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Резюме. Настоящето изследване проучва надеждността и валидността на българската версия
на мултидименсионален метод, измерващ перфекционистични когниции (MPCI – Kobori & Tanno,
2005). Проведеният факторен анализ потвърждава трифакторната структура на въпросника.
Първият компонент е „съсредоточаване върху грешките“, вторият компонент е „лични стандарти“ и третият компонент е „преследване на перфектност“. Всичките субскали показват
добра вътрешна консистентност. Конвергентната валидност е изследвана чрез проучване на
корелациите на скалите на метода със субскалите от въпросника, измерващ диспозиционен перфекционизъм, разработен от Фрост и сътр. (FMPS; Frost et al., 1990). Резултатите показват
значими положителни връзки между „лични стандарти“ и адаптивните дименсии на перфекционизма (лични стандарти и организация) и значима отрицателна връзка с депресия. Подскалата
„съсредоточаване върху грешките“ показва по-високи корелации с неадаптивните аспекти на
перфекционизма (съсредоточаване върху грешките и съмнения в действията) и депресия. Така получените данни разкриват, че субскалата „лични стандарти“ отразява положителни когниции,
докато подскалата „съсредоточаване върху грешките“ отразява негативни когниции. Методът
се очертава като психометрично силен инструмент и е от потенциална полза при изследване и
разбиране на положителните и отрицателните когниции на перфекционизма.
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Перфекционистичната когниция (съзна
телна мисъл) е основният елемент в когнитивния модел на перфекционизъм. Тя произлиза от активирането на личностния перфекционизъм, като впоследствие става съзнателна. С други думи, перфекционистичната когниция е проява на диспозиционния
перфекционизъм на когнитивно равнище.
Въпросникът, измерващ автоматичните
перфекционистични мисли, разработен от
Флет и сътр. (Flett et al., 1998) е планиран
като еднодименсионален конструкт. Той
обединява в единен общ бал както под-

скалата лични стандарти, така и подскалите съсредоточаване върху оценяването
на собственото поведение и нуждата от
перфектност, т.е. обединява положителни
и отрицателни характеристики на перфекционистичната когниция. Това обуславя и
връзката с дистрес. По-новите изследвания наблягат на мултидименсионалността
на посочената скала, като установяват два
вида перфекционистичните когниции – позитивни и негативни (Kobori & Tanno 2005;
Stoeber et al., 2014). Първоначално, Кобори и Тано (Kobori, 2006; Kobori & Tanno,

