نیز از طریق رابطه مثبت معنادار این آزمون مقیاس 

و زیر مقیاس کمال گرایی ( 721 جونز، )، مقیاس خود ارزیابی آزمون باورهای غیر منطقی (714 )کمال گرایی برنز 
 . به اثبات رسیده است( 771 و گری،  فلت، هویت، بالنك اشتاین)پرسشنامه اختالالت خوردن 

 
 
 
 
 
 



 آزمون همبستگی بین مؤلفه هاي کمال گرایی فراست :7جدول

 
نگرانی در 
 مورد اشتباهات

تردید نسبت 
 به اعمال

انتظارات 
 والدین

انتقاد 
 والدین

استانداردهای 
 فردی

نظم و 
 ترتیب

کمال گرایی 
 فراست

نگرانی در مورد 
 اشتباهات

      
** 
752  /4 

تردید نسبت به 
 اعمال

** 
44   /4 

     
** 
457  /4 

 انتظارات والدین
** 
242  /4 

** 
341  /4 

    
** 
247  /4 

 انتقاد والدین
** 
577  /4 

** 
527  /4 

** 
371  /4 

   
** 
423  /4 

استانداردهای 
 فردی

** 
 41  /4 

 
474  /4- 

** 
23  /4 

** 
433  /4- 

  
** 
42   /4 

 نظم و ترتیب
* 
 22  /4- 

 
471  /4- 

** 
 24  /4 

* 
 31  /4- 

** 
242  /4 

 
** 
257  /4 

 
 4/  7تا  4/  2با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که اکثریت زیر مقیاس ها دارای همبستگی معنادار بین 

حد استاندارد بوده و مقادیر خارج از این میزان  4/  7تا  4/  2الزم به ذکر است که همبستگی بین . می باشند
همانطور که مشاهده می شود و . واهند گذاشتهمبستگی قابل قبول نمی باشند و تأثیر منفی در نتایج تحقیق خ

همچنین انتظار می رفت، همبستگی در دو زیر مقیاس استاندارد های خصی و نظم و ترتیب دارای روابط نامعنادار 
 . بوده که با نتایج معادالت ساختاری لیزرل نیز همراستا می باشد

 .کمال گرایی چند بعدی هم بستگی وجود داردبین تست کمال گرایی فراست با تست : بررسی فرضیه سوم پژوهش
با توجه به اینكه سواالت متغیر کمال گرایی چند . برای بررسی فرضیه فوق از آزمون همبستگی استفاده می شود

گزینه ای می باشد،  4که طیف لیكرت کمال گرایی فراست بعدی به صورت طیف چهارگزینه ای بوده است و متغیر 
الزم به ذکر است که برای . بستگی پیرسون استفاده می کنیم که نتایج آن در ادامه بیان شده استبنابراین از آزمون هم

 :افزایش میزان دقت آزمون به بررسی همبستگی بین زیر مقیاس های دو متغیر با هم دیگر پرداخته شده است

 آزمون همبستگی بین مولفه هاي کمال گرایی فراست و کمال گرایی چند بعدي :3جدول

 
حساسیت 
 بین فردی

تالش برای 
 عالی بودن

نظم و 
 سازماندهی

ادراك فشار از 
 سوی والدین

 هدفمندی
استانداردهای 
باال برای 
 دیگران

نگرانی در مورد 
 اشتباهات

372  /4  25  /4-   5  /4- 2 2  /4 
325  /
4- 

324  /4 

تردید نسبت به 
 اعمال

447  /4- 
** 
423  /4- 

* 
55   /4- 

327  /4 
** 
527  /
4- 

 4   /4 



 -4/  454 -4/  43  4/  37  انتظارات والدین
** 
572  /4 

343  /
4- 

 5  /4 

 -4/  357 -4/  3 2 4/  474 انتقاد والدین
** 
417  /4 

3 7  /
4- 

 15  /4 

 -4/  312 4/  34 -4/  337 4/  17  4/  7 2 4/   44 استانداردهای فردی

 4/  422 -4/  472 نظم و ترتیب
** 
522  /4 

* 
274  /4 

 77  /4 345  /4- 

 
بیان شده برای روابط فوق به غیر از رابطه بین مولفه های ادراك فشار از سوی والدین  P-valueبا توجه به میزان 

با زیر مقیاس های انتظارات والدین، انتقاد والدین و نظم و ترتیب و زیر مقیاس تردید نسبت به اعمال یا مولفه های 
می باشد،  4/  44ان معناداری باالتر از تالش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی و هدفمندی، مابقی روابط دارای میز

برای  .باشندبا توجه به نتایج این آزمون می توان چنین بیان کرد که دو پرسشنامه همبستگی بسیار پایینی را دارا می
توجیه این نتیجه می توان چنین بیان کرد که پرسشنامه کمال گرایی فراست در حال سنجش مولفه های خاصی از 

ولی . ده و پرسشنامه کمال گرایی هیل نیز به شناسایی ابعاد دیگری از متغیر کمال گرایی پرداخته استکمال گرایی بو
برای زیر مقیاس های ادراك فشار از سوی والدین با زیر مقیاس های انتظارات والدین، انتقاد والدین و نظم و 

زیر مقیاس های تالش برای عالی بودن، ترتیب از یك طرف و از سوی دیگر زیر مقیاس تردید نسبت به اعمال با 
درباره زیر . نظم و سازماندهی و هدفمندی دارای اشتراك در سنجش مفاهیم ابعاد متغیر کمال گرایی می باشند

-مقیاس هایی که دارای همبستگی معنادار نبوده اند نمی توان صریحا عدم توانایی آنها را در سنجش متغیر کمال

چنین عنوان کرد که زیر مقیاس های دیگر هر یك ابعاد پنهانی دیگر از متغیر کمال گرایی  گرایی رد کرد، بلكه باید
 .را سنجیده اند که از تیر رس سنجش توسط پرسشنامه مقابل دور مانده است

 .بین کمال گرایی و اضطراب امتحان رابطه وجود دارد :بررسی فرضیه چهارم پژوهش 
ابتدا با بررسی میزان همبستگی بین دو . نتیجه دست یافته شده است برای بررسی این فرض در دو مرحله به

متغیر به وجود رابطه بین آنها پی برده می شود، در مرحله دوم به بررسی وجود تفاوت در بین گروه های مختلف 
 :دانش آموزان دارای سطوح متفاوت اضطراب امتحان و متغیر کمال گرایی پرداخته خواهد شد

 

 همبستگی متغیر کمال گرایی و اضطراب امتحان آزمون :6جدول

 P-value میزان نمونه اضطراب امتحان 

 4/  444  31 4/  317 کمال گرایی
 

دهنده وجود رابطه معنادار مثبت بین دو متغیر می باشد، نشان 4/  44که پایین تر از  P-valueبا توجه به میزان 
پس کمال گرایی در دانش آموزان دارای تأثیر بر اضطراب امتحان دانش . باشدکمال گرایی با اضطراب امتحان می

بنابراین با توجه به نتیجه به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش کمال گرایی . آموزان بوده است
 . دانش آموزان میزان اضطراب امتحان نیز افزایش می یابد

متغیر فوق در ادامه به بررسی وجود تفاوت در سطوح مختلف اضطراب با توجه به وجود رابطه بین دو 
 :پرداخته شده است( اضطراب خفیف، متوسط و شدید)امتحان



از آنجا که در این قسمت متغیر مستقل ما بیش از دو گروه است و تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین های دو 
تفاوت بین میزان اضطرب و کمال گرایی فراست از آزمون تحلیل بنابراین برای بررسی . یا چند گروه بكار می رود

 :واریانس یك طرفه استفاده شده است، که نتایج آن به شرح زیر است

 تحلیل واریانس یک طرفه میزان کمال گرایی فراست و اضطراب امتحان :11جدول

 f p-valueآماره  میانگین تعداد متغیر
 42 /  22 54 اضطراب خفیف

 41 /  43 55  اضطراب متوسط 4/  444   /  411
 4  /  21 77 اضطراب شدید

 
است فرض صفر رد می شود، یعنی میانگین سطوح مختلف  44/4کمتر از    p-valueبا توجه به اینكه مقدار 

بنابراین بین سطح اضطراب و کمال گرایی فراست تفاوت . اضطراب نسبت به کمال گرایی فراست در یك سطح نیست
میانگین  همانطور که از میانگین ها مشخص است، میزان میانگین افراد دارای اضطراب شدید دارای. معناداری وجود دارد

 . بدین معنا که افراد با اضطرب باالتر کمال گرای باالتری را دارا می باشند. بیشتر از کمال گرایی،  می باشند
 .تست کمال گرایی از چند عامل اشباع شده است :بررسی فرضیه پنجم پژوهش 

رد که از تعداد شش عامل این با توجه به بررسی های انجام داده شده توسط نرم افزار لیزرل می توان چنین بیان ک
متغیر دو عامل مورد تأیید قرار نگرفته و چهار عامل باقی مانده برای این متغیر دارای رابطه معنادار بوده اند و برازش مدل 

گرایی با توجه به شاخص های بیان شده همگی مورد تأیید قرار گرفتند و می توان چنین نتیجه گرفت که متغیر کمال
 . عامل اشباع شده است 5از  فراست

 بحث

طی . کمال گرایی یكی از سازه های شخصیتی می باشد که نقش مهمی را در سازش یافتگی آدمی ایفا می کند
دهه های اخیر سازه کمال گرایی توجه زیادی را به خود جلب کرده کرده و مؤلفان و پژوهشگران به بحث های 

از سوی دیگر به بررسی رابطه این سازه با مؤلفه های شخصیتی  .نظری و عملی متنوعی درباره آن پرداخته اند
 –یكی از مؤلفه های شخصیتی که در سازگاری روانی . پرداخته و نتایج ارزشمند و کاربردی را مطرح نموده اند
 .اجتماعی نقش مهمی دارند اضطراب  امتحان می باشد

گرایی و اضطراب امتحان به جزء دو مورد این پژوهش نشان می دهد که  بین  مؤلفه های متغیر کمال 
همچنین برای بررسی استاندارد بودن . رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( های فردی،نظم و ترتیباستاندارد)

بنابراین معلمان  .پرسشنامه پژوهش خروجی های نرم افزار لیزرل نشان دهنده برازش قابل قبول پرسشنامه بوده است
ید منافع دانش آموزان را بیش از بیش ارتقاء دهند و بستر سازی مناسب جهت اجرا سازی به خصوص والدین با

بنابراین با . مناسب آن ایجاد کرده و در ادامه برنامه ریزی مناسب را برای بهره وری حداکثری از آن ترتیب دهند
طراب امتحان آنها کمتر گذاری های مناسب معلمان و والدین ، کمال گرایی دانش آموزان بیشتر و اضسیاست

سازد، وجود کمال گرایی در دانش آموزان ، بستر الزم را برای بارآوری و کارآمدی باالتر فراهم می. گیردصورت می
با توجه به محدود . چرا که این متغیر از بسیاری جهات تالش و کوشش هدفمند و معنادار را در افراد پدید می آورد

بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمال گرایی فراست و رابطه آن با اضطراب ه تحقیقات انجام شده در زمین
، پیشنهاد می شود در تحقیق دیگری ، ابعاد و شاخص های این مدل با بهره گیری از نظر دیگر امتحان دانش آموزان 



تایج آن با نتایج مدل ها و پرسشنامه های دیگر کمال گرایی و بررسی ن خبرگان گسترش داده شود و به بررسی
نمونه  لیتما عدم: از جمله محدودیت های این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد. ، پرداخته شودتحقیق حاضر

به دلیل عدم آشنایی آنها به پرسشنامه، دشواری شناسایی پرسشنامه صحیح به دلیل پایین بودن  ییپاسخگو به تحقیق
  .بع خارجی برای بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقسن نمونه ، عدم دسترسی آسان به منا

-بین دو متغیر کمال. توجه به بررسی های انجام شده، نتیجه به استاندارد بودن پرسشنامه مورد استفاده گرفته شد
بدین معنا که بین سطوح مختلف اضطراب و کمال . و اضطراب امتحان رابطه معناداری وجود داشته است گرایی

مشاهده شد که با افزایش میزان کمال گرایی فرد، اضطراب وی نیز افزایش . ناداری وجود داردگرایی تفاوت مع
، کاوامورا و همكاران (3443)، بیلینگ و همكاران(3445)نتایج این پژوهش با یافته های فلت و هویت. خواهد یافت

 .همراستا بوده است( 771 )كاران ، آنتونی و هم( 344) ، استوبر( 344)
تردید نسبت به  توجه به اینكه از شش زیر مقیاس متغیر کمال گرایی، چهار مؤلفه نگرانی در مورد اشتباهات،با 
، انتظارات والدین، انتقاد والدین، دارای رابطه معناداری با متغیر کمال گرایی بوده اند، بنابراین برای (رفتارها)اعمال 

برای زیر مقیاس نگرانی در مورد اشتباهات، خانواده ها . بهبود این زیر مقیاس ها فعالیت های عملی ارائه می گردد
فرزندان خود در رابطه با اشتباهات صورت گرفته و دیدگاه دیگران در رابطه با آنها بعد باید به شاخص های توجیه 

از صورت گرفتن اشتباه بپردازند تا این ویژگی کمال گرایی فرد را به مخاطره نیندازد، از طرف دیگر سعی در 
چرا که ترس از شكست  تصحیح تفكر دانش آموزان در رابطه با مسئله شكست و عدم توجه صرف به آن بپردازند،

 . در بسیاری از امور کمال گرایی فرد را کاهش داده و زمینه رشد و پیشرفت را برای فرد محدود می کند
زیر مقیاس بعد تردید نسبت به اعمال می باشد، این زیر مقیاس به میزان اعتماد نفس فرد در انجام امور اشاره 

-با نگاهی به گویه. باالتبع کمال گرایی فرد نیز افزایش خواهد یافتضمنی داشته است، با افزایش این زیر مقیاس، 

های این زیر مقیاس می توان چنین بیان کرد که بهبود این مقیاس می تواند کمال گرایی را بیشتر از دیگر زیر مقیاس 
 . چرا که ضریب استاندارد آن در معادالت ساختاری نیز در رتبه دوم قرار دارد. ها ارتقاء دهد

برای زیر مقیاس های انتظارات والدین و انتقاد والدین می توان چنین بیان کرد در ابتدای امر باید آموزش هایی 
چرا که در صورت عدم آموزش صحیح والدین، می تواند تأثیرات منفی آن را در . به والدین در این زمینه داده شود

 . بلند مدت بر روی کمال گرایی فرد مالحظه کرد
برای زیر . ررسی زیر مقیاس های کمال گرایی و اضطراب نیز تقریباً همراستا با نتایج لیزرل بوده استنتایج ب

مقیاس های نگرانی در مورد اشتباهات، تردید نسبت به اعمال و انتقاد والدین دارای تفاوت معنادار با میزان 
در مورد زیر . فوق نیز افزایش می یابند اضطراب فرد را دارا بودند و با افزایش میزان اضطراب زیر مقیاس های

مقیاس های انتظارات والدین، استانداردهای فردی و نظم و ترتیب نیز تفاوت معناداری بین میزان سطوح مختلف 
 .اضطراب با زیر مقیاس های فوق مشاهده نشد
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