
 

 

 پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی )هویت و فلت(

 

توسط هویت و فلت ساخته  1991پرسشنامه ای است که در سال   (MPS) مقیاس چندبعدی کمال گرایی

 هنجاریابی و اعتباریابی شده است. و در ایران توسط بشارت روی نمونه ایرانی شده است

سوالی است که ده ماده اول آن کمال گرایی خویشتن دار، ده ماده دوم کمال  30این مقیاس یک آزمون  

 گرایی دیگرمدار و ده ماده آخر کمال گرایی جامعه مدار را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است
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 1 توانم حتي یك اشتباه را در کارم تحمل کنمنمي     

 2 شومبه چيزی کمتر از کامل و ایده آل بودن قانع نمي     

 3 هر چقدر کاری را خوب انجام داده باشم باز هم از عملكردم ناراضي هستم.     

 4 غيره( کامالً موفق باشم.کنم هميشه باید در زندگي )درس ، کار و احساس مي     

 5 کنم.رسم باز هم احساس نارضایتي ميوقتي به هدفهایم مي     

 6 اهداف و آرمانهایم بسيار عالي هستند.     

کنم کامالً درست هر چقدر کاری را درست انجام داده باشم باز هم احساس مي     

 ام.انجام نداده

7 

 8 شوم.باشد ناراحت و آشفته مياگر حتي یك اشتباه در کارم      

 9 کنم.دهم تردید ميدر مورد هر کار جزئي که انجام مي     

 10 کنم خيلي کمال گرا هستم.احساس مي     



 

 

 11 از بستگانم انتظار دارم که کامل و ایده آل باشند.     

بي نقص خواهم کاری انجام دهد، اتنظار دارم آن را کامل و وقتي از کسي مي     

 انجام دهد.
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 13 کنند ندارم.تر شدن خودشان تالش ميحوصله کساني را که برای بهتر و کامل     

 14 توانم اشتباه دیگران را تحمل کنم.نمي     

 15 کنم.هيچ وقت از عملكرد دیگران احساس رضایت نمي     

 16 انتظار دارم دیگران همواره منظم و دقيق باشند.     

کنم اصاًل انجام نداده دهد احساس ميوقتي کسي کای را نصفه و نيمه، انجام مي     

 است.
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 18 های عالي باشند.انتظار دارم دیگران به دنبال اهداف و آرمان     

 19 کنم دیگران بتوانند انتظارات مرا بر آورده سازند.تصور مي     

کنند، های عاليتالش نميتحقق اهداف و آرمانتوانم نسبت به کساني که برای نمي     

 احساس خوبي داشته باشم.

20 

 21 خانواده ام از من انتظار دارند کامل و ایده آل باشم.     

 22 اطرافيانم انتظار دارند در هر کاری کاماًل موفق باشم.     

مورد آن  کنم دیگران با دیدی انتقادی دردهم احساس ميوقتي کاری انجام مي     

 قضاوت خواهند کرد.

23 

دهم باز هم دیگران انتظار دارند که هر چقدر کاری را کامل و بي نقص انجام مي     

 کامل تر انجام دهم.

24 

 25 کنم دیگران بيش از حد از من توقع دارند.احساس مي     

 26 شدم.تنبيه ميدادم، سرزنش و در کودکي هرگاه کاری را کاماًل درست انجام نمي     

 27 والدینم هيچ وقت اشتباهات مرا نادیده نگرفتند.     



 

 

 28 خواستند که در هر کاری و هر چيزی بهترین باشم.والدینم از من مي     

 29 ام را برآورده سازم.توانم انتظارات و توقعات خانوادهکنم که هرگز نميتصور مي     

 30 کنند.بزند دیگران به دیده تحقير به من نگاه مياگر اشتباهي از من سر      

 

 تعریف مفهومي :

کمال گرایی از اوایل قرن بیستم مفهوم مورد عالقه ی روان شناسان بوده است. اولین کسانی که بر روی 

گرایش افراطی فرد به بی عیب و نقص بودن، ’’ کمال گرایی کار کردند آن را این گونه تعریف کردند:

کوچكترین اشتباه خود را گناهی نا بخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شكست را 

به زبان ساده تر افراد کمال گرا معیار های خیلی خیلی باالیی را برای موفقیت در نظر می ’’. کشیدن

ا دنیا را به با قانون گیرند و اگر به آن اهداف بلند پروازانه نرسند خود را شكست خورده می پندارند. آنه

  همه یا هیچ می شناسند. هر نتیجه ی ممكن یا شكست کامل است

 

 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه

 (10تا 1)سواالت کمالگرایي خویشتن مدار .1

 (20تا 10)سواالت :کمال گرایي دیگر مدار .2

 (30تا  20)سواالت :کمال گرایي جامعه مدار .3

 :روش نمره گذاری

 کامال مخالف مخالف نظری ندارم موافق موافقکامال 

5 4 3 2 1 



 

 

 تفسير پرسشنامه طبق مولفه :

 نیکمتر یرا بدست آورده است دارا10که نمره  یکس یعنیاست. 50و10بیسه گانه به ترت یها اسیمق

از سه  کیدر هر  ییکمال گرا زانیم نیشتریب یرا کسب نموده دارا 50که نمره یوکس ییکمال گرا زانیم

 باشد. یم ییبعد کمال گرا

 تحليل ) تفسير( بر اساس ميزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10شما مثال 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایين نمره

30 90 150 

 

 در حد پایین می باشد.در فرد  کمال گرایینشانه باشد، 60تا  30الف. چنانچه نمره محاسبه شده بین 

 می باشد.در فرد متوسط   کمال گراییباشد،  90تا  60ب. چنانچه نمره محاسبه شده بین 

  می باشد. در فرد باال  کمال گراییبه باال باشد،  90ج. چنانچه نمره محاسبه شده 

 روایي و پایایي پرسشنامه:

مختلف  یدانشكده ها انیاز دانشجو ینفر180نمونه  کی یرو اسیمق نیا یرانیفرم ا یمقدمات یابیدر اعتبار

 گرید ییکمال گرا ی.،برا/90مدار شتنیخو ییکمال گرا یکرونباخ به دست آمده برا یدانشگاه تهران،آلفا

 است. اسیمق یباال 1یدرون ی.بوده، که نشانه همسان/78جامعه مدار ییکمال گرا ی.،وبرا/83مدار 



 

 

 ییکمال گرا یبرا یچهار هفته ا ینوبت بافاصله  در دو انینفر از دانشجو40 نیب یهمبستگ بیضرا

.بودکه نشانه /80جامعه مدار ییگرا کمال یبرا . و/82مدار گرید ییکمال گرا ی.،وبرا/84مدار  شتنیخو

( 1384[ در پژوهش بشارت)Internal consistencyاست.] اسیمق رانیفرم ا یبازآزمون باال ییایپا

 . است./89برابر  ییپرسشنامه ابعاد کمال گرا یکرونباخ بدست آمده برا یآلفا بیضر
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