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 چکیده

کلیه زنان شاغل هدف مقایسه کمال گرایی و از خود بیگانگی زنان شاغل و غیر شاغل انجام گرفت. پژوهش حاضر با 

جامعه آماري پژوهش وکلیه زنان خانه داري که شغلی در بیرون از منزل نداشتند نیز جامعه  1387شهرستان اردبیل در سال 

نفر نیز از زنان غیر شاغل   30نفر از زنان شاغل و تعداد  30افراد عادي را تشکیل دادند. از بین این جامعه هاي آماري تعداد 

به روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب شدند. پس از گرفتن اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه هاي کمال 

ریانس چند گرایی و از خود بیگانگی به ترتیب روي آنها اجرا شد و داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمونهاي تحلیل وا

(، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که MANOVAمتغیري)

تفاوت معنی داري بین دو گروه از نظر کمال گرایی مثبت  و انزواي اجتماعی وجود ندارد ولی دو گروه از نظر کمال 

داري با هم داشتند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مؤلفه هاي بی  گرایی منفی، بی هنجاري و ناتوانی تفاوت معنی

درصد  13درصد واریانس کمال گرایی مثبت و مؤلفۀ  بی هنجاري حدود  15هنجاري و ناتوانی  بیگانگی از خود حدود 

 واریانس کمال گرایی منفی را تبیین می کند. 
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مهدقم  

شناخت ویژگی هاي شخصیتی افراد در بسیاري از موقعیت هاي زندگی ضرورتی اجتناب ناپذیر 

به پیش بینی چگونگی عملکرد آنها در شرایط  است چرا که با شناسایی شخصیت افراد می توان

مختلف اقدام کرد. از این ویژگی هاي شخصیتی که افراد را در برخورد با واقعیت هاي زندگی 

دچار مشکل می کند،کمال گرایی است. کمال گرایی به افکار و رفتارهاي خود تخریب گرانه اي 

و غیر واقع گرایانه است. افراد کمال گرا  اشاره می کند که هدف آنها نیل به هدف به شدت افراطی

به دلیل داشتن معیار هاي باالي عملکرد و ارزیابی سفت و سخت از خود و دیگران در معرض انواع 

بیماري و عملکرد هاي نادرست قرار می گیرند.آنها باید در هر شغل و کاري به حد کمال برسند.  

 فصل اول
 

 کلیات تحقیق
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ردگی و احساس گناه شدید می کند)هویت و نرسیدن به کماالت آنان را دچار اضطراب و افس

 (.1991فلت، 

ي این نیاز )کمال گرایی( پیوسته بیمناك است که مبادا مرتکب معتقد است دارنده 1هورناي

اشتباه شود، مورد انتقاد قرار گیرد، او می کوشد هیچ نقطه ضعفی از خود نشان ندهد، بی اندازه به 

وب را جستجومی کند، داشتن این معیار هاي افراطی در انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطل

مورد خود باعث افزایش شکست شده و منجربه افسردگی می گردد تا جائیکه در ریشه یابی علل 

اختالالتی از جمله افسردگی و اضطراب و ...  به نقش باورهاي کمال گرایانه اشاره شده است و 

 باعث ایجاد مشکالتی در زمینه عملکرد فرد بشود. بنابراین داشتن این صفت شخصیتی می تواند 

متغیر دوم که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته از خود بیگانگی است. از خود بیگانگی 

یکی از مهمترین مسائل انسان شناختی است که در رشته هاي گوناگون علوم انسانی از جمله جامعه 

مورد توجه قرار گرفته است مفهوم از بیگانگی  شناسی، روان شناسی، فلسفه ،حتی روانپزشکی

هاي فردي و اجتماعی انسان و به دلیل همین کلیت، مفهومی  عنوانی است کلی براي بسیاري از درد

بیگانگی به معنی احساس بی معنی بودن  از خود ( معتقد است که1989)2است بسیار مبهم. ساترلند

ودن از ارزش هاي جامعه می باشد)ابوالقاسمی زندگی، احساس جدایی از دوستان و بیزاري ب

(. این ویژگی نیز می تواند منجر به آسیب در عملکرد فرد شود. عوامل مختلفی چون 1385نریمانی

تعارض بین ارزشهاي شخصی و جمعی، فقدان حمایت اجتماعی، فقدان ارتباط معنی دار با 

تان، برخورهاي نامناسب دیگران، (، احساس بریده شدن از خانواده و دوس1992، 3دیگران)ماو

نگرانی هاي زندگی روزمره به ویژه نگرانیهاي مرتبط با شغل و خانواده و غیره می توانند موجب از 

خود بیگانگی فرد شوند. در رابطه با اشتغال زنان، تعداي از موارد ذکر شده در باال و عواملی از 

ر روحی ناشی از برخورد نامناسب ارباب رجوع، جمله عدم ارزیابی شدید از توانایی هاي زنان، آزا

                                                 
1. hornay 
2. Sater land 
3. Mau    
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روانی آنها، خستگی ناشی از دوري راه خانه و اداره، عدم رضایت  –به خطر افتادن سالمت روحی 

از کار، ممانعت اعضاي خانواده از ادامه شغل و غیره از مشکالت پیش روي اشتغال زنان می باشد. 

فراد با مسائل و مشکالت زندگی بین جنسیت زن و مرد از آنجا که در شیوه هاي برخورد و مقابله ا

تفاوت وجود دارد، بنابراین انتظار می رود که زنان به دلیل آسیب پذیر بودن بیشتر از مردان به دلیل 

این مشکالت در معرض پیامدهاي آسیب روانی از خود بیگانگی قرار بگیرند در نهایت اینکه آیا 

تأثیر داشته باشد. از طرف دیگر ویژگی کمال گرایی نیز که در آن  شاغل بودن می تواند بر این امر

فرد به دلیل قرار دادن استانداردهاي عملکرد باال براي خود و حساسیت شدید به  اشتباه و خطاهاي 

شخصی خود باعث می شود فرد از لحاظ شغلی در جایگاه بهتري قرار بگیرد ولی خود این 

که در بیشتر موارد از طرف دیگران و یا در مقایسه خود با دیگران در  استانداردها و خود انتقادي ها

بیگانگی فرد از خود گردند. با توجه به موارد به فرد به وجود می آیند در نهایت می توانند منجر 

باال و نقش تنش هاي شغلی در ایجاد عوارض روانی و اجتماعی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه 

 نان شاغل و غیر شاغل انجام گرفت.بیگانگی در زکمال گرایی و از خود 

 بیان مسئله

 تعریف برنز توسط بعدي تك سازه یك عنوان به بار نخستین براي گرایی کمال سازه

 که می است باور این بر گرا کمال فرد ،فتعری این پایه بر (2004 همکاران، و  1گردید)هیل

 بدون و کامل نتایج که است در حالی ینا یافت؛ دست کامل نتایج به کوشش و تالش با توان

 پی خواهد در را روانشناختی هاي آسیب آن به دستیابی براي تالش است و نایافتنی دست نقص،

(. کمال گرایی هم به عنوان 1999 4و الدوسور  3رهوم ،2بوچارد از نقل به ،1984 )پچت، داشت

ل منفی که با کاهش رضایت یك عامل مثبت در سازگاري و پیشرفت و هم به عنوان یك عام

                                                 
1. Hill   
2. Buchard  
3. Rheaume 
4. Ladouceur 
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 (.1995و همکاران،  2شورت -؛ تري1978، 1همراه است در نظر گرفته می شود)هاماچك

توصیف کرد کمال گرایی همچنین به عنوان یك  3( کمال گرایی را استبداد بایدها1950هورناي)

الالت ( که در اختالالتی از جمله اخت1962، 4باور هسته اي غیر منطقی فرض شده است)الیس

(، افسردگی 1994، 6(، عقاید خودکشی)هویت، فلت و وبر1995، 5خوردن)هویت، فلت و ادیگر

 ( نقش دارد.  1992؛ هویت و همکاران، 1991بالینی و غیر بالینی)هویت و فلت، 

رباره کمال اکنون مشخص شده است که کمال گرایی سازه اي چند بعدي است. عقاید اولیه د

ولی (. 1971، 9وتتمایز قائل شد)کاه 8و خودشیفته 7رایی نوروتیكگکمال گرایی بین کمال 

)فروست و کردتمایز م را از یکدیگرپژوهش هاي اخیر بین جنبه هاي شخصی و اجتماعی آن

خودمدار،  ( سه مؤلفه را براي کمال گرایی شناسایی کردند:1991(. هویت و فلت )1990همکارن، 

خود  بعد کمال گرایی 3کردند که جنبه متمایز کننده این دیگر مدار و جامعه مدار. آنها بیان 

الگوي رفتاري نیست بلکه شیء یا کسی است که کمال گرایی به آن معطوف می شود یا کسی 

است که رفتار کمال گرایی به آن اسناد داده می شود. فروست، هیمرگ، نیوباور، متیس و هولت 

( و هویت و 1990ین مقیاسهاي فروست و همکاران)( دریافتند که همپوشی قابل مالحظه اي ب1993)

 ( وجود دارد. 1991فلت)

در سالهاي اخیر دو بعد مثبت و منفی کمال گرایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بعد 

اول آن به عنوان تالش مثبت براي رسیدن به کمال)کمال گرایی مثبت( توصیف می شود)فروست 

نبه هایی از کمال گرایی نظیر تالشهاي کمال گرایانه براي عالی بودن ( و شامل ج1993و همکاران، 

و وضع استانداردهاي باال و استانداردهاي عملکرد عالی براي  خود است. این بعد کمال گرایی 

                                                 
1. Hamachek    
2. Terry- Short  
3. the tyranny of the shoulds. 
4. Eliss  
5. Ediger  
6. Weber  
7. Neurotic  
8. Narcissistic  
9. Kohut  
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همبستگی مثبتی با نشانگر هاي سازگاري خوب نظیر عاطفه مثبت و عملکرد مطلوب دانشگاهی 

(.   2003، 2، بیلینگ اسرائیلی و آنتونی2000، 1استامپف و پارکر ؛1993دارد)فروست و همکاران، 

)کمال گرایی منفی( توصیف شده  3بعد دوم کمال گرایی تحت عنوان کمال گرایی خود انتقادي

(  که جنبه هایی از 3200، 4؛ داندلی، زوروف و بالنك استاین1993است)فروست و همکاران، 

ارزیابی هاي منفی از عملکرد، پرداختن زیاد به اشتباهات و  کمال گرایی را دربر می گیرد که  به

سرزنش خود به خاطر این اشتباهات مربوط است. این بعد کمال گرایی همبستگی مثبتی با 

نشانگرهاي ناسالمتی روانی نظیر افسردگی، استرس و اضطراب دارد)بیلینگ اسرائیلی و آنتونی، 

یافتند که هر دو بعد کمال گرایی با تعدادي از ترس ها ( در1993(. بالنك استین و همکاران)2003

از جمله ترس از ارزیابی عملکرد، ترس از شکست، ترس از اشتباه کردن رابطه دارد. پژوهشهاي 

قبلی همچنین نشان داده اند که کمال گرایی با روابط و تعامالت ناکارامد ارتباط دارد)اپستاین و 

وجود دارد که قرار دادن تقاضاهاي شخصی باال براي عملکرد  شنهاد نیزی(. این پ1982، 5ادلسون

(. این 1985، 6موجب می شود افراد در نشان دادن موفق خود تردید بکنند)اسچلنکر و لیري

پژوهشگران ذکر کردند که چنین افرادي اغلب از لحاظ اجتماعی مضطرب هستند بنابراین اقدام 

 ود دشوار می بینند. کردن به رفتارهاي نوع دوستانه را براي خ

ف زندگی متفاوت است. لبرخی مطالعات پیشنهاد می کنند که سطوح کمال گرایی در ابعاد مخت

ساعت  25(  بر روي مادران شاغلی که حداقل 1998)7این نکته اولین بار در مطالعه میچلسون و برنز

نیها یك مقیاس کمال سال داشتند آشکار شد. این آزمود 9در هفته کار می کردند و یك بچه زیر 

ه به کمال گرایی آنها در محیط کار و نسخه دو نسخنه تکمیل کردند که یك نسخ گرایی را در

                                                 
1. Stumpf & Parker      
2. Bieling & Israeli & Antony   
3 . self critical  
4. Dundley & Zuroff & Blankstein  
5. Epstein & Eidelson   
6. Schelenker & Leary  
7. michelon & burns 
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دیگر به کمال گرایی آنها در محیط خانه معطوف بود. زمانیکه میانگین کمال گرایی آنها در این 

ي را نسبت محیط دو حوزه زندگی مقایسه شد نتایج نشان داد که زنان شاغل کمال گرایی بیشتر

 کار نشان دادند تا محیط خانه.  

( با تأکید بر اهیمت شخصیت در سازگاري شغلی نشان دادند که در 2008)1پیج، براچ و هاس

عاملی شخصیت، کمال گرایی واریانس بیشتري از تردید یا بی تصمیمی  5مقایسه با ویژگیهاي 

که تمایالت خودانتقادي که به وسیله را پیش بینی می کند. در این پژوهش آشکار شد  2شغلی

کمال گرایی منفی ارزیابی می شوند، در درك نقش شخصیت در انتخاب شغلی نقش دارند. 

همچنین داشتن مجموعه اي از استانداردهاي باالي شخصی که به وسیله کمال گرایی مثبت ارزیابی 

 ته باشند.  می شوند، به نظر می رسد که با خود کارایی زیاد شغلی ارتباط داش

( به این نتیجه دست یافت که ادراك جایگاه و مقام اجتماعی و کمال گرایی با هم 1996میلر)

رابطه دارند به این صورت که افراد کمال گرا جایگاه اجتماعی خود را پایینتر ارزیابی نموده و به 

آنجا که در جامعه ما  طور پیوسته تالش می کنند تا خود را به جایگاه اجتماعی باالتري برسانند از

داشتن شغل می تواند به عنوان یك جایگاه اجتماعی باال درك شود بنابراین مسئله اول پژوهش 

 غیر شاغل از نظر کمال گرایی با هم تفاوت دارند یا نه؟ زنان شاغل وزنان حاضر این بود که آیا 

می باشد. این  3بیگانگی متغیر دیگري که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، سازه از خود

سازه قرنهاست که از بطن تعالیم دینی، افکار فلسفی، جامعه شناسی معاصر و روان شناسی اجتماعی 

و فقدان حمایت یا ارتباط  5( و به بیگانگی فرد از اجتماع4،1993دیخی -رشد یافته )تراستی و دولی

رت است از فقدان حس تعلق، احساس (. بیگانه بودن عبا1992معنی دار اجتماعی اشاره دارد)ماو، 

(. در محیط کار بیگانگی اغلب با 1986بریده شدن از خانواده و دوستان یا جامعه است)برونفربرنر، 

                                                 
1. Page &  Bruch &  Haase 
2 . career indecision 
3. self alienation  
4. Trusty & Dooley- Dickey  
5. Social estrangement   
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در انجام دادن وظایف شغلی، غیبت ، کوتاهی  1مندان، نظیر منزوي کردن خودررفتارهاي منفی کا

اشد در محیط خانواده نیز به صورت عدم از کار بدون دلیل موجه و اخراج یا رها کردن کار می ب

احساس تعلق و پیوستگی به خانواده و احساس انزوا از آن، ناتوانی در انجام مسئولیتهاي مربوط و 

بین انتظارات شخصی  3( از خود بیگانگی را به عنوان اختالف1959)2(. سیمن1993غیره باشد )ماو، 

 6ل بر ممی کند. مفهوم سازي او از بیگانگی مشت و پاداش دریافتی در بافت جامعه پیشرفته تعریف

بعد می باشد: انزواي اجتماعی، انزواي فرهنگی، انزواي از خود، ناتوانی، بی معنایی و بی هنجاري. 

نند. به کبعد مجزا را اعتبار یابی  6سته اند وجود این نبا این حال پژوهش هاي علوم اجتماعی نتوا

از کار سیمن از خود بیگانگی را به عنوان سازه اي تعریف کرد که  ( به پیروي1961)دیندنبال این، 

 تشکیل می شود.  5و بی هنجاري 4از سه مؤلفه انزواي اجتماعی، ناتوانی

ت است از احساس تنهایی شخص حتی زمانیکه در ر( انزواي اجتماعی عبا1961)دینطبق نظر 

ی ادراك شده، فقدان روابط صمیمی با جمع و همراه با دیگران می باشد. به علت احساس بی معنای

دیگران، خانواده و جامعه وسیعتر افرادي که احساس انزواي اجتماعی می کنند تمایل به جدا شدن 

از گروههاي اجتماعی معمولی، احساس فقدان ارتباط با دیگران دارند و در کل احساس می کنند 

بیگانگی عبارت است از از خود دوم (. ناتوانی بعد 1961، دینکه کسی توجهی به آنها ندارد)

احساس ناتوانی در تأثیر گذاري بر انتخاب ها شخصی و این باور که شخص کنترل کمتري بر آنچه 

ارتباط زیادي با منبع کنترل بیرونی دارد. افرادي که احساس  ،برایش اتفاق می افتد دارد این بعد

(. در 1961، دینیگران کناره گیري می کنند)ناتوانی می کنند، اغلب در مواقع سختی و ناکامی از د

نهایت بی هنجاري نیز شامل عدم قبول قوانین حاکم، ارزشهاي جامعه و ارزشهاي اکثریت گروه 

این  ،ا هنجارهاي موجود ندارندبفرهنگی. افراد بی هنجار به این احساس تمایل دارند که ارتباطی 

                                                 
1. Self isolation  
2. Seeman  
3. Discrepancy  
4. Powerlessness   
5. Normlessness  
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د و قوائد و اهداف آنها در تعارض با دیگران، افراد به سختی با هنجارهاي موجود همنوا می شون

سایر اعضاي خانواده، همکاران و بقیه قرار می گیرد. بنابراین بی هنجاري می تواند زمانی رخ دهد 

که سیستم ارزشی شخص در تعارض با هنجارهاي گروه اکثریت  قرار گیرد و در یك محیط 

ور معکوسی بر عملکرد فرد، موفقیت و در خانواده  یا محیط کار این احساسها می توانند به ط

 نهایت بقاي فرد تأثیر بگذارند.

به این نتیجه دست یافت که از خود بیگانگی با شاخص هاي اجتماعی  ( 2000)1ویمطالعه پاالس

اقتصادي زندگی نیز پیوند دارد. به این صورت که در این مطالعه از خود بیگانگی به خصوص بی 

زمودنیهاي داراي تحصیالت پایین مشاهده شد. در این مطالعه همچنین هنجاري زیادي در بین آ

میزان درآمد و داشتن شغل رابطه معکوسی با ناامیدي و ناتوانی داشتند. یافته دیگر این مطالعه این 

بود که احساسات از خود بیگانگی همبستگی معنی داري با اکثر متغیرهاي سالمتی داشتند، به ویژه 

انی و ناامیدي با عادت هاي مرتبط با ناسالمتی و همچنین سبك هاي زندگی افزایش در مردان  ناتو

دهنده سالمتی )نظیر رژیم غذایی، ورزش کردن، استراحت کردن، اجتناب از استفاده زیاد از 

داروهاي محرك( که به صورت خودگزارشی بودند رابطه داشت. همانطور که انتظار می رفت در 

ه احساس از خود بیگانگی نمی کردند، گرایش داشتند به یك شیوه خیلی این مطالعه افرادي ک

سالمی رفتار کنند. عالوه بر این در مردان ورزش کردن و نوشیدن زیاد الکل تا اندازه زیادي با  

 ناتوانی همبسته بود  ولی در زنان فقط ورزش نکردن با ناتوانی رابطه داشت.   

( به نتیجه دست یافتند که از خود بیگانگی همبستگی 1996)2یوتنبروئك، کرکووسکا و فستچیوا

قویتري با شاخص هاي مرتبط با گسلش و ناراحی نظیر تنهایی، مجرد بودن و عدم رضایت از 

 قلمروهاي مختلف زندگی دارد.  

                                                 
1 . Palosuo 
2 . Uitenbroek & Kerekovska & Festchieva 
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( دریافتند که کنترل ادراك شده پایین بر زندگی و سالمتی مفاهیمی 1998و همکاران) 1بوبك

ز خود بیگانگی رابطه دارند. به این دلیل است که از خود بیگانگی در جوامع هستند که با ا

 سوسیالیستی بیشتر از جواع سرمایه داري است.  

(  به این نتیجه رسیدند که مسئولیت پذیري اجتماعی رابطه منفی 1998)2واتسون، شرباك و موریس

یعنی انزواي اجتماعی، ناتوانی و بی با ناتوانی و بی هنجاري داشت. و هر سه بعد از خود بیگانگی 

 هنجاري رابطه معکوسی با عزت نفس داشتند. 

( دریافتند که جهت گیري تسلط اجتماعی رابطه منفی معنی داري با بعد 2007)3آدهیال و نیکول

ناتوانی از خودبیگانگی داشت. این پژوهشگران نتیجه گرفتند که احساس ناتوانی می تواند یك 

 ناتوانی شخص براي تغییر موقعیت و شرایط خودش باشد.  عنصر اساسی در 

که این قشر جامعه به دلیل آسیب پذیر بودن بیشتر اهمیت اشتغال زنان و به دلیل اینبا توجه به 

براین اهستند بن ضممکن است در اثر فشارهاي ناشی از شغل یا خانواده بیشتر در معرض این عوار

 خودبیگانگی در بین زنان شاغل و غیر شاغل می باشد.   مسئله دوم پژوهش حاضر مقایسه از 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ویژگی هاي شخصیتی سالم نقش مهمی در سالمت و بهداشت روانی انسان دارد. صفات   

شخصیتی مناسب، زمینه نو آوري، تفکرات نو و خدمت به جامعه انسانی را فراهم می آورند، هر 

بعنوان یك عامل مثبت در سازگاري یا پیشرفت توصیف شده  چند ویژگی شخصیتی کمال گرایی

است اما این سازه داراي دو بعد مثبت و منفی است که به طور متفاوتی می توانند بر عملکرد و 

پیامدهاي بعدي فرد تأثیر بگذارند. بنابراین شناسایی ویژگی هاي شخصیتی درگیر در ساگازي افراد 

محیط کار یا خانواده و همچنین شناسایی تأثیراتی که محیط هاي در محیط هاي مختلف به ویژه در 

همچنین کار یا خانواده بر سالمتی افراد دارد می تواند لزوم انجام پژوهش حاضر را توجیه کند. 

                                                 
1 . bobak  
2 . Watson & Sherbak & Morris 
3 . Adehiel & Nicole  
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اگرچه کمال گرایی مثبت و منفی با شاخص هاي آسیب شناسی روانی همراه می باشند، ولی در 

اهمیت بالقوه کمال گرایی در ابعاد دیگر زندگی انجام گرفته  حال حاضر پژوهش هاي کمی درباره

به پاي پیشرفت تکنولوژي، منابع فشارزاي محیطی نیز  از طرف دیگر اوالً در جامعه کنونی، پااست.

انتظارات شخصی خود با افزایش می یابد بنابراین فرد نمی تواند در تمامی جنبه هاي زندگی مطابق 

هاي دلخواه دست پیدا کند. دوماً تأکید فزاینده بر فرد گرایی به تدریج منجر عمل نماید و به پاداش 

به کاهش و گسستن پیوندهاي اجتماعی می گردد این دو عامل یعنی اختالف بین انتظارات شخصی 

و پاداش ها و فقدان حس تعلق می تواند به بیگانه شدن افراد از خود منجر گردد که در نهایت 

ملکرد افراد در اکثر جنبه هاي زندگی می گردد.  از طرف دیگر اگر فردي در باعث اختالل در ع

است و ممکن است رشد جامعه دچار از خود بیگانگی گردد درونی کردن ارزش ها براي او دشوار 

در وي یا به تعویق افتد و یا به رشد کامل خود نرسد، در این افراد نوعی احساس بی  نظام ارزشی

 موانع رشد و پیشرفت این افراد در  دگی وجود دارد کل این عوامل می توانندمعناي نیز در  زن

بنابراین مشخص  ،م آورده و به سالمتی روانی آنها آسیب وارد نمایدهمحیط هاي کار یا خانه را فرا

کردن دقیق اینکه آیا داشتن شغل و یا خالف آن یعنی بیکار بودن قشر بانوان جامعه که مسئله 

مخصوصاً در دهه هاي اخیر به امري مهم تبدیل شده است خود می تواند گامی در  اشتغال آنها

جهت ارتقاي این افراد باشد. همچنین مقایسه از خود بیگانگی بین دو گروه بانوان شاغل و غیر 

اجتماعی شاغل بودن یا بیکار  -شاغل که هدف پژوهش حاضر می باشد( می تواند اثرات روانی

 خص نموده و گامی در جهت حل مشکالت این افراد فراهم نماید. بودن این افراد مش

 

 پژوهشاهداف 

 اهداف کلی: 

 ي کمال گرایی و از خود بیگانگی در زنان شاغل و غیر شاغل مقایسه
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 مفاهیم متغیرهاعملیاتی  تعاریف نظری و

کمال گرایی عبارت است از داشتن اهداف بلند پروازانه، جاه طلبانه، مبهم و کمال گرایی : 

غیر قابل وصول و تالش افراطی براي رسیدن به این اهداف )فروست، مارتین، روزنبلت، الهارت، 

نیافتنی و تالش براي ( به عبارت دیگر تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست 1991

( که با خود ارزشیابی هاي انتقادي از عملکرد شخصی، همراه می باشد 1980تحقق آنها )برنز، 

( سه بعد کمال گرایی را مطرح کرده اند که عبارتند از 1991تعریف شده است. هویت و فلت )

چه مدل هاي کمال گرایی خود مدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار. اگر

نظري، کمال گرایی را به عنوان متغیري که ابعاد مختلفی دارد مفهوم سازي کرده اند، مطالعات 
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 2تحلیل عاملی آشکار کرده اند که محتواي آیتم هایی که کمال گرایی را می سنجند به وسیله تنها 

 گرایی منفی است عامل اول کمال (.2004عامل بار گزاري می شوند)بیلینگ، اسرائیلی و آنتونی، 

که شك و تردیدها، خود انتقادي، حساسیت به اشتباهات شخصی و همچنین این ادراك را 

منعکس می سازد که دیگران انتظارات غیر منطقی درباره عملکرد او دارند. عامل دوم کمال گرایی 

مثبت است که پیروي از یك سري استانداردهایی را منعکس می سازد که به سطح پیشرفت 

خصی فرد در ابعاد مختلف زندگی ارتباط دارند. در این پژوهش منظور از کمال گرایی نمره اي ش

است که افراد در مقیاس کمال گرایی کسب می کنند. این نمره شاخص عددي براي اندازه گیري 

خصوصیات کمال گرایی افراد می باشد نمره اي که فرد در این مقیاس می گیرد بیانگر میزان و 

 وصیات کمال گرایی وي می باشد. شدت خص

 

از خود بیگانگی به معناي کناره گیري از جامعه و احساس عدم اقتدار و  :از خود بیگانگی

ناتوانی احساس پوچی و بی معنایی و نپذیرفتن اعتقادات و ارزش هاي آن است. از خود بیگانگی 

حاالت دیگري را به جاي  مقوله اي روان شناختی است و موجب آن می شود تا انسان کیفیات و

( کمال گرایی را متشکل از سه 1961)دینواقعیت وجود خودش بنشاند و از خود بیگانه گردد. 

مؤلفه انزواي اجتماعی، ناتوانی و بی هنجاري می داند. انزواي اجتماعی عبارت است از احساس 

انی عبارت است از  تنهایی شخص حتی زمانیکه در جمع  و همراه با افراد دیگر می باشد. ناتو

احساس ناتوانی در تأثیر گذاشتن بر تصمیمات شخصی و این باور شخص بر آنچه برایش اتفاق می 

ی هنجاري نیز عبارت است از عدم پذیرش قوانین حاکم، ارزشهاي بافتد کنترل کمتري دارد. 

ی انگجامعه و ارزشهاي اکثریت گروه حاکم توسط شخص.  در این پژوهش منظور از خود بیگ

( کسب می کنند که نمره جداگانه 1976از خود بیگانگی دیان ) نمره اي است که افراد در مقیاس

 اي براي هر یك از این سه مؤلفه ارائه می کند.  
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به آن دسته از بانوانی گفته می شود که عالوه بر فعالیت در درون منزل و مشغول  زنان شاغل:

ارگان دیگري  شاغل  و در یك اداره یا ی و غیر دولتی هستندفعالیت در ادارات و سازمان هاي دولت

 می باشند. 

به آن دسته از بانوانی گفته می شود که به انجام دادن کارهاي  زنان غیر شاغل )خانه دار(:

 درون منزل مشغولند و هیچ شغلی در بیرون از خانه ندارند.  

 

 چارچوب نظری و مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق

 

 کمال گرایی

ي تقریبا جدید روان شناختی است که اخیراً مورد عالقه و توجه برخی از کمال گرایی یك سازه

هر چند الگوي رفتاري کمال گرایی بعنوان یك عامل مثبت و  .روان شناسان قرار گرفته است

بعنوان سبك نوروتیك و همچنین ( اما این سازه 1،1978سازگار توصیف شده است )هاماچاك

ناسان هاي اخیر روان ش( در دهه 1991ست )فلت و همکاران، مورد توجه بوده انیز نفی در رفتار م

ي کمال گرایی یا تفکر کمال گرایانه تاکید کرده اند براي مثال کمال بالینی بر اثرات بازدارنده

ی، گرایی بعنوان علت هاي احتمالی دردهاي نابهنجار در کودکان، الکلیسم، بی اشتهایی عصب

ت الترس از بدشکلی بدن، اختال ،ارانوئید، افسردگی در کودکان و بزرگساالنپاختالالت 

روده اي و غیره... شناسایی  اي،زخم هاي معده ،A، الگوي رفتاري تیپ يتحریك پذیر ،شخصیت

کمال گرایی با پیامد هاي منفی مختلفی مانند احساس شکست، احساس  .(2،1984تشده است )پیچ

 .(1984 ت،)پیچکاري و عزت نفس پائین رابطه داردنش خود، سستی، احساس شرم، کندگناه، سرز

هایی نظیر داشتن گرا ناشی از وجود ویژگیپژوهشگران معتقدند که مشکالت سازگاري افراد کمال

                                                 
1. Hamachek  
2. pacht 
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تعمیم افراطی شکست ها، ارزیابی  و تالش براي کسب این معیارها،معیارهاي غیر واقع گرایانه 

.  شناخت (1،1990)هویت و گنسترایش به تفکر همه یا هیچ می باشدخود و گ سخت گیرانه از

می گردد، اما ( باز 1959 -1926)گرایی دست کم به یافته هاي فرویدزاي کمال نقش آسیب 

ي شخصیتی مستلزم چند دهه فراموشی بود. تالش هاي اخیر محققان به منظور بازشناسی این سازه

مکانیسم تأثیرگذاري این سازه بر فرایندهاي روان و مشخصه هاي آن تصریح ماهیت کمال گرایی، 

. (1381)بشارت، ما همچنان ابتدایی و نابسنده استشناختی بهنجار و نابهنجار بسیار ارزشمند و ا

تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست نیافتی و تالش براي تحقق کمال گرایی به منزله 

که با خود ارزشیابی هاي انتقادي از عملکرد شخصی همراه می باشد )فروست، ( 1990 ،2آنها )برنز

( تعریف شده است. ابعاد کمال گرایی را نیز باید به این مولفه ها 1990مارتن، مهارت، روز نبلت، 

ی و اجتماعی کمال گرایی ي درون شخصی، بین شخصابعادي که بیانگر ماهیت چند گونهافزود. 

 .(b 1991و a 1991هویت و فلت  ،1990همکاران  )فروست ومی باشند

Abstract 
The current study has been conducted in order to comparing of perfectionism and self 

alienation in employed women and unemployed women. Statistical society of this 

research comprised of whole employed women in ardabil city and the total of 

housekeeper women that had any job at out of home comprised normal society. 30 

employed women were selected randomly as a study group and 30 unemployed women 

were selected by this way as a comparison group. They were tested individually by 

perfectionism and self alienation questionnaire. Collected data were analyzed by 

MANOVA and regression and Pearson correlation tests. The results of multivariate 

variance (MANOVA) showed that there was no significant difference in positive 

perfectionism and social isolation between two groups. But there were significant 

differences between two groups at negative perfectionism and normlessness and 

powerlessness. The result of regression analysis showed that powerlessness and 

formlessness components of self alienation can explained about 15 % variance of 

positive perfectionism and 13% variance of negative perfectionism was explained by  

normlessness.    

Key words: perfectionism, self alienation, employed women and 

unemployed women.                      
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