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 چکیده 

حاضر  :هدف  هدف  پژوهش  نیمرخ  با  با    گراییکمال  هایتعیین 

دشواری    مختلفابعاد    یمحور و مقایسه  -استفاده از رویکرد فرد

روش    انجام گرفت.گرایی  های کمالنیمرخ  بینتنظیم هیجان  در  

-مقایسه-ی توصیفی از نوع علیاین پژوهش یک مطالعه  :شناسی

استا به روش    364  که  ی  متوسطه شهر قم  آموز مقطع  دانش 

انتخاب و -های کمالپرسشنامه  نمونه گیری خوشه ای تصادفی 

( را تکمیل DERS)( و دشواری در تنظیم هیجان  PANPگرایی )

میانگین    kبه روش  ای  تحلیل خوشه  ها ازجهت تحلیل داده.  نمودند

مقایسه  برای  خوشهو  ابعاد  ی  در  تنظیم  ها  در  دشواری  مختلف 

بونفرونی    هیجان تعقیبی  آزمون  و  چندگانه  واریانس  تحلیل  از 

  ، ایبر اساس نتایج حاصل از تحلیل خوشه  :یافته ها  .استفاده شد

گرایی برای دانش آموزان به دست آمد.  متفاوت کمال  نیمرخسه  

Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine the 

profile of perfectionism using a person-centered 

approach and to compare different dimensions of 

difficulty in emotion regulation in these profiles. 

Method: This research is a descriptive causal-

comparative study. A total of 364 high school students 

in Qom who were studying in 1400-99 were selected 

by random cluster sampling and completed the 

Perfectionism (PANP) and Emotional Difficulty 

Scale (DERS) scales. For data analysis, SPSS21 

software and cluster analysis using k-mean method 

and for comparison of clusters in different dimensions 

of Difficulty in emotional, multiple analysis of 

variance and Bonferroni post hoc test were used. 

Results: Based on the results of Cluster analysis, three 
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دوم    نیمرخ،  (=122n=    ،51/33P)  گرای نابهنجارکمال  اول  نیمرخ

  گرای بهنجار کمالسوم    رخمینو    (=136n=  ،36/37  P)  گراناکمال

(106n=  ،12/29P=  واریانس تحلیل  نتایج  گرفتند.  نام   )

دشواری  مختلف  در ابعاد    نیمرخچندمتغیره نشان داد که هر سه  

کدیگر تفاوت  یبه جز بعد عدم وضوح هیجانی با    تنظیم هیجاندر  

گیری:.  دارنددار  معنی می  نتیجه  پژوهش  این  های  تواند  یافته 

راهنمای مشاوران و برنامه ریزان، جهت شناسایی و برخورد مناسب  

برآیندها و عوارض سطوح کمال از پیش  با  گرایی به عنوان یکی 

 آیندهای مشکالت هیجانی دانش آموزان باشد. 

، دشواری در تنظیم هیجان،  گرایی کمال  :های کلیدیواژه

 . گراییهای کمال رخنیم ای،تحلیل خوشه 

different clusters of perfectionism were obtained for 

students. The first cluster (n= 122, P= 33/51) 

abnormal perfectionist cluster, the second cluster with 

mean (n= 136, P= 37/36) imperfect cluster and the 

third cluster with mean (n=106 p=29/12) were called 

anomalous perfectionist clusters. The results of 

multivariate analysis of variance showed that all three 

clusters differ in the dimensions of difficulty in 

emotional regulation except for the dimension of 

emotional clarity. Conclusion: The findings of this 

study can be a guide for counselors and planners to 

identify and deal appropriately with the outcomes and 

effects of perfectionism levels as one of the precursors 

of students' emotional problems.  

Keywords: Perfectionism, Difficulty in 

emotional regulation, Cluster analysis, profiles 

of perfectionism. 

 1401  مرداد  پذیرش:             1401 خرداددریافت:                    پژوهشی  نوع مقاله:

 

 مقدمه  
از   شود. این مرحلهاز زندگی است که در آن فرد با تغییرات اساسی از لحاظ جسمی و روانشناختی مواجه می اینوجوانی دوره

. نوجوانان اغلب به دالیل تغییرات شودیمشخص م   یریپذسکیر  ش یو افزا  یتکانش  های رفتار  ، یجان یه  های شدید رشد با واکنش 

های شخصیتی،  (. ویژگی2018و همکاران   1)آرپنتیوا   شوندهای عاطفی و هیجانی می فیزیولوژیکی به راحتی دستخوش چالش

(.  2007)گراس    ی تنظیم هیجان را به کار گیرندمقابل شرایط محیطی خاص راهبردهای ویژهکند تا در  نوجوانان را آماده می 

ها  ها و کیفیت ظهور آنهای خود، زمان ظهور این هیجاننظم بخشی هیجانی فرآیندی است که توسط آن افراد بر نوع هیجان

( تنظیم هیجان مجموعه راهبردهایی است که فرد برای انطباق  2002)2(. به عقیده گارنفسکی 1395)خرمایی    گذارندتأثیر می 

تواند نوجوانان را در مقابله با  بیان کردند که مهارت تنظیم هیجان می (2014)3برد. گروس و جزائری با شرایط ناگوار به کار می

تواند عملکرد روانی آنان را مختل و در مقابل، نقص در تنظیم هیجان می  های هیجانی و هیجان پذیری توانمند ساختهچالش

ها را مستعد پیامدهای منفی کند. ناتوانی در تنظیم هیجان به زمانی اشاره دارد که فرد توانایی الزم برای پذیرش،  کرده و آن

 کنترل و تغییر تجارب هیجانی در سطوح باالی برانگیختگی را ندارد. 

کند: نوع اول ارزیابی مجدد از دهند اشاره میفراد مورد استفاده قرار می( به دو نوع رویکرد تنظیم هیجان که ا2014گروس )

ای به شیوه  زا راموقعیت هیجان  گویند. در رویکرد انطباقی افراد قادرند می  است که در اصطالح به آن رویکرد انطباقی   موقعیت

است که در آن فرد از   یا رویکرد غیر انطباقی تفسیر و معنا کنند که تأثیرات هیجانی آن موقعیت تغییر کند و نوع دوم سرکوب

کند. این رویکرد در نهایت منجر به شکست در سازگاری با زا استفاده میهای غیر منعطف برای مقابله با شرایط استرس روش

 
1 Arpentiva 
2 Garnefski  
3Gross& Jazaieri 
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افرادی که ناتوان در ارزیابی مجدد موقیعت    (. به این ترتیب2017و همکاران   4)ماسودو ، مارکوس و کارزما   شود موقعیت می

ها هستند. دشواری در تنظیم  گیرند و در اصطالح دچار عدم توانایی در تنظیم هیجانرا به کار می هستند رویکرد غیر انطباقی 

،  شود که عبارتند است از: آگاهی و درک احساسات، پذیرش احساساتهیجان با نقص در چند مهارت شناختی مهم مشخص می

ی اصلی دشواری در تنظیم  (. نشانه2010،    همکاران و 5کنترل رفتارهای تکانشی و رفتار مطابق با اهداف )نیومن، ونلیر، گراتز

باشد به طوری که در مکانیزم خودکنترلی فرد اختالل  هیجان، انگیختگی احساسات و عواطف منفی در طول بروز هیجان می

تواند مهارت فرد را در تنظیم  حساسات و حفظ سالمت روانی باید عوامل خطر آفرینی که میشود. بنابراین برای رشد اایجاد می

 هیجانات مختل کند شناسایی شود.  

ی اخیر دهه گرایی اشاره کرد. طی دوتوان به کمالهای فردی مرتبط با دشواری در تنظیم هیجان میاز میان بسیاری از ویژگی

ی روانشناسی و علوم تربیتی قرار  های شخصیتی مهم مورد توجه بسیاری از محققین حوزهگیویژ گرایی به عنوان یکی ازکمال

( این  2011سالنی، رادز و دیگران  .1991، 8و فلت  7هویت .1990و همکاران  6گرفته است. تاکنون پژوهشگران زیادی )فراست

گرایی را  فروید کمال .تعاریف متفاوتی از این متغیر بوده است یاین مطالعات ارائه اند که حاصلویژگی را موردبررسی قرار داده

گیرد و آن را محصول تمایل شدید به برتری جویی فرامن غیرمنعطف و  به عنوان یکی از نشانگان روان رنجورخویی در نظر می

اند. بعد اول  رسی قرار دادهگرایی را در دو بعد متفاوت مورد بر(. پژوهشگران کمال2006و همکاران   9)رایس   داند سختگیر می

 شود که برخورداری از گرایی سازگارانه است که استانداردها و اهداف منطقی و تالش برای دستیابی به آن را شامل میآن کمال

است که تالش مضاعف    گرایی ناسازگارانه. بعد دوم، کمالشوداین خصوصیت باعث افزایش توانایی عزت نفس و موفقیت می

گرایی ناسازگار  (. به طور کلی اعتقاد بر این است که کمال1990و همکاران،  )فراست  باشدبه اهداف و استانداردها میجهت نیل  

گیرد.  ای از احساسات و عواطف منفی مانند شک و تردید، اجتناب از صمیمیت، فاصله از اجتماع و انزوا قرار میدر طیف گسترده

اغلب و به طور دائم درتالش برای رسیدن به اهدافی هستند که خود یا    سبک ناسازگارانه،  دارای گرا به ویژه افرادافراد کمال

(. از ویژگی مهم این افراد، انتقاد  2011و همکاران   11. کمپکی2006و همکاران 10)دانکلی   اند ها تعیین کردهدیگران برای آن

یا هیچ، انتظارات باالتر از حد توانایی نسبت به خود یا  بیش از حد نسبت به خود، تالش برای کسب قدرت، داشتن تفکر همه  

 دیگران، تمرکز بیش از حد بر نقاط ضعف و عوامل شکست است. 

گرایی  اند. این سازه شامل کمالی چند بعدی تعریف کردهگرایی را به عنوان یک سازهاز سوی دیگر برخی پژوهشگران کمال

و افراطی توسط خود فرد و    تعیین استانداردهای باال  گرایی خودمدار بهشود. کمالمی  14دیگرمدار  و 13جامعه مدار  ،12خودمدار 

گیرانه برای خود، ارزیابی انتقادی رفتار خویش برای پیشگیری از شکست اشاره دارد. این افراد عالوه بر تعیین معیارهای سخت

دهند  به شدّت خود را مورد سرزنش قرار می  نگام شکستدهند و به هبا دقت و ظرافت باالیی عملکردشان را مورد نظارت قرار می

ی درونی باال، اهدافی را که  گرایی خودمدار به دلیل داشتن انگیزه(. به طور کلی افراد با سبک کمال1991،  15)هویت و فلت 

 
4Macedo, Marques & Quaresma 
5 Neumann, van Lier& Gratz 
6 Frost 
7 Hewitt 
8 Flett  
9 Rice  
10Dunkley  
11Kempke 
12 Self -oriented perfectionism 
13 Social- oriented perfectionism 
14 Other – oriented perfectionism 
15Hewitt & Flett 
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مدار عبارت است  گرایی جامعه(. کمال2020و همکاران،   16)کارامن  کنند اند با جدیت بیشتری دنبال می برای خود در نظر گرفته

گرایی از این از برآورده سازی بی کم و کاست معیارهای عموماً غیر منطقی که از جانب دیگران وضع شده است. این نوع کمال

گرمدار است این نوع گرایی دیشود که پذیرش توسط دیگران منوط به تحقق معیارهای آنها است. و درنهایت کمال باور ناشی می

ای است که در زندگی برای فرد اهمیت بسیاری دارد. این افراد نسبت به  گرایانهگرایی گرایش به داشتن معیارهای کمالکمال

کنند. بدبینی، انزوا، مشکل در روابط بین ها با خصومت و سرزنش رفتار میشدیداً انتقادی دارند و با آن  دیگران نگاهی منفی و 

(. براین اساس  2001،  17گرایی است )شفرانخانوادگی، و شکست در روابط اجتماعی از دیگر پیامدهای این نوع از کمالفردی و  

.  2016و همکاران،   18)اسمیت  کند گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی، در ایجاد مشکالت هیجانی نقش بسزایی ایفا میکمال

گرایی جامعه محور ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که کمال 2017)  ارانو همک 20(. کاسترو2017و همکاران،   19لیمبورگ

گرایی سازگار با دشواری در تنظیم هیجان ارتباط  و دیگر محور با دشواری درتنظیم هیجان ارتباط مثبت داشته و در مقابل کمال

گرایی و دشواری در هر سه بعد کمال( حاکی از آن بود که بین  1399بشارت و فرهمند )  منفی دارد. همچنین نتایج پژوهش

های  گرایی و نشانهتنظیم هیجان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین دشواری در تنظیم هیجان بین ابعاد کمال

(،  2020) 21کند. در تحقیق طولی انجام شده بر روی نوجوانان توسط وویز و دیمین اضطراب و افسردگی نقش میانجی ایفا می

و ارتباط    گرایی خود محور، ارتباط مثبتی با رویکردهای هیجانی سازگارانهنتایج نشان داد که بین دانش آموزان با نیمرخ کمال

گرایی  در بین دانش آموزان با نیمرخ کمال  رد ومنفی با دشواری در تنظیم هیجان یا همان رویکردهای ناسازگارانه وجود دا

 ارتباط مثبتی بادشواری در تنظیم هیجان وجود دارد.   جامعه محور و دیگر محور

های انجام گرفته شده در این حیطه به ارتباط رگرسیونی کمالگرایی و دشواری در  همانطور که مشخص است اغلب پژوهش

ژوهشی این دو متغیر را از طریق روش فرد محور مورد بررسی قرار داده است. تحلیل تنظیم هیجان پرداخته شده است و کمتر پ 

هایی است که به جای تمرکز بر متغیرها بر افراد متمرکز شده و از این طریق نقش متغیرهای متفاوت را  فرد محور یکی از روش

های همگنی را تشکیل داده و به  دهد که گروه می  دهد. در واقع این روش به محقق امکاندر ترکیب با هم مورد بررسی قرار می

( در پژوهش خود با استفاده از  2006) 22ها بپردازد. مارتینت و فراند بررسی سایر متغیرهای روانشناختی در ارتباط با این گروه 

گرای اوت کمالها موفق به کشف سه نیمرخ متفگرایی میان ورزشکاران پرداختند. آنبه بررسی کمال  محور-روش تحلیل فرد

( در پژوهش خود که بر روی کودکان 2016اینگلز، فرناندز،وینسنت، گونزالزر و سن مارتین ) گرا شدند.بهنجار، نابهنجار و ناکمال

گرایی خالص،  گرایی شدند. این چهار نیمرخ عبارتند از نیمرخ کمالانجام گرفت موفق به تشخیص چهار نیمرخ متفاوت کمال

ای دانش آموزان  برروی نمونه  (2019ویسنت و همکاران) که در پژوهش دیگری  .گرای آمیختهگرا و کمال و کمالگرا، دوسناکمال

گرایانه و  های کمال گرای آمیخته، تالشگرا، کمال گرایی شامل ناکمالهای چهارگانه ای از کمالدبیرستانی انجام دادند، نیمرخ

های  ( پژوهشی با هدف بررسی نقش نیمرخ2020)23موالنور، سیروز، فلت و ساداوا  را تشخیص دادند.   گرایانههای کمالنگرانی

ای از دانشجویان انجام دادند. آنها در پژوهش خود به پنج نیمرخ متفاوت  گریی بر سالمت و بهزیستی روانی بر روی نمونهکمال

دیگر محور   -گرایی جامعه محور باال، نیمرخ کمالگرایی خود محورگرایی دست یافتند که عبارت بودند از نیمرخ کمالاز کمال

گرا. در  باال، نیمرخ کمالگرای جامعه محور پایین، نیمرخ کمالگرایی جامعه محور پایین، نیمرخ کمالگرایی شدید و نیمرخ ناکمال

 
16 Karaman   
17 Shafran 
18 Smith  
19 Limburg   
20 Castro 
21 vois & Damian 
22 Martinet & fernand 
23 Molanor, Sirois, flett & Savada 
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ی از نظر اضطراب ریاضی پرداخت. بر  گرایهای مختلف کمال( در پژوهشی به بررسی نیمرخ1387ایران نیز رکابدار و سلیمانی )

گرا دسته بندی شدند که  گرای نابهنجار و ناکمال گرای بهنجار، کمالاساس نتایج به دست آمده دانش آموزان به سه گروه کمال

زان دانش آموها از نظر میزان اضطراب امتحان ریاضی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند به طوری که هر کدام از این نیمرخ

 شتند.گرا داگرای نابهنجار و ناکمالگرای بهنجار، اضطراب ریاضی کمتری در مقایسه با دانش آموزان کمالکمال

به نحوی که   بوده، گرایی به طور خاص از پیامدهای کمال دهد دشواری در تنظیم هیجانان میشهای انجام شده نمرور پژهش 

گرایی با استفاده از روش به طور کلی بررسی نقش کمال کند.  تنظیم هیجان ایفا میگرایی نقش مستقیمی در دشواری در  کمال

-ی درصد دانش آموزانی با یک نیمرخ کمالکند بینش مناسبی دربارهای است که کمک می محور دارای مزایای برجسته -فرد

و چه از لحاظ پیشگیری برای مشاوران   تواند چه از لحاظ تشخیصیمطلوب یا نسبتاً مطلوب به دست آید، و همچنین می  گرایی

تواند مضامین مهمی پیرامون افزایش شناخت  ی تعلیم تربیت کشور مفید باشد. توجه به این موضوع میریزان حوزهو برنامه

بر  گرایی  گرایی بر دشواری در تنظیم هیجان داشته باشد. از این رو با وجود روشن بودن تأثیر کمالسازکار تاثیرگذاری کمال

با استفاده از روش   گراییمحدودی در راستای روشن ساختن این تأثیر به کیفیت کمال  دشواری در تنظیم هیجان تحقیقات

-گرایی دانش آموزان در قالب روش فرد های کمالاند. براین اساس هدف پژوهش حاضر ابتدا تعیین نیمرخمحور پرداخته-فرد

ی اساسی پژوهش حاضر  گرایی از نظر ابعاد دشواری در تنظیم هیجان است. لذا مسئلهکمالهای  ی نیمرخمحور و سپس مقایسه

گرایی به چه نیمرخ هایی قابل دسته بندی هستند؟ و اینکه آیا بین این نیمرخ ها از نظر  این است که دانش آموزان از نظر کمال

 داری وجود دارد؟ابعاد دشواری در تنظیم هیجان تفاوت معنی 

 

    روش
دختر    دانش آموزان  یپژوهش شامل تمام  یآمار  یاست. جامعه   یا  سهیمقا  یاز نوع عل  یفیتوص  ی مطالعه  کیپژوهش حاضر  

نمونه مشخص شد که   نفر به عنوان حجم 379 بر اساس فرمول کوکران تعداد شهرستان قم بود. ابتدا یو پسر مقطع متوسطه 

نفر در نظر گرفته شد.   400مخدوش    های  وجود پرسشنامه  ی نیب  ش یپ   نیهمچن  و از افت نمونه    یریجلوگ  یپژوهش برا  نیدر ا

  2  هیاول، از هر ناح  ی  استفاده شد. در مرحله  ای  چند مرحله  ای  خوشه  یتصادف   یریانتخاب نمونه از روش نمونه گ  یسپس برا

کالس انتخاب شد. قبل از  کی  ی اض یو ر  ی تجرب  ، یعلوم انسان ی  از هر مدرسه بر اساس هرکدام از سه شاخه  ت یو در نها  مدرسه

 ی و اعتماد آن ها برا  تی و رضا  دیشرکت کنندگان ارائه گرد  یبرا  یحاتیتوض  قیتحق  اطالعات نخست در مورد هدف  یگردآور

سشنامه پر  364  مخدوش،  های  و کنار گذاشتن پرسشنامه  آوری  جمع  از  بعد.  شد  جلب  ها  سواالت پرسشنامه   به  ییپاسخ گو

 عبارت بودند از:  قیتحق ن یمورد استفاده در ا یماند. ابزارها  یباق  یینها لیتحل و هیتجز یبرا

 

 ابزار سنجش 

( برای 1995)25: این مقیاس برای اولین بار توسط تری شورت و همکاران (PANP)  24منفی  مثبت و گراییمقیاس کمال

گویه    20گرایی مثبت و  گویه مربوط به کمال   20  گویه است.  40و شامل    مثبت و منفی ساخته شده  گراییاندازه گیری کمال

درجه ای    5باشد که شرکت کننده باید میزان توافق خود را بر روی یک طیف لیکرت  گرایی منفی میدیگر مربوط به به کمال 

ایی و پایایی نسخه ی فارسی مقیاس تری شورت را مورد  ( رو1382بشارت ) مشخص کند.  "کامال موافقم"  تا  "کامال مخالفم"از  

ی  عموم  سالمت  پرسشنامهی  ها  اسیمق  ریز  با  آزمون  نیا ی  ها  اسیمق  ریز  نیبی  همبستگ  بیضر  محاسبهبررسی قرار داد.  

 
24 Positive and Negative Perfectionism Scale 
25 Terry-Short 
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پرسشنامه  کرد. همچنین آلفای کرونباخ این    د ییتاآن را  یی  روا  ، (1967)  تیاسم  کوپر   نفس  عزت  اس یمق  و (  1972)  گلدبرگ 

به دست آمد که نشان دهنده پایایی آزمون   87/0و    90/0برای هریک از زیر مقیاس های کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  

 باشد. می

 

که از سی و   ( ساخته شده است.2004) 27این مقیاس توسط گراتزو روئمر  :(DERS)26مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی

نمرات باالتر نشان   گیرد،ها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت مینمره گذاری گویهشش گویه تشکیل شده است. 

های هیجانی، دشواری در انجام رفتار خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخ  6دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از  

هیجانی و ابهام هیجانی    به راهبردهای نظم بخشی  گاهی هیجانی دسترسی محدودآفقدان    هدفمند، دشواری در کنترل تکانه،

و برای هر کدام از شش زیر مقیاس    % 93های هیجانی درونی  ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش.  تشکیل شده است

دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان   .به دست امده است%80دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از  

ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران )  نجی مقیاسس آلفای    (1390در جمعیت  روی دانشجویان شیراز صورت گرفت، ضریب 

 در نوسان بود.  %91تا  %79، بین وضریب پایایی باز آزمایی پس از یک هفته %86تا  %86بین   کرونباخ برای زیر مقیاس ها، 

های حاصل  خوشه  ، و برای تعیین تفاوتمیانگین   kاز تحلیل خوشه ای  گرایی های کمالدر این پژوهش به منظور تعیین خوشه

  و آزمون تعقیبی بونفرونی (MANOVAمؤلفه های دشواری در نظم بخشی هیجانی از روش تحلیل واریانس چند متغیره ) در

 به استفاده شد spss-21استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده از نرم افزار 

 

 ها افتهی
  یرهایمتغ  یدگیو کش  ی، انحراف استاندارد و کجانس یوار  ن،یانگیاز جمله م  یفیتوص  یشاخصه ها  قسمت ابتدا  نی( ا1جدول)  در

 . دشو یمورد پژوهش ارائه م

 گرایی و ابعاد دشواری در نظم بخشی هیجانیها توصیفی کمالشاخصه -1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین  متغیر 

 18/0 29/0 15/14 92/69 گراییکمال

 44/0 52/0 34/5 77/15 دشواری در تکانه

 23/0 41/0 37/4 24/18 فقدان آگاهی هیجانی 

 64/0 31/0 51/7 34/20 دسترسی محدود به منابع 

 55/0 71/0 07/4 92/11 عدم وضوح هیجانی 

 54/0 82/0 74/4 02/15 دشواری رفتار هدفمند

 58/0 27/0 03/5 05/15 عدم پذیرش 

 

میانگین استفاده شد. از آنجا که تحلیل    kهای کمالگرایی از روش تحلیل خوشه ایهمانطور که اشاره شد جهت تعیین نیمرخ

از طریق نمودار جعبه ای برای شناسایی مقادیر پرت تک    ای نسبت به مقادیر پرت دارای حساسیت است بنابراین ابتداخوشه 

 
3 of Emotional Regulation Difficulty inventory 
4 Gratz & Roemer   
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برای شناسایی مقادیر    شدند. همچنین فاصله ی ماهاالنوبیس  داده شناسایی و از روند تحلیل خارج  7متغیری استفاده شد که  

ی پرت شناسایی و از روند تحلیل حذف شدند. در  داده  11تعداد    پرت چند متغیری مورد استفاده قرار گرفت که بر اساس آن

های های به دست آمده تحلیل واریانس چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت به طوری که نیمرخادامه برای بررسی صحت نیمرخ

گرایی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل  به عنوان متغیر مستقل و ابعاد منفی و مثبت کمال گراییکمال

مقدار   باالترین  اساس  بر  گانه  ریشه  Fواریانس چند  بزرگترین  آزمون چندمتغیری  به  تعدادمربوط  تشخیص  مبنای  روی    ی 

دو گروهی، سه گروهی و چهار گروهی(  )  گراییآزمون مانوا در مورد گروهای کمالدر    Fی  ها قرار گرفت. نتایج مقدار آمارهنیمرخ

(؛ بنابراین حالت سه گروهی  =21/229Fدر حالت سه گروهی دارای بیشترین مقدار معناداری است)  Fحاکی از آن بود که مقدار  

 برای خوشه بندی در نظر گرفته شد  

 در دانش آموزان  های کمالگرایی نیمرخ  -2جدول

 برچسب خوشه درصد  تعداد انحراف استاندارد میانگین  کمالگرایی  خوشه ها

 1نیمرخ  
 9/6 25/30 مثبت

 گرای ناهنجار کمال 51/33 122
 6/3 69/63 منفی

 2نیمرخ  
 17/4 67/42 مثبت

 گرای خنثیکمال 36/37 136
 27/3 10/52 منفی

 3نیمرخ  
 02/4 37/63 مثبت

 گرای بهنجارکمال 12/29 106
 01/4 23/40 منفی

 

 

 گرایی نمرات استاندارد خوشه های کمال - 1نمودار 

 

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8
کمال گرایی مثبت

کمال گرایی منفی

کمالگرای ناهنجار نا کمالگرای بهنجارکمالگرای
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 گرا و بهنجار لگرایی مثبت و منفی در خوشه های ناهنجار، ناکمالمیانگین ابعاد کما- 2نمودار 

همانطور که در جدول    های سه گانه ارائه شده است.گرایی در نیمرخی کمالهای توصیفی دو مؤلفه( نتایج شاخصه2در جدول )

)کمال   گراییمقیاس کمال  هایشود دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق بر اساس نمراتی که در مؤلفهفوق مالحظه می

گرای بهنجار تقسیم گرا و کمالگرای ناهنجار، ناکمالهای کمالرایی مثبت و منفی( کسب کردند به نیمرخ تحت عنوان نیمرخگ

  گرایی منفی گرایی مثبت نمرات پایین و کمالهای کمالدانش آموزان در مؤلفه  (=n=    ،51/33 P  122شدند. در نیمرخ اول )

افرادی بودند که در    (=136n=  ،36/37  P)  گرای ناهنجار نام گذاری شد. نیمرخ دومنمرات باالیی کسب کردند نیمرخ کمال

پایین  فیگرایی مثبت و منکمال از میانگین کسب کردند، به همین خاطر به این طبقه برچسب نیمرخ ناکمالنمراتی  گرا  تر 

گرایی شود که باالترین نمرات را در کمال( شامل افرادی می= 106n=    ،12/29  P)  اختصاص داده شد. و در نهایت نیمرخ سوم

گرای بهنجار  گرایی منفی به دست آوردند بر این اساس گروه سوم با برچسب نیمرخ کمالپایین ترین نمرات را در کمال  مثبت و

گرایی منفی و مثبت به ها در کمالی استاندارد هریک از نیمرخای و خطی بر اساس نمرهنام گذاری شد. همچنین نمودار میله

   ( ارائه شده است.2( و )1رسم و در نمودار ) excelکمک نرم افزار 

های هیجانی،  های دشواری در تنظیم هیجانی )عدم پذیرش پاسخگرایی در مؤلفهی کمالهای سه گانهادامه تفاوت نیمرخدر  

تنظیم   راهبردهای  به  محدود  دسترسی  هیجانی،  آگاهی  فقدان  تکانه،  کنترل  در  دشواری  هدفمند،  رفتار  انجام  در  دشواری 

مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمون   (MANOVA)  واریانس چندگانه  هیجانی، عدم وضوح هیجانی( با استفاده از تحلیل 

متغیرهای وابسته در نظر گرفته    گرایی به عنوان متغیر مستقل و ابعاد دشواری در نظم بخشی هیجانی به عنوانهای کمالنیمرخ

رسی قرار گرفت. نتایج این آزمون ها از طریق آزمون لوین مورد برقبل از انجام تحلیل واریانس مفروضه همگنی واریانس  شد.

برای هیچ کدام از متغیرها معنی دار نبود در چنین شرایطی استفاده از تحلیل واریانس چندگانه مجاز است. همچنین برای  

باکس استفاده شد. نتیجه آزمون نشان داد مقدار ام باکس معنی دار  بررسی همگنی ماتریس واریانس و کواریانس از آزمون ام

 بنابراین شرط همگنی بین ماتریس واریانس و کواریانس برقرار است.   <p)05/0( نیست

 (MANOVA)نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغییره   -3جدول 

 مجذور ایتا  سطح معنی داری درجه آزادی  F مقدار شاخص منبع

های نیمرخ

 کمالگرایی 

 085/0 00/0 12 53/5 17/0 اثر پیالیی 

 088/0 00/0 12 70/5 83/0 المبدای ویکلز 

t092/0 00/0 12 87/5 199/0 هاتلینگ 

-0.2
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0.2

0.4

0.6

0.8

کمال گرایی مثبت

کمال گرایی منفی

کمالگرای ناهنجارنا کمالگرای بهنجارکمالگرای
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 154/0 00/0 6 85/10 18/0 ن ریشه روی یبزرگتر

 

(، =70/5F=    ،12df)  (، المبدای ویکلز=53/5F =    ،12df)   شاخص اثر پیالیی  4شود.  مالحظه می  3چنانچه در جدول شماره  

ها در سطح  ( ارائه شده که تمامی این شاخص = 85/10F=    ،6df)  ی روی( و بزرگترین ریشه=87/5F =    ،12df)  تی هاتلینگ

دهد  براساس این شاخصه ها نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان می  معنی دار هستند.  <p)05/0)خطای کوچکتر از  

نظم بخشی هیجانی معنی دار است. همچنین مجذور گرایی به عنوان متغیر مستقل بر ابعاد دشواری در  های کمالتأثیر نیمرخ

( حاکی از این است که تفاوت سه گروه با  مجموع مجذور ضریب هبستگی بین متغیرهای وابسته در گروه های متفاوتایتا )

 توجه به متغیرهای وابسته معنی دار است. 

 ی کمالگرایی های سه گانهبر اساس خوشهتحلیل واریانس چندمتغیری در ابعاد دشواری در نظم بخشی هیجانی  -4جدول 

 متغیر 
مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
F 

ح معنی طس

 داری

مجذور 

 ایتا 

 073/0 00/0 18/14 72/378 2 45/757 دشواری در تکانه

 083/0 00/0 33/16 63/286 2 27/537 فقدان آگاهی هیجانی 

 059/0 00/0 33/11 45/585 2 9/1170 دسترسی محدود به منابع 

 007/0 28/0 25/1 14/19 2 29/38 عدم وضوح هیجانی 

 080/0 00/0 77/15 03/328 2 06/656 دشواری رفتار هدفمند

 079/0 00/0 45/12 51/425 2 02/851 عدم پذیرش 

 

ابعاد دشواری در تنظیم هیجان شامل  داد تفاوت هریک از    ( آمده، نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان4چنانچه در جدول )

(، دسترسی محدود به  >33/16F=    ،2  df=    ،05/0p(، فقدان آگاهی هیجانی)  >18/14F =    ،2  df=    ،05/0pدشواری تکانه)

  12F=   ،2/    45(، عدم پذیرش )>77/15F =    ،2  df=    ،05/0p(، دشواری رفتار هدفمند)>33/11F=    ،2  df=    ،05/0pمنابع)

df=  ،05/0p<)  عدم وضوح هیجانی  یدر مؤلفه تفاوت معنی داری وجود داشت. اما (25/1F=  ،05 /0p > در بین سه نیمرخ )

در ادامه برای تعیین جایگاه تفاوت های موجود بین گروه ها از نظر ابعاد دشواری   داری مشاهده نشد.گرایی تفاوت معنی کمال

 ارائه شده است. 5در نظم بخشی هیجانی توسط آزمون بونفرونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این آزمون در جدول 

 هیجان آزمون بونفرونی تفاوت خوشه های متفاوت کمالگرایی در ابعاد دشواری در تنظیم -5جدول 

 سطح معنی داری  تفاوت میانگین  Jگروه   Iگروه   متغییر 

 دشواری در تکانه
 ناهنجار 

 89/0 48/0 گرا ناکمال

 63/0 89/0 بهنجار

 31/0 15/1 بهنجار گرا ناکمال

 فقدان آگاهی هیجانی 
 ناهنجار 

 00/0 2//17 گرا ناکمال

 00/0 6/4 بهنجار

 023/0 2//42 بهنجار گرا ناکمال
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، عدم وضوح دشواری در تکانه  هایشود نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد در مؤلفهمالحظه می  5همانطور که در جدول  

دو نیمرخ  ی دسترسی محدود به منابع فقط بینگرایی همچنین در مؤلفهبین سه نیمرخ کمال پذیرش هیجانی  هیجانی و عدم

تفاوت معنی    های دشواری در تنظیم هیجان بین سه نیمرخگرا تفاوت معنی داری وجود ندارد اما باقی مؤلفهناهنجار و ناکمال

 ود دارد.داری وج

 

 بحث و نتیجه گیری 
گرایی  های کمالگرایی در دانش آموزان مقطع متوسطه با توجه به ترکیب مؤلفهکمال  هدف پژوهش حاضر، تعیین نیمرخ های

گرایی از های کمالاین خوشه ها از نظر ابعاد دشواری در نظم بخشی هیجانی بود. به این منظور برای تعیین خوشه یو مقایسه

تحلیل واریانس چندمتغیره    های تشکیل شدهمیانگین استفاده شد. برای اطمینان از صحت خوشه  kای به روش  تحلیل خوشه

(MANOWAبه کار گرفته شد. نتایج خوشه )ها در سه نیمرخ مجزا شد. نیمرخ آموزان منجر به طبقه بندی آنبندی دانش

ناهنجار(اول )کمال را  گرای  باالترین نمرات  بود که  دانش آموزانی  پایینی در  در کمال  شامل  نمرات  گرایی منفی و برعکس، 

شد که نسبت به دانش آموزان نیمرخ اول گرا( از دانش آموزانی تشکیل میبه دست آوردند. نیمرخ )ناکمال  کمالگرایی مثبت

کسب    گرایی نمرات پایینیگرایی به دست آوردند این افراد در هردو بعد مثبت و منفی کمالنمرات کمتری در مقیاس کمال

رات گرایی مثبت و کمترین نمگرای بهنجار( دانش آموزانی بودند که باالترین نمرات در کمال)کمال  کردند. در نهایت نیمرخ سوم

ناکمالرا در کمال نیمرخ  آموزان  دانش  داد  نشان  نتایج  تعداد  گرایی منفی کسب کردند. همچنین  نمونه  لحاظ حجم  از  گرا 

  های به دست آمده با نتایج پژوهشبر اساس تعداد نیمرخ ها این قسمت از یافته.بیشتری را نسبت به دو نیمرخ دیگر دارا است 

همسو و با پژوهش های    (2015)  (، موفیلد و پیتر2014)   مارتینت و فراند   (، 2010چان )(،  1387های رکابدار و سلیمانی )

که رویکرد   ( ناهمسو بود. نتایج پژوهش حاضر داللت بر این دارد2020)  ( و موالنور و همکاران2019)  وینسنت و همکاران

گرایی برخوردار است.  فی بین خوشه های کمالو کی  تمایزگذاری کمی   ها وشخص محور از توانایی کافی برای شناسایی زیر گروه

های مناسبی  گرای بهنجار از نابهنجار هستند انتخاب معیارها و سازهگرایی و تمایز افراد کمالدر مطالعاتی که مبتنی بر کمال

کنند از اهمیت باالیی برخوردار است. در همین راستا علیرغم این واقیعت که  گرایی مثبت و منفی را ارزیابی میکه انواع کمال

 دسترسی محدود به منابع 
 ناهنجار 

 61/0 035/0 گرا ناکمال

 00/0 90/4 بهنجار

 00/0 86/4 بهنجار گرا ناکمال

 عدم وضوح هیجانی 
 ناهنجار 

 86/0 45/0 گرا ناکمال

 094/0 85/1 بهنجار

 29/0 39/1 بهنجار ناکمالگرا

 دشواری رفتار هدفمند
 ناهنجار 

 9/0 25/0 گرا ناکمال

 05/0 82/2 بهنجار

 05/0 08/3 بهنجار گرا ناکمال

 عدم پذیرش 
 ناهنجار 

 76/0 203/0. گرا ناکمال

 084/0 38/1 بهنجار

 95/0 17/1 بهنجار گرا ناکمال
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 به  های جانبی متفاوتی تأکید دارند اما ویژگی مشترکی که در همه آنهاگرایی عموماً بر ویژگی ابزارهای مختلف ارزیابی کمال

  کنند که میگرایان بهنجار احساس میالشود داشتن استانداردهای باال است. کم گرایی محسوب میعنوان معیار مهم کمال

کمال  توانند مقابل  اما در  برآورده سازند  را  استاندارهایی  احساس میچنین  دائماً  نابهنجار  به چنینگرایان  قادر  کاری    کنند 

نجار خالف آن  گرایان نابهکنند در حالی که کمالگرایان بهنجار نتایج عملکرد خود را مثبت ارزیابی مینیستند. در نتیجه کمال

گیری مبتنی به تفاوت در نوع و ابزار اندازه  توانهای قبل میدر تبیین ناهمسویی نتایج این پژوهش با پژوهش   دهند.را نشان می

کمال مورد  در  متفاوت  نظریات  پژوهش بر  در  میگرایی  همچنین  کرد.  اشاره  شده  انجام  که  های  کرد  استدالل  اینطور  توان 

پذیرد. بنابراین اختالف موجود های موفقیت و شکست تأثیر می ، فرهنگی و ادراک افراد از مالکمل موقعیتی گرایی از عواکمال

 نیز باشد.  تواند ناشی از عوامل یاد شده های مختلف میهای به دست آمده از پژوهشبین نیمرخ

اولیه  گراییهای متفاوت کمالی خوشههدف دیگر این پژوهش مقایسه ابعاد دشواری در تنظیم هیجان بود. نتایج  این    یدر 

گرایی از نظر ابعاد دشواری در تنظیم هیجان به استثنای عدم وضوح هیجانی تفاوت  ی کمالبررسی نشان داد بین سه خوشه

ی درجه   یی منفی در گراآموزانی که از نظر کمالگرای ناهنجار یعنی دانشی کمالبه طوری که خوشه  داری وجود دارد. معنی

کردند. از نتایج به دست  مشکالت بیشتری را تحمل می  دشواری تنظیم هیجان نسبت به دو گروه دیگر باالتری بودند در زمینه

  این یافته با   گرایی منفی و دشواری در تنظیم هیجانی ارتباط مستقیمی وجود دارد.توان دریافت که بین میزان کمالآمده می

(  1399)  (، بشارت و همکاران2021)  داباس و همکاران  (،2020)  (، ویرز و دیمین2017) کاسترو و همکاراننتایج تحقیقات  

گرایی منفی غالباً برای خود معیارهایی انتخاب  توان گفت: دانش آموزان با ویژگی کمالها میهمسو است. در تبیین این یافته

ی برنز )به  پذیر نیست. به عقیدهها نبوده و از سوی دیگر قابل انعطاف و تعدیل کنند که از یک سو منطبق با توانایی های آنمی

دانند که غیر واقعی است. این مفهوم نادرست،  گرا ارزش خود را معادل با معیارها و اهدافی می( افراد کمال2014نقل از بشارت  

هنگام بروز   یابی به معیارهای خود، ودر مسیر دست دهد . این افرادشخص را در معرض خطر عدم دستیابی به معیارها قرار می

بر هیجانات منفی    ای در کنترل رفتارهای تکانشی ناتوان هستند و برای غلبهها به طور فزایندههای منفی ناشی از چالشهیجان

ن کمالگرایی مثبت و  کنند. از سوی دیگر در تحقیقات متفاوت، ارتباط بیهای سازگارانه و مناسبی اتخاذ نمی خود ، مکانیزم

( به شکلی که 1393مشخص شده است )موسوی و همکاران،    متغیرهای مؤثر بر پیامدهای هیجانی و سالمت روان  منفی با

های منفی همراه است. همین طور برخورداری از عواطف مثبت و دستیابی  گرایی مثبت با کاهش فشارهای روانی و هیجانکمال

گرایی مثبت غالباً اهدافی  افراد با کمال  سازد. به عبارت دیگرر انجام رفتارهای هدفمند، توانمند میبه انتظارات شخصی، فرد را د

ها است، بنابراین با انتخاب چنین اهدافی احتمال موفقیت خود کنند که در دسترس و متناسب با سطح توانایی آنرا انتخاب می

به   تری برای موفقیت تحصیلیهای سازگارانهوند در واقع این افراد شیوهشهای هیجانی میرا افزایش داده و کمتر دچار چالش

حالت عکس دارد، این افراد به دلیل وجود معیارهای شخصی باال   گرایی منفی کامالگیرند اما این موضوع در مورد کمالکار می

و به طور دائم با ترس از شکست زندگی   دهای خود تردید دارنبه طور دائم نگران اشتباه کردن هستند و نسبت به صحت فعالیت

شود  فاجعه تلقی می کنند. بدیهی است هرگونه شکست یا حتی اختالل در دستیابی به معیارها برای این افراد به عنوان یکمی

انجام رفتار  های منفی وی در  کند. به دنبال این وضعیت و درگیری فرد با هیجانهای روانی شدید میها را دچار تنشو آن

در چنین شرایطی رفتارهای تکانه ای فرد افزایش پیدا کرده و به دلیل برانگیختگی    شود. از سوی دیگرهدفمند دچار مشکل می

شود که این افراد گرا باعث میعدم انعطاف روانشناختی در افراد کمال  توان گفت،یابد. میها کاهش میباال کنترل روی تکانه

در برابر چالش های پیش رو آسیب پذیر باشند. به عقیده ی آفرونتی و    را برای الزامات محیطی نداشته وهای مناسبی  پاسخ

شود  گرایی منفی ، اغلب گرفتار نشخوار فکری و اضطراب دائمی هستند و این موجب می( افراد دارای ویژگی کمال2017باردن )

گرایی منفی است  نگرانی در مورد شکست یکی از اجزا اصلی کمال  به اتخاذ نکنند.  که رویکردهای تنظیم هیجانی مناسب را

های باالتری از توانایی های خود داشته باشد گرفتار هیجانات منفی بیشتری گرایی هرچه توقعات و آرمانافراد با این نوع از کمال
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شخص از   نی، بنابراردیپذ  یشکست را نم  ایاشتباه    هرگونهی  واقع   ریاهداف غ   به دلیل داشتنگرا  کمالافراد    شوند. همچنینمی

از احساسکندکسب نمی  تیرضا  یجزئ  یدستاوردها برای رهایی  اغلب  افراد  این  راهکارهای  .  ها و هیجانات منفی به سمت 

از این    کنند و نامناسب و بیمارگونه از قبیل مصرف مواد مخدر، رویکردهای خود تخریبی، احساس درماندگی گرایش پیدا می

توان چنین استنباط کرد که  طریق به طور خواسته یا ناخواسته سالمت عمومی خود را به خطر می اندازند. به طور کلی می

گرایی مثبت که نام  گرایی مثبت و منفی تشکیل شده است. کمالی روانشناختی است که از دو بعد کمالگرایی یک سازهکمال

ای از انگیختگی و عملکرد مناسب  رکردهای مناسب روانی همراه بوده و با سطح بهینهگرایی سازگارانه است با کادیگر آن کمال

، افسردگی و سایر  نگرانی  گرایی ناسازگارانه نیز با مشکالتی مانند اضطراب،گرایی یا همان کمالدر ارتباط است. بعد منفی کمال

شود.  ی دیگر اختالل در عملکرد را به همراه دارد مشخص میعواملی که از سویی سالمت روان فرد را به مخاطره انداخته و از سو

به طور خالصه پژوهش حاضر بینش عمیقی را در مورد کمالگرایی و نقش آن بردشواری در نظم بخشی هیجانی دانش آموزان 

نی را قابل فهم کرده  تاثیر آن بر دشواری در نظم بخشی هیجا  گرایی و مکانیزمکمال  آورد، به این معنی که نوعنوجوان فراهم می

ی دانش  تعلیم و تربیت بخصوص مشاوران و روانشناسان تربیتی و تمام کسانی که با جامعه  یو می تواند برای متخصصان حوزه 

تری تواند تصویر دقیقگرایی میهای متفاوت کمال آموزی سر و کار دارند مفید و مورد استفاده باشد. عالوه بر این شناسایی نیمرخ

در بین دانش آموزان ارائه کرده و از این طریق الگوی مناسبی برای   و نقش آن در ایجاد مشکالت هیجانی را شیوع آن زاناز می

آورد. این پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت هایی است. اولین محدودیت  می   مداخالت روان شناختی فراهم 

گرایی مانند هر  گرایی بود چرا که کمالاجتماعی و فرهنگی برای بررسی کمالآن مربوط به نادیده گرفتن پیش زمینه های  

متغیر فردی دیگر به احتمال بسیار باالیی تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. همچنین از محدودیت های دیگر  

های  های دلبستگی، انگیزش، سبکسبکتوان به نادیده گرفتن نقش سایر متغیرها و عوامل روانشناختی مانند  این تحقیق می

 سایر عوامل دیگر اشاره کرد.  ای ومقابله
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 منابع 
و نشانه های افسردگی و اضطراب:   (. رابطه بین ابعاد کمالگرایی1399بشارت، محمدعلی. فرهمند، هادی. ابراهیمی، فاطمه ) [1]

 .1  -14(،  7)  9نقش واسطه ای دشواری تنظیم هیجان. رویش روانشناسی،  

(. مدل ساختاری رابطه فضیلت اخالقی صبر با مشکالت تنظیم  1395جو، شیوا )خرمایی، فرهاد .آزادی ده بیدی، فاطمه. حق  [2]

 . 21-31(،  10)  1روانشناختی،  هیجانی در دانشجویان. پژوهش در سالمت  

(. مقایسه اضطراب ریاضی گونه های مختلف کمالگرایی دانش آموزان مقطع راهنمایی  1387. سلیمانی، بهاره )رکابدار، قاسم [3]

 .32-53،  35شهرستان خرمشهر. دانش و پژوهش در روانشناسی،  
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