
 

 

 (1995)نهمکارا و شورت – یتر یمثبت و منف ییکمال گرا پرسشنامه استاندارد

 

تحقق آنها که با  یو تالش برا یافتنیکامل و دست ن یارهایفرد به وضع مع داریپا لیبه منزله تما ییکمال گرا

؛ به نقل از هوشمندی، 1990همراه است )فروست و همکاران،  یاز عملکرد شخص یانتقاد یها یابیوجود ارزش

1393.) 

آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطالق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت کمال گرایی مثبت به 

 های سطح باال  به منظور دستیابی به پیامد های مثبت است. 

ن دسته از شناخت ها و رفتارها اطالق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرفت آکمال گرایی منفی به  

 (.1995شورت،  –های سطح باال  به منظور اجتناب یا فرار از پیامد های منفی است) تری 

 

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

 -مثبت و منفی تری   در پژوهش حاضر منظور از کمال گرایی آن چیزی است که توسط پرسشنامه کمال گرایی

 شورت اندازه گیری می شود.

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

( کمال گرایی 40، 37، 35، 34، 32، 30، 29، 28، 25، 24، 23، 21، 19، 18، 16، 14، 6، 9، 3، 2گویه ) 20

، 38، 36، 33، 31، 27، 26، 22، 20، 17، 15، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 1مثبت و بیست گویه دیگر ) 

 ( کمال گرایی منفی را ارزیابی می نمایند39
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      وقتی کاری را شروع می کنم، از احتمال شکست در آن نگران می شوم 1

      میکنند.وقتی کاری را واقعا خوب انجام می دهم، خانواده و دوستانم به من افتخار  2



 

 

      از موشکافی و دقت زیاد در انجام امور احساس غرور می کنم. 3

      برای خودم معیارهای عالی و سخت وضع می کنم. 4

      سعی می کنم به هر شکل شده از محکوم شدن اجتناب کنم. 5

      دوست دارم برای یک موفقیت چشمگیر تحسین شوم. 6

      کامل انجام ندهم، احساس رضایت نمی کنم. تا وقتی که کاری را 7

      هر چه تالش می کنم نمی توانم رضایت دیگران را جلب کنم 8

      کسب موفقیت کامل به خودی خود یک پاداش است. 9

      برای کسب موفقیت باید بسیار جدی تر کار کنم. 10

      داده امبا یک اشتباه احساس می کنم همه چیز را از دست  11

تنها وقتی از خودم راضی می شوم که همواره برای رسیدن به معیارهای عالی تر تالش  12

 کنم.
     

می دانم چه جور شخصی باید باشم یا می خواهم باشم، اما همیشه احساس می کنم کمتر  13

 از آن هستم.
     

      دیگران به خاطر پیشرفتهایم به من احترام می گذارند. 14

در کودکی هر قدر خوب از عهده کاری بر می آمدم هرگز به حدی نبود که والدینم را  15

 خشنود سازد.
     

      فکر می کنم، همه شخص موفق را دوست دارند. 16

      دیگران انتظار دارند همه چیز را کامل انجام دهم. 17

      در رقابت با دیگران می خواهند بهترین باشند. 18

      وقتی محدودیتها و ضعف ها غلبه می کنم احساس خوبی به من دست می دهد. 19

      وقتی به هدف هایم می رسم، باز هم احساس نارضایتی می کنم. 20

      دیگران معیارهای عالی من را تحسین می کنند. 21

نگذارند یا برایم اهمیت قائل اگر در مورد دیگران کوتاهی کنم، می ترسم آنها به من احترام  22

 نشوند.
     



 

 

 

 

 

      دوست دارم دیگران را با موفقیت خودم شاد کنم. 23

      با پیشرفت های بزرگم تاییدات دیگران را از آن خود می سازم. 24

      موفقیت هایم، مرا به سوی پیشرفت های بزرگتر برمی انگیزد. 25

      احساس گناه یا شرم می کنم.اگر کاری را ناقص انجام دهم  26

      هر قدر کاری را خوب انجام داده باشم، باز هم از عملکردم احساس رضایت نمیکنم. 27

      فکر می کنم کار سخت و تمرین دقیق باعث کمال می شود. 28

      از عظمت موفقیت هایم لذت می برم. 29

      احساس رضایت می کنم.وقتی کاری را کامل انجام می دهم عمیقا  30

      احساس می کنم برای کسب تایید و موافقت دیگران باید کامل باشم. 31

      والدینم مرا تشویق می کردند، تا ممتاز باشم. 32

      نگرانم اگر اشتباهی مرتکب شوم دیگران چه فکر می کنند. 33

      رضایت می کنم.از اینکه خودم را تماما وقف کاری کنم احساس  34

وقتی دیگران به من می گویند کامل کردن کاری که انجام می دهم مهارت و سعی  35

 فراوان الزم دارد، خوشحال می شوم.
     

هر کار کنم دیگران انتظار دارند باز هم بهتر کار کنم )هر کار کنم انتظار دیگران  36

 برآورده نمی شود(
     

      در انجام امور لذت می برم. از دقت و صحت بیشتر 37

      ترجیح می دهم کار که نمی توانم انجام دهم شروع نکنم. 38

وقتی کاری انجام می دهم احساس می کنم دیگران با دیدی انتقادی در مورد آن  39

 قضاوت خواهند کرد.
     

      دوست دارم همیشه برای خودم معیارهای خیلی عالی را در نظر بگیرم. 40



 

 

 :نمره گذاری پرسشنامه

 

 

 

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

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

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

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

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

  = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات پایین نمرهحد 

40 100 200 

 

 200 و حداکثر  40عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  40  امتیازات خود را از

   خواهد بود.

 در حد پایینی می باشد. یمثبت و منف ییکمال گرا زانیم:  67تا   20نمره بین 

 در حد متوسطی می باشد. یمثبت و منف ییکمال گرا زانیم: 134تا  67نمره بین 

 در حد باالیی می باشد. یمثبت و منف ییکمال گرا زانیم:  134نمره باالتر از  

 

 : پرسشنامهروایی 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

 ییپرسشنامه از روا ییروا نییتع ی( برا1393) هوشمندی در پژوهش(. 1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

قرار  تیرینظران سازمان و مداز صاحب یتعداد اریصورت که پرسشنامه، در اخت نی. بده استمحتوا استفاده شد

از موارد  یاو سرانجام پس از اعمال اصالحات در پاره دیگرد شنهادیجهت اصالح پ یموارد جهیگرفته است در نت

 مورد استفاده قرار گرفت. یینها شنامهپرس

 

 گویه ها کامال مخالفم مخالفم نمی دانم موافقم کامال موافقم

 ارزش گذاری 1 2 3 4 5



 

 

 پرسشنامه:پایایی 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  

(. 1390اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

پایایی مولفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با  ( 1393) هوشمندیدر پژوهش 

به دست آمده و با اصالحات الزم پرسشنامه نهایی طراحی شد و در نهایت بر روی گروه نمونه  SPSSافزار استفاده از نرم

 آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

 

 

 مقدار آلفای کرونباخ متغیر

  89/0 کل پرسشنامه

 

 

محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی  7/0الزم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 

 .شودیم

 

 :منابع

 روش تحقیق در علوم رفتاری.( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

ارشد.  ینامه کارشناس انی. پایمعرفت شناخت یبا باورها ییرابطه ابعاد کمال گرا(. 1393) مرضیه ،هوشمندی

 .ارسنجان واحد. دانشگاه آزاد اسالمی
 


