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Abstract
Introduction: Perfectionists often evaluate their own manners and as a result, they have a
different experience of pride and self-esteem. The aim of the present study was the
investigation of perfectionism effect on university students' experience of pride and selfesteem.
Method: 80 students, selected using random multistage cluster sampling, took part in this
experimental study. To select healthy and unhealthy perfectionist, Terry-Short et al
perfectionism scale was used. In addition, Self-Conscious Affect test and Rosenberg Selfesteem Scale were used at pretest. For experimental manipulation, the Multi-Motive Grid was
used, and finally at the posttest, the State Shame and Guilt Scale and Rosenberg Self-esteem
Scale were used. The gathered data was analyzed using ANCOVA and Tukey HSD test.
Results: The results showed that healthy perfectionists experienced more pride and self-esteem
than unhealthy perfectionists. It was also observed that healthy perfectionists experienced more
pride than unhealthy perfectionists after receiving feedback on their success.
Conclusion: Regardless of the presence or absence of feedback, healthy perfectionists were
observed to experience more pride and self-esteem in comparison with unhealthy
perfectionists.
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محمدی1

 گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 1گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت1931/1/11 :

تاریخ پذیرش1931/9/12 :

چکیده
مقدمه :افراد کمال گرا غالباً به ارزیابی رفتارهای خود می پردازند و به واسطه آن غرور و عزت نفس متفاوتی را تجری کنند .هدف پژوهش
حاضر ،بررسی آزمایشی تأثیر کمال گرایی بر روی تجربه غرور و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بود.
روش :روش این تحقیق ،آزمایشی بود .جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  32 -31تشکیل
میداد .از این جامعه  02دانشجو برای شرکت در مطالعه بطور تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .در جمع آوری دادههای پژوهش
ابتدا مقیاس کمالگرایی تری -شورت و همکاران جهت انتخاب کمالگرایان سالم و ناسالم استفاده شد و از مقیاس عاطفه خودآگاهی و مقیاس
عزت نفس روزنبرگ برای پیش آزمون استفاده شد .سپس از صفحه انگیزش چندگانه برای دستکاری آزمایشی استفاده گردید و در نهایت
برای پس آزمون از مقیاس حالت شرم و گ ناه و مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد .دادههای بدست آمده از طریق روش آماری تحلیل
واریانس چند متغیری ،تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی  HSDتوکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد که کمالگرایان سالم بیشتر از کمالگرایان ناسالم احساس غرور و عزت نفس می کنند .همچنین نتایج این پژوهش
نشان داد که پس از دریافت پسخوراند موفقیت ،غرور کمالگرایان سالم بیشتر از کمال گرایان ناسالم بود.
نتیجهگیری :به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که کمالگرایان سالم– خواه در صورت دریافت پسخوراند خواه در صورت عدم دریافت
پسخوراند -غرور و عزت نفس بیشتری نسبت به کمال گرایان ناسالم تجربه میکنند.
کلیدواژهها :کمالگرایی ،غرور ،عزت نفس
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مقدمه
بحث در مورد کمالگرایی ( ) Perfectionismبه عنوان یک
ویژگی شخصیتی و تأثیر آن بر رفتار انسان سابقهای طوالنی دارد
ولی برای سالیان زیاد بیش از این که تحقیقات تجربی به آن توجه
کنند ،روانشناسان فقط آن را به عنوان یک سازه مطرح میکردند.
اکثر تعاریف اولیه ،عمدتاً کمالگرایی را ویژگی ناکارآمدی در نظر
میگیرند به طوری که افراد کمالگرا تالش میکنند تا به نتایج
کامل و بدون نقص دست یابند که این امر ممکن است آسیبهای
متعددی را متوجه آنان کند [ .]1فروید کمالگرایی را به کنشوری
فرامن افراطگر نسبت داد [ . ]1تعاریف پیشنهاد شده برای کمال
گرایی نیز از این رویکرد آسیب شناختی تبعیت میکند .برای مثال
هورنای کمال گراها را افرادی می داند که برای رسیدن به تصویر
ایده آلی از خود تالش می کنند که این منجر به عزت نفس پایین
می شود [ . ]1کوك و کیمی نیز کمال گرایی را به صورت " تالش
برای بی نقص بودن" تعریف می کنند [.]9
بسیاری از محققان اثرات منفی کمالگرایی را در بررسیهای خود
ارائه نمودهاند؛ اما وجود نظرات متضاد مثل نظریه آدلر که وجود
استانداردهای باالی کمالگرایانه را برای سالمت ذهنی و فکری
ضروری می داند ،باعث شده است بسیاری از محققان اعتقاد داشته
باشند که کمالگرایی ،سازه چند بعدی با ابعادی بهنجار و نابهنجار
است .افراد با کمالگرایی منفی مرتکب اشتباهات اساسی میشوند
و دارای سطوح باالیی از خود تردیدی و خودانتقادی میباشند این
عوامل بالطبع پیش بینی کننده پیامدهای روانشناختی مشکلزا
نظیر اضطراب ،افسردگی ،فقدان عزت نفس و شرم درونی میباشد
[.]4
از جمله خصوصیاتی هستند که هر دو با ارزیابی خود همراه
می باشند .غرور یک هیجان خودآگاه نامیده میشود یعنی
واکنش هیجانی به خود [ . ]5غرور احساس شعف از
دستاوردهای خود را منعکس می کند ،در این حالت ما تمایل
داریم به دیگران بگوییم که به چه دستاوردهایی نایل شدهایم.
به هر حال در همه این موارد هدف بر روی خود متمرکز
است .ماسکولو و فیشر غرور را یک هیجان تلقی میکنند که
توسط ارزیابی خود شخص انجام میشود .در واقع غرور
هیجان مثبتی است که در آن فرد احساس میکند از لحاظ
اجتماعی شخص باارزشی است و این به نوبه خود نقش
مهمی در عزت نفس و بهزیستی روانی فرد دارد [.]6
عزت نفس تا حدودی شبیه خودپنداره است ،در واقع به
قسمت ارزیابی کننده خودپنداره عزت نفس گفته میشود که
یکی از خصوصیات مهم هر فرد را شکل میدهد و در
بهداشت روانی وی تأثیر میگذارد .عزت نفس روی سایر
جنبههای شخصی انسان نیز اثر میگذارد و کمبود یا فقدان
آن باعث عدم رشد سایر جنبههای شخصیت و یا ناموزونی
آنها خواهد شد و حتی ممکن است پایهگذار بیماریهای
روانی گوناگون مانند افسردگی ،کم رویی و پرخاشگری شود

[ . ]7بنابراین در عزت نفس خودسنجی در محوریت امر قرار
دارد .کسانی که از رسیدن به اهداف خویش باز میمانند یا
در خودشان خصوصیات منفی می بینند و خودشان را غیر
جذاب میدانند در مقایسه با انسانهای موفق و جذاب ،عزت
نفس کمتری دارند [.]0
تحقیقاتی که در آن از مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی
جهت بررسی این که چطور کمالگرایی مثبت و منفی با
حالت غرور ارتباط دارد ،استفاده شده است ،تفاوت واضحی را
بین کمالگرایان مثبت و کمالگرایان منفی نشان داده است.
کمالگرایی منفی همبستگی منفی با حالت غرور نشان داده،
در حالی که کمالگرایی مثبت با حالت غرور همبستگی مثبت
دارد و افرادی که برای کمال تالش می کنند بعد از موفقیت
غرور بیشتری را تجربه میکنند [ .]3یافتههای پژوهشی نشان
دادهاند که کمالگرایی مثبت با عزت نفس باالتر و کمالگرایی
منفی با عزت نفس پایین ارتباط دارد [ .]12 ,0دانکلی و همکاران
[ ]11نیز به این نتیجه رسیدند که کمال گرایی منفی با افسردگی،
اضطراب و عزت نفس پایین ارتباط دارد.
بر اساس نتایج پژوهشی ،کمالگرایی بهنجار با عزت نفس
باالتر و کمالگرایی نوروتیک با عزت نفس پایینتر رابطه
دارد [ . ]11 ,1برخی از پژوهشها در عین حال که همبستگی
بین کمالگرایی نوروتیک و سطوح پایین عزت نفس را در
ورزشکاران تأیید کردهاند ،نشان دادهاند که بین کمالگرایی
بهنجار و عزت نفس همبستگی وجود ندارد [ . ]19برخی از
محققان در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدند که تمایل
به غرور با عاطفه مثبت [ ،]14و به خصوص با عزت نفس و
شادی بعد از پیشرفت ارتباط دارد .در ایران نیز بین کمال
گرایی مثبت و عزت نفس رابطه مثبت و بین کمال گرایی
منفی و عزت نفس رابطه معکوس بدست آوردند [.]17 -15
بنابراین وجه تشابه غرور و عزت نفس ،در نوع ارزیابیای
است که شخص نسبت به خود دارد؛ یعنی فرد افکار،
احساسات ،رفتار و به طور کلی شخصیت خود را ارزیابی می
کند و اگر این ارزیابی مثبت تلقی شود حالت غرور تجربه
میشود و فرد احساس می کند که شخص باارزشی است و به
دنبال آن عزت نفس باالیی را تجربه خواهد کرد .بنابراین از
آنجا که افراد کمالگرا نیز غالباً به ارزیابی رفتارهای خود
میپردازند و این ارزیابی با توجه به نوع کمالگرایی فرق
می کند ،سؤال اساسی این تحقیق آن است که چه تفاوتی
بین میزان احساس غرور و احساس عزت نفس کمالگرایان
سالم و ناسالم وجود دارد؟

روش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه
محقق اردبیلی بود .برای انتخاب نمونه ،در مرحله اول 172
دانشجو به طور خوشهای چندمرحلهای از بین دانشجویان 5
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دانشکده انتخاب و پرسشنامه کمالگرایی مثبت و منفی ت ری
شورت بین آنها توزیع شد .پس از جمعآوری و نمرهگذاری
پرسشنامهها ،از بین افراد مورد مطالعه  42نفر که بیشترین
نمره را در کمالگرایی مثبت و  42نفر که بیشترین نمره را
در کمال گرایی منفی کسب کرده بودند به عنوان کمال
گرایان سالم و کمالگرایان ناسالم انتخاب شدند 52 .درصد
آزمودنیها را دانشجویان دختر و  52درصد دیگر را
دانشجویان پسر تشکیل دادند .دامنه سنی افراد مورد مطالعه
 ، 10-16میانگین (و انحراف معیار) سنی آنها نیز برابر با
 ) ± 1/72( 12/11بود 0/0 .درصد آزمودنیها متأهل و 31/1
در صد آنها مجرد بودند.
ابتدا هریک از آزمودنیها ،مقیاس غرور پرسشنامه
 ) Test of Self-Conscious Affect( TOSCAو مقیاس
عزت نفس رورنبرگ را تکمیل کردند .در مرحله بعد به آنها
پرسشنامهای داده شد که شامل یک صفحه و تصاویر شماره
 14 ،11 ،3از صفحه انگیزش چندگانه Multi- ( MMG
 )Motive Gridبود که به دنبال هریک از این تصاویر 11تا
از آیتمهای  MMGدر قالب پرسشهای بله و خیر قرار
گرفته بود .به شرکت کنندگان گفته شد که این پرسشنامه
یک آزمون رسمی و شناخته شده در مورد هوش هیجانی و
اجتماعی است و به آنها گفته شد که هوش هیجانی و
اجتماعی شاخص مهمی در موفقیت شغلی و به طور کلی
موفقیت در زندگی است .اما در ارتباط با دستکاری آزمایشی،
شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه بازخوردی تقسیم
بندی شدند :یک گروه با بازخورد موفقیت و گروه دیگر با
بازخورد شکست .به شرکت کنندگان گروه بازخوردی موفقیت
(شامل  12دانشجو با کمالگرایی مثبت و  12دانشجو با
کمالگرایی منفی) گفته شد که آنها در پرسشنامه هوش
هیجانی و اجتماعی باالترین نمره را اخذ کردهاند و براساس
سیستم نمرهگذاری دانشگاه ،رتبه اول بودند .اما به آنهایی
که جزء گروه بازخوردی شکست بودند (شامل  12دانشجو با
کمالگرایی مثبت و  12دانشجو با کمالگرایی منفی) ،گفته
شد که در پرسشنامه هوش هیجانی و اجتماعی پایینترین
نمره را گرفتهاند و براساس سیستم نمرهگذاری دانشگاه،
مردود هستند .پس از آن ،شرکت کنندگان زیر مقیاس غرور
پرسشنامه حالت شرم و گناه State Shame and ( SSGS
 )Guilt Scaleو مقیاس عزت نفس روزنبرگ را تکمیل
کردند .در نهایت به شرکت کنندگان کامالً توضیح داده شد
که آزمون یک آزمون جعلی بوده و آنها به طور تصادفی در
گروههای بازخوردی موفقیت یا شکست گروه بندی شده بودند
و بازخوردی که آنها دریافت کرده بودند نشانگر عملکرد
واقعی آنها نبود .طرح این آزمایش یک طرح ( 1نوع کمال
گرایی :سالم /ناسالم) ×( 1نوع بازخورد :موفقیت /شکست)
2013

بود .به دلیل فاصلهای بودن مقیاس سنجش متغیرهای
وابسته احساس غرور و عزت نفس و به دلیل وجود همبستگی
بین دو متغیر مذکور ،مناسبترین تکنیک آماری برای آزمون
اثربخشی کمالگرایی بر متغیرهای وابسته تحقیق ،تحلیل
واریانس چند متغیری تشخیص داده شد که پس از آزمون
مفروضههای اصلی آن ،مورد استفاده قرار گرفت .برای
جمعآوری اطالعات از ابزار زیر استفاده شد:
مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی ( Positive and
 :)Negative Perfectionism Scaleاین مقیاس توسط

تری شورت و همکاران [ ]10ساخته شده است .این مقیاس دو
خرده مقیاس مثبت و منفی دارد که با  42سوال سنجیده میشود و
هر آزمودنی به سواالت با یک مقیاس پنج درجهای (از کامالً
مخالف تا کامالً موافق) پاسخ میدهد .ضریب آلفای کرونباخ خرده
مقیاس های کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  2/09و2/01
گزارش شده است .ضریب همبستگی خرده مقیاسهای کمال
گرایی مثبت و منفی با مقیاس کمالگرایی هویت و فلت به ترتیب
 -2/46و  2/59می باشد .در تحقیق حاضر ضریب آلفای کرونباخ
خرده مقیاس های کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  2/73و
 2/01به دست آمد.
مقیاس عاطفه خودآگاهی :این مقیاس که توسط تانگنی و
همکاران [ ]13ساخته شده است ،در سومین نسخه تجدیدنظر
شده برای بزرگساالن ( )TOSCA-3شامل  16سناریو است
که  11سناریو مثبت و  5سناریو منفی است .سناریوهای این
نسخه در برگیرنده مادههایی هستند که مستعد بودن به صفت
شرم ( 16ماده) ،مستعد بودن به صفت گناه ( 16ماده) ،برونی
کردن ( 16ماده ) ،بی تفاوتی ( 11ماده) ،غرور آلفا ( 5ماده) و
غرور بتا ( 5ماده) را میسنجد .هر ماده برروی یک مقیاس 5
درجه ای لیکرتی از ( 1هرگز) تا ( 5به احتمال زیاد) درجه
بندی می شود .این مقیاس توسط عطری فرد [ ]12ترجمه و
مورد استفاده قرار گرفته است .در مورد پایایی TOSCA-
 ،3نتایج مطالعه تانگنی و همکاران [ ]13برروی سه نمونه
دانشجویی مختلف حاکی از آن است که آلفای کرونباخ خرده
مقیاس مستعد بودن به صفت شرم  2/76تا  ،2/00خرده
مقیاس مستعد بودن به صفت گناه 2/72 ،تا  ،2/09خرده
مقیاس برونیسازی  2/66تا  ،2/02خرده مقیاس بیتفاوتی
 2/62تا  ،2/72خرده مقیاس غرور آلفا  2/41تا 2/71و خرده
مقیاس غرور بتا  2/51تا 2/71است .در ارتباط با اعتبار
 TOSCA-3گزارشهای کمی ارائه شده است .عطریفرد
[ ،]12اعتبار و روایی سازه  TOSCA-3را در جامعه
دانشجویان ایران ،قابل قبول ارزیابی کردهاند.
مقیاس حالت شرر و گناه (  :)SSGSاین مقیاس توسط
مارشاال ،ساافتز و تانگنی [ ]11سااخته شاده است و شامل 15
آیتم می بااشاااد کاه  5آیتم برای اناادازهگیری حاالاات غرور5 ،
آیتم برای شااارم و  5آیتم جهت اندازهگیری گناه می باشاااد .هر
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مااده برروی یاک مقیااس  5درجاهای لیکرتی از «اصاااالً این
طور احسااااس نمی`کنم» تاا «شااادیاداً این طور احسااااس
میکنم» درجااه بناادی می شاااود .باا آلفااای کرونباااخ ،2/05
 2/07و  ، 2/07هر ساااه زیر مقیااس پاایاایی بااالیی را نشاااان
دادناد .تااکنون شااااخصهاای روانسااانجی مقیاس مذکور در
ایران ارزیابی نشااده اساات اما ،در تحقیق حاضاار ضااریب آلفای
کرونباخ  2/01برای مقیاس فرعی حالت غرور بدست آمد.
مقیااس عزت نفس روزنبرگ :این آزمون کاه در ساااال 1362
توساط روزنبرگ ساااخته شااده از  12آیتم تشاکیل شااده اساات.
این مقیااس باه طور کلی دارای پاایاایی بااالیی اسااات .اعتبار
باازآزماایی آن  2/01تاا  2/00می باشاااد و آلفای کرونباخ برای
نمونههای مختلف  2/77تا  2/00گزارش شااده اساات .ضااریب
هامبساااتگی این آزمون بااا آزمون عزت نفس آیزن ا 2/61
گزارش شااده اسااات [ .]19 ,11رجبی و بهلول [ ]14در جامعه
دانشاااجویاان ایرانی ضاااریاب آلفاای کرونباخ مقیاس مذکور را
 2/04و روایی ساااازه آن را با اساااتفاده از تحلیل عاملی مطلوب
ارزیابی کردهاند.
صرفحه انییزشی چندگانه ( :)MMGشاامل  14تصاویر
می بااشاااد که در این پژوهش از تصااااویر  14،11 ،3اساااتفاده

شااد .هر تصااویر با  11آیتم دنبال میشااود [ .]15این تصاااویر
موقعیاتهاایی را نشاااان میدهد که متناساااب با موقعیت های
باراناگایاخاتاگای پایشااارفاات ،برانگیختگی پیونااد جویی و
برانگیختگی قاادرت میبااشاااد .ویژگیهااای روانسااانجی هر
تصاااویار یعنی روایی و اعتبااار  MMGدر برخی تحقیقااات
ارزیابی و قابل قبول گزارش شده است [.]16

یافتهها
در پیش آزمون برای اناادازهگیری غرور از مقیاااس توساااکااا
اساااتفاده شاااد و به همین دلیل برای تمییز آن از مقیاس فرعی
مشااااباه در پرساااشاااناامه ( SSGSکه در پس آزمون به کار
رفات) در مقاابال آن حرف  Tگاذاشاااته شاااده اسااات .برای
انادازهگیری عزت نفس نیز از آزمون روزنبرگ اساااتفااده شاااد.
نتاایج تحلیال واریاانس چند متغیری (ما نوا) نشاااان داد که بین
احساااس غرور و عزت نفس کمالگرایان سااالم و ناسااالم (قبل
از اعماال دساااتکااری) تفااوت معنادار وجود دارد (η1 = 2/95
و  .) λ = 2/50 ، F(2, 77)= 11/27, p> 2/221برای آزمون
تفااوت کماالگرایاان ساااالم و ناساااالم در هر یک از متغیرهای
غرور و عزت نفس تحلیال واریاانسهاای یاک راهاه جاداگاانه
اجرا شد که نتایج آنها در جدول  1آورده شده است.

جدول  .1تفاوت بین کمال گرایان سالم و ناسالم از لحاظ غرور و عزت نفس
کمال گرایان سالم
n = 04

غرور
عزت نفس

کمال گرایان ناسالم
n =04

M

SD

M

SD

41/92
6/62

4/39
1/93

96/00
9/35

4/60
1/70

بر اساس نتایج جدول  1کمالگرایان سالم از لحاظ غرور
( p> 2/21؛  ) F(1, 78) = 15/49و عزت نفس (  p> 2/21؛
 ) F(1, 78)= 6/65وضعیت بهتری نسبت به کمالگرایان
ناسالم دارند.
برای ارزیابی اثربخشاای کمالگرایی (سااالم/ناسااالم) با توجه به
نوع پساااخورانااد (مثباات/منفی) بر غرور و عزت نفس ،یااک
تحلیال کوواریاانس چناد متغیری (ماانکووا) [ 1×1کماال گرایی
ساالم (دو ساطح) × پساخوراند (دو ساطح)] اجرا شد .متغیرهای
وابساااتاه عبااارت بودنااد از نمرات افراد مورد مطاالعااه در زیر
مقیاس غرور پرساااشااانامه ( SSGSکه به صاااورت غرور sدر
جدول  1مشاااخص شاااده اسااات) و عزت نفس روزنبرگ .این
مقیاسها پس از دسااتکاری پساااخوراند (مثبت/منفی) ،توساااط
کمالگرایان ساااالم و ناساااالم تکمیل شااادند .نمرات افراد مورد
مطاالعه در مقیاس غرور پرساااشااانامه توساااکا و مقیاس عزت
نفس روزنبرگ کاه قبل از اعمال پساااخوراند اجرا شاااده بودند،
به عنوان همپراش در نظر گرفته شدند.
نتایج نشان داد که هر دو متغیر همپراش احساس غرور در

مقادیر F

*15/49
*6/65

ضریب اتا

2/146
2/273
*p >2/21

مقیاس توسکا و عزت نفس روزنبرگ (در پیش آزمون) با
متغیرهای وابسته احساس غرور در  SSGSو عزت نفس
روزنبرگ (در پس آزمون) ،در مجموع رابطه معناداری دارند
(به ترتیب با  2/00و η1 = 2/11؛  ps> 2/221؛ 15/41
و  F(2, 73) = 6/71؛ 2/12و  .) λ = 2/69هم چنین معلوم
شد که تفاوت بین دو گروه کمال گرایان سالم و ناسالم با
توجه به دو متغیر وابسته (پس از اعمال دستکاری) معنادار
است (η1 = 2/16؛  p> 2/25؛  F(2, 73)= 9/30؛ .)λ = 2/73
تفاوت بین دو گروه برخوردار از پسخوراند مثبت و منفی با
توجه به دو متغیر وابسته نیز معنی دار بود (η1 = 2/44؛
 p> 2/221؛  F(2, 73)= 11/11؛  .) λ = 2/54بعالوه ،تعامل
بین دو متغیر نوع کمالگرایی و نوع پسخوراند بر روی دو
متغیر وابسته معنادار بود (η1 = 2/19؛  p> 2/25؛ 9/13
=) F(2, 73؛  .) λ = 2/05برای آزمون تفاوت کمالگرایان
سالم و ناسالم در هر یک از متغیرهای غرور و عزت نفس ،بر
حسب نوع پسخوراند ،یک تحلیل واریانس دو راهه اجرا شد
که نتایج آنها در جدول  1آورده شده است.

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان 9312
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جدول  .2تفاوت بین غرور و عزت نفس کمالگرایان سالم و ناسالم بر حسب نوع پسخوراند
کمال گرایان سالم

غرور s
عزت
نفس

مقادیر F

کمال گرایان ناسالم

پسخوراند مثبت

پسخوراند منفی

پسخوراند مثبت

پسخوراند منفی

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

13/65

9/16

11/42

5/90

15/65

4/47

11/25

5/16

*3/266

7/25

9/54

5/55

1/51

4/35

1/02

4/95

1/54

*7/464

کمال گرایی و

کمالگرایی

پسخوراند

*19/91

*6/30

*12/39

2/55

پسخوراند

>2/21

جدول  1نتایج آزمون اثرات بین آزمودنیها در نمرات پس
آزمون را نشان میدهد .بر اساس این جدول ،هر دو متغیر
کمالگرایی و پسخوراند اثر معناداری بر غرور و عزت نفس
دارند ( .) ps>2/21به عبارت دیگر ،غرور و عزت نفس کمال
گرایان سالم بیشتر از کمالگرایان ناسالم است .از طرف دیگر،
غرور و عزت نفس افرادی که پسخوراند مثبت میگیرند
بیشتر از افرادی است که پسخوراند منفی دریافت میکنند.
هم چنین دو متغیر کمالگرایی و پسخوراند صرفا" در اثر
گذاری بر روی متغیر وابسته احساس غرور با یکدیگر تعامل
داشتند (.)p>2/21
با توجه به معناداری اثر تعاملی کمالگرایی و پسخوراند بر
احساس غرور ،الزم بود روی این متغیر وابسته یک آنکووای
یک راهه صورت گیرد تا کیفیت این اثر تعاملی مشخص
گردد .در این تحلیل ،متغیر مستقل عبارت از عضویت گروهی
افراد در یکی از چهار گروه آزمایشی (کمالگرایی سالم و
پسخوراند مثبت/کمالگرایی سالم و پسخوراند منفی/کمال
گرایی ناسالم و پسخوراند مثبت/کمالگرایی ناسالم و
پسخوراند منفی) ،متغیر وابسته عبارت از احساس غرور در
( SSGSمقیاس به کار رفته در پس آزمون) ،و متغیر

*p

همپراش عبارت از احساس غرور در مقیاس توسکا (مقیاس
به کار رفته در پیش آزمون) بود .نتایج این تحلیل که در
جدول  9آورده شده است نشان داد که متغیر همپراش
احساس غرور در مقیاس توسکا (پیش آزمون) با متغیر وابسته
احساس غرور در ( SSGSپس آزمون) ،رابطه معنادار دارد
(η1 = 2/11؛  p>2/21؛  .) F(2, 73)= 4/01همچنین معلوم
شد که بین چهار گروه مورد مطالعه از لحاظ احساس غرور
تفاوت معناداری وجود دارد (η1 = 2/92؛  p> 2/21؛ 12/11
=).) F(2, 73
برای اطالع از اینکه تفاوت کدام زوج گروهها از لحاظ
احساس غرور معنادار است ،از آزمون تعقیبی  HSDتوکی
استفاده شد (جدول  .) 9نتایج نشان داد که کمالگرایان سالم
پس از دریافت پسخوراند مثبت بیشتر از کمالگرایان سالم
که پسخوراند منفی میگیرند ( ) p>2/21و بیشتر از کمال
گرایان ناسالم که پسخوراند مثبت ( ) p>2/25و یا منفی
( ) p>2/21میگیرند ،احساس غرور را تجربه میکنند.
همچنین معلوم شد که کمالگرایان ناسالم پس از دریافت
پسخوراند مثبت بیشتر از کمالگرایان ناسالم که پسخوراند
منفی میگیرند ،غرور را تجربه میکنند (.) p>2/25

جدول  .3خالصه نتایج تحلیل کوواریانس برای ارزیابی تفاوت احساس غرور افراد مورد مطالعه برحسب عضویت گروهی
ضریب اتا

مقادیر F
همپراش (احساس غرور در پیش آزمون)

گروه

همپراش

 HSDتوکی
گروه

G1 >G2 , G3 , G4
2/92
2/11
*12/11
*4/01
G3 >G4
توجه :کمالگرایی سالم و پسخوراند مثبت=  ، G1کمالگرایی سالم و پسخوراند منفی=  ، G2کمالگرایی ناسالم و پسخوراند مثبت=  , G3کمالگرایی
*p >2/21
ناسالم و پسخوراند منفی=  G4؛

بحث
هدف این تحقیق بررساای اثربخشاای کمالگرایی بر روی تجربه
غرور و عزت نفس بود .باه عنوان یک نتیجه مهم در این تحقیق
معلوم شااد که کمالگرایان سااالم بیشااتر از کمالگرایان ناسااالم
احساااس غرور میکنند .این نتیجه با نتایج تحقیقات مارشاااال،
ساااافتنر و تااانگنی [ ،]11تری -شاااورت و همکااران [،]10
تاانگنی و همکاااران [ ]13نیز همخوان اساااات .کمااالگرایی
ساااالم در نتیجاه وجود تااریخچاهای از تقویات مثبات شاااکل
میگیرد ،در حاالیکاه کمالگرایی ناساااالم ممکن اسااات نتیجه
2013

فقادان کاامال تقویت باشاااد .کمال گرایان ساااالم پاداشهایی
نظیر تاأیید ،موفقیت شاااخصااای و عزت نفس باال به دسااات
میآورند و بیشااتر از اینکه به داشااتن معیارهای دساات نیافتنی
تماایل داشاااته باشاااند به معیارهای واقع بینانه تمایل نشاااان
می دهناد .این افراد برای پیشااارفات بسااایار میکوشاااند و در
مواجهه با شاااکسااات رفتارهای انطباقی نشاااان میدهند؛ مانند
تغییر در معیارها و ساااخت کار کردن [ . ]17در این صاااورت در
روابط بین فردی احساااااس غرور خواهنااد کرد و از اینکااه بر
طبق مالكهای ساانجیده عمل می کنند ممکن اسااات با توجه
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باه پیااماد ،غرور را تجرباه کنند .در مقابل کمالگرایان ناساااالم
به دنبال اجتناب یا فرار از شااکسااتهای شااخصاای بوده و در
فعاالیاتهایی درگیر میشاااوند که در نهایت در دساااتیابی به
اهداف و اسااتانداردها سااساات میشااوند و به رفتارهایی مانند
اهماال کاااری در انجااام دادن امور [ ]19گرایش مییااابناد .در
نتیجاه ،این حاالات در غرور شاااخص تأثیر خواهد گذاشااات و
ممکن است با چنین وضعیتی اصالً غروری احساس نشود.
هم چنین معلوم شد که کمالگرایان سالم بیشتر از کمال
گرایان ناسالم احساس عزت نفس می کنند .این یافته با نتایج
تحقیق ،رایس و همکاران [ ]0همسو میباشد .این
پژوهشگران نشان دادند که کمال گرایی مثبت با عزت نفس
باالتر و کمال گرایی منفی با عزت نفس پایین تر ارتباط دارد.
در تحقیقات داخلی نیز کمال گرایی مثبت با عزت نفس []15؛
خود ناتوانسازی [ ]10و اهمالکاری [ ]13رابطه معنادار
نشان داده است .هدف کمالگرایان سالم کسب موفقیتها و
پیشرفتهای سطح باال به منظور دستیابی به پیامدهای
مثبت است .بنابراین ،این افراد از تالش و رقابت برای برتری
و کمال لذت می برند و با موفقیت در دستیابی به هدف
برانگیخته میشوند و ضمن تأکید بر معیارهای سطح باال
می توانند محدودیت های شخصی و اجتماعی را بپذیرند .این
افراد در نتیجه چنین اهدافی با عزت نفس باال در جام عه ظاهر
خواهند شد .عزت نفس یکی از ویژگیهای شخصیتی افراد
است که در نتیجه ارزیابی شخص از خود شکل میگیرد.
اهداف انتخابی کمالگرایان در عزت نفس آنها تأثیر خواهد
گذاشت .چنانچه این اهداف واقع بینانه و دست یافتنی باشند
و فرد در پی تالش به آن اهداف نایل شود ،عزت نفس
بیشتری را تجربه می کند .همچنین در طیف دیگر ،کمال
گرایان ناسالم با هدف کسب موفقیت به منظور اجتناب از
پیامدهای منفی برانگیخته میشوند و به دلیل انتظارات
غیرواقع بینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهند شد .در
این صورت با ارزیابی فرد از عملکرد خود به عنوان عملکرد
منفی و پایین ،عزت نفس فرد تنزل پیدا خواهد کرد.
یافته دیگر تحقیق حاضر این بود که بعد از پسخوراند
موفقیت ،کمالگرایان سالم بیشتر از کمالگرایان ناسالم
احساس غرور می کنند .این نتیجه با نتایج پژوهش است وبر و
یان [ ]7و ا ستوبر و همکاران [ ]3همسو می باشد که در آن

نشان دادند که افراد با توجه به نوع دریافت پسخوراند در
تجربه غرور تفاوت دارند .یعنی کسانی که پسخوراند مثبت
دریا فت کرده بودند غرور بیشتری را تجربه کردند .قرار دادن
معیارهای سخت برای عملکرد شخصی و تالش برای رسیدن
به این معیارها یکی از ویژگیهای افراد کمالگرا است .این
افراد از کارهای سخت و طاقت فرسا لذت میبرند ،آنها با
هدف کسب موفقیت و پیامدهای مثبت برانگیخته میشوند و
ممکن است با کسب چنین پیامدی حالتی از غرور را احساس
کنند .لویس معتقد است وقتی که موفقیت فرد به عمل یا
رفتار خاصی نسبت داده می شود غرور تجربه می شود .برخی
تحقیقات به نقش غرور در جهتدهی پیشرفت [ ]92و
بخصوص نقش آن در ایجاد انگیزش برای رسیدن به هدفی
که در آن پاداش بیرونی وجود ندارد [ ]91اشاره میکنند.
بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم کمالگرایان
سالم ،تالش برای رسیدن به هدف و پیشرفت میباشد ،با
رسیدن به این هدف غرور را تجربه خواهند کرد.

نتیجهگیری
نتاایج تحقیق حاضااار نشاااان داد که اگر معیارهای کمالگرایان
متنااساااب باا توانااییهاای آنها نباشاااد ،لطمههای زیادی به
آنهاا وارد میشاااود .این کماالگرایاان ممکن اسااات عملکرد
خوبی داشااته باشااند ولی در انتخاب اهداف خود دچار شااک و
تردیاد میشاااوناد و این تردیاد بااعاث میشاااود کاه عملکرد
مطلوبی نداشااته باشااند و غرور و عزت نفس خود را از دساات
بدهند .پژوهش حاضار روی افراد تحصیل کرده دانشگاهی انجام
گرفت و نتایج آن را نمیتوان به ساادگی به سایر قشرهای جامعه
تعمیم داد .پیشاانهاد میشااود این پژوهش در بین سااایر قشاارها
و در سانین مختلف اجرا شااود .به مشاااوران و روانشاناسااان نیز
پیشاانهاد میشااود در کمک به افرادی که از لحاظ تجربه غرور و
عزت نفس مشاااکال دارند ،وضاااعیت کمال گرایی آنها را مورد
ارزیابی قرار دهند.
تشررکر و قدردانی :از معاونت آموزشاای دانشاااگاه محقق
اردبیلی و کلیاه کاارشاااناساااان آموزشااای دانشاااکدههای آن
دانشاااگااه به خاطر همکاری در اجرای این پژوهش تشاااکر به
عمل میآید.
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