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چکیده
مقدمه :کمالگرایی روابط پیچیدهای از حیث انواع متفاوت با اهمالکاری دارد و از طرر دیگرر ملالترات انردکی بر
بررسی مکانیسمهای زیربنایی در رابل بین کمالگرایی و اهمالکاری پرداخت اند .ازاینرو هد ملالتر حاررر بررسری
نقش واسل ای نشخوار فکری ب عنوان یک مؤلف شناختی در رابل بین کمالگرایی و اهمالکاری است.
روش :بدین منظور نمون ای شامل  222دانشجو (زن و مرد) در مقلع کارشناسی ،کارشناسری ارشرد و دکترری از رهرار
دانشگاه دولتی ب روش نمون گیری خوش ای رندمرحل ای انتخاب شد .برای جمعآوری دادههرا دانشرجویان بر مقیراس
کمالگرایی فراست ،مقیاس اهمالکاری سولومون و راثبلوم و مقیراس سربک پاسرش نشرخواری پاسرش دادنرد .بر منظرور
تحلیل دادهها از مدلیابی متادالت ساختاری استفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد ک کمالگرایری و نشرخوار فکرری پریشبینری کننردههرای خروبی بررای اهمرالکراری محسروب
میشوند .همچنین بر اساس یافت های مدلیابی متادالت ساختاری روابط علی متنادار و مثبت بین کمرالگرایری ،نشرخوار
فکری و اهمالکاری وجود دارد و نقش میانجی نشخوار فکری در رابل بین کمالگرایی و اهمالکاری تائید شد.
بحث و نتیجهگیری :این یافت ها نشاندهنده این است ک ب کارگیری نشخوار فکری ب عنوان یک راهبررد
مقابل ای در افراد با کمالگرایی منفی منجر ب اهمالکاری و تتللورزی بیشتر میشود.
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هرخ ا دحققا ییششنراد کشرد انشو اهمشالکشاری یشس الرشای
یکپارچ شخصی نیسش [ ]14ه کش در حقیقش را شاری یایشا
اس ک در طال دا م هر اساس کن مری جک یشف م هااش آ
دچار جغییر دش ششاد [ ]15در دقاهش هسشیاری ا جحقیقشاد هشر
میژگ های شخصی ه عناا ییشاینوهای اهمشالکشاری جمرکش
کرد انو [ ]17 16در همین راس ا دیا -دشارال کشاهن م اشراری
[ ]18در هررس راهط اهمالکاری ها نظری شخصی دی ا []19
ک شخصی را در س هعو انری ش شناخ م را شاری ار یشاه
کرد اس نشا داد انو ک یذیرب دنفع ن شرای ایجاد ششو
جاس دیررا م عو اعالی ارجباط دثب ها اهمالکاری دارد ا
نظر شناخ نی اارادی ک شیا جفکشر آ هشا ذهنش م ششرادی
اس نسب ه اارادی ک دارای شیا جفکشر ماگشعهینانش م عینش
هس نو نمراد هیش ری در اهمالکاری دارنو؛ هناهراین شیا جفکر
ااراد اهمالکار ه این دلی د جاانو ناهرنجار هاششو کش هش لشای
ررف دا هرای لس ملای اط عاد دشرجب هشا جک یشف مگش
خاد را ررف اط عاد نمادین م ذهن د کننو م درن یج دنجشر
ه دااقی در انجا جک یف م ج ب هیش ر نم ششاد ایشن ششیا
جفکر نیررخ را شاری م انری شش ااشراد اهمشالکشار را هش گانش ای
دششنعکس د ش کنششو ک ش آ هششا اعاالن ش ا اراینششوهای شششناخ
ماگعهینان جر م اط عاد عین در دارد خاد م دحیطشا ک هاعث
آشکارسا ی ضعفهای شخص د شاد ال ناب د کننو []18
هرخ ش ا دطالعششاد دیرششر ه ش دنظششار سششا دا ده ش راهط ش
اهمالکاری ها دول ینج عاد شخصشی هش طشار خشاص نششا
داد انو ک هین رما رنجارخای م اهعاد آ نظیر خ ش ااسشرد م
هامرهای ناکارآدو کمالگرایان ها اهمال کشاری راهطش ملشاد دارد
ااراد ااسرد ال ب ا لذد هشرد ا اعالیش هشای نشوگ نشاجاا
هس نو انرژی یایین دارنو م در جمرک دچار دششک ج هسش نو
هناهراین هرای آلا م جکمی جکالیف ها سخ داال انو [ ]21انس
م کاکس [ ]21نی دع قونو ااراد ااسرد جرس د دن ا یذیرا ش
نشو ا لانب دیررا دارنو م هش همشین دلیش سشع م جش ب
هی ا انشوا ای لرش کمشال م ییششرا دارنشو همچنشین ایشن
خادار یاه دنف م خادان قادگری ااراط در آ ها کش ا لحشا
دفراد م ججره ها لنب هشای دنفش کمشالگرایش راهطش دارد
نشان های ااسردگ را یشی هینش دش کنشو [ ]22کمشالگرایش
ه ماسط ملاد چنوین سشاگیری در ششناخ ششاد جمایش هش
جعمیر داد شکس جال ااراط نسب ه خطاها م گرای هش
جفسیر ها خاردهای دبرر ه ان قاد دشخص شو اسش [ ]23کش
این لنب ا کمالگرای ا نظر یویوارشناخ ها نششخاار اکشری
دطاهق م هماننوی دارد
نشخاار اکری ه عناا ااکار جکراری م دوام جعریف د ششاد
ک یاسخ رایج هش خ ش دنفش اسش م میژگش رایشج اخش ل
ااسردگ اساس م ااسردگ د دن ه شمار د رمد [ ]25 24هر
اساس نظری سبس یاسخده نالن-هاکسما [ ]26نشخاار اکری
دارای ییادوهای دنف ا لم اا ای طال دشود خ ش دنفش
جشویو ااکار هوهینان کاه انری هرای هش کشارگیری را ارهشای

مقدمه
در سالهای اخیر نقش کمشالگرایش هش عنشاا یشس سشا
شخصششی یایششوار م درششر در هررس ش ییادششوهای رما شششناخ
د عششودی ا لم ش اهمششالکششاری دششارد جالش گرارگرا ش اسش
کمالگرای گرایش ااراط در لرش جش ب هشرای رسشیو هش
اس انواردهای هسیار هاال در جرکیب ها ار یاه دن قوان ا عم کشرد
جعریف شو اسش [ ]1ایشن دفرشا ال شب هش عنشاا یویشو ای
چنوهعو ی دارد دطالع گرارگرا ک د ششک ا عنارشر اشردی
هین اردی م ال ماع اس هراین اساس یژمهششررا هشین اهعشاد
کمالگرای هرنجار کمالگرای ناهرنجار م در هرخ دشاارد عشو
ملاد کمالگرای جمشای گالش ششو انشو [ ]5 4 3 2هرخش ا
دطالعششاد در جشش ب هششرای یششاا ن ع شش ایششن جفششامد در اهعششاد
کمالگرای ملاد راهط دثب هین کمالگرای م نشخاار اکشری
را آشکار ساخ انو []6
کمالگرای هرنجار ک سشالر سشا ب یاا ش م دثبش اسش
لنب های ا کمالگرای را درهر د گیرد ک ها جش بهشای خشاد
هوای شو کمالگرایان داننو مضع دعیارهای هاال م دگیش هشرای
عم کرد م ج ب هرای عال هاد در ارجباط اس [ ]7درحال کش
کمالگرای ناهرنجار ها نرران ا اشش با جشرس ا ار یشاه دنفش
ال ماع م شس م جردیو در دارد جاانای های خاد دشرجب اسش
[ ]8درن یج کمالگراهشای ناهرنجشار در خصشاص دسش یاه هش
اهواف سطح هاال م لیرماگعهینان خاد دالمشا نرشرا هسش نو م هش
ج ب هرای رمه رم ششو
همین دلی ا داگعی های ک دس
ها این اس انواردها اس ال ناب د کننو [ ]9اقوا کمالگرای
در دارد اارادی روق د کنو ک ه نظر د رسشو اسش انواردهای
هاالی هرای خاد در نظر نم گیرنشو م ا عم کشرد د اسش خشاد
راض انو این ااراد اگرچ ان ظاراد هشاالی عم کشردی نوارنشو ادشا
همچنین در دارد جرس ا اش با کرد م ار یاه دنفش دیرشرا
اش غال ذهن نوارنو م در دارد جاانای هشای خشاد دچشار ششس م
جردیو نم شانو [ ]11ن ایج دطالعشاد دخ شف نششا دش دهشو
کمالگرای هرنجشار نسشب هش کمشالگرایش ناهرنجشار م اقشوا
کمال گرای ها ییادوهای دثب رما شناخ داننو ییشرا یاد
ع د نفس هشاال درشاردهشای دقاه ش ای دشثرر م اعشال احسشاس
رضای منوی ا نوگ سشطا هشاالجری ا ملشوا م هرمنررایش
اضطراب م ااسردگ کم ر م اهمالکاری کم ر درجب اسش []8
در دقاه کمالگرای ناهرنجار ا طری جمرک هی ا حو هر جعیین
اس انواردهای کمالگرایان م جرس ا اش با کرد دالشب جع ش
مر ی در جکالیف م دسئالی ها د شاد یشرا جمایش هش جکمیش
جکالیف ه ششک هسشیار عشال انجشا آ هشا را هسشیار دششک م
ناخاشاینو د سا د []11
اهمششالکششاری هش داکششال کششرد کششاری هش آینششو م جمایش
لیردنطق هرای ه جأخیر انواخ ن جکالیف ک هایشو انجشا ششاد
ع رلر آگاه ا ییادوهای دنفش آ اطش ق دش ششاد [ ]12م
جصایری ا یس دغایرد م ناهماهنر هین نی انجا یس عمش م
انجا داد ماگع آ عم ارال د کنو [ ]13در دارد اینک آیشا
اهمالکار ی یس میژگ شخصی یا ماهسش هش داگعیش اسش
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یژمه های یادی ه هررس عااد درجب هشا اهمشالکشاری
یرداخ انشو ا لم ش ایشن د غیرهشا کمشالگرایش اسش کش در
دطالعاد دخ ف نق دس قیر آ دارد هررس گرارگرا اسش
هااین حال دطالعاد دحومدی ه هررس نق دیانج گری عاادش
شناخ م دقاه ای نظیر نشخاار اکری یرداخ اس هما طار
ک اشار شو نشخاار اکری در دولهای ششناخ م اراششناخ
ااسردگ ه عناا یس دثلف ک یوی دارد جأکیو گرارگرا اسش
[ ]31 26ا طرف دیرر راهط هین کمالگرایش م ااسشردگ در
یژمه های دخ ف دشخص شو اس [ ]32 23هشا جالش هش
این نکاد دطالع حاضر ها هوف هررس نق ماسط ای نششخاار
اکری در راهط هین کمالگرای م اهمالکاری در گالب یس الرای
دفراد م نظری کمالگرای م اهمالکاری ه شک  1انجا شو
اس

دثرر م آسیب د هش جاانشای حش دسشئ دش ششاد هامرهشای
اراشناخ دثب در حفظ م جوام نشخاار اکری اهمی هسیاری
دارد کسب هین هیش ر در دارد خاد م دششک دالشاد یکش ا
این ناع هامرها اس ک دالب جشوام نششخاار اکشری دش ششاد
اگرچ کسب هین در دارد دشک م هررسش دشوام آ دعمشاال
دنجر ه یاا ن را ح های دثرر نم شاد [ ]28 27ع م هر این
دولهای دیرر نشخاار اکری را ه عناا یس راهبرد ال نشاه در
نظر گرا انو [ ]29ااراد ها نشخاار اکشری هشاال ا ججرهش کشرد
عااطف دنف ط نشخاار اکری یرهی د کننو ه همین دلیش
ه اح مال هیش ری نسب ه جکالیف ناخاشاینو م جرویوآدی دچار
جع ش مر ی هسش نو م آ هشا را هش اح مشال هیشش ری نیمش جمششا
د گذارنو م این عم را هیش ر هش عنشاا جسشکین هشرای ججرهش
کرد هیجاناد آ اردهنو ناش ا جک یف ه کار د گیرنو []31

نشخوارفکری

کمالگرایی

اهمالکاری
شکل  .1مدل مفهومی نقش واسطهای نشخوار فکری در رابطه بین کمالگرایی و اهمالکاری

کمالگرای چنوهعوی در سال  1991جاس اراسش م همکشارا
هرای سنج کمالگرای طراح شو این یرسشناد کمالگرای
را در ش هعو د سنجو م شاد  35سشثال اسش کش  9سشثال
( )25 23 21 18 14 13 11 9 34ه دثلف ی نرران در خصاص
اشششش باهاد  7سشششثال ( )4 6 12 16 31 24 19هششش دثلفششش ی
دعیارهای اردی  5سثال ( )26 21 15 11 1ه دثلف ی ان ظاراد
مالوین  4سثال ( )35 22 5 3هش دثلفش ان قشادگری مالشوین 4
سثال ( )33 32 28 17ه دثلف ی جردیو در دارد کارها م  6سثال
هاگیمانو هر ه دثلف ی سا دا ده اخ صاص داد شو اس ه
هر سثال هر اساس دول لیکرد ا  1جا  5نمر ( =1کاد دخالفر
 =2دخالفر  =3نش دخشالفر -نش دشاااقر  =4دشاااقر  =5کشاد
داااقر) داد د شاد هرای هر هعوی یس نمر م هشرای کش دشااد
یرسشناد نی یس نمر ی ک ه دس د آیو ال ه ذکر اس
ها جال ه ارجباط ضعیف دقیاس سا دا ده ها سایر دقیشاسهشا
هنا ه نظر سا نو دقیاس نمر ی ک کمالگرای ا لمع نمراد
ک ی اهعاد ه ل هعو سا دا ده دحاسب د شاد [ ]33اراس م
همکارا [ ]11دقوار ضشریب یایشای آلفشای کرمنبشاخ نررانش در
خصاص اش باهاد را  1/88دعیار اردی  1/83ان ظاراد مالشوین
 1/84ان قششادگری مالششوین  1/84جردیششو در دششارد کارهششا 1/77
سا دا ده  1/93م هرای نمر ک  1/91ه دسش آمرد اسش
در یژمه حاضر نی آلفای کرمنباخ هرای کمالگرای ک ش 1/84
ه دس آدو اسش ایشن دقیشاس همبسش ر هشاالی هشا دیرشر

روش
نوع پژوهش
یژمه حاضر یس دطالعش جارشیف م ا نشاع همبسش ر م
ه طار خاص دب ن هر دولیاه دعادالد ساخ اری اس
آزمودنی
لادعشش آدششاری ایششن یششژمه ک یشش دانشششجایا دقطششع
کارشناس ش کارشناس ش ارشششو م دک ششری دانشششرا هششای دمل ش
شششررهای جرششرا م جبری ش در سششال جحصششی  92-91هششاد 277
دانشجا ه رمب نمان گیری خاش ای چنودرح ای ان خاب شو
اس ه این رارد ک ا هین دانشرا های دمل ش ششرر جرشرا
چرار دانشرا ه شک جصادا م همچنین دانشرا جبری ان خشاب
گردیو ا دقطع کارشناس دم ک س کارشناس ارشو م دک ری
یس ک س ه طار جصادا ان خاب شونو
ابزارهای پژوهش
ه دنظار لمعآمری داد ها ا سش یرسششناد هش ششر
اس فاد شو
1
 )1دقیاس کمال گرایش چنوهعشوی اراسش [ : ]11دقیشاس

یشر

)Multidimensional perfectionism scale (MPS

1
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طری آلفای کرمنباخ در دطالعش ای کش جاسش سشالادا []44
انجا شو  1/64ه دس آدو
در این یژمه نی یایای ایشن دقیشاس هشا اسش فاد ا رمب
آلفای کرمنباخ  1/85ه دس آدو اس
در دارد رمای این یرسشناد سالادا [ ]44هشا اسش فاد ا
رمای همسان درمن ضریب  1/84را هش دسش آمرد اسش در
ایرا نی رمای این دقیاس ها اسش فاد ا رمب جح یش عشاد م
همبس ر گای ار یاه ششو اسش در هررسش جح یش عشاد
دقوار «کِ اِ اُ  »8هراهر  1/88ه دس آدو اس م همبسش ر
گای ها ها نمر ک دعنادار م دط اب گ ارب شو اس []45

دقیشاسهششای کمششالگرایش ؛ ه ش میششژ کمششالگرایش هرن ش [ ]34م
کمالگرای خاد دشوار م لادعش دشوار در دقیشاس کمشالگرایش
چنوهعوی های م ا [ ]35دارد در ایرا نی اع بار سا ایشن
یرسشناد جاس یژمه های دخ ف ها اس فاد ا رمب جح یش
عاد جأییوی 1ا طری رمب هیشین درس نمای  2دشارد هررسش
گرار گرا ک حاک ا رمای هشاالی ایشن یرسششناد اسش [36
]37
3
 )2دقیاس سبس یاسخ نششخااری  :ایشن یرسششناد جاسش
نالن-هاکسما م دارم [ ]38طراحش ششو اسش م هشاگرینشژاد م
همکارا [ ]39این دقیاس را در ایرا جرلم کرد انو .یرسششناد
سبسهای یاسخ ا دم دقیاس یاسشخدهش نششخااری 4م دقیشاس
یاسخ ده دنحرف کننو حشااس 5جششکی ششو اسش دقیشاس
سبس یاسشخ نششخااری  22عبشارد دارد کش ا یاسشخدهنشوگا
خااس دش ششاد هرکشوا را ا ( 1هرگش ) جشا ( 4ال شب امگشاد)
درل هنوی کننو هشر یایش ششااهو ججرهش دقیشاس یاسشخدهش
نشخااری یایای درمن هشاالی دارد ضشریب آلفشای کرمنبشاخ در
دادن ای ا  %88جا  %92گرار دارد در یژمه الدین  ]41[ 6نیش
همبس ر ها آ دای هشرای دقیشاس یاسشخهشای نششخااری %67
اس
هاگری نژاد م همکارا [ ]39یایشای ایشن دقیشاس را  %88هش
دس آمرد انو در یژمه حاضر نی ضریب یایای الفای کرمنباخ
 1/92ه دس آدشو اسش در دشارد رمایش یشی هشین دقیشاس
یاسخ ده نشخااری ن ایج یژمه های دخ ف نشا دش دهنشو
ک دقیاس یاسخ های نشخااری د جاانشو ششود ااسشردگ را در
دمر های ییریری در نمان های هشالین م لیشر هشالین هشا کن شرل
د غیرهای داننو سطح املیش ااسشردگ م یشا عاادش اسش رس ا
یی هین کنو همچنین این دقیاس د جاانو آسیبیذیری ااشراد
را نسب ه ااسردگ جبیین کنو ع م هراین دقیشاس دش جاانشو
یی هین کننو یس دمر هالین ااسردگ هاشو []39 41
این یرسشناد در ایرا جاس دنصاری [ ]42دشارد هررسش
گرار گرا م رمای آ دارد جالیو اس شااهو درهاط هش رمایش
دح اا نی جاس حسنانوی م همکارا [ ]43دشارد هررسش گشرار
گرا م دع بر اس
7
 )3دقیاس جع مر ی جحصی سالادا م رارب ا [ :]44این
دقیاس هرای املین هار جاس سالادا م رارب شا [ ]44سشاخ م
آ را دقیاس جع مر ی جحصی نا نراد انو این دقیشاس دارای
 27گای اس ک س دثلف را دارد هررس گرار د دهشو دثلفش
امل شاد آداد شو هرای اد حانشاد دثلفش دم ششاد آدشاد
شو هرای جکالیف م دثلف ی سا شاد آداد شو هرای دقاالد
یایا جر اس ضشریب یایشای دقیشاس جع ش مر ی جحصشی ا

شیوه اجرای پژوهش
ه دنظار الرای طر یس ا ان خشاب نمانش دشارد دطالعش م
آداد سا ی یرسشناد ها هشا همشاهنر دسشئالین دانششرا هشای
درهاط اهرا های یژمه ه رشارد گرمهش هشر رمی دانششجایا
دن خب الرا گردیو ه دنظار ل ب همکاری دانشجایا هر حفشظ
دحردان هاد اط عاد م ه نا هاد یرسشناد های آنشا جأکیشو
شو هرای جکمی یرسشناد ها ها هماهنر اساجیو در یایا ک س
درس اس ادان ک ک سششا هش عنشاا نمانش ان خشاب گردیشو
دانشجایا یرسشناد ها را جکمی کردنو  277نفر ا دانششجایا
دانشرا ها در این یژمه شرک کرد م یرسشناد ها را جکمیش
نمادنو د اس دود دا یاسشخدهش کش دا رچش یرسششناد
حومد  31دگیق طال کشیو ه دنظار عشو جأریرگشذاری جرجیشب
یاسخده یرسشناد هر یکویرر جرجیب الرای چرار یرسشناد ه
گان جصادا در هر ک س جعیین شو
شیوه تحلیل دادهها
داد ها هشا اسش فاد ا نشر ااش ار «اس یش اس اس  » 21م
«لی رل  »118/7هرای دولیاه دعادالد ساخ اری جح ی شونو
9

نتایج
دیانرین م انحراف اسش انوارد ششرک کننشوگا در هریشس ا
د غیرهای یژمه هش جفکیشس لنسشی م همچنشین در کش در
لومل  1ارال شو اس
همبس ر هین د غیرهای یژمه نی در لومل  2ارال شو
اس هما طار ک ن ایج نشا د دهو اهمالکاری ها کمالگرای
م جما اهعاد آ م همچنین ها نشخاار اکری راهطش دعنشادار دارد
در این دیا دم هعو ا کمالگرای یعنش اسش انواردهای اشردی م
سا دا ده ک ه عناا دثلف های کمالگرایش دثبش دحسشاب
د شانو ها ضریب  -1/13م  -1/36ه شک دنف ها اهمالکشاری
راهط دارنو م هقی د غیرها ها اهمشالکشاری راهطش دثبش دارنشو
دقیاس شس م جردیو م ان ظاراد مالوین ه جرجیب ها ضریب 1/45
م  1/15هی جرین م کم رین راهط دثب را ها اهمالکاری دارنو

1

)Confirmatory Factor Analysis (CFA
Maximum Liklihood
)3 Response Styles Questionnaire (RSQ
4 RRS
5 DRS
6 Luminet
7 Solomon & Rothblum Academic Procrastination Scale
2

8

)Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
SPSS 21
10 Lisrel 8.7
9
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جدول .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

لنسی
درد ()N=118

ک ()N=277

()N=159
د غیر

M

SD

M

SD

SD

نمر ک کمالگرای
نرران ا اش با
دعیارهای اردی
ان ظاراد مالوین
ان قادگری مالوین
شس م جردیو
سا دا ده
نشخاار اکری
اهمالکاری

15/46
6/66
4/12
3/97
3/25
3/28
4/58
13/75
14/19

86/58
25/12
24/88
16/14
9/85
11/67
26/11
48/71
55/13

13/37
5/79
3/65
4/12
2/79
3/11
3/75
11/59
13/25

92/17
26/66
25/86
17/16
11/59
11/88
24/66
47/11
56/94

M
14/84
6/34
3/89
4/16
3/18
3/22
4/29
12/89
13/75

88/96
25/72
25/31
16/57
11/17
11/18
25/43
48/12
55/83

جدول .2همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 1اهمالکاری

 2کمالگرای

 3نرران ا اش با

**1/31
**1/28
*-1/13
**1/15
**1/37
**1/45
**-1/36
**1/23

1
**1/87
**1/56
**1/67
**1/67
**1/71
1/11
**1/32

1
**1/32
**1/39
**1/56
**1/61
-1/15
**1/35

 4دعیارهای اردی

 5ان ظاراد مالوین

 6ان قادگری مالوین

 7شسم جردیو

 9نشخاار
اکری

 8سا دا ده

1
1
2
3
4
5
6
7
8

1
**1/39
1/19
*1/15
**1/28
1/14

1
**1/29
**1/31
1/15
*1/15

1
**1/55
*-1/14
**1/27

1
*-1/15
**1/31

1
-1/15

1

* p <.05, ** p <.01

جدول  .3ضرایب مستقیم و کمالگرایی و نشخوار فکری بر اهمالکاری

دسیر

ضریب دسیر

ار ب t

ن یج

کمالگرای

اهمالکاری

*1/51

6/48

جالیو دول

کمالگرای

نشخاار اکری

*1/45

5/98

جالیو دول

نشخاار اکری

اهمالکاری

*1/18

2/62

جالیو دول

GFI =1/95

CFI =1/97

RMSEA =1/16

df =51

X2 =113/23

X2 /df= 2/22

* p <.05

هما طار کش در لشومل  3نششا داد ششو اسش دقشادیر
شاخصهای جناسب حشاک ا هشرا ب هسشیار خشاب دشول اسش
نسب کای دم هر درل آ ادی هراهر ها  2/22م کم شر ا  3دقشوار
«آر ا اس ای اِی » 1هراهر ها  1/16کم شر ا دقشوار جعیشینششو
یعنش  1/18اسش شششاخص هششرا ب جطبیقش  2هراهششر هششا  1/97م
شاخص نیکای هرا ب 3هراهر ها  1/95هردم هاالجر ا دقشوار دجشا
یعن  1/91اس ضرایب دسیر م دی ا دعناداری درهاط هش هشر
دسیر در لومل  3ارال شو اس

ا جح ی همبس ر د جاا ن یج گرا ک ااش ای نمشراد در
دقیاس های اس انوارهای اردی م سا دا ده ها کاه نمراد در
اهمالکاری همرا اس م هرگان اا ای در نمراد دقیشاسهشای
دیرر کمالگرای م نشخاار اکری ها اا ای نمراد در اهمالکاری
همرا اس ه دنظار ار یاه راهط هین کمالگرای م اهمالکاری
ه شک دس قیر م همچنین هررس راهط آ ها هشا ماسشط گشری
نشخاار اکری ه عناا یشس د غیشر دیشانج ا رمب دشولیشاه
دعادالد ساخ اری اس فاد شو اس

1

)Root Mean Squares of Error Approximation (RMSEA
)Comparative Fit Index (CFI
)3 Goodness of Fit Index (GFI
2
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نشخوار فکری

* 1/45

* 1/18

کمالگرایی

اهمالکاری

*1/51
نمودار  .2مدل ساختاری نهایی روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای کمالگرایی ،نشخوار فکری و اهمالکاری
جدول .4ارزیابی اثر غیرمستقیم با روش بوتاستریپ

β

دسیر
کمالگرای

نشخاار اکری

ا همالکاری 1/186

هما طار ک در نمادار  2دششاهو دش ششاد هشر دم د غیشر
کمالگرای م نشخاار اکری هر اهمشالکشاری جشأریر دعنشادار دارد
کمالگرای ها ضریب  β =1/51هر اهمالکاری جأریر دس قیر دارد
همچنین کمالگرای ها ضریب  β=1/45هر نششخاار اکشری جشأریر
دس قیر دارد ک ا این طری نی جأریر لیردس قیر هر اهمالکاری
دارد؛ هناهراین ارضی ار جحقی ک نشا دهنو راهط ع هین
کمالگرای م اهمالکاری ه ماسط نشخاار اکری هاد جالیشو ششو
نرای ا ن ایج حاک ا آ اس ک نشخاار اکری جأریر دس قیر هشر
اهمششالکششاری هششا ضششریب  β=1/18دارد لر ش آ دششا رماه ش
لیردس قیر ا طری د غیر دیانج ا رمب هاداس رپ 1اسش فاد
شو ک ن ایج آ در لومل 4ارال شو اس
ار یاه رماه لیردسش قیر هشا اسش فاد ا رمب هشاداسش رپ
نشا د دهو راهط کمالگرای م اهمالکاری ه ماسشط نششخاار
اکری ها ضریب  β =1/186م ها جال ه اینک حو هاال م حو یایین
رفر را در هرنم گیرد دیشانج گشری دش ششاد؛ هنشاهراین راهطش
لیردس قیر هین کمالگرایش م اهمشالکشاری هش ماسشط نششخاار
اکری در سطح  1/129دعنادار اس

1/117

1/146

1/129

جکالیف ال ناب د کننو م دچار اهمالکاری د ششانو در دقاهش
ااراد ها کمالگرای دثب هشا مضشع اسش انواردهای هشاال ال نشاب
دنطق ا شکس م عم کرد هسیار دگی انری م اش یاق یشادی
هششرای کادش کششرد جکششالیف خششاد دارنششو م ه ش همششین دلی ش ا
داگعی های چشال هرانریش ی کش درهردارنشو دااقیش هسش نو
ه لای ال ناب کرد اس قبال د کننو []53 52 51 51
ن ایج ه دس آدو ا دول دعادالد ساخ اری هیشانرر ملشاد
رماه دعنادار هین کمالگرای نشخاار اکری م اهمالکشاری هشاد
ک در این دیشا نقش دیشانج نششخاار اکشری در راهطش هشین
کمالگرای م اهمالکاری جالیو شو ایشن یاا ش همسشا هشا ن شایج
یژمه رانشولس م همکشارا [ ]23اسش کش نششا دش دهنشو
گرای ه ال ناب ا شکس ه دلیش آدشادگ ششناخ لرش
گابه نر م حساسی ااراط نسب ه خطر عادش ارش در
ه کارگیری نشخاار اکشری در ااشراد هشا کمشالگرایش هشاال اسش
3
همچنین این ن ایج ها یاا های شارد م د دانیا  ]54[ 2اسکینا
م همکارا [ ]55ه نکش این م الد  ]56[4هشریس 5م همکشارا
[ ]6اکنار 6م همکارا [ ]57م همچنین ها ن ایج یشژمه آی شا م
آگری ]58[ 7ک نشا د دهنو ااراد کمالگرا ع م هر ار یشاه م
ان قاد ااراط ا خاد جمای ه نشخاار اکری در دشارد شکسش م
نیا شا هرای کاد هاد دارنو همسا اس
رانولس م همکارا [ ]23دع قونو کمالگرایا ه دلی اینک
ع د نفس خاد را در دعرض خطر د هیننو م اضشطراب هشاالی را
ججره د کننو سع در ج ب هی ا انوا م کار دوام ن هاانری
رسیو ه دااقی ه ک هیش ر ه دلی ال ناب ا شکس دارنو؛

بحث و نتیجهگیری
یژمه حاضر ها هوف جعیین نق دیانج نشخاار اکری در
راهط هین کمالگرای م اهمالکاری انجا شو ن ایج ار یاه دول
ساخ اری نشا داد ک هین کمالگرای م اهمالکاری راهط ع ش
دعناداری ملاد دارد این یاا همسا ها دطالعشاد یشژمه هشای
دخ ف اس ک ه دطالع راهط هین کمالگرای م اهمالکشاری
یرداخ انو [ ]49 48 47 46این یژمه ها نشا داد انشو کش
ااراد ها کمالگرای دنف ه دلی جمرکش هشر ار یشاه دیرشرا ا
خشاد م جشرس ا شکسش در دسش یاه هش اسش انواردهای هشاال ا

Bootstrap

حو یایین

حو
هاال

سطح دعناداری

2

Short&Mazmanian
Schiena
4 Blankstein&Lumley
5 Harris
6 O’Connor
7 Ito & Agari
3

1
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هاال ملاد ااکار نشخاار شانو هایو دشارد ار یشاه م دردشا گشرار
گیرد در این یژمه اق نق یس دثلف شناخ در راهط هین
کمالگرای م اهمالکاری دارد هررس گرار گرا اس هنشاهراین
ییشنراد د شاد یژمه هشای آجش هشر نقش سشایر دثلفش هشای
شناخ را اری هیجان م دیرر د غیرهای دیانج م جعوی گشر
در راهط هین کمالگرای م اهمالکاری جمرک کننو همچنین ه -
دنظار اطمینا ا جعمیر این دول ه سایر لمعی ها جحقیقشاد
هیش ر ه میژ رمی لمعی هالین ضرمری ه نظر د رسو

هناهراین آنا دمکن اسش در اطمینشا خشاطر رسشیو در دشارد
اینک آیا عم آ ها ه انوا کاا خاب اس یا ن نشخاار اکری
داش هاشنو نشخاار اکری در دارد اس انواردهای کمالگرایانش
جرس ا شکس م ان قاد ااراط ه دلی اش باهاد د جاانو دنجر
ه ایجاد شس م جردیو شاد شس م جردیو ااراط ع م هشر اینکش
دال ب ناجاان در جمای گال شو هین ال ای درشر م لیشر درشر
جک یشف م همچنشین دالشب نششاجاان در املایش هنشوی کششرد در
عم کرد چنو جک یف د شاد دنجر ه میرای هی ا حو جک یف
م درمر ییاس آ ررف دا یاد م ا دس را ن داعشو دقشرر
هرای ارال جک یف د شاد [ ]59درماگع نررانش در دشارد اشش با
جنرا چالش نیس ک کمالگرایشا هشا آ داالش هسش نو ه کش
راهبردهای ه کار گرا شو هرای یاسشخ داد هش آ ا اهمیش
هیش ری هرخاردار اس ااکار جکشراری م دشوام نش جنرشا دالشب
یاا ن را ح دثرر نم شاد ه ک هاعث ا دس را ن دا م جع
مر ی ه دلی جرس ا شکس م درن یج عم کرد ضعیف د شاد
[]31 17 47؛ ه عبارددیرر نششخاار اکشری هشا هشوف ییششبرد
اهواف دسش یاه هش اسش انواردها م ال نشاب ا شکسش رشارد
د گیرد ادا دعماال در ه کارگیری رمبهشای حش دسشئ دشثرر
ماگع نم شاد ه ک هاعث ایجاد چرخش دعیشاه ا ااکشار دنفش م
جکراری م ه کارگیری راهبردهای ال ناه در هراهر جک یف د شاد
هر اسشاس دشول اراششناخ نششخاار اکشری ایشن ارآینشو
نجیر های طاالن ا ااکشار عمشوجا ک دش هسش نو کش در آ
شخص ج ب د کنو ه سشثالهشای درهشار ی دعنشای رمیشوادها
(داننو «چرا دن چنین احساس دار ») یاسخ دهو [ ]61نشخاار
اکری خصیص ی دحاری سنور شناخ  -جالر در ااسردگ
اس ک در یاسخ ه ااکار دنف لمرین م ججره ی اقوا اعّال
د شاد ایشن سشنور ا طریش جشوام هخششیو هش لمرینش م
هامرهای دنف شو ه دمر های ااسرد سا دنجر د ششاد [31
 ]61هر اساس این دول هامرهای اراشناخ دثب درهار ی د ایا
م دنااع نشخاار اکری ارد را هردش انری انشو جشا درگیشر نششخاار
اکری شاد چنین هامرهشای ا نششخاار اکشری هش عنشاا رمب
خادجنظیم م دقاه حمای د نماینو هااینحال نشخاار اکری
شاد اط عاد کم هرای هربشاد هخششیو هش ججشارب عشاطف
دنف اس [ ]27م درگیری ااراد در جفکشر دنفع نش م جکشراری
درهار ی ع لر ااسردگ هاعث جوام آ ها د گردد ایشن جش ب
ااراد ه رارد نشخاارهای ذهن درآدو م ن جنرا ا هار این ع لر
ااسردگ نم کاهو ه ک هاعشث جششویو آ هشا دش گشردد []62؛
هناهراین یاسخهای نشخااری نقطش دقاهش حش دسشئ دشثرر م
ساخ ار یاا اس م دانع هرم را ارهای دثرر د شاد []38
یاا های ایشن یشژمه عش م هشر اینکش هش دفرشا سشا ی
اهمالکاری کمس د کنو د جاانو در شناسای عااد ششناخ
اهمالکاری ارال راهبردهای انطباگ جر ه ااراد ها اهمالکاری هاال
م جومین رمبهای دناسب ییشریری م دردا دشثرر ماگشع ششاد
ااراد کمالگرا ه دنظار ان خاب هر رین گ ین جمای هش نششخاار
اکری در دارد ییادوهای اح مال دارنو ک نرای شا دالشب جع ش
مر ی م اهمالکاری د شاد ه همین دلی در ااراد ها اهمالکاری
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