
 

آیا گمان می کنید که برای هرکاری به اندازه کافی خوب نیستید؟آیا احساس می کنید کارها را به درستی و کامل 

 دانجام نمی دهید؟آیا برای انجام کارها تعلل می کنید و آن را به تعویق می اندازید؟آیا فکر می کنید اگر کاری را ص

 است؟در صد انجام ندهید بیهوده 

 هستید. کمالگراییشما دارای ویژگی شخصیتی در این صورت 

 کمالگرایی چیست؟

 می فتعری کمال به رسیدن به اعتقاد حتی یا بودن کامل به نیاز عنوان به اغلب ،Perfectionismیا  گرایی، کمال

ی که فرد مش برای بی نقص بودن و تجربه ناخرسندی هنگاالگرایش به تعیین معیارهای عالی، تکمال گرایی، . شود

فرد کمال گرا نگرش ها و افکار غیر منطقی داشته و در نتیجه اهداف و  . دارد احساس ناکامل بودن کند، اشاره 

اشتباه  عدممعادل  افقیت روکامل و بی نقص باشد چنین فردی م انتظارات غیر واقعی دارد او انتظار دارد درهر کاری

اشتباهی از او سر نزند او فکر می کند یا موفق است یا شکست خورده، فق و پیروز است که وو خطا می داند. کسی م

همه چیز یا سفید است یا سیاه و چیزی به نام خاکستری وجود  د.توسط و تعادلی برای وی وجود ندارهیچ نقطه م

ند که کفرد کمال گرا قادر نیست خود را همانطوری که هست بپذیرد . وقتی احساس ارزشمندی و لیاقت می  .ندارد

به اهداف دور از انتظار خود برسد. از آنجا که این اهداف غیر واقعی هستند و دست یافتن به آنها ممکن نیست، بنابر 



این خود را بی ارزش، بی لیاقت و بی کفایت می داند. احساس عزت نفس و اعتماد بنفس در وی به وجود نمی آید. 

ست، طبیعی است که در پذیرش و قبول دیگران نیز با مشکل وقتی که چنین فردی در پذیرش خود دچار مشکل ا

مواجه می شود. وقتی که در مورد خود مرتباً قضاوت و ارزش گذاری می کند و خود را به باد انتقاد می گیرد، طبیعی 

ا از انتقاد یاست که به تدریج تمایل به قضاوت و انتقاد از دیگران پیدا کند . خود به راحتی از دیگران، انتقاد می کند 

این افراد مرتباً در حال جنگ و  .دیگران نسبت به خود به شدت دچار ترس شده، و حالت تدافعی به خود می گیرد

ستیزند تا اثبات نمایند که درست و صحیح می گویند. نمی توانند خود را در جایگاهی قرار دهند که اشتباه کرده اند، 

وی  خانوادگی و شغلی -یرند. در نییجه این ویژگیها در ارتباطات فردینمی توانند هیچ اشتباهی را در خود بپذ

مشکالتی را ایجاد می نماید. تمایل به کامل بودن و فشار ناشی از آن باعث می شود چنین فردی تظاهر به کامل بودن 

روغین داندآن ژستی دنماید. و این حالت دو گانه که فرد از نظر ظاهر حالت کمال گرا به خود می گیرد در حالیکه می 

و قالبی است فشارشدیدی را بر او تحمیل می کند که باعث فرو پاشی از درون می شود.از آنجایی که فرد کمال گرا 

نمی خواهد اشتباهی را مرتکب شود چنین می پندارد که باید همه کارهایش بدون عیب و نقص باشد برای همین به 

به می کند و به خاطر ترس از خطا و اشتباه تصمیم گیری ها و شروع هنگام تصمیم گیری اضطراب شدیدی را تجر

تی دچار اهمالکاری شده و از انجام وظایف و مسؤولیتهای خود طفره رفته و آنها ررا به تأخیر می اندازد و به عبا کارها

 .را به تعویق می اندازد . زیرا با چنین کاری مورد قضاوت دیگران قرار نمی گیرند

 لگراییانواع کما

برخی پژوهشگران معتقدند که کمالگرایی می تواند به صورت بهنجار و نابهنجارو یا مثبت و منفی باشد. برای 

کمالگرایان مثبت به جای رسیدن به آرمان ها، نفس تالش کردن برای رسیدن به هدف اهمیت دارد درحالیکه 

در تمایز بین کمالگرای بهنجار و نابهنجار   ز آنها سر بزند.کمالگرایان منفی بیشتر در فکر این هستند که مبادا اشتباهی ا

می توان گفت که کمالگرای بهنجار به دلیل انتظارات غیرواقع بینانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهد شد و از 

نتقادگرند امنظر خودش هرکاری را خوب انجام نمی دهد که بتواند از آن لذت ببرد. این افراد ناشکیبا و بی نهایت خود

و مرتکب اشتباهات اساسی می شوند و دارای سطوح باالی خودتردیدی هستند که بالطبع پیش بینی کننده ی پیامدهای 

 روان شناختی نظیر اضطراب، افسردگی، فقدان عزت نفس و شرم درونی است.

 گرایی کمال علل



 قرار تحسین و ستایش مورد خود تهایفقیوم خاطر به تنها کودکی، دوران بخصوص خود زندگی طول در افرادیکه

 معیارهای بر عمدتاً آنها نفس عزت رو این از . است دیگران تأکید پایه بر تنها آنها ارزش که اند گرفته یاد گیرند،

 انجام صحیح و درست کامالً باید" و"بود نقص و عیب بدون باید" که اند گرفته یاد آنها است گردیده بنا بیرونی

 ساخته حساس بسیار دیگران های نگرش و انتقادات مقابل در و پذیر آسیب را آنها منطقی غیر تفکرات این"داد

 .آنهاست دفاع راه تنها " بودن کامل" انتقادات، این برابر در خود از محافظت برای و است

 سالم تالش

 به مربوط پشتکار و تالش داشتن و منطقی و سالم اهداف انتخاب

 تخریب خود فرایند به مربوط های تالش و منطقی غیر اهداف با آن

 خواسته پایه بر اهداف، انتخاب . دارد کامالًتفاوت گرایی کمال گرا

 خارجی انتظارات به پاسخگویی اساس بر نه آرزوها و شخصی های

 سالم تالش افرادیکه اهداف .شود می سازنده و سالم تالش به منجر

 است باالتر قبلی، اهداف از پله یک یا قدم یک تنها همیشه دارند

 .باشد می حصول قابل و جوش خود واقعی، آنها اهداف عبارتی به

 با وقتی .برند می لذت آن پایانی نتیجه مورد در تفکر از بیشتر اجرا، دست در کار انجام از سالم کوشای افراد

 و شده محدود موجود ویژه موقعیت به عموماً آنها های واکنش شوند، می مواجه شکست و نارضایتی چون تجاربی

 می این بر را فرض گرا کمال افراد حالیکه در .دهند نمی تعمیم خویش اندیشمندی احساس به را موضوع این

 رسیدن برای و بوده ناسالم و منطقی غیر فکری خود، این که دهند انجام وجه بهترین به را کار فالن باید که گذارند

 . اندازد می حمتز به حد از بیش را خود فرد آن، به

 خویش منطقی غیر و معقول غیر افکار و ها نگرش به نسبت فرد آگاهی گرایی کمال با مقابله جهت در مرحله اولین

 :است منطقی غیر و منفی افکار جای به سالم و معقول افکار ساختن جایگزین بعدی مرحله در و باشد می

 خداوند است نقص بی و کامل آنکه .هستید وناکامل الخطا یزجا انسانها بقیه مثل و هستید انسان که بپذیرید 1-

 .زند نمی سر او از اشتباهی که اوست فقط است



 راحتی به شوید، قائل خود برای کردن اشتباه حق انسان یک بعنوان زمانیکه : بپذیرید را خود اشتباهات 2-

 نموده اتخاذ را ومناسب سالم تالش راه خود اشتباهات و خطاها پذیرش با . پذیرید می را خود باهاتاشت و خطاها

 .برسید خود اهداف به تا گذارید سرمی پشت را سختیها راحتی به و

 یک صورت به را خود خطای و اشتباه بپذیرد، را خود اشتباهات که کسی : بگیرید درس خود اشتباهات از 3-

 بسا چه و دید خواهد آموزی عبرت و یادگیری برای طالیی فرصتهای بعنوان آنرا بلکه دید نخواهد راه سد و مانع

 .کرد خواهد طی را ترقی و پیشرفت راه

 مطلق و باید افکار کردن پیدا گرایانه کمال افکار از رهایی جهت : گرایانه مطلق اندیشی باید افکار تعدیل

 بهتر" به "شوم موفق باید " که صورت این به . است ضروری و الزم معقول و معتدل افکار به آن وتغییر گرایانه

 رفتار ادب با هرگز" "داد نمی انجام را کار این بود بهتر" به"داد می انجام را کار این نباید" ، " شوم موفق است

 می یرفتار بد اوقات بعضی" به " کند می بدرفتاری همیشه " کند نمی دفتار ادب با اوقات بعضی" به " کند نمی

 و ساخته رها باید حکومت اسارت از را خود فرد ، معقول به نامعقول باورهای و افکار تغییر با .شود می تبدیل"کند

 .کرد خواهد احساس بیشتر آرامش

 بر دادید انجام را کاری زمانیکه : کنید توجه نیز خود کار بخش رضایت فعالیتهاي مثبت نکات به 5-

 شده شما عاید کار انجام مراحل در آنچه بلکه ننمایید ارزیابی را خویش خود، کار ایانوپ نهایی نتایج کیفیت اساس

 در بنفس اعتماد افزایش باعث فعالیت مثبت ی جنبه و دستاوردها به توجه .باشید داشته توجه آنها به بوده مثبت و

 .شد خواهد شما

 که چرا کنید، متوقف را بودن" زن ابر یا مرد ابر" برای تالش : باشید بین واقع خود گذاري هدف در 6-

 قبلی عملکردهای و فعلی نیازهای و خواستها اساس بر را خود اهداف . است محال و واقعی غیر اهداف و انتظارات

 فاصله خیلی شما قبلی اهداف با و باشد شما قبلی اهداف بنایش زیر شما جدید اهداف بطوریکه . نهید بنا خودتان

 .باشد نداشته

 مشکالت حل دربرابر ندهید معقول حد از بیش زحمت خودتان به باشید مهربان و مالیم خودتان به نسبت

 را امور همه که نیستیم کامل انسانی ما که چرا باشید، مهربان خود با و نیفکنید عذاب به را خود ولی کنید تالش

 و کامل باز بکنیم کارهایمان انجام صرف را خود انرژی و قت و تمام اگر . دهیم انجام نقص و عیب بی و کامل

 : که بداند باید فردی هر بنیادی ر طو به .بود نخواهد عیب بی



 .ندارد قرار دسترس در هرگز آل ایده که دانست باید ولی است آل ایده مسأله کمال و تمام حد در کار انجام 1-

 .کرد عمل منطقی باید نهاآ به پیوستن راه در لی و است بسیار افراد ت تمایال و ها خواسته 2-

 افراد جهت بدین .باشد نمی نقص از خالی کاری هیچ ، عمل در و است ذهنی اندیشه کی ، کمال و تمام تصور 3-

 .نیستند راضی کارشان از هرگز گرا کمال

 هک کند می تلقین خود به گرا کمال فرد .دهد انجام کمال حد در را کارش که نسبت آن به تنها فرد ارزش 4-

 جهت نآ از و ندارد آگاهی تواناییهایش به فردی چنین .شود می خالصه مطلوب کمال در فقط او وجودی ارزش

 با و یفکنیدن رنج به حدبیش از  از را خود ،باشید پذیر انعطاف بگیرید، آسان خود بر را کارها پس . برد می رنج

 .نگیرید خود از را زندگی لذت ثمر بی های تالش

 استرس و اضطراب با را شما و زیادکرده را شما ت مشکال گرایی کمال که یابید می در ها وصیهت این گیری بکار با

 و هستند تر مفید که دارد وجود گرایی کمال جای به دیگری جایگزین باورهای است کرده می رو به رو بیشتری

 .آورند می بوجود شما در بهتری احساس
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