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 استان پرورش و مدیران آموزش گرایی درهاي کمالبندي مؤلفهشناسایی و رتبه، هدف پژوهش

یابی بود. جامعه کاریردي و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه، ر هدفاز نظ مازندران بود. این پژوهش

هاي ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان آماري را کلیه مدیران و روساي گروه

نفر با روش  338تعداد ، دادند که بر اساس فرمول کوکراننفر تشکیل می 2653مازندران به تعداد 

ها از آوري دادهبه عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع» ايطبقه -ايادفی خوشهتص«گیري نمونه

استفاده شد. روایی صوري و  مؤلفهدر دو بعد و نه  سؤال 60گرایی با ساخته کمالنامه محققپرسش

 78/0 با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ متخصصان رسید و پایایی آن ییدتأبه  محتوایی ابزار

تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج نشان داد  ها از آزمونجهت تجزیه و تحلیل دادهمحاسبه شد. 

ترین تأثیر و بعد داراي بیش 955/0بعد پیشرفت دهنده با بار عاملی ، گراییکه؛ در بین ابعاد کمال

، گرایی پیشرفت دهندهمالترین تأثیر است. همچنین در بعد کداراي کم 926/0بازدارنده با بار عاملی 

ترین داراي کم» تالش براي عالی بودن«ي ترین تأثیر و مؤلفهداراي بیش» میل به نظم و ترتیب«ي مؤلفه

- ترین و مؤلفهداراي بیش» نگرانی در برابر اشتباهات«ي مؤلفه، گرایی بازدارندهتأثیر است. در بعد کمال

  ت.ترین تأثیر اسداراي کم» نشخوار فکري«ي 
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  مقدمه

 و سالم کارکنان داشتن پیشرفت هر سازمانی از جمله آموزش و پرورش مستلزم و تعالی

شود.  شخصیت رشد تکامل و موجب تواندمی دیگران با سالم روابط و است بانشاط

 و کیفی سطح ارتقاء باعث انیرو از سالمت مدیران برخورداري و سالم شخصیت داشتن

 داشت. خواهد پرورش جامعه امر در حیاتی بسیار نقش و شد خواهد آموزش کمی

 بسزایی تأثیر عملکرد مدیران بر گراییکمال مثل، افراد شخصیتی هاياز ویژگی برخی

هاي شخصیتی است که گرایی یکی از ویژگی). کمال1395، دارند (سلیمیان و همکاران

، 1هوتولس -(کارنر  دارد اشاره بودن مرتب سازماندهی و نظم بر حد از بیش تاکید به

همه  ي) و نشان دهنده گرایش و عالقه فرد به درك محیط پیرامون خود به گونه2014

شوند. ها حاصل میها یا شکستنتایج به شکل موفقیت، یا هیچ است که به موجب آن

اي توسط ل تاریخ به صورت گستردهدر طو، آن بر رفتار یرتأثانگیزه کمال و 

) مورد 1950( 2از جمله هورناي، گرپردازان روان تحلیلبه ویژه نظریه، انشناسروان

-هاي فردي زیادي در کمالبحث قرار گرفته است. بر اساس شواهد موجود تفاوت

، پروازانهگرایی داشتن اهداف بلندهاي کماللیکن مهمترین مشخصه، گرایی وجود دارد

غیر قابل وصول و تالش افراطی براي رسیدن به این اهداف است (موفیلد و ، طلبانهجاه

  ).2016، 3همکاران

گرایی را داراي دو بعد سازگار (مثبت) و ناسازگار (منفی) ) کمال2000(، 4هامچک

 و خاص گرا معیارهايغیرکمال افراد به نسبت دو هر منفی و مثبت گرایانکمال داند.می

دیگران نگرانند  تأیید نکردن از و دهندمی دیگران به ارزیابی زیادي دارند. اهمیت متعالی

براي  هاي خودتالش پذیرند و ازگرایان سازگار انعطاف). کمال2010، 5و یانگ (استوبر

نشود.  هرچند معیارهاي شخصی آنها محقق، کننداحساس رضایت می هدف به رسیدن

، زاده و همکارانبینند (رمضانگر میهدیدکننده و حمایتغیر ت نسبتاً محیط را بنابراین

 از، دلیل و به همین پذیري ندارندانعطاف، ناسازگار گرایانکمال، ). در مقابل1392

 همواره هاآنراضی نیستند. ، باشد ستایش دیگران قابل دید از چند هر خود عملکرد

                                                                                                                                        
1. Karner-Huţuleac 
2. Horney 
3. Mofield et al. 
4. Hamachek 
5. Stoeber & Yang 
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-می گرغیر حمایت و یدکنندهرا تهد محیط لذا و دارند قرار شکست از ترس تحت تأثیر

 دستیابی از سربلندي پس و رضایت احساس با را مثبتی ارتباط گرایان مثبتدانند. کمال

، دارند. در مقابل شکست از پس رضایت عدم مثبتی با ارتباط و دهندمی نشان به هدف

 شکست و موفقیت شرایط هر دو از پس رضایت عدم با مثبت ارتباط منفی گرایانکمال

  ).2010و یانگ  دهند (استوبرمی نشان خود زا

، پایین نفس عزت نظیر آسیب شناختی پیامدهاي منفی با گراییکمال به طور کلی

نشانگان  و گناه احساس، خود انتقادگري، غیرمنطقی باورهاي، تعلل و اضطراب

با  مثبت گراییکه کمال). در حالی2008، و همکاران 1است (استوبر مرتبط افسردگی

، باال نفس عزت، مثبت عاطفۀ، پیشرفت براي کوشش از جمله تريسالم تجارب

 به زیاد نیاز افراد است. این ارتباط و عملکرد شغلی در و خودشکوفایی خودکارآمدي

، آورند و با هدف موفقیتفردي دارند و به کارهاي سخت روي می و موفقیت پیشرفت

توانند ي سطح باالي عملکردي میشوند و ضمن تاکید بر معیارهابرانگیخته می

). 2017، 2ها را بپذیرند (لسین و پارادوهاي بیرونی را درك کنند و محدودیتواقعیت

گرایی سازگار و مثبت دارند این است که عالوه بر اینکه دلیل موفقیت افرادي که کمال

 هايدیتمحدو هم هایشان نیز واقفند وهایشان شناخت دارند بر محدودیتبر توانمندي

، فرد و همکارانپذیرند (سلطانیمی خوبی به را اجتماعی هايمحدودیت هم و فردي

1387.(  

 تیمی هنجار، گرایی کمال تأثیر«در پژوهشی با عنوان ، )1395سلیمیان و همکاران (

 بین نشان دادند که» بسکتبال رشته در بازیکنان پرخاشگرانه رفتارهاي بر جو اخالقی و

، عملکرد فردي استانداردهاي مجموعه، اشتباهات درباره افراطی گرانیگرایی (ن کمال

 دهی) و عملکرد و سازمان درباره تردید و شک، والدین انتقادات، والدین انتظارات

در ، )1394دارد؛ رضوي و همکاران ( وجود معنادار منفی پرخاشگرانه رابطه رفتارهاي

ی اعتیاد به کار در کارکنان آموزش و قش کمال گرایی در پیش بینن«پژوهشی با عنوان 

هاي کمال گرایی منفی شامل خرده مؤلفه نشان دادند که؛» پرورش شهرستان الشتر

به طور  و هدفمندي ادراك فشار از سوي والدین، هاي نظم و سازماندهیمقیاس

                                                                                                                                        
1. Stoeber 
2. Lessin & Pardo 
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 در پژوهشی، )1394نژاد و خدادادي (د؛ حاتمکنمعناداري اعتیاد به کار را پیش بینی می

 بدنی تربیت معلمان سازمانی توانمندسازي با راییگکمال بین ارتباط بررسی«با عنوان 

 با گراییکمال بین داريمعنی و مثبت رابطهنشان دادند که؛ » مهاباد شهرستان

در پژوهشی با ، )1392راد و همکاران (؛ میرزاییدارد وجود سازمانی توانمندسازي

بین ابعاد  نشان دادند که» گرایی و شخصیت در مدیرانررسی رابطه ابعاد کمال ب«عنوان 

بین ابعاد . کمال گرایی و نورزگرایی دانشجویان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد

کمال گرایی خویشتن مدار و دیگرمدار با گشودگی همبستگی مثبت و معنی دار وجود 

نفی و معنی دار وجود بین کمال گرایی خویشتن مدار با برون گرایی همبستگی م. دارد

؛ باشدبین کمال گرایی خویشتن مدار با وظیفه شناسی همبستگی معنی دار نمی. دارد

 با گراییکمال ابعاد رابطه«در پژوهشی با عنوان ، )1392ملتفت و ساداتی فیروزآبادي (

به  مثبت گرایینشان دادند که کمال» شیراز شهر دبیرستانی آموزاندانش در خالقیت

 کل در را خالقیت بینیپیش قابلیت، منفی منفی به صورت گراییکمال و مثبت صورت

- کمال«در پژوهشی با عنوان ، )1390دارد؛ حاجلو و همکاران ( دختران گروه گروه و

نشان دادند که؛ » گرایی و خودکارآمدي در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت

والدینی و رابطه مثبت با معیارهاي شخصی و خودکارآمدي رابطه منفی با بعد انتظارات 

گرایی (نگرانی در مورد سازماندهی پرستاران دارد. همچنین از میان ابعاد کمال

معیارهاي ، انتقادات والدینی، انتظارات والدینی، تردید در مورد اعمال، اشتباهات

پرستاران  بینی خودکارامدي درشخصی و سازماندهی) تنها بعد سازماندهی توانایی پیش

 بینی پیش براي مدلی تدوین«در پژوهشی با عنوان ، )1390را داشت و بشر دوست (

 در شناختی روان بنیادي نیازهاي گرایی و کمال ابعاد براساس و منفی مثبت عواطف

از برازش خوبی  ارائه شدهمدل  نشان داد که» تهران اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان

، رت که ابعاد مثبت کمال گرایی یعنی تالش براي عالی بودنبه این صواست. برخوردار 

معناداري با نیازهاي خود مختاري و  ارتباط مثبت و، منديهدف دهی ونظم و سازمان

نگرانی از اشتباهات و  گرایی از جمله. ارتباط بین ابعاد منفی کمالدارندشایستگی 

  .معنادار بود یستگی معکوس ونشخوار فکري نیز با نیازهاي بنیادي خود مختاري و شا
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گرایی و بررسی ارتباط کمال«در پژوهشی با عنوان ، )2017و همکاران ( 1گانگ

به بررسی اثرات تعاملی دو جنبه اصلی  «2 × 2 ییگراهوش هیجانی: آزمون مدل کمال

ارزیابانه) بر هوش هیجانی دانشجویان  هايو نگرانی شخصی گرایی (استانداردهايکمال

هاي هوش هیجانی ند و نشان دادند که؛ استانداردهاي شخصی مثبت با تمام جنبهپرداخت

هاي ارزیابانه (نگرانی از اشتباهات منفی) با ارتباط معناداري دارد. در حالی که نگرانی

هاي هوش هیجانی به جز استفاده از احساسات براي حل مشکل نیز ارتباط تمام جنبه

 گراییکمال، مطلق ارزیابانه هاينگرانی، شخصی مطلق معناداري دارد. استانداردهاي

 2گرایی شناسایی شدند؛ اشبی و گنیلکاگرایی به عنوان ابعاد کمالکمال ترکیبی و عدم

که » رابطه کمال گرایی چند بعدي و استرس درك شده«در پژوهشی با عنوان ، )2017(

دست یافتند که؛ کمال به این نتایج ، دانشجوي کارشناسی انجام دادند 323بر روي 

گرا) در سطوح استرس و مقابله با ناسازگار و غیر کمال، گرایی با سه بعد (سازگار

گرایی ناسازگارانه و استرس ادراك شده رابطه وجود یکدیگر متفاوت بودند. بین کمال

شخصیت و تفکر ، کمال گرایی«در پژوهشی با عنوان ، )2017( 3دارد؛ استوبر و کار

نه تنها در روابط بین ، ن دادند سیستم رویکرد رفتاري و رفتار مهار سیستمنشا» آینده

گرایی و تفکر بلکه در ارتباط بین کمال، گرایی و تجارب عاطفی گذشته نقش داردکمال

-رابطه کمال«در پژوهشی با عنوان ، )2016و همکاران ( 4آینده نیز نقش دارد؛ اسمیت

کمال ، نشان دادند که؛ کمال خودگرا» یگرایی و خودشیفتگی: مروري فراتحلیل

نمایی خود شیفتگی ارتباط دارد در حالی کمال و کمال خود ارتقاء با بزرگ، دیگرگرا

در پژوهشی با ، )2016و همکاران ( 5اجتماعی با خودشیفتگی ارتباط ندارد؛ چانگ

دادند که؛ نشان » گرایی بر رفتار نوآورانه و فرسودگی شغلی کارکناناثرات کمال«عنوان 

معناداري دارد ولی کمال منفی بر فرسودگی  یرتأثکمال مثبت بر رفتار نوآورانه کارکنان 

 تأثر«در پژوهشی با عنوان ، )2015( 6معناداري دارد و کانتن و یسیلتاس یرتأثشغلی 

نشان » سالمت روانی و خستگی عاطفی کارکنان، گرایی مثبت و منفی بر تعامل کارکمال

                                                                                                                                        
1. Gong 
2. Ashby & Gnilka 
3. Stoeber & Corr 
4. Smith 
5. Chang 
6. Kanten & Yesıltas 
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مثبت دارد.  یرتأثگرایی مثبت بر تعامل کار و سالمت روانی کارکنان مالدادند که؛ ک

منفی دارد و هیچ اثر مستقیم بر تعامل کار و  یرتأثگرایی منفی بر سالمت روانی کمال

  خستگی عاطفی ندارد.

هاي گرایی به صورت مثبت و منفی است. رفتارهايدانیم کمالهمانطور که می

 تمجید تقویت و تحسین، پیشرفت از رضایتمندي اسطه احساسو به مثبت گرایانهکمال

). 2014، و همکاران 1شود (بورناممی دهی جهت به موفقیت دستیابی سمت به و شودمی

 مانند آزاردهنده هايمحرك رفع براي تالش واسطه به منفی گراییکمال که در حالی

شوند می برانگیخته ندگیشرم و تحقیر، شدن واقع تمسخر مورد، انتقاد، شکست از ترس

-می واقع بینانه غیر استاندارهاي تنظیم و شکست از براي اجتناب تالش به منجر یتاًنهاو 

 دنبال به را اجتنابی رفتارهاي و افسردگی، اضطراب مانند منفی تجربه احساسات که شود

رورش ). لذا با توجه به اینکه مدیران آموزش و پ1395، دارد (محمودزاده و محمدخانی

نظام تعلیم و تربیت قرار دارند لذا براي موفقیت خود و سازمان آموزش و  رأسدر 

پژوهش حاضر این  سؤالبنابراین پرورش باید کمال مثبت را در خود ارتقاء دهند. 

مازندران  استان پرورش و آموزش در مدیران هاي کمال گراییابعاد و مؤلفه««است که: 

  ».ها چگونه است؟عاد و مولفهبندي این ابکدامند؟ و رتبه

 روش

یابی است. کاریردي و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه، از نظر هدف این پژوهش

هاي ادارات آموزش و پرورش معاونین و روساي گروه، جامعه آماري آن را کلیه مدیران

ه بر دهند کنفر تشکیل می 2653و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 

» ايطبقه -ايتصادفی خوشه«گیري نفر با روش نمونه 338تعداد ، اساس فرمول کوکران

  به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. 1به شرح جدول 

                                                                                                                                        
1. Burnam 
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  تعداد جامعه و نمونه آماري به تفکیک شهرستان .1جدول 

  جمع کل  غرب  مرکزي  شرق  خوشه

  9  رامسر  تنکابن  رنوشه  آمل  بابل  قائمشهر  ساري  بهشهر  گلوگاه  شهرستان

  2075  81  158  110  382  417  271  433  158  65  جامعه

  1  04/0  076/0  053/0  184/0  2/0  13/0  21/0  076/0  031/0  نسبت

  338  13  26  18  62  68  44  71  26  10  نمونه

در دو ، سؤال 60گرایی با نامه محقق ساخته کمالها از پرسشآوري دادهجهت جمع

میل ، تالش براي عالی بودن، (هدفمندي مؤلفهو نه » دارندهپیشرفت دهنده و باز«بعد 

نگرانی در برابر اشتباهات و ، نیاز به تأیید، معیارهاي فردي مثبت، به نظم و ترتیب

استفاده تردید نسبت به اعمال و معیارهاي فردي منفی) ، نشخوار فکري، هاتمرکز بر آن

با استفاده از  ان رسید و پایایی آنمتخصص ییدتأشد. روایی صوري و محتوایی ابزار به 

 ییدتأکه از لحاظ آماري معنادار و مورد  محاسبه شد 78/0 آزمون ضریب آلفاي کرونباخ

ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم است. جهت تجزیه و تحلیل داده

  استفاده شد. 20SPSS افزار

  هایافته

  آموزش و پرورش استان مازندران کدامند؟ رانیددر م گراییابعاد کمالیک:  سؤال

-از آزمون، ها براي اجراي تحلیل عاملیبراي تشخیص کفایت و شرایط الزم داده

شده  ارائه 2استفاده شد که نتایج در جدول  2و بارتلت 1الکین-مایر-هاي تناسب کایزر

  است:

                                                                                                                                        
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test 
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  Bartlettو  KMOنتایج آزمون  .2 جدول

و  KMOآماره   ابعاد

Bartlett  
  نتیجه آزمون

  نام عامل به دست آمده به ترتیب اهمیت

  درصد واریانس

درصد واریانس 

 تبیین شده

گرایی کمال

  پیشرفت دهنده

952/0= KMO  

000/0=sig  

تأیید کفایت و 

  هاهمبستگی داده

  معیارهاي فردي مثبت -1

  میل به نظم و ترتیب -2

  تالش براي عالی بودن -3

  هدفمندي -4

%127/72  

گرایی کمال

  بازدارنده

904/0= KMO  

000/0=sig  

تأیید کفایت و 

  هاهمبستگی داده

  نشخوار فکري -1

  تردید نسبت به اعمال -2

  نگرانی در برابر اشتباهات -3

  ییدتأنیاز به  -4

  یارهاي فردي منفیمع -5

%772/72  

تر از براي همه ابعاد بیش KMOچون مقدار آماره ، 2مطابق نتایج حاصل از جدول 

محاسبه شد. همچنین نتیجه آزمون بارتلت نشان داده که سطح معناداري براي همه  7/0

ها کفایت و همبستگی الزم جهت لذا داده، محاسبه شده است Sig>05/0متغیرها 

اجراي تحلیل عاملی اکتشافی را دارند. درصد واریانس تبیین شده در ستون آخر نشان 

در بعد ، از تغییرات سؤاالت 127/72هنده %گرایی پیشرفت ددهد که در بعد کمالمی

هاي استخراج شده از تغییرات سؤاالت توسط مؤلفه 772/72گرایی بازدارنده % کمال

بررسی تحلیل عاملی اکتشافی و  4الی  3هاي قابل تبیین هستند. در ادامه در جدول

  هاي آن انجام شد.تعیین میزان بار عاملی هر یک از ابعاد و مؤلفه

  نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی .3 جدول

  گرایی پیشرفت دهندههاي بعد کمالبراي مؤلفه 

  بار عاملی چهارم  بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراك  کد سؤال  سؤال

1 716/0  186/0  301/0  170/0  750/0  

2  783/0  180/0  291/0  195/0  793/0  

3  749/0  349/0  255/0  212/0  719/0  

4  734/0  364/0  206/0  213/0  716/0  

5  726/0  155/0  232/0  235/0  770/0  

6  648/0  109/0  259/0  241/0  715/0  
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  بار عاملی چهارم  بار عاملی سوم  بار عاملی دوم  بار عاملی اول  نسبت اشتراك  کد سؤال  سؤال

7  778/0  199/0  250/0  793/0  216/0  

8  762/0  247/0  188/0  799/0  163/0  

9  631/0  229/0  258/0  678/0  229/0  

10  795/0  211/0  194/0  816/0  217/0  

11  787/0  227/0  180/0  808/0  223/0  

12  779/0  257/0  194/0  803/0  176/0  

13  771/0  368/0  718/0  208/0  278/0  

14  789/0  276/0  740/0  230/0  335/0  

15  684/0  240/0  775/0  081/0  136/0  

16  693/0  189/0  701/0  299/0  278/0  

17  725/0  231/0  765/0  190/0  222/0  

18  705/0  182/0  789/0  096/0  202/0  

19  630/0  063/0  699/0  305/0  210/0  

20  678/0  251/0  691/0  275/0  248/0  

21  682/0  699/0  206/0  346/0  175/0  

22  697/0 743/0  293/0  175/0 171/0 

23  710/0 793/0  144/0  120/0 216/0 

24  723/0 781/0  178/0  263/0 108/0 

25  716/0 804/0  179/0  128/0 143/0 

26  631/0 733/0  151/0  224/0 146/0 

27  724/0 771/0  203/0  218/0 202/0 

28  751/0 783/0  261/0  157/0 213/0 

  

گرایی پیشرفت دهنده مشخص شد که بعد کمال 3براساس نتایج حاصل از جدول 

میل به نظم و ترتیب و ، تالش براي عالی بودن، هدفمنديي (داراي چهار مؤلفه

 816/0ترین بار عاملی بیش، است 28تا  1هاي ) که شامل سؤالمعیارهاي فردي مثبت

باشد. بار عاملی می 9مربوط به سؤال  678/0ترین بار عاملی و کم 10مربوط به سؤال 

 28تا  21هاي ) است که شامل سؤالمعیارهاي فردي مثبتي (اول مربوط به مؤلفه

ترین بار عاملی و کم 25به سؤال  804/0ترین بار عاملی در این مؤلفه بیش، باشدمی

میل به نظم و ي (بار عاملی دوم مربوط به مؤلفه شود.مربوط می 21به سؤال  699/0
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ترین بار عاملی در این مؤلفه بیش، باشدمی 20تا  13هاي ) است که شامل سؤالترتیب

شود. بار عاملی مربوط می 20به سؤال  691/0ترین بار عاملی و کم 18به سؤال  789/0

-می 12تا  6هاي ) است که شامل سؤالتالش براي عالی بودني (سوم مربوط به مؤلفه

ترین بار عاملی و کم 10به سؤال  816/0ترین بار عاملی این مؤلفه بیشدر ، باشد

ي بار عاملی چهارم مربوط به مؤلفه شود.مربوط می 9مربوط به سؤال  678/0

به  793/0ترین بار عاملی بیش، باشدمی 6تا  1هاي ) است که شامل سؤالهدفمندي(

  شود.وط میمرب 6به سؤال  715/0ترین بار عاملی و کم 2سؤال 

هاي بعد کمال نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی براي مؤلفه .4 جدول

  گرایی بازدارنده

  سؤال
کد 

  سؤال

نسبت 

  اشتراك

بار عاملی 

  اول

بار عاملی 

  دوم

بار عاملی 

  سوم

بار عاملی 

  چهارم

بار عاملی 

  پنجم

29  K29 723/0  069/0  202/0  334/0  715/0  235/0  

30  K30 732/0  055/0 212/0 387/0 705/0 195/0 

31  K31 678/0  039/0 152/0 170/0 783/0 109/0 

32  K32 691/0  065/0 202/0 347/0 688/0 228/0 

33  K33 662/0  061/0 044/0 154/0 795/0 031/0 

34  K34 623/0  022/0 040/0 167/0 746/0 190/0 

35  K35 643/0  030/0 233/0 224/0 729/0 075/0 

36  K36 696/0  086/0 231/0 765/0 147/0 169/0 

37  K37 674/0  100/0 156/0 748/0 202/0 199/0 

38  K38 596/0  084/0 126/0 679/0 313/0 118/0 

39  K39 718/0  006/0- 188/0 784/0 168/0 199/0 

40  K40 666/0  118/0 014/0 697/0 259/0 316/0 

41  K41 596/0  082/0 169/0 693/0 236/0 158/0 

42  K42 615/0  074/0 057/0 710/0 283/0 148/0 

43  K43 634/0  780/0 094/0 113/0 060/0 004/0 

44  K44 867/0  928/0 002/0 021/0 004/0 075/0 

45  K45 914/0  951/0 044/0 028/0 039/0 071/0 

46  K46 927/0  959/0 008/0 065/0 050/0 023/0 
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  سؤال
کد 

  سؤال

نسبت 

  اشتراك

بار عاملی 

  اول

بار عاملی 

  دوم

بار عاملی 

  سوم

بار عاملی 

  چهارم

بار عاملی 

  پنجم

47  K47 822/0  894/0 084/0 098/0 063/0 057/0 

48  K48 695/0  830/0 007/0 065/0 033/0 014/0 

49  K49 904/0  946/0 054/0 068/0 050/0 006/0 

50  K50 742/0  073/0 828/0 140/0 157/0 087/0 

51  K51 792/0  075/0 866/0 099/0 158/0 043/0 

52  K52 774/0  011/0 842/0 160/0 132/0 146/0 

53  K53 733/0  007/0- 809/0 168/0 140/0 179/0 

54  K54 745/0  057/0 839/0 134/0 127/0 065/0 

55  K55 796/0 052/0 872/0 110/0 100/0 102/0 

56  K56 700/0 069/0 071/0 366/0 239/0 706/0 

57  K57 749/0 005/0 221/0 202/0 220/0 782/0 

58  K58 727/0 067/0 087/0 132/0 084/0 831/0 

59  K59 756/0 035/0 107/0 230/0 094/0 826/0 

60  K60 695/0 045/0 142/0 244/0 221/0 751/0 

گرایی بازدارنده داراي مشخص شد که بعد کمال 4براساس نتایج حاصل از جدول 

تردید نسبت به ، نشخوار فکري، نگرانی در برابر اشتباهاتیید، تأي (نیاز به پنج مؤلفه

ترین بار عاملی بیش، است 60تا  29هاي فردي منفی) که شامل سؤال یارهايمع، اعمال

باشد. بار می 38مربوط به سؤال  679/0ترین بار عاملی و کم 46مربوط به سؤال  959/0

- می 49تا  43هاي ي (نشخوار فکري) است که شامل سؤالعاملی اول مربوط به مؤلفه

ترین بار عاملی و کم 46به سؤال  959/0ترین بار عاملی در این مؤلفه بیش، باشد

ي (تردید نسبت به لفهبار عاملی دوم مربوط به مؤ شود.مربوط می 43به سؤال  780/0

ترین بار عاملی در این مؤلفه بیش، باشدمی 55تا  50هاي اعمال) است که شامل سؤال

شود. بار عاملی مربوط می 53به سؤال  809/0ترین بار عاملی و کم 55به سؤال  872/0

 42تا  36هاي ي (نگرانی در برابر اشتباهات) است که شامل سؤالسوم مربوط به مؤلفه

  و  39به سؤال  784/0ترین بار عاملی در این مؤلفه بیش، باشدیم

بار عاملی چهارم مربوط  شود.مربوط می 38مربوط به سؤال  679/0ترین بار عاملی کم

ترین بار بیش، باشدمی 35تا  29هاي ) است که شامل سؤالییدتأي (نیاز به به مؤلفه
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شود. بار مربوط می 32به سؤال  688/0لی ترین بار عامو کم 33به سؤال  795/0عاملی 

تا  56هاي فردي منفی) است که شامل سؤال یارهايمعي (عاملی پنجم مربوط به مؤلفه

به  706/0ترین بار عاملی و کم 58به سؤال  831/0ترین بار عاملی بیش، باشدمی 60

  شود.مربوط می 56سؤال 

آموزش و پرورش استان  رانیددر م گراییاز ابعاد کمال کیسهم هر  دو: سؤال

  مازندران چگونه است؟

گرایی بر حسب میزان بار عاملی هر هاي کمالبندي ابعاد و مؤلفهسهم بندي و رتبه 

  ارائه شده است: 5ها در جدول یک از ابعاد و مؤلفه

 بر حسب بار عاملی گراییهاي متغیر کمالسهم بندي ابعاد و مؤلفه .5جدول 

 رتبه  بار عاملی رتبه  عاملیبار  مؤلفه  ابعاد

کمالگرایی پیشرفت 

 KPدهنده 

 A 826/0 3 يهدفمند

955/0  1  
 B  804/0 4بودن تالش براي عالی 

  C  865/0 1 بیترتمیل به نظم و 

 D  829/0 2مثبت معیارهاي فردي 

 گرایی بازدارندهکمال

KB 

 E  826/0 2 دییتأنیاز به 

926/0  2  

 F  847/0 1تباهات اشنگرانی در برابر 

 G  544/0 5 يفکرنشخوار 

 H  650/0 4اعمال تردید نسبت به 

 I  725/0 3 یمنفمعیارهاي فردي 

گرایی داراي هاي کمالدهد که همه ابعاد و مؤلفهنشان می 5نتایج حاصل از جدول 

 ییدتأگرایی کمالها بر لذا تأثیر همه ابعاد و مؤلفه، باشندمی 5/0تر از بار عاملی بیش

-داراي بیش 955/0بعد پیشرفت دهنده با بار عاملی ، گراییگردد. در بین ابعاد کمالمی

ترین تأثیر است. همچنین در داراي کم 926/0ترین تأثیر و بعد بازدارنده با بار عاملی 

 865/0با بار عاملی  »میل به نظم و ترتیب«ي مؤلفه، گرایی پیشرفت دهندهبعد کمال

- داراي کم 804/0با بار عاملی » تالش براي عالی بودن«ي ترین تأثیر و مؤلفهاراي بیشد

با » نگرانی در برابر اشتباهات«ي مؤلفه، گرایی بازدارندهترین تأثیر است. در بعد کمال
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 554/0با بار عاملی » نشخوار فکري«ي ترین تأثیر و مؤلفهداراي بیش 847/0بار عاملی 

  تأثیر است. ترینداراي کم

  گیرينتیجهبحث و 

 به دیگر هايسازمان بیش از و آموزشی خدماتی یک سازمان به عنوان آموزش و پرورش

دارد که بتوانند تصمیمات درست در سازمان بگیرند که براي این  مدیران توانمند نیاز

یانه کار باید بتوانند در جهت کمال گرایی مثبت حرکت نمایند؛ چرا که رفتار کمال گرا

بندي رتبه، شود. لذا در این پژوهشمی دهی جهت به موفقیت دستیابی سمت به مثبت

مازندران مورد  استان پرورش و مدیران آموزش گرایی درهاي کمالابعاد و مؤلفه

گرایی داراي دو بعد تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که؛ کمال یجنتا بررسی قرار گرفت.

ي گرایی پیشرفت دهنده داراي چهار مؤلفهه) است. بعد کمال(پیشرفت دهنده و بازدارند

میل به نظم و ترتیب و معیارهاي فردي مثبت) و ، تالش براي عالی بودن، (هدفمندي

، نگرانی در برابر اشتباهاتیید، تأي (نیاز به گرایی بازدارنده داراي پنج مؤلفهبعد کمال

باشد. این یافته با فردي منفی) می یارهايمع، تردید نسبت به اعمال، نشخوار فکري

حاجلو و ، )1394رضوي و همکاران (، )1395هاي سلیمیان و همکاران (نتایج پژوهش

-که در پژوهش، )2017) و گانگ و همکاران (1390بشر دوست (، )1390همکاران (

تالش ، اشتباهات درباره افراطی هاي کمال گرایی از قبیل نگرانیهاي خود به مولفه

و نگرانی از اشتباهات  نشخوار فکري، منديهدف، دهینظم و سازمان، عالی بودن براي

ها خود از ابعاد پیشرفت دهنده و باشد. چرا که این مولفههمسو می، انداشاره کرده

  باشد.گرایی میکمال بازدارنده

گرایی هاي کمالهاي پژوهش حاضر این است که؛ همه ابعاد و مؤلفهاز دیگر یافته

گرایی ها بر کماللذا تأثیر همه ابعاد و مؤلفه، باشندمی 5/0تر از اراي بار عاملی بیشد

ترین تأثیر و بعد بعد پیشرفت دهنده داراي بیش، گراییگردد. در بین ابعاد کمالمی ییدتأ

-مؤلفه، گرایی پیشرفت دهندهترین تأثیر است. همچنین در بعد کمالبازدارنده داراي کم

» تالش براي عالی بودن«ي ترین تأثیر و مؤلفهداراي بیش» ه نظم و ترتیبمیل ب«ي 

نگرانی در برابر «ي مؤلفه، گرایی بازدارندهترین تأثیر است. در بعد کمالداراي کم

ترین تأثیر است. داراي کم» نشخوار فکري«ي ترین تأثیر و مؤلفهداراي بیش» اشتباهات
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 از جمله تريسالم با تجارب مثبت گراییت که؛ کمالتوان گفدر تبیین این یافته می

و  و خودشکوفایی خودکارآمدي، باال نفس عزت، مثبت عاطفۀ، پیشرفت براي کوشش

فردي دارند و  و موفقیت پیشرفت به زیاد نیاز افراد است. این ارتباط عملکرد شغلی در

ند و ضمن تاکید شوبرانگیخته می، آورند و با هدف موفقیتبه کارهاي سخت روي می

هاي بیرونی را درك کنند و توانند واقعیتبر معیارهاي سطح باالي عملکردي می

پایان با توجه  در رسد.بیشتر این بعد منطقی به نظر می یرتأثها را بپذیرند؛ لذا محدودیت

هاي پژوهش به مسئوالن و دست اندرکاران آموزش و پرورش استان مازندران به یافته

-هاي علمی و منسجم نسبت به پرورش و ارتقاء جنبهریزيشود که؛ با برنامهیپیشنهاد م

هاي مثبت و پیشرفت دهنده کمال گرایی در کارکنان و مدیران همت گمارند تا از این 

  طریق باعث بهبود عملکرد کارکنان و درنهایت عملکرد سازمان شوند.
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