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کمال گرایی چیست؟
تعریف کمال طلبی از نظر DSM

تالش پیوسته و انعطافناپذیر برای اینکه همه چیز بدون ایراد بوده و هیچ
مشکل و خطایی وجود نداشته باشد؛ و بهکارگیری این قضاوت
سختگیرانه در مورد خود و دیگران.
قربانی کردن به موقع بودن به نفع کامل و بی نقص بودن.
باور به اینکه فقط یک راه درست برای انجام هر کاری وجود دارد.
سرسختی تغییر دیدگاه های خود و توجه افراطی به جزییات و نظم و ساختار.
تعریف کمال طلبی به نقل از کتاب درمان کمال گرایی با CBT

یک راهکار کامل و بیعیب و نقص وجود دارد.
و نیز اینکه انجام بیعیب و خطای هر کاری ،نهتنها ممکن است،
بلکه ضروری نیز هست؛ و حتی اشتباهات بسیار کوچک ،میتوانند
نتایج نامطلوب بسیار جدی داشته باشند

کدام کمال گرایی؟
دکتر تال بِن-شاهار در کتاب خود به نام پیگیری حرفه ایی دو نوع کمال گرایی
از لحاظ انطباقی قایل است:
 -1کمال گرایی سازگار روی توسعهی مهارتهایشان کار میکنند .استانداردهای
آنها همیشه در حال افزایش است و آنها با خوش بینی ،لذت و تمایل به بهتر شدن
کار میکنند .بدون شک ،این نوعِ سالمی از کمال گرایی است .از نظر کسانی که به
روشی سالم و درست در جستوجوی بهتر شدن هستند ،اشتباهات ،فرصتهایی
برای رشد تلقی میشوند .این دسته از افراد درک میکنند که اشتباهات بخشی از
فرآیند یادگیری هستند ،بنابراین آنها را میپذیرند.
-2کمالگرایان ناسازگار هرگز از داشتههایشان راضی نیستند .اگر چیزی کامل و
بیعیب و نقص نباشد ،آن را کنار میگذارند .این دسته از افراد ممکن است ترس
از شکست ،تردید ،غم و احساسات دردناک دیگر را تجربه کنند .اشتباهات
پذیرفتنی نیستند ،زیرا باعث میشوند که دیگران آنها را بیکفایت بدانند.

درک تفاوت بین کمال گرایی ناسازگار و جستوجویِ سالم موفقیت مهم است.

ریشه های کمال گرایی
در روان آدمی یک ویژگی شخصیتی از لحظه تولد تا بزرگسالی چندین و چند عامل
دست به دست هم می دهند تا یک ویژگی شخصیتی ایجاد شود..
از نظر روانشناسان کمال گرایی نیز یک ویژگی شخصیتی است که فرد در کودکی
یاد گرفته است که دیگران با توجه به میزان کارآیی اش به او بها داده اند(نتیجه
گرایی) ،در نتیجه احتماال در صورتی به خود بها می دهند که مورد قبول دیگران
واقع شوند (فقط بر پایه میزان پذیرش دیگران به خود بها دهند) .بنابراین عزت
نفس فرد براساس معیارهای خارجی پایه ریزی شده است .این امر میتواند او را
نسبت به نقطه نظرها و انتقادات دیگران آسیب پذیر و به شدت حساس نماید.
تالش برای حمایت از خود و رهایی از این گونه انتقادات سبب میگردد که تنها راه
دفاع از خود را در کامل بودن وکمال گرایی بیابد.

احساسات  ،افکار و باورهای منفی ذیل  ،با کمال گرایی مرتبط هستند.
ترس از بازنده بودن :افراد کمال گرا  ،غالبا شکست و رسیدن به هدفهایشان را با از دست دادن ارزش و بهای
شخصی مساوی میدانند
ترس از اشتباه کردن :افراد کمال گرا  ،غالبا اشتباه را مساوی با شکست میدانند .موضع آنها در زندگی حول و
حوش اجتناب از اشتباه است .کمال گراها فرصتهای یادگیری و ارتقا را از دست میدهند
ترس از نارضایتی :افراد کمال گرا  ،در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند ،غالبا به دلیل ترس
از عدم پذیرش از سوی آنان  ،دچار وحشت میگردند .تالش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از
.دیگران به جای انتقاد  ،طرد شدن یا نارضایتی میباشند
همه یا هیچ پنداری :افراد کمال گرا  ،بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسیدن یک کار  ،بطور متوسط
هنوز با ارزش هستند .افراد کمال گرا  ،در دیدن دورنمای موقعیتها دچار مشکل هستند.
برای مثال  ،دانش آموزی که همیشه نمره بسیارخوب می گرفته  ،چنانچه یک بار نمره خوب بگیرد بر این باور است
که من یک بازنده هستم .

تاکید بسیار بر روی بایدها :زندگی افراد کمال گرا  ،غالبا براساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است ،که با
قوانین خشکی برای هدایت زندگی آنها  ،به خدمت گرفته میشود .افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی برروی
.بایدها بندرت بر روی خواستهها و آرزوهای خود حساب میکنند
اعتقاد داشتن به این امر که دیگران به آسانی به موفقیت می رسند :افراد کمال گرا  ،مشاهدات خود را به گونهای
جمع آوری میکنند ،که بگویند افراد دیگر با کمترین تالش  ،خطاهای کم  ،استرسهای عاطفی کمتر و باالترین اعتماد
به نفس به موفقیت دست مییابند .در عین حال افراد کمال گرا کوششهای خود را پایان ناپذیر و ناکافی تلقی میکنند

فرق کمال گرایی با کامل گرایی

با این تعاریفی که از کمال گرایی داشتیم ،نه تنها نقطه ضعف است ،بلکه فرد را از موفقیت دور
میکند.
بهتر بودبه جای واژه کمال گرایی ،از کلمه کامل گرایی استفاده میشد.
چون کلمه کمال گرایی یعنی فرد همیشه سعی میکند کارهایش به بهترین نحو ممکن انجام شود و
نقطه ضعف هایی که دارد را به مرور برطرف کند ( .که اتفاقاً یک ویژگی عالی است).
ولی کامل گرایی یعنی کسی که تا همه چیز کامل نباشد کارش را شروع نمیکند و احتماالً هیچ وقت
هم نمیتواند کار را شروع کند .چون اصالً هیچ آدم و کار کاملی وجود ندارد!
اما چون اکثر افراد از این دو کلمه جا به جا استفاده میکنند ،اجازه دهید ما هم کمال گرایی را یک
ویژگی بد درنظر بگیریم.
در واقع تفاوت افراد کامل گرا با کمال گرا در همین شروع کردن یا نکردن است .اجازه دهید
این نکته را با یک مثال ،دقیق تر برایتان توضیح دهم.

تصور کنید یک نفر میخواهد تبدیل به استادی حرفه ای شود .این فرد میتواند  2راه را انتخاب کند.
راه اول :بعد از اینکه آموزش های ضروری را یاد گرفت ،تدریس را شروع کند و سعی کند به مرور
خودش و تدریسش را کامل کند.
راه دوم:
میتواند انقدر صبر کند تا تبدیل به یک استاد کامل شود و بعد شروع کند( .که احتماالً هیچ وقت
کامل نمیشود و شروع نمیکند).

انواع کمال گرایی
 کمال گرایی طبیعی
و رضایت خاطر کسب کنند.

افراد میتوانند از کاری که انجام می دهند لذت ببرند

 کمال گرایی خود محور
توسط فرد مشخص می شود.

با معیارهای بیش از اندازه عالی و غیرواقع بینانه

 کمال گرایی تجویزشده توسط جامعه
اغراق آمیزی از فرد دارند.

دیگران انتظارات واقع بینانه و

هیچ عملکردی به قدر کافی مناسب نیست و
 کمال گرایی روان رنجور
حتی کارهایی که خوب انجام میشوند رضایت خاطر کمی به وجود می آورند.

چگونه میتواند در فرد کمال خواهی سالمت را تقویت کرد؟

آمال – آرزوها  -انتظارات

امکانات – قابلیت ها – ظرفیت ها

چرا باید با کمال گرایی مقابله کنیم؟

در صورتی که کمال گرایی به عنوان یک خصیصه مثبت و طبیعی
برای کسب انگیزه بیشتر استفاده شود ،میتواند سبب رشد و
توسعه شخصیتفرد شود .اما کمال گرایی غیر واقع گرایانه
میتواند زندگی را به ورطه نابودی بکشاند .کمال گرایی واقع
گرایانه :
لذت زندگی را از شما فرد می گیرد.
اعتماد به نفس را از بین میبرد.
انرژی و توانایی انجام کار را فرد می گیرد.
اشتیاق برای تجربه های جدید را می گیرد.
توانایی رشد و پیشرفت را تحت تاثیر قرار میدهد.
یک عامل ریسک خودکشی است.

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد؟
 )۱کمال گرایی را در خود تشخیص دهید.
شما میتوانید برای تشخیص کمال گرایی خود به سواالت زیر پاسخ دهید:
آیا برای رسیدن به استانداردهای ذهنی خود با مشکل مواجه میشوید؟
آیا نرسیدن به استانداردهای ذهنی خود احساس ناکامی ،افسردگی  ،اضطراب یا خشم دارید؟
آیا بیشتر استانداردهای تعیین شده توسط شما ،از نظر دیگران بسیار سطح باال هستند؟
آیا انجام دادن یک کار مشخص در یک بازه زمانی معین برای شما دشوار است؟
آیا انجام کارهای خود را مدام به عقب می اندازید؟
آیا تصمیم گیری برای شما مشکل است؟
آیا از شکست خوردن واهمه دارید؟
آیا برای رسیدن به استاندارهایتان دچار مشکل هستید؟

آیا ترس وحشتناکی از شکست خوردن دارید؟
آیا فکر میکنید که اشتباهات مثل میدان مین هستند؟
آیا به خاطر حساسیت زیاد روی کار ،آخرین مهلت تحویل کار را از دست میدهید؟
آیا مردم به شما میگویند انتظارات غیرواقعی دارید؟
آیا اعتمادبهنفستان به دستاوردهای شما وابسته است؟

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد؟ (ادامه)
 )۲بایدها را رها کنید.
برای این کار شما باید در طی روز جمله های باید داری که به ذهنتان می آید را بنویسید.
پس از آن میتوانید بررسی کنید که در طی یک روز ،چند تا باید برای رفتار و تصمیم های
خود استفاده می کنید؟ به عنوان مثال برخی از این بایدها عبارتند از :

باید درس بخوانم ،باید کار خوب پیدا کنم ،باید اول شوم ،باید خیلی ورزش کنم و …
وقتی شما بایدهای زیادی برای خودتان تعیین می کنید در واقع باعث ایجاد ترس ،مقاومت
و بی حرکتی در خود می شوید .بنابراین هرگاه جمله ای باید داری به ذهنتان رسید ،سریع
به جای آن از خود بپرسید “من چه احتیاج و خواسته واقعی دارم؟ ”
بنابراین می توانید به خود بگویید “من نیاز دارم که کار بهتری پیدا کنم” یا “خواسته و
آرزوی من پیدا کردن یک کار بهتر و مناسب تر است”.
این روش فکر کردن سبب می شود که شما راحت تر بتوانید به دنبال شغل بهتر بگردید.
تایید این جمله بیشتر بر نیازها و احتیاجات شما است تا ترس ها و نگرانی ها ،به همین دلیل
به شما انگیزه بیشتری برای حرکت رو به جلو میدهد.

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد؟ (ادامه)
 )۳فرق بین تالش زیاد کردن و کمال گرایی را یاد بگیرید

تالش سالم ،تالشی است که شما را برای رسیدن به بهترینها سوق
میدهد .زیرا باعث میشود شما از خودتان راضی باشید و مطمئن
شوید که همیشه میتوانید به سمت بهتر شدن حرکت کنید.
اما کمال گرایی ،یک احساس ذهنی است که به شما می گوید نه شما و
نه هیچ چیز دیگر به اندازه کافی خوب نیست .به عبارت دیگر شما فکر
می کنید حتما باید به استاندارد بسیار باالیی که تعیین کرده اید برسید
تا حس خوبی داشته باشید .بنابراین از انگیزه و امید شما میکاهد.

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد؟ (ادامه)
 )۴اهداف خود را براساس واقعیت انتخاب کنید

دستیابی به اهدافی که افراد کمال گرا تعیین میکنند ،ممکن نیست .به همین دلیل
باعث میشود که این افراد به مرور زمان عصبانی و درمانده شوند .زیرا تالش
برای رسیدن به اهداف تعیین شده بینتیجه به نظر میرسد.
و اما راه حل چیست؟
باید اهداف واقعی انتخاب کنید که قابل دستیابی هستند .پس از رسیدن به یک
هدف ،هدف واقعی بعدی را کمی سخت تر انتخاب کنید .به این ترتیب شما رشد و
پیشرفت خواهید کرد.

چگونه می توان بر کمال گرایی غلبه کرد؟ (ادامه)
 )۵از مسیر لذت ببرید
اگر شما کمال گرا هستید :تنها مقصد برای شما اهمیت دارد و تمام تمرکز شما روی مقصد
است .بنابراین از مسیر لذت نمیبرید.
اگر کمال گرا هستید  :اگر شما شغل خود را دوست ندارید و راضی نیستید ،نمیتوانید از
درآمد و کارهایی که به واسطه می توانید انجام دهید لذت ببرید.
اگر هنوز نمی توانید مانند موسیقیدان های مشهور قطعات را بنوازید .بنابراین نمیتوانید
از نواختن قطعاتی که به خوبی یاد گرفته اید لذت ببرید.
اگر امروز نتوانستید ورزش کنید ،از پیاده روی حتی کوتاه مدت هم نمیتوانید لذت ببرید.

جوینده ی سالم موفقیت
•
•
•

•
•

استانداردهای باالیی برای خود تعیین که آنها را به چالش می کشد.
در مورد اینکه اشتباه کند  ،بیش از حد نگران نیست و آن را بخشی
از فرایند یادگیری می داند.
از شکست عبرت می گیرد و ممکن است احساس سرخوردگی به
او دست دهد اما سریعا» بر آن فائق می آید.
هیچ کس از انتقاد و تایید نشدن لذت نمی برد اما او نمی گذارد
که این رویداد بر  ،حسی که از خودش دارد  ،تاثیر بگذارد.
او بازخورد را موضوعی می داند که می تواند به او کمک کند
تا بیاموزد.

دالیل شکل گیری شخصیت های کمال گرایی در افراد

شکل گیری شخصیت کمال گرا در افراد متفاوت است اما میتوان به صورت زیر
تقسیم بندی کرد:

 -1والدین قدرت طلب

 -2والدین کمال گرا
 -3باورهای فردی

 -1والدین قدرت طلب
آدم هایی که بیش از حد کمال گرا هستند احتماال در کودکی
والدینی قدرت طلب داشته اند؛ پدر و مادری که از ابتدا به کودک
خود چنین القا میکنند که «همیشه ما درست می گوییم ،همیشه حق با
ماست و همیشه ما درست رفتار می کنیم» .این والدین ،تفاوت توانایی
های خودشان و کودک نازنینشان را درک نمی کنند به همین خاطر
سعی می کنند با تنبیه کودکانشان را مجبور کنند به معیار های واالیشان
دست یابند .معیارهایی که آن قدر غیرواقع بینانه اند که در کمتر
موردی کودکانشان می تواند به آنها دست یابند .روان شناسان به این
نوع تربیت ،سبک تربیتی «والدین قدرت طلب» می گویند.

 -2والدین کمال گرا
• همانطور که در ادبیات کهن ما نیز گفته شده است« ،گندم از گندم
بروید جو ز جو» .ویژگی کمال گرایی نیز از این قاعده مستثنا نیست
و غیر از والدین دیکتاتور ،والدین کمال گرا نیز فرزندان کمال گرایی
تحویل جامعه می دهند .والدینی که خودشان کمال گرا هستند ،نه
تنها موفقیت های کودکانشان را کوچک می شمارند بلکه موفقیت
های خودشان را هم قبول ندارند .آنها شخصیتی وسواسی و بیش از
حد منظم دارند و کودکان این افراد به همین خاطر هرگز هیچ
وقت احساس خوبی نسبت به موفقیت هایشان ندارند و در نتیجه
احساس خوبی نسبت به خودشان هم ندارند چون هیچ وقت
نتوانسته اند والدینشان را خشنود کنند.

 -3باور های فردی
بعضی باورهای افراد که موجب کمال گرایی می شوند عبارتند از:
الف) نیاز به تایید؛ همه افراد مهم زندگی من از جمله والدین ،همسر،
بچه ها و همکارانم باید مرا تایید کنند و دوستم بدارند.
ب) انتظارات بیش از حد از خود؛ اگر من در همه زمینه ها با کفایت
نباشم فرد بی ارزشی هستم.
ج) مستعد سرزنش؛ اگر من نتوانم به پیروزی دست پیدا کنم ،دیگران
حق دارند مرا تنبیه کنند.
د) نگرانی بیش از اندازه؛ «چه موقعیت حساس باشد و چه نه ،من باید
به هر حال نگران باشم.
ه) پرهیز از مشکالت؛ فرار از مشکالت بهتر از درگیر شدن باآنهاس.

ویژگی های افراد کمال گرا
 -1معیارهای سطح باال

•

آنها معتقدند که همه چیز باید کامل و بی نقص باشد ،به خودشان و دیگران سخت می گیرند.
فرقی نمی کند که چه کار می کنند .آشپزی  ،ورزش یا کار .مهم این است که باید آن را کامل و
بدون کوچک ترین نقصی انجام دهند و اگر کمی کار ایراد داشته باشد احساس می کنند شکست
خورده اند .بنابراین همیشه فقط کارهایی را انجام می دهند که در آن مهارت دارند و دایره
فعالیت هایشان محدود می شود.این افراد اغلب زمینه ای خاص را برای رسیدن به حد مطلوب
انتخاب می کنند.

•

برخی از افراد دچار این وضعیت ،کمال گرایی را بر روی خانه ،همسر و فرزندانشان منعکس می
کنند و دسته دیگر بسیار مشکل پسند و ایرادگیرند و قصد دارند تمام کارها و وسایلشان بی
عیب و نقص باشد .روابطشان ،شغلشان ،لباس هایشان ،جعبه ابزارشان ،ماشینشان و...

ویژگی های افراد کمال

گرا(ادامه)

 -2کمتر کسی به حد مطلوب آن ها می رسد

برای آن ها هیچ کس آن طور که باید نیست .کمال گرایان همیشه قادرند به
اندازه کافی از دیگران اشکال بگیرند ،فرقی نمی کند که طرف مقابل چه کسی
باشد ،مهم این است آن طور که باید نیست.
 -3جذب کسانی می شوند که بالقوه کمال گرا هستند

افراد کمال گرا معموال به سراغ کسانی می روند که توانایی کمال گرا شدن را
داشته باشند .اکثر کمال گرایان طرح به کمال رساندن همسران را نیز دارند.
 -4گرایش به ناراحتی و افسردگی دارند

آنها به جای این که از امکاناتی که دارند لذت ببرند ،غصه می خورند که چرا در
زندگی به حد مطلوب خود نمی رسند و این امر باعث می شود که همیشه تا حدی
افسرده باشند

عوارض کمال گرایی
 -1تجربه هایی زندگی در دنیای همراه با رقابت می تواند فرد را مستعد بیماری ها و مشکالت
روانی زیادی کند.
 -2حساسیت بیش از حد در خصوص اشتباه و یا ناکامی خطر ابتال به افسردگی را به گونه ی قابل
توجهی افزایش می دهد.
 -3همچنین به تعویق انداختن کارها به دلیل ترس از ناکامل بودن می تواند فرد را بیش از حد
مضطرب کند و در معرض انواع مختلفی از اختالالت اضطرابی قرار دهد.
 -4افراد کمال گرا در روابط بین فردی ،شروع دوستی ها ،اقدام برای ازدواج ،انتخاب شغل و
شروع کسب و کار نیز تعارضات و تردیدهای بی شماری را تجربه می کنند که می تواند منجر به
فرصت سوزی شود.
 -5با این اوصاف به خوبی درک خواهید کرد که چرا جاده ی موفقیت و جاده ی کمال گرایی دو
مسیر کامال جدا هستند و قرار گرفتن در مسیر کمال گرایی چگونه می تواند شما را از دستیابی به
موفقیت دور کند.
 -6فرد آمادگی جدی برای ابتال به وسواس فکری – عملی پیدامی کند.

