
 

 

 (2004پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران )

 

طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل  (2004هیل و همکارانش )توسط  کمال گراییپرسشنامه 

باشد. س طیف پنج درجه ای لیکرت میگویه بسته پاسخ بر اسا 58  

این پرسشنامه شش بعد حساسیت بین فردی، تالش برای عالی بودن، نظم و سازماندهی، ادراک فشار از سوی  

، این پرسشنامه توسط را مورد سنجش قرار می دهد والدین، هدفمندی، استانداردهای باال برای دیگران

اعتباریابی شده است.( 1393زارعی)  
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      برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد. 1

      نسبت به نظرات دیگران بیش از اندازه  حساسم . 2

      وقتی کارهای دیگران در حد استاندارد های من نیست  معموال به آنها  اطالع می دهم. 3

اختیارهای خود  به دقت فکر می کنم.قبل از تصمیم گیری درباره   4       

      اگر اشتباهی مرتکب  شوم، ممکن است مردم نسبت به من نظر خوبی نداشته باشند. 5

      همیشه ازطرف والدینم برای بهترین بودن تحت فشار بوده ام. 6

      اگر کاری را کمتر ازحد کمال انجام دهم، زمان برایم به دشواری سپری می شود. 7

      همیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه بی عیب به کار می برم. 8

      کارهایم را با کارهای دیگران مقایسه ، و اغلب احساس عدم کفاین می کنم. 9

      وقتی دیگران استانداردهای من را  رعایت نکنند آشفته می شوم. 10

خود باشند.فکر میکنم چیزها باید سرجای  11       

      بیشتر تصمیمات خود را برنامه ریزی می کنم . 12

      از شکست خوردن خیلی شرمنده می شوم. 13

      والینم مرا با استانداردهای باال نگه داشته اند . 14

      برای کارهایی که انجام داده ام یا نیاز دارم انجام دهم، بیش از اندازه نگرانم.  15

      تحمل کارهای نیمه تمام برایم بسیار دشوار است . 16

      درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم. 17

      در مورد بهانه های دیگران به خاطر کارهای ضعیف آنها ، کمتر صبور هستم. 18

      خود را  به عنوان یک  شخص منظم معرفی می کنم. 19



 

 

تصمیماتم بعد از تفکر درباره آنها اتخاذ می شود.بسیاری از  20       

      درباره اشتباه به شدت واکنش نشان می دهم. 21

      راضی کردن والدینم  کار بسیار دشواری است. 22

      اگر اشتباهی انجام دهم  همه ی روزم خراب است. 23

      در هر تکلیفی که انجام می دهم باید بهترین باشم. 24

      همواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا تایید می کنند  یا نه. 25

      اغلب اوقات از دیگران انتقاد می کنم. 26

دوست دارم همیشه  سازمان یافته و منضبط باشم.  27       

      قبل از اینکه بدانم چه می خواهم معموال نیاز به تفکر دارم. 28

اشتباه من پی ببرد احساس می  کنم به گونه ای احترام او را  از دست داده ام.اگر کسی به  29       

      والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند. 30

      اگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم ، بقیه ی  روز را به ان فکر می کنم. 31

باال  می کشانم. خود را به شدت به سوی استانداردهای 32       

      به ندرت چیزی می گویم چون می ترسم اشتباه کنم. 33

      بارها توسط کارهای  ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین شده ام.  34

      خانه ام را اغلب تمیز می کنم. 35

      برا تفکر درباره ی  یک  برنامه قبل از انجام کاری به زمان نیاز دارم. 36

اگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم درمورد هر کاری که انجام می دهم از من سوال  37

 کنند.

     

      وقتی بزرگ شدم ، برای انجام درست کارها فشار زیادی احساس می کردم. 38

      وقتی مرتکب خطایی شوم عموما نمی توانم تفکر درباره  آن را متوقف کنم. 39

را به صورت عالی انجام دهم. باید هر کاری 40       

      از هر چه مردم درباره من فکر می کنند آگاهم. 41

      درباره اشتباهات بی دقت دیگران تحمل کمی دارم.  42

      از اینکه بعد از کار با چیزها  بالفاصله آن را در جای خود قرار دهم، اطمینان حاصل می کنم. 43

از تصمیم گیری، عمیقا فکر کنم.تمایل دارم قبل  44       

      برای من اشتباه مساوی شکست است. 45

      والدینم برای موفق شدن من ، فشار زیادی به من تحمیل می کنند. 46

      درباهر برخی از کارهایی که انجام داده ام اغلب وسواس دارم. 47

اشتباهی داشته باشند.اغلب نگران هستم مردم از گفته های من برداشت  48       

      از اشتباهات دیگرن اغلب ناامید می شوم. 49

      گنجه خانه ام تمیز و مرتب است. 50

      به ندرت تصمیمات لحظه ای می گیرم. 51

      اشتباه نشانه ی حماقت است. 52

      همیشه احساس کرده ام والدینم می خواهند عالی باشم. 53



 

 

از  شروع  یک برنامه ، همواره درباره چگونگی انجام آن فکر  می کنم.بعد  54       

      محل کار من عموما  سازمان یافته است. 55

      اگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم ، احساس حقارت می کنم. 56

      والدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن را دارند. 57

دیگران نسبت به خودم هستم. مدت ها نگران عقیده ی 58       
 

 

 تعداد مواد مواد عوامل ردیف

-38-37-33-31-29-25-23-17-15-13-9-5-2 حساسیت بین فردی 1

39-45-47-48-52-56-58  

20 

40-32-24-16-8-7-1 تالش برای عالی بودن 2  7 

55-50-43-35-27-19-11 نظم و سازماندهی 3  7 

57-53-46-30-22-14-6 ادراک فشار از سوی والدین 4  7 

54-51-44-36-28-20-12-4 هدفمندی 5  8 

49-42-41-34-26-21-18-10-3 استانداردهای باال برای دیگران 6  9 

 

 شیوه نمره گذاري

باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال ای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

نشان داده شده است.مخالفم( در جدول زیر   

 اي لیكرتبندي سوالهاي پرسشنامه هاي پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

ايتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابي  کامال مخالفم مخالفم 

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 

 



 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

58 174 290 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 116تا  58بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. میزان متغیرباشد،   232تا  116ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 می باشد. باالباشد،  میزان متغیر  بسیار  232در صورتی که نمرات باالی  -

 

:پرسشنامه پایایي  

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

گیری از جمله این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. 

رود. در اینگونه ابزار، پاسخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپرسشنامه

به ضریب برای محاس»( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سواالت پرسشنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

(.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد  

افزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه SPSS محاسبه شده است.   
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محاسبه شد  86/0( پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی پایایی پرسشنامه 1393)زارعیدر مطالعه   

:پرسشنامه روایي  

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشاره دارد که وسیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسب با آن باشد و از مهمترین آن روایی صوری و محتوایی است و برای اینکه پرسشنامه

بانی تئوریک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393)زارعیدر مطالعه 

 و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل

.  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد می قرار  

 

 تعاریف نظري

در :گرایي کمال ای خصیصه حکم  موفقیت و پیشرفت به منجر شودکه می تلقی مثبت  ال گراها . کمشود می فرد 

ارزیابی های دیگران می دهند، از تایید نشدن توسط دیگران نگران هستند و از انجام دادن  اهمیت زیادی به

کمال گرایان افرادی . نشدن توسط دیگران می انجامد کارهایی اجتناب می ورزند که به رنجش و در نتیجه تایید

که مستلزم موقعیت است،از خود یا دیگران می  عملکردی با کیفیت باالتر از آنچههستند که خواستار 

: کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهای کامل و دست کمال گرایي. (1395باشند)سیدعباسی، 

ست )هوشمندی، نیافتنی و تالش برای تحقق آنها که با وجود ارزشیابی های انتقادی از عملکرد شخصی همراه ا

(.کمال گرایی مثبت به آن دسته از شناخت ها و رفتارها اطالق می شود که هدفشان کسب موفقیت و 1393

پیشرفت های سطح باال  به منظور دستیابی به پیامد های مثبت است. کمال گرایی منفی به  آن دسته از شناخت 

ت های سطح باال  به منظور اجتناب یا فرار از پیامد ها و رفتارها اطالق می شود که هدفشان کسب موفقیت و پیشرف

(. تحقیقات نشان داده است که کمال گرایان جهت ارضاء این ویژگی 1995شورت،  –های منفی است) تری 

شخصیتی تالش دارند، یک سری استانداردهای باال و غیر واقع بینانه داشته باشند که با وجود سختی ها، از آن 

(.1393کار خود را در رسیدن به این استانداردها می دانند)هوشمندی،  پیروی کنند و ارزش  

 



 

 

 تعاریف عملیاتي
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