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 «گرایی هیلمقیاس کمال»

 

ای که بیشترین ویهگوانده و های زیر را با دقت خخواهشمندیم گویهاست. گرایی تهیه شدهپرسشنامه زیر برای بررسی کمال

 تناسب را با شما دارد انتخاب نمایید.

 
 

 فرم: یکنندهلیتکماطالعات 

 میزان تحصیالت: .................... ..........سن: .............................. ........جنسیت: .......................... 
 

 

 

     برای اینکه راضی باشم کارهایم باید عالی باشد. 1

     حساسم .  ازاندازهشیبنسبت به نظرات دیگران  2

ه ب والًمعممن نیست   یاستانداردهاوقتی کارهای دیگران در حد  3

 .دهمیماطالع   هاآن

    

     .کنمیمفکر  دقتبهدرباره  اختیارهای خود   یریگمیتصمقبل از  4

ظر ناگر اشتباهی مرتکب  شوم، ممکن است مردم نسبت به من  5

 خوبی نداشته باشند.

    

     .امبوده فشارتحتبهترین بودن  والدینم برای از طرفهمیشه  6

 یدشواربه کمال انجام دهم، زمان برایم از حداگر کاری را کمتر  7

 .شودیمسپری 

    

ه ب بیعیبهمیشه انرژی خود را برای به دست آوردن یک نتیجه  8

 .برمیمکار 

    

 تیکفامعددیگران مقایسه، و اغلب احساس  یباکارهاکارهایم را  9

 .کنمیم

    

     .شومیم وقتی دیگران استانداردهای من را  رعایت نکنند آشفته 10

     خود باشند. یسر جاچیزها باید  کنمیمفکر  11

 موافقم
 کامالً

 موافقم

 

 مخالفم
 کامالً

 مخالفم

 

اهیهگو  
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     .کنمیم یزیربرنامهبیشتر تصمیمات خود را  12

     .شومیماز شکست خوردن خیلی شرمنده  13

     .اندداشتهنگهمرا با استانداردهای باال  نمیوالد 14

 ازاندازهشیبم دهم، یا نیاز دارم انجا امدادهبرای کارهایی که انجام  15

 نگرانم. 

    

     برایم بسیار دشوار است. تماممهینتحمل کارهای  16

     درباره واکنش دیگران به کارهای خود حساس هستم. 17

ر ، کمت هاآندیگران به خاطر کارهای ضعیف  یهابهانهدر مورد  18

 صبور هستم.

    

     .کنمیمیک  شخص منظم معرفی  عنوانبهخود را   19

     .شودیماتخاذ  هاآنبسیاری از تصمیماتم بعد از تفکر درباره  20

     .دهمیمواکنش نشان  شدتبهدرباره اشتباه  21

     راضی کردن والدینم  کار بسیار دشواری است. 22

     روزم خراب است. یهمهاگر اشتباهی انجام دهم   23

     باید بهترین باشم. دهمیمدر هر تکلیفی که انجام  24

     ا نه.ی  کنندیم دیتائهمواره نگران آن هستم که مردم رفتار مرا  25

     .کنمیماغلب اوقات از دیگران انتقاد  26

     و منضبط باشم. افتهیسازماندوست دارم همیشه    27

     م.ر دارنیاز به تفک معموالً خواهمیمقبل از اینکه بدانم چه  28

احترام  یاگونهبه کنمیممن پی ببرد احساس  اشتباهبهاگر کسی  29

 .امدادهازدستاو را  

    

     والدینم برای پیشرفت من دارای توقعات زیادی هستند. 30

 نآبه  روز را  یهیبقاگر کار بدی انجام دهم یا چیز بدی بگویم،  31

 .کنمیمفکر 

    

     .کشانمیماستانداردهای باال   یسوبه شدتبهخود را  32

     اشتباه کنم. ترسمیمچون  میگویمچیزی  ندرتبه 33

     . امشدهبارها توسط کارهای  ضعیف و نامرتب دیگران خشمگین  34

     .کنمیمرا اغلب تمیز  امخانه 35



 مرکز

98بزرگمهر، پالک خیابان  ،خیابان قدس ،آدرس: خیابان انقالب اسالمی   

02167612222ـ  4های تماس: شماره  

جهاد دانشگاهی  ظهیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره  

ز ن نیاه زمابیک  برنامه قبل از انجام کاری   یدربارهتفکر  یبرا 36

 دارم.

    

 که هر کاری در مورداگر کاری را خراب کنم ممکن است مردم  37

 کنند. سؤالاز من  دهمیمانجام 

    

س حساوقتی بزرگ شدم، برای انجام درست کارها فشار زیادی ا 38

 .کردمیم

    

ا آن ر  تفکر درباره توانمینم عموماًوقتی مرتکب خطایی شوم  39

 متوقف کنم.

    

     عالی انجام دهم. صورتبهباید هر کاری را  40

     آگاهم. کنندیماز هر چه مردم درباره من فکر  41

     دیگران تحمل کمی دارم.  دقتیبدرباره اشتباهات  42

ار ود قرخای از اینکه بعد از کار با چیزها  بالفاصله آن را در ج 43

 .کنمیمدهم، اطمینان حاصل 

    

     فکر کنم. قاًیعم، یریگمیتصمتمایل دارم قبل از  44

     برای من اشتباه مساوی شکست است. 45

والدینم برای موفق شدن من، فشار زیادی به من تحمیل  46

 .کنندیم

    

     رم.اغلب وسواس دا امدادهبرخی از کارهایی که انجام  رهدربا 47

ته اهی داشمن برداشت اشتب یهاگفتهاغلب نگران هستم مردم از  48

 باشند.

    

     .شومیم دینااماغلب  گرانیداز اشتباهات  49

     تمیز و مرتب است. امخانهگنجه  50

     .رمیگیم یالحظهتصمیمات  ندرتبه 51

     حماقت است. ینشانهاشتباه  52

     عالی باشم. خواهندیموالدینم  امکردههمیشه احساس  53

  ن فکرآام بعد از  شروع  یک برنامه، همواره درباره چگونگی انج 54

 .کنمیم

    

     است. افتهیسازمان  عموماًمحل کار من  55
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     .کنمیماگر یک اشتباه جدی مرتکب شوم، احساس حقارت  56

     .دارند راوالدینم همیشه از من انتظار بهترین بودن  57

     دیگران نسبت به خودم هستم. یدهیعقنگران  هامدت 58
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 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه:

 تعداد مواد مواد عوامل ردیف

-45-39-38-37-33-31-29-25-23-17-15-13-9-5-2 حساسیت بین فردی 1

47-48-52-56-58 

20 

تالش برای عالی  2

 بودن

1-7-8-16-24-32-40 7 

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

ادراک فشار از سوی  4

 والدین

6-14-22-30-46-53-57 7 

 8 54-51-44-36-28-20-12-4 هدفمندی 5

استانداردهای باال برای  6

 دیگران

3-10-18-21-26-34-41-42-49 9 

 

 روایی و اعتبار

 طیفی از باال است که ( گزارش دادند که همسانی درونی پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران2004هیل و همکاران، )

( 1388دی و همکاران )در پژوهش جمشی  .(2009برای همه خرده مقیاسها را در بر می گیرد)لول و لیمکی 91/0تا  83/0

ای بررسی روایی مقیاس از بود و بر 89/0از روش آلفای کرونباخ  ضریب پایایی کل پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران

ذکور مقیاس م ود کهتحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن ب

 .عامل می باشد 6مشتمل بر 
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 روش نمره گذاری

( اعتباریابی 4امال موافق)=ک(، 3(، موافق)=2(، مخالف)=1مال مخالف)=این مقیاس بر پایه مقیاس لیکرت چهار گزینه ای کا

 و رواسازی شده است. جدول زیرعوامل وموارد مربوط به آنها را نشان می دهد. 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره
58 174 232 
 

 شد.باشد، کمال گرایی در فرد در حد پایین می با 116تا  58الف. چنانچه نمره محاسبه شده بین 

 باشد، کمال گرایی  در فرد متوسط می باشد. 174تا  116ب. چنانچه نمره محاسبه شده بین 

 به باال باشد، کمال گرایی در فرد باال می باشد. 174ج. چنانچه نمره محاسبه شده 

 


