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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect
of cognitive behavioral training using the cyber space
on perfectionism and anxiety symptoms in elite
students. The statistical population of the study
consisted of the elite and ordinary sophomore year
high school students in Bushehr, Iran. The sample
size in the first stage entailed 411 students (215 boys
and 196 girls) who were selected through multistage
cluster sampling. The second stage consisted of 26
students in the first group with the highest scores of
perfectionism and anxiety. The research instruments
included the Hewitt and Flett’s perfectionism
questionnaire (1991) and the Beck’s Anxiety
Inventory (1988). Cognitive behavioral training was
conducted for six weeks (in 90-minute sessions).
Between the weekly sessions, the participants' home
exercises and problems were checked using
WhatsApp. The data were analyzed using the
multivariate analysis of covariance in SPSS-23.
There was a significant difference between the two
groups across the component of self-oriented
perfectionism (p<0.001). Also, cognitive-behavioral
training with cyber-psychology improved students'
symptoms of perfectionism and anxiety (p<0.01).
The results indicate the need for policymakers and
psychologists to pay attention to the subject of
perfectionism and anxiety in the elite students
community. The capacity of cognitive-behavioral
therapy and communication software was confirmed
as a teaching aid between sessions.
Keywords: Elite and gifted students, Cognitivebehavioral education, Perfectionism, anxiety, CyberPsychology, Bushehr

 بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر،هدف از پژوهش حاضر
کمالگرایی و نشانههای اضطراب بر دانشآموزان نخبه به کمک
 روش این مطالعه با توجه به اینکه تأثیر متغیر.فضای مجازی بود
 از نوع طرحهای نیمه،مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی میشود
 جامعه آماری را دانشآموزان نخبه و عادی مقطع.آزمایشی بود
-96 متوسطه دوم شهر بوشهر تشکیل دادند که در سال تحصیلی
 نفر411  حجم نمونه در مرحله اول. مشغولبهتحصیل بودند1395
 دختر) بود که با روش نمونهگیری خوشهای196  پسر و215(
 نفر از گروه اول با26  نمونه مرحله دوم.چندمرحلهای انتخاب شدند
 ابزار سنجش شامل.باالترین نمره کمالگرایی و اضطراب بودند
) و اضطراب بک1991( پرسشنامههای کمالگرایی هویت و فلت
90  آموزش شناختی رفتاری در شش هفته (جلسه.) بود1988(
 بین جلسات هفتگی با کمک نرمافزار واتساپ.دقیقهای) برگزار شد
.) تمرینهای خانگی و اشکاالت آنها پیگیری میشدWhats App(
 و به روش تحلیل کوواریانسSPSS-23 دادهها به کمک نرمافزار
 بین دو، در مؤلفه کمالگرایی خودمدار.چندمتغیره بررسی شده است
 همچنین آموزش.)p>0/001( گروه تفاوت معناداری وجود دارد
 باعث بهبود کمالگرایی،شناختی رفتاری به کمک سایبرسایکولوژی
 نتایج بیانگر ضرورت توجه.)p>0/01( و اضطراب دانشآموزان شد
برنامهریزان و روانشناسان به موضوع کمالگرایی و اضطراب اجتماع
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مقدمه
در تمامی نقاط جهان ،بخشی از دانشآموزان را که توانایی ذهنی عمومی و اختصاصی آنان بهگونهای از کودکان
عادی باالتر است دانشآموزان سرآمد میگویند .این کشورها تالش میکنند زمینه پیشرفت آموزشی این
دانشآموزان را فراهم کنند (کمالی .)1392 ،تیزهوشی ،مفهومی سیال است که در مورد آن توافقی وجود ندارد
و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر معنای متفاوتی داشته باشد (توکلی طرقی و ترابی)1393 ،؛ ولی به
طور کلی ،نخبه و تیزهوش بهمعنای داشتن بهرههوشی باالتر از  130براساس مقیاس کامل بهرههوشی
( )FSIQاست که مزیتی سازگار برای حلمسئله و دستاوردهای آموزشی و علمی است .افراد تیزهوش ،دارای
ویژگیهای هستند که آنها را از عادی متمایز میکند؛ بهگونهای که افراد تیزهوش مستقلتر و فعالتر هستند
و در حلمسئله بسیار مصرند .این افراد در آغاز دوره کودکی ،کنجکاوی زیادی نشان میدهند ،بسیار باانگیزه
هستند ،دارای عالیق وسواسی هستند و نسبت به روشهای که برای حل یک مسئله الزم است آگاه هستند
(بشارت ،کرمی و اژهای .)1389 ،البته این افراد در بعضی از موارد با مشکالت عاطفی و اجتماعی مواجه میشوند
(پریر و همکاران.)2016 ،
بعضی متخصصان ،کمالگرایی 1را بهعنوان ویژگی اصلی دانشآموزان نخبه و سرآمد یاد میکنند .افراد
کمالگرا تمایل دارند و معتقدند که در تمام زمینههای زندگی باید کامل باشند (استوبر و استوبر.)2009 ،
کمالگرایی ،بهمعنای شبکهای از شناختوارهها است که شامل انتظارات ،تعبیر و تفسیر رویدادها و ارزشیابی از
خود و دیگران است (عیسیزادگان ،امانی ساری بگلو و عبدلی سلطان احمدی .)1392 ،کمالگرایی مثبت،
موجب انگیزه پیشرفتهای بزرگ در انسان میشود و توجه به جزئیات ضروری را برای انجام کارهای بزرگ
برمیانگیزد؛ ولی در مقابل کمالگرایی منفی ،موجب میشود که افراد بهصورت وسواسی برای رسیدن به اهداف
غیرممکن تالش کنند (قدمی.)1392 ،
2
در تقسیمبندی دیگر ،به سه بُعد مختلف کمالگرایی توجه شده است :کمالگرایی خویشتنمدار ،
کمالگرایی دیگرمدار 3و کمالگرایی جامعهمدار .4کمالگرایی خویشتنمدار عبارت است از :تمایل به وضع
معیارهای بینانه برای خود و تمرکز بر نقصها و شکستها در عملکرد که با خودنظارتگریهای دقیق همراه
است .در توضیحی دیگر ،کمالگرایی خودمدار یک مؤلفه انگیزشی است که شامل تالشهای فرد برای دستیابی
به خویشتن کامل است .این افراد استانداردهای شخصی باالیی را برای خود برگزیده و عملکرد خود را در
رسیدن به این استانداردها ارزیابی میکنند .بهعبارتی دیگر ،این افراد دارای انگیزه قوی برای کمال ،معیارهای
باالی غیرواقعی ،کوششهای اجباری ،تفکر همه یا هیچ در رابطه با کل موفقیت یا کل شکست موجود به
عنوان نتایج بوده و روی اشتباهات گذشته تمرکز دارند .این افراد افراطی ،موشکاف و انتقادگر هستند؛ بهگونه
1. perfectionism
2. self-oriented perfectionism
3. other-oriented perfectionism
4. society-oriented perfectionism

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،4سال یازدهم

319

ای که نمیتوانند عیبها و اشتباهات یا شکستهای خود را در جنبههای مختلف زندگی بپذیرند .این جنبه از
کمالگرایی به خودانتقادی شدید در کارها و داشتن انتظارات باال برای خود اشاره میکند .بنابراین ،منبع و
موضوع کمالگرایی در این بُعد از کمالگرایی درونی است (راندلز ،ناش ،مکگریگور و هویت2010 ،؛ استوبر،
دیویس و تونلی.)2013 ،
کمالگرایی دیگرمدار ،بیانگر تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است .به
عبارت دیگر ،این بُعد از کمالگرایی از ابعاد میانفردی است که دربرگیرنده انتظارات باال برای عملکرد دیگران
است .پس منبع کمالگرایی ،درونی؛ اما موضوع آن بیرونی است .از آنجا که کمالگرایی دیگرمدار با بی
اعتمادی و احساس دشمنی نسبت به دیگران همراه است ،ممکن است به روابط میانفردی دشوار بیانجامد؛
مانند گرایشهای کمالگرایانه والدین برای فرزندان خود با خشونت و سرزنش همراه است .کمالگرایی جامعه
مدار ،به احساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم بهمنظور
کسب تأیید آنها گفته میشود .این بُعد از کمالگرایی از ابعاد میانفردی دیگران ساخته شده است .این عقیده
ای است که دیگران انتظارات اغراقآمیز و غیرواقعی را بر شخص اعمال میکنند ،هرچند که برآورده کردن
آنها ناممکن و یا دشوار است؛ ولی شخص باید این توقعات و انتظارات را برآورده سازد تا موردتأیید و پذیرش
دیگران قرار گیرد .چون این معیارهای افراطی از طرف دیگران به فرد تحمیل میشوند .بنابراین ،منبع
کمالگرایی ،بیرونی؛ اما موضوع آن درونی است .این معیارهای افراطی ،احساسی را در فرد بهوجود میآورد که
غیرقابل کنترل هستند و در نتیجه ،میتوانند باعث احساس شکست ،خشم ،ناامیدی ،اختالل وحشتزدگی،
هراس اجتماعی و اختالل وسواس -اجباری شوند (استوبر ،دیویس و تونلی.)2013 ،
در رابطه با جامعه نخبگانی دانشآموزی ،بهنظر میرسد بیشتر درگیر کمالگرایی خویشتنمدار و جامعهمدار
هستند .با توجه به اینکه انتظار از این گروه از دانشآموزان ،موجب بهوجود آمدن کمالگرایی (جامعهمدار) در
آنها میشود ،ممکن است بهدلیل ترس از عدم تحقق معیارهای کمالگرایانه ،از موقعیت اجتناب کنند تا جایی
که ممکن است دچار اهمالکاری شوند .همچنین ترس این افراد از عدم دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده،
موجب سرباز زدن از مسئولیتها میشود و یا در صورت پذیرش مسئولیت ،آن را بهصورت نیمهکاره رها می
کنند و از آنجا که با تکالیف تحصیلی مواجهاند ،اضطراب و ناکامی حاصل از انجام ندادن کارها یا نیمه رها
کردن تکالیف ،موجب کاهش انگیزه تحصیلی و در نهایت ،اُفت تحصیلی در آنها میشود (جعفری ،موسوی و
امامیپور.)1394 ،
اضطراب ،1یکی دیگر از مشکالتی است که بهنظر میرسد افراد نخبه و تیزهوش با آن مواجه هستند .به
طور کلی ،باید گفت اضطراب بهوسیله تشویش ذهنی و نگرانی بیشازحد که میتواند جسمی و روانی باشد،
مشخص میشود که میتواند بر پایین آمدن تمرکز و اختالل رفتار فرد مؤثر باشد (اونز ،استیونسون ،هادوین و
نورگیت .)2014 ،این امکان وجود دارد دانشآموزان نخبه و تیزهوش بهدلیل انتظارات بیشازحد از تواناییهای
1. anexiety
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خود در مواقعی که شکست میخورند و ناکام میشوند ،دچار تعارض و سردرگمی در مورد تواناییهای خود
میشوند که ترس و اضطراب را به همراه دارد .افرادی که دارای سطح باالیی از اضطراب امتحان هستند ،در
مقایسه با افرادی که سطح پایینی از اضطراب را نشان میدهند ،عملکرد ضعیفتری دارند و آشفتگی و نگرانی
بیشتری از خود نشان میدهند که این خود اُفت تحصیلی را بهدنبال دارد (مصطفیزاده ،جهانسیر و اشرفی،
 .)1388با توجه به اینکه رفتارها و افکار کمال گرایانه همراه با ارزیابی انتقادی از خود و ترس از عدم موفقیت
در آینده است ،شاید بتوان اضطراب را نتیجه افکار و رفتارهای کمالگرایانه تلقی کرد (عبدخدائی ،مهرام و
ایرانلو1390 ،؛ استوبر.)2004 ،
نتایج مطالعات مختلف بیانگر این است که رویکردهای شناختی -رفتاری بر کاهش اضطراب دانشآموزان
مؤثر است و میتواند زمینه را برای کاهش ناهماهنگی و حل تعارضهای ناشی از اضطراب فراهم کند (تقی
پور ،غفاری ،سام دلیری و فرضی .)1393 ،رویکرد شناختی -رفتاری را تلفیقی از رفتاردرمانی و شناختدرمانی
میدانند که با تاًکید بر رفتار و تجربهگرایی در شناختدرمانی در دهه  1970آغاز شد (علیمرادی.)1394 ،
درمان شناختی -رفتاری فرض میکند باورهای ناسازگار و تحریف شده و فرآیندهای شناختی ،پایه و اساس
عالئم و نشانههای عاطفی و رفتاری هستند و اینکه باورها با رفتارها تقویت میشوند ،عموماً مشتمل است بر
یک مجموعه از نارساکنشی افکار خودکار یا بهطور عمیق که در باورها جای گرفتهاند و تنها با یادگیری و
تمرین جدید رفتارهای ناسازگار بهبود مییابند (اژهای ،منظری توکلی ،حسینی و هاشمیزاده.)1391 ،
نتایج تحقیقات مختلف بیانگر تأثیر درمان شناختی -رفتاری بر کاهش کمالگرایی و اضطراب بهطور
جداگانه است که از جمله این تحقیقات میتوان به پژوهشهای استیل و همکاران ( )2013و ادموندس و
همکاران ( )2014اشاره کرد که نتایج پژوهش استیل و همکاران ( )2013بیانگر این است که این درمان ،باعث
کاهش کمالگرایی ناسازگار در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است و همچنین ادموندس و
همکاران ( ،)2014در تحقیق خود بیان کردند درمان شناختی رفتاری برای جوانان مضطرب مفید است .در
رابطه با متغیر اضطراب ،نتایج تحقیق پوراسماعیل نیازی ،موسوی و صادقیان ( )1394نشان داد آموزش بازسازی
شناختی ،موجب کاهش معنادار نمرات اضطراب دانشآموزان شده است .درهمینراستا ،نتایج تحقیق کارخانه و
یزدانبخش ( )1394بیانگر این است که میزان اضطراب امتحان نوجوان پس از گذراندن دوره آموزشی بهصورت
معناداری کاهش یافته است .همچنین نتایج یافتههای تحقیقی خارجی مانند ریس و همکاران ( )2017نشان
دادند درمان شناختی رفتاری با آرامسازی ،موجب کاهش معنادار اضطراب امتحان شده است و براساس مطالعات
پیگیری ششماهه نتایج حفظ شده بود .عالوهبراین ،تحقیقات پژوهشی دیگری مانند ادموندس و همکاران
( )2014درمان شناختی رفتاری ،موجب کاهش اضطراب نوجوانان شده است و ورگلند و همکاران ( )2014نشان
دادند هم درمان شناختی و رفتاری فردی و هم گروهی ،بر کاهش اضطراب مؤثر است .آرچ و همکاران ()2012
نیز ،نشان دادند که درمانهای شناختی و رفتاری در پسآزمون ،موجب کاهش اضطراب شرکتکنندگان شده
است .همچنین مونگا ،یانگ و اونز ( )2009بیان کردند افرادی که تحت گروه درمانی شناختی و رفتاری
نشانههای اضطراب بهصورت معناداری کاهش یافته است و در نهایت ،نورتون و هوپ ( )2005نشان دادند که
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درمانهای شناختی بهطور کلی ،برای کاهش اضطراب و عالئم این نوع اختالل مؤثر است.
امروزه استفاده از خدمات مشاورهای سایبری بهسرعت بهعنوان خدمات با کیفیت مشاورهای در حال گسترش
است (آلما2014 ،؛ بنگتسون ،نوردین و کارلبرینگ .)2015 ،استفاده از ظرفیت فضای مجازی در مشاوره و روان
درمانی را تحت عناوین روانشناسی در فضای مجازی ،1مشاوره در فضای مجازی ،2درمان در فضای مجازی3
و درمان اینترنتی 4میشناسند (مآنهال -باگاس .)2001 ،تلفنهای هوشمند جزء جدانشدنی زندگی جوانان و
نوجوانان شده است و فاصله فیزیکی بهعنوان یک مانع ارتباطی برداشته شده است .استفاده از خدمات مشاوره
سایبری ،این مزیت را دارد که در هر زمان و هر مکان قابل دسترسی است .در پژوهش میشنا ،بوگو و ساویر
( )2015گزارش شده است که مراجعانشان هنگام استفاده از مشاوره سایبری احساس راحتی بیشتری داشتند.
بهخاطر ناشناس بودن بهتر اعتماد میکردند ،خودافشایی بیشتری داشتند و افکار و احساساتشان را راحتتر بیان
میکردند.
پژوهشهایی در مورد اثربخشی مشاوره سایبری صورت گرفته و عموم ًا اثربخشی آن را تأیید کردهاند (مانند
باراک و بلوچ2006 ،؛ بنگتسون ،نوردین و کارلبرینگ .)2015 ،اثربخشی آن در مورد نوجوانان (کینگ ،بامبلینگ،
رید و توماس2006 ،؛ اسکینر و الچفورد )2006 ،و کاهش استرس (منون و رابین )2011 ،تأیید شده است.
نتایج پژوهش لوییس ،کورسول ،برمر و کومارندو ( )2015و راوسون و میدمنت ( )2011نشان داد که خدمات
مشاوره سایبری به نوجوانان برای غلبه بر احساس بیمعنایی در زندگی و احساس ضعف ،ناتوانی و بیکفایتی
کمک میکند به اعتقاد بلوم و والز ( )2014خدمات مشاوره سایبری ،میتواند چهار عنصر ضروری فرآیند مشاوره
را فراهم نماید :روابط درمانی ،بینششناختی ،تجربههای مؤثر و انتظارات مناسب مراجعان .در پژوهش آمال5
(2014؛ بهنقل از زینالدین و یوسف )2018 ،رضایت مراجعان از مشاوره سایبری بیشتر از رودررو گزارش شده
است.
در نهایت ،میتوان گفت با توجه به اینکه رویکردهای شناختی رفتاری درصدد کاهش افکار و باورهای
منفی هستند ،استفاده از این رویکرد به کمک فناوری روانشناسی در فضای مجازی ،میتواند سبب بهبودی
اضطراب و کمالگرایی شود و با توجه به اینکه دانشآموزان تیزهوش و نخبه سرمایههای انسانی و اجتماعی
کشور محسوب میشوند .مسئله تحقیق حاضر ،این است که آیا آموزش رویکرد شناختی -رفتاری با همراهی
روانشناسی در فضای مجازی بر کمالگرایی و اضطراب دانشآموزان نخبه مؤثر است؟

1. yberpsychology
2. sybercounseling
3. sybertherapy
4. etherapy
5. Amla, S.
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روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی متغیر مستقل (آموزش به شیوه شناختی رفتاری) بر
متغیرهای مستقل (کمالگرایی و اضطراب) بوده است و پژوهش دارای یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته
است .روش پژوهش از نوع طرحهای نیمهآزمایشی است که از طرح دو گروهی با تقسیم تصادفی ،پیشآزمون-
پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل (طرح اندازهگیری مکرر آمیخته) استفاده شده است .از آنجایی که این طرح
نیمهآزمایشی است ،هم در آن کنترل اعمال میشود و هم اصل تقسیم تصادفی افراد در گروهها نیز رعایت شده
است .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل تمام دانشآموزان نخبه و عادی مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر که
در سال تحصیلی  1395-96مشغولبهتحصیل بودند .حجم نمونه در مرحله اول پژوهش  411نفر ( 215پسر و
 196دختر) که شامل  214نفر دانشآموز برتر زیر نظر بنیاد نخبگان ( 111پسر و  103زن) و  197نفر دانشآموز
عادی ( 104پسر و  103دختر) با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از میان مدارس برتر و عادی شهر
بوشهر انجام شده است .بدینصورت که از میان مدارس مختلف شهر بوشهر هشت مدرسه و از میان هر مدرسه
دو کالس و از میان هر کالس چند دانشآموز بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند .در مرحله دوم پس از
مشخص کردن دانشآموزان برتر زیر نظر بنیاد نخبگان که دارای اضطراب هستند ،تعداد  32نفر به شیوه
تصادفی ساده براساس کدهای که به آنها داده شد انتخاب شدند و پس از شناسایی جامعه آماری هدف؛ یعنی
افراد دارای اضطراب و کمال گرایی با توجه به هدف 16 ،نفر از آنها در گروه کنترل و  16نفر در گروه مداخله
قرار گرفتند و پرسشنامههای موردنظر را تکمیل کردند .در مرحله دوم در گروه آزمایش  26نفر از دانشآموزان
دارای باالترین نمره اضطراب و کمالگرایی در دو گروه آزمایش ( )N=16و کنترل ( )N=16به تصادف گمارده
شدند که در نهایت ،بعضی از افراد گروه آزمایشی بهدلیل نداشتن وقت کافی برای شرکت در جلسات آموزشی
به  13نفر کاهش یافت و گروه کنترل نیز ،بهدلیل عدم دسترسی مجدد به آنها به  13نفر کاهش یافت.
مالکهای ورود در این پژوهش عبارت بودند از :نمره اضطراب باالی  ،26نمره کمالگرایی باالی ،50
دانشآموزان شهر دارای استعداد برتر شهر بوشهر باشند ،وقت کافی برای شرکت در جلسات آموزشی را داشته
باشند و عالقهمند به شرکت در کالس آموزشی باشند.
طرح مداخلهای این پژوهش به این صورت بود ،شرکتکنندگان در تحقیق که در گروه آزمایشی قرار داشتند
در یک دوره آموزشی درمانهای شناختی -رفتاری که در طول شش هفته (هر هفته یک جلسه  90دقیقهای)
برگزار شد ،شرکت کردند .جلسات کارگاه در جدول  ،1خالصه شدهاند .محتوای آموزشی و شیوه اجرای جلسات
بهصورت مبسوط در پیوست آمده است .بین جلسات حضوری ارتباط بین مرجع و مشاور به کمک نرمافزار
واتساپ ( )Whats Appبرقرار بود و تمرینهای خانگی و سؤاالت مراجعان بررسی میشد .بهاینترتیب که
پس از تشکیل یک گروه واتساپ برای اعضا گروه آزمایش هر روز در ساعت خاصی همه اعضا به بحث در
مورد مسائل مطرح شده در جلسات حضوری و تکالیف خانگی خود میپرداختند .در همان ساعت خاص ،افراد
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میتوانستند با چت خصوصی با مشاور خود در ارتباط باشند .شرکتکنندگان در هر دو گروه ،قبل از اجرای طرح
مداخلهای ،آخرین جلسه و یکماه پس از آخرین جلسه طرح مداخلهای ،مقیاس کمالگرایی و اضطراب را که
در باال آمده است را تکمیل نمودند.
دادههای پژوهش به کمک نرمافزار  SPSS-23و به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجریه
وتحلیل قرار گرفتند.
جدول  -1جلسات آموزشی شناختی -رفتاری (هاوتون ،سالکووس کیس ،کرک و کالرک)1394 ،
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم
پنجم
ششم

موضوع
معرفی اعضای شرکتکننده در کارگاه آموزشی و آشنا شدن اعضای گروه باهم ،پاسخگویی به سؤاالت در مورد
پرسشنامه تکمیل شده ،هدف از تشکیل این کارگاه ،تعاریف کمالگرایی و اضطراب ،شناسایی شدت اضطراب،
تمرین درجهبندی احساسات در خانه
مرور بر جلسه قبل ،طبیعی کردن اضطراب ،تکنیک بارش فکری ،تمرین مدیریت هیجان (تکنیک تنفس شکمی
و تنآرامی) تمرین درجهبندی احساسات قبل از تنآرامی یا تنفس شکمی و درجهبندی احساسات بعد از تنآرامی
یا تنفس شکمی
مرور جلسات قبل ،بحث در مورد افکار کمالگرایانه (شناخت ) ،تکنیک ارزیابی فکر ،ارتباط بین افکار و احساس،
ایجاد شک و تردید در مورد افکار ،تکنیک تشخیص افکار منفی (بحث در مورد تجربه هیجانی اخیر و ایفای نقش
در مورد تجربه هیجانی) ،چالش با افکار خودآیند منفی ،تمرین (احساس ،تفسیر منفی و نتیجه منطقی) در خانه
مرور جلسات قبل ،ارتباط بین افکار و احساس و رفتار ،دادن اطالعات در مورد خطاهای شناختی مربوط به
کمالگرایی ،ایجاد تغییر در مورد تفکرات منفی ،تکنیک مواجهه برای کمالگرایی و تکنیک تجسم خیالی
مرور جلسات قبل ،اصول تنظیم وقت ،حلمسئله در موقعیتهای اضطرابی و تمرین مجدد تنآرامی
مرور کلی جلسات قبلی و دادن پاسخ به سؤاالت دانشآموزان و گرفتن پسآزمون

ابزار سنجش
پرسشنامه اضطراب بک :)BAI( 1پرسشنامه اضطراب بک (بک ،اپستین ،برون و استیر )1988 ،شامل
 21پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد ( )0-3که حالتی از افزایش شدت است .دامنه نمرات نیز از صفر
تا  63است .نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسشنامه نمره  ،0-7برای اضطراب هیچ یا جزئی ،نمره -15
 ،8برای اضطراب خفیف ،نمره  16-25رای اضطراب متوسط و نمره  26-63برای اضطراب شدید است .بک و
کالرک1988( 2؛ بهنقل از کاظمی )1382 ،همسانی درونی این مقیاس را  0/93و پایایی بازآزمایی آن را 0/75
گزارش کردند .همسانی درونی این آزمون در ایران ،با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/78گزارش شده است.
همچنین ،در بررسی روایی این آزمون با کاربرد روش تجربی روایی افتراقی بین دو گروه اضطرابی و بهنجارT ،
در سطح کمتر  0/001معادل  12/3گزارش شده است (کاظمی1382 ،؛ بهنقل از فهمی .)1391 ،در این پژوهش
همسانی درونی آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/74بهدست آمده است.
)1. Beck Anxiety Inventory (BAI
2. Beck, A., & Clark, D.
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پرسشنامه کمالگرایی :)PQ( 1بهمنظور سنجش کمالگرایی از مقیاس کمالگرایی 2چندبُعدی هویت و
فلت ( )1991که توسط بشارت ( )1386با عنوان مقیاس تهران معرفی گردید ،استفاده شده است .یک آزمون
 30سؤالی و دارای سه بُعد کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگرمدار و کمالگرایی جامعهمدار را در مقیاس
پنج درجهای لیکرت (از نمره  1تا  )5میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیرمقیاسهای سهگانه آزمون،
بهترتیب  10و  50خواهد بود .بشارت ( )1386اعتبار محتوایی مقیاس کمالگرایی چند ُبعدی تهران را با استفاده
از ضرایب توافق کندال برای ابعاد کمالگرایی خودمدار ( ،)0/80کمالگرایی دیگرمدار ( )0/72و کمالگرایی
جامعهمدار ( )0/69محاسبه بهدست آورده است .همچنین همسانی درونی مقیاس کمالگرایی تهران را با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنیها ( )n=500برای مؤلفههای کمالگرایی خودمدار  ،0/90کمالگرایی
دیگرمدار  0/91و کمالگرایی جامعهمدار  0/81محاسبه شد که نشانه همسانی درونی رضایتبخشی است .در
پژوهش حاضر برای مؤلفههای کمالگرایی خودمدار  ،0/82کمالگرایی دیگرمدار  0/85و کمالگرایی جامعه
مدار  0/76بهدست آمده است .برای بررسی روایی محتوایی این پرسشنامه شش نفر از استادان روانشناسی،
جامعه پژوهش را تأیید کردند.

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
میانگین سن آزمودنیها در گروه آزمایش  15سال و در گروه کنترل  14سال بوده است .همچنین میانگین
نمرات تحصیلی هر دو گروه آزمایش و گواه نمره  19بوده است.

ب) توصیف شاخصها
یافتههای توصیفی تحقیق حاضر ،شامل میانگین و انحراف معیار بود که کمالگرایی و زیرمؤلفههای آن؛ یعنی
کمالگرایی خودمدار ،کمالگرایی دیگرمدار و کمالگرایی جامعهمدار و اضطراب را در دو مقیاس کمالگرایی
چندبُعدی تهران ،بشارت ( )1386و اضطراب بک ،اپستین ،برون و استیر ( )1988را در دو گروه دانشآموزان
نخبه و عادی ارائه میدهد .جدول  ،2بیانگر این اطالعات است .جدول زیر شاخصهای توصیفی مربوط به
نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری کمالگرایی و اضطراب دو گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.

)1. Perfectionism Questionar (PQ
2. perfectionism
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جدول  -2میانگین و انحراف معیار کمالگرایی و اضطراب گروه آزمایش و کنترل در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
متغیر
پژوهش
کمالگرایی
خودمدار
کمالگرایی
دیگرمدار
کمالگرایی
جامعهمدار
اضطراب

گروه

تعداد

آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل

13
13
13
13
13
13
13
13

پیشآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد
24/54
23/66
21/76
20/52
19/87
19/44
34/40
33/80

5/77
5/16
4/82
4/25
3/99
3/71
5/65
4/22

پسآزمون
انحراف
میانگین
استاندارد
19/11
23/54
17/00
20/50
16/21
19/39
21/07
33/64

3/34
5/11
2/55
4/17
2/02
3/55
2/10
4/02

پیگیری
انحراف
میانگین
استاندارد
19/07
23/52
17/00
20/51
16/19
19/40
21/00
33/64

3/26
5/08
2/55
4/19
2/00
3/58
2/08
4/02

همانطور که در جدول  ،2مشاهده میشود میانگین (±انحراف معیار) نمره کمالگرایی خودمدار آزمودنیهای
گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون ( ))5/77±( 24/54و در مراحل پسآزمون ( ))3/34±( 19/11و پیگیری
( ))3/26±( 19/07است و میانگین ( ±انحراف معیار) این متغیر در آزمودنیهای گروه کنترل تغییر محسوسی
نشان نداده است .اطالعات مربوط به دو متغیر دیگر کمالگرایی دیگرمدار و جامعهمدار نیز بهتفکیک در جدول
 3ارائه شده است .همچنین میانگین ( ±انحراف معیار) نمره اضطراب آزمودنیهای گروه آزمایش در مرحله
پیشآزمون ( ))5/65±( 34/40و در مراحل پسآزمون ( ))2/10±( 21/07و پیگیری ( ))2/08±( 21/00است
و میانگین (±انحراف معیار) این متغیر در آزمودنیهای گروه کنترل تغییر محسوسی نشان نداده است.

ج) توصیف نرمال
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .قبل از بررسی تحلیل
نتایج در رابطه با اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر هرکدام از گروهها ،از برقراری پیشفرضهای الزم برای
استفاده از تحلیل واریانس ،اطمینان حاصل شد .جدول  3بررسی توزیع طبیعی بودن نمرات با آزمون شاپیرو-
ویلکز را نشان میدهد.
جدول  -3نتایج آزمون شاپیرو -ویلکز
متغیرهای وابسته
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگرمدار
کمالگرایی جامعه مدار
اضطراب

آماره نرمال بودن
پسآزمون
پیشآزمون
0/149
0/149
0/168
0/155
0/193
0/152
0/165
0/154

پیگیری
0/149
0/170
0/193
0/170

سطح معناداری
پسآزمون
پیشآزمون
0/087
0/090
0/051
0/064
0/066
0/073
0/062
0/051

پیگیری
0/087
0/053
0/066
0/065

نتایج حاصل در جدول  ،3نشان میدهد که سطح معناداری در آزمون فوق از  0/05بزرگتر است؛ بنابراین توزیع
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نمرات در متغیرهای تحقیق طبیعی است .جدول  ،4نتایج آزمون لوین در مورد پیشفرض همگنی واریانسهای بین
گروهی را نشان میدهد.
جدول  -4نتایج آزمون لوین
آماره F

متغیرهای وابسته
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگرمدار
کمالگرایی جامعه مدار
اضطراب

2/609
1/142
1/594
3/053

درجه آزادی 1
1
1
1
1

معناداری
0/117
0/294
0/217
0/092

درجه آزادی 2
24
24
24
24

نتایج حاصل در جدول  ،4نشاندهنده نتایج آزمون لوین است و چون سطح معناداری بهدست آمده بزرگتر از 0/05
میباشد؛ بنابراین در متغیرهای پژوهش شرط تساوی واریانسهای بین گروهی رعایت شده است .جدول  ،نتایج
مربوط به شیبخط رگرسیون را نشان میدهد.
جدول  -5نتایج شیبخط رگرسیون
منبع تغییرات
گروه* پیشآزمون
گروه* پیشآزمون
گروه* پیشآزمون
گروه* پیشآزمون

متغیرهای پژوهش
کمالگرایی خودمدار
کمالگرایی دیگرمدار
کمالگرایی جامعهمدار
اضطراب

آماره آزمون F

0/163
1/266
1/377
2/057

سطح معناداری
0/690
0/059
0/058
0/061

نتایج حاصل در جدول  ،نشان سطح معناداری اثر تعامل گروه و پیشآزمون بزرگتر از  0/05است؛ بنابراین فرضیه
همگنی شیبخط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش پذیرفته میشود .پس تعامل نمرات کواریت و متغیر مستقل بین
گروهها اختالف معناداری ندارد و میتوان از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده کرد.

د) آزمون فرضیهها
در ادامه با توجه به فرضیه تحقیق نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری هریک از مؤلفههای کمالگرایی در جدول
 ،6آورده میشوند.
جدول  -6خالصه نتایج تحلیل واریانس مکرر برای کمالگرایی و اضطراب
آماره

متغیرهای
پژوهش
خودمدار

منابع
تغییر
زمان*گروه

مجموع
مجذورات
368/35

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
368/35

56/472

دیگرمدار
جامعهمدار
اضطراب

زمان*گروه
زمان*گروه
زمان*گروه

56/69
22/71
678/03

1
1
2

56/69
22/71
339/01

93/241
38/461
13

معناداری
0/001

اندازه
اثر
0/669

توان
آماری
0/999

0/001
0/001
0/001

0/769
0/579
0/15

0/9990
0/999
0/863

F

جدول  ،نشان میدهد که بین گروهها در کمالگرایی تفاوت معنادار وجود دارد .برهمیناساس ،نتایج نشان داد
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که آموزش در مرحله پسآزمون تأثیر داشته است و در پیگیری توانسته نتایج خود را حفظ کند .همچنین نشان
میدهد که بین میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و تعقیبی اضطراب در کل آزمودنیها تفاوت معناداری
وجود دارد ( .)p>0/001همچنین تعامل زمان و گروه معنادار است .بهعبارت دیگر ،سیر میانگین اضطراب در
گروهها یکسان نیست.
جدول  ،نتایج مقایسه میانگین تعدیل شده مراحل آزمون را در کمالگرایی نشان میدهد .بهمنظور مشخص
نمودن اینکه متغیر کمالگرایی در کدام مرحله با هم تفاوت معناداری دارند از آزمونهای تعقیبی بن فرونی1
با رعایت شرط همگنی واریانس استفاده شد که به مقایسه دوبهدو میانگینها پرداخته شده است.
جدول  -7نتایج آزمون تعقیبی مراحل مختلف آزمون در کمالگرایی و اضطراب
متغیرهای پژوهش
خودمدار

دیگرمدار

جامعه مدار

اضطراب

میانگین تعدیل شده
15/57
پیشآزمون
18/80
پسآزمون
18/77
پیگیری
23/50
پیش آزمون
20/87
پسآزمون
20/80
پیگیری
22/07
پیشآزمون
19/40
پسآزمون
19/57
پیگیری

آزمونها
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری
پیشآزمون -پسآزمون
پیشآزمون -پیگیری
پسآزمون -پیگیری

تفاوت میانگین
*-3/233
*-3/067
*0/167
*2/633
*2/700
*0/067
*2/667
*2/500
*-0/167

معناداری
0/001
0/001
0/863
0/001
0/001
0/999
0/001
0/001
0/953

پیشآزمون

13/77

پیشآزمون -پسآزمون

*2/233

0/001

پسآزمون

11/53

پیشآزمون -پیگیری

*2/100

0/001

پیگیری

11/67

پسآزمون -پیگیری

*-0/133

0/757

* در سطح  0/05معنادار است.

جدول  ،نشان میدهد که برنامه شناختی -رفتاری بر کمالگرایی در مرحله پسآزمون تأثیر معناداری داشته
است .این نشاندهنده آن است که مداخله شناختی -رفتاری بر کمالگرایی (خودمدار ،دیگرمدار و جامعهمدار)
در مرحله پسآزمون تأثیر داشته است .این تأثیر همچنان در مرحله پیگیری تداوم یافته است؛ بنابراین فرضیه
اول پژوهش تأیید میشود .جدول  ،7تأثیر تحلیل واریانس تکمتغیره بر روی نمرات اضطراب دانشآموزان را
برحسب گروههای موردمطالعه نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود مداخله شناختی -رفتاری بر
کاهش اضطراب در مرحله پسآزمون گروه آزمایش تأثیر معناداری داشته است .این تأثیر همچنان در مرحله
پیگیری تداوم یافته است؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود.

1. Bomferroni
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بحث و نتیجهگیری
یکی از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی تفاوت کمالگرایی در دو گروه دانشآموزان تیزهوش و عادی است.
نتایج تحلیل در ارتباط با این فرضیه بیانگر این است که از بین مؤلفههای کمالگرایی ،تنها در مؤلفه
کمالگرایی خودمدار ،بین دانشآموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود دارد که با توجه به میانگین
در دانشآموزان تیزهوش بیشتر است .نتایج این پژوهش با یافتههای آقاجانی ،نریمانی و آریاپوران ()1390؛
جمشیدی ،رزمی ،حقیقت و سامانی ()1387؛ ملیکان بهابادی ،محسنی ذنوزی و کشاورز ()1388؛ لوسیسرو و
آشبی ( )2000همسو است .نتایج پژوهش آقاجانی ،نریمانی و آریاپوران ( )1390نشان دادند که کمالگرایی
مثبت در دانشآموزان تیزهوش و کمالگرایی منفی در دانشآموزان عادی بیشتر است .نتایج تحقیق جمشیدی
و همکاران ( )1387نشاندهنده کمالگرایی بیشتر در دانشآموزان تیزهوش است و نتایچ تحقیق ملیکان
بهابادی و همکاران ( )1388کمالگرایی مثبت در نخبههای علمی و کمالگرایی منفی در غیرنخبهها بیشتر
است و تحقیق لوسریرو و آشبی ( )2000نشان دادند که کمالگرایی در دانشآموزان تیزهوش بیشتر است.
در تبیین تفاوت معنادار کمالگرایی خودمدار در دانشآموزان نخبه و عادی باید گفت ،هویت و فلت
( )1391در رابطه با کمالگرایی خودمدار بیان کردند که این مفهوم با تمایل به وضع معیارهای سختگیرانه
و غیرواقعبینانه برای خود و تمرکز بر نقصها و شکستها در عملکرد ،همراه با خودنظارتگریهای دقیق از
سوی خود مشخص میشود که نزدیکترین مفهوم به کمالگرایی است (نامجو ،کافی ،حکیمجوادی ،غالمعلی
لواسانی و آتشکار .)1390 ،این امکان وجود دارد که دانشآموزان نخبه دید افراطی به هوش و ظرفیت شناختی
خود داشته باشند که موجب وضع قوانین و معیارهای سختگیرانه نسبت به خود میشود که از حد توانایی
آنها باالتر باشد .ازطرفدیگر ،با توجه به مبانی نظری ،تقویت مثبت مسئول فراخوانی کمالگرایی مثبت
است و تقویت منفی ،موجب تداوم کمالگرایی منفی میشود (محمودزاده و محمدخانی .)1395 ،میتوان گفت
با توجه به اینکه دانشآموزان نخبه دارای اهداف بزرگی و مثبتی هستند زمانی که توسط مراقبین و اطرافیان
بهویژه والدین تقویت و تشویق میشوند ممکن است انتظارات و اهداف خود را بزرگتر از پیش در نظر بگیرند
که موجب شکلگیری کمالگرایی در آنها میشوند تا جایی که اهداف خود را بهصورت دقیق زیرنظر می
گیرند و جزئیترین حرکاتی که موجب فاصله گرفتن از اهداف میشود را مورد نقد و بررسی قرار میدهند.
عالوهبراین ،میتوان گفت انتظارت دیگران از دانشآموزان تیزهوش ،باعث میشود که آنها از خود واقعی
هرچند دارای استعداد و توانایی باشند دور شوند و زمینه را برای شکلگیری کمالگرایی خودمدار در آنها
فراهم میکند.
یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی تفاوت بین دانشآموزان تیزهوش و عادی در متغیر اضطراب
است .نتایج تحلیل در ارتباط با تفاوت اضطراب در دانشآموزان تیزهوش و عادی ،نشاندهنده تفاوت بین
دانشآموزان تیزهوش و عادی است؛ بهگونهای که میانگین اضطراب در گروه دانشآموزان عادی بیشتر از
تیزهوشان است .نتایج این پژوهش با یافتههای موسوی ( )1392همسو است؛ ولی با یافتههای واحدی ،مکوند
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حسینی و بیگدلی ()1391؛ صالحزاده ،نجفی و ابراهیمی ( )1390ناهمسو است .براساس نمره برش پرسشنامه
بک ( )1388دانشآموزان نخبه در این پژوهش اضطراب خفیفی داشتند و دانشآموزان عادی سطح متوسطی
از اضطراب را از خود نشان دادند .در تبیین این فرضیه باید گفت با توجه به اینکه دانشآموزان عادی نسبت
به دانشآموزان تیزهوش تمایل کمتری به درس خواندن و انجام تکالیف دارند و از آنجایی که الگوهای
خانوادگی در ایجاد اختالالت رفتاری و عاطفی کودکان نقش دارد (تیموری و عطاییفر .)1389 ،ممکن است
والدین ،معلمان و اطرافیان کودکان عادی تأکید زیادی بر درس خواندن و انجام تکالیف درسی داشته باشند
که برخالف خواستهها و تمایالت آنها است که میتواند نقش مهمی در بروز اضطراب و عوامل اضطرابزا
داشته باشد ،همچنین بهنظر میرسد مسئوالن و نهادها آمادگی بیشتری برای پذیرش کودکان تیزهوش داشته
باشند که موجب میشود دانشآموزان عادی این احساس را داشته باشند که جامعه آنها را نمیپذیرد که
استرس و اضطراب را در این کودکان بهدنبال دارد .از طرفی ،این امکان وجود دارد که والدین دانشآموزان
عادی ،فرزندان خود را با دانشآموزان نخبه و تیزهوش مقایسه کنند که باعث شکلگیری خودپنداره و عزت
نفس ضعیفتر در آنها میشود که عامل مهمی برای بروز اضطراب و نشانههای اضطرابی در این دانشآموزان
است .عالوهبراین ،میتوان گفت دانشآموزان نخبه از ظرفیت و توانایی باالیی برخودارند که به آنها کمک
میکند در مواجهه با موقعیتها و شرایط استرسزا از راهبردهای مناسب مانند خودگویی مثبت ،مثبتاندیشی،
کنترل فکر و بازسازی شناختی استفاده کنند که موجب پیشگیری از افکار منفی ،کنترل افکار منفی و
شناسایی خطاها و طرحوارههای شناختی میشود که موجب کاهش اضطراب و پیامدهای حاصل از موقعیت
میشود.
همچنین براساس نتایج حاصل از این پژوهش ،مداخله شناختی رفتاری بر کاهش مؤلفههای کمالگرایی و
اضطراب مؤثر بوده است و نیز ،مالحظه شد تفاوت بین آزمودنیهای گروه آزمایشی و کنترل در متغیر
کمالگرایی و اضطراب در مرحله پیگیری یا پسآزمون دوم نیز معنادار است .همانگونه که نتایج نشان می
دهد اندازه اثر درمان شناختی رفتاری بر متغیرهای اضطراب و کمالگرایی نیز ،قابلتوجه است .از طریق اندازه
اثر متوجه میشویم که متغیر مستقل چقدر بر متغیر وابسته اثرگذار بوده است (فراهانی و عریضی .)1388 ،در
اینجا براساس نظر کوهن ( )1988میزان این تأثیر (برای متغیر اضطراب  ES=0/15و برای متغیر کمالگرایی
 (ES=0/22هر دو در حد متوسط بوده است .در واقع ،اثرگذاری این درمان بر گروه نمونه در حد متوسط بوده
است .همچنین نتایج نشان میدهد که اثربخشی مداخالت شناختی رفتاری در مرحله پیگیری یکماهه تداوم
داشته است .در ارتباط با متغیر کمالگرایی نتایج این پژوهش با یافتههای البوشکه ()1393؛ نجاریان و همکاران
()1393؛ زرگر ،مردانی ،مهرابیزاده و هنرمند ( )1391همسو است .در ارتباط با پژوهشهای خارجی باید گفت
که نتایج این پژوهش با تحقیق چاند ،چیبنال و سالوین ()2017؛ راداه ،داسکاالکیس ،آرپین کریبی ،ایروین و
ریتوو ( )2012همسو است .در تبیین نقش معنادار آموزش مداخالت شناختی رفتاری بر کمالگرایی میتوان
گفت با توجه به اینکه کمالگرایی سبک شخصیتی معیوب نیست؛ بلکه آسیب روانی بهحساب میآید که با
شناختها ،طرحوارهها و رفتارهای خاصی ایجاد و حفظ میشود (ریلی ،لی ،کوپر ،فیربورن و شافرن )2007 ،و
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کمالگرایی خودمدار به تمایل به وضع معیارهای سختگیرانه و غیرواقعبینانه برای خود اشاره دارد که زمینهساز
رفتارها و اعمال خاصی هستند .در مداخالت شناخی رفتاری افراد یاد میگیرند که افکار ،طرحوارهها ،شناختها،
رفتار و اعمال خود را اصالح و تعدیل کند.
با توجه به اینکه خانوادهها و جامعه از دانشآموزان تیزهوش و نخبه معموالً انتظارات زیادی که ممکن
است دور از تواناییها و ظرفیت آنها باشد و درعینحال ،دانشآموزان معتقد باشند که این عوامل نقش تعیین
کنندهای در زندگی آینده آنها و رضایت از زندگی دارد؛ ازاینرو ،این امکان وجود دارد که آموزش مداخالت
شناختی رفتاری به دانشآموزان کمالگرا کمک کند تا ظرفیتها و توانمندیهای روانشناختی و شناختی خود
را که موجب احساس رضایت و آرامش بیشتر و عوامل تعیینکننده رضایت زندگی خود هستند را شناسایی کند
و از طریق روشهای مانند توقف فکر ،بازسازی شناختی ،خودپذیری ،دیگرپذیری ،مهارتهای مقابلهای و توجه
برگردانی زمینه عملکرد مناسب خود را فراهم کنند و در راستای آنها حرکت کنند (صادقیان ،فالح ،زارعی و
زارع .)1394 ،همچنین امکان دارد آموزش شناختی -رفتاری به دانشآموزان کمک کند که ظرفیت بنیادی
خود را شناسایی و در مقابل آن احساس مسئولیت کنند و در موقعیتهایی که ظرفیت و توانایی آن را ندارند و
در آنها شکست میخورد خود را بهصورت افراطی موردانتقاد و سرزنش قرار ندهد و احساس گناه نکنند و برای
جبران شکست که ممکن است به تالش ناکافی ارتباط دهد تالش نکنند .همچنین در ارتباط با متغیر اضطراب
نتایج این پژوهش با یافتههای پوراسماعیل نیازی ،موسوی و صادقیان ()1394؛ کارخانه و یزدانبخش ()1394
همسو است ،همچنین نتایج این پژوهش با یافتههای تحقیقی خارجی مانند ریس و همکاران ()2017؛ ادموندس
و همکاران ()2014؛ ورگلند و همکاران ()2014؛ مونگا ،یانگ و اونز ( )2009همسو است.
در تبیین نقش معنادار آموزش مداخالت شناختی رفتاری بر نشانههای اضطراب باید گفت ،افراد و
دانشآموزان مضطرب از حالتهای روانی ،بدنی و سایر عالئم اضطراب یا بهعبارتی زمینهساز اضطراب در
موقعیتهای مختلف هستند آگاهی کمی دارند .نتایج تحقیقات مختلف بیانگر این است که درمانهای مبتنی
بر رویکرد شناختی رفتاری نقش مهمی در آگاه کردن فرد از باورها و فرضهای زیربنایی دارند که نقش مهمی
در درک و تفسیر وقایع و شکلدهی واکنشهای هیجانی و رفتاری دارند .این روشهای درمانی در طوالنی
مدت باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای فکری و شروع تفکرات مثبت در موقعیتهای مختلف زندگی فردی و
اجتماعی میشود (ریس و همکاران .)2017 ،برای مثال ،زمانی که افراد دچار اضطراب میشوند بدنشان دچار
تغییراتی مانند افزایش ضربان قلب میشود که روش آرامسازی عضالنی به آنها کمک میکند تا بهصورت
نظاممند عضالت بدن خود را از تنش نجات دهند که باعث احساس و آرامش ذهنی در فرد میشود .ازطرف
دیگر ،با توجه به همگانی شدن استفاده از تلفنهای همراه هوشمند و فضای مجازی و همچنین قابلیت دسترسی
آن تقریباً در هر زمان و مکان و همچنین طبق گزارش دانشآموزان گروه نمونه ،راحتی بیشتر آنها در بیان
افکار و احساساتشان در فضای مجازی و پیگیری مشاور در انجام صحیح تمرینهای خانگی ،باعث تقویت
فرآیند درمان شده است.
در ایران ،ارتباط میان روانشناسان و مراجعان هنوز بهصورت سنتی است و بیماران برای تعیین وقت قبلی
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به مطب یا کلینیک روانشناس مراجعه میکنند و در صورت نیاز مراجعه ادامه پیدا میکند؛ اما امروزه با در نظر
گرفتن اشکاالت متعدد در این روش ،روانشناسی ،روانپزشکی و مشاوره حوزههای هستند که میتوانند از
تکنولوژی ارتباطات استفاده کنند .در دهههای اخیر با پیشرفت سریع در عرصه فناوری ارتباطات و اطالعات،
تحوالت شگرفی در حوزههای بهداشت و درمان در بیشتر نقاط جهان روی داده است .بهنظر میرسد که در
جامعه ما نیز بهخاطر فضای فرهنگی موجود اغلب مردم ترجیح میدهند از مداخالت روانشناسی بهصورت
مجازی بدون حضور در کلینیکهای روانشناسی بهرهمند شوند .استفاده از فضای مشاوره و رواندرمانی مجازی
مزیتهایی قابلتوجهی از قبیل دسترسی راحت برای اکثر افراد ،صرفهجویی در زمان ،عدم دریافت برچسب
بیمار روانی از طرف اطرافیان ،کاهش هزینهها و دریافت مداخالت روانی در هر زمان ممکن بهخصوص برای
بیماران و معلوالن جسمانی که نمیتوانند هفتگی به کلینیک مراجعه نمایند دارد؛ اما با وجود این مزایا هنوز
موانعی پیشروی برقراری ارتباط از طریق پست الکترونیکی ،تلگرام و مکالمات تصویری مجازی میان روان
شناسان و بیماران بسیار است .آشنایی نداشتن بعضی از بیماران با فناوری برقراری این ارتباط ،حجم باالی
کاری روانشناسان و روانپزشکان ،تعریف نشدن قوانین برای بازپرداخت هزینههای مشاوره و موانع اخالقی از
مهمترین معایب پیش روی جایگزینی این روش بهعنوان رواندرمانی کارآمد محسوب میشود .بااینحال،
استقبال روزافزون این مداخالت در میان افراد جامعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی میطلبد که جامعه روان
شناسی خود را با تکنولوژی سازگار نماید و با پژوهشهای مناسب و طراحی قوانین و ضوابط روشن استفاده از
این امکانات تکنولوژی را برای افراد جامعه در دسترس قرار دهد
از محدودیتهای این پژوهش این بود که بر روی دختران دانشآموز نخبه صورت گرفته است .بنابراین،
در تعمیم نتایج به دانشآموزان پسر نخبه و سایر دورههای سنی اعم از کودکی اول و دوم ،جوانی و جمعیت
های دانشجویی باید جانب احتیاط کرد .از آنجایی که در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش شناختی رفتاری
موردسنجش قرار گرفته است؛ بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به اینکه آموزش شناختی رفتاری درمانها و
فنون زیادی را شامل میشود بهصورت دقیق و مشخص نشده است که کدامیک از انواع تکنیکها ،میتوانند
اثربخشی بیشتری بر کمالگرایی و اضطراب دانشآموزان نخبه داشته باشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود
پژوهشهایی بهصورت جداگانه در مورد فنون مختلف شناختی و رفتاری صورت گیرد و با مقایسه آنها میتوان
به نتایج بهتری دست یافت؛ همچنین پیشنهاد میشود که این پژوهش بر روی مقاطع سنی و تحصیلی دیگر
مانند کودکان دانشآموز و بزرگساالن دانشجو اجرا شود و با مقایسه نتایج این پژوهش با نتایح سایر پژوهش
بتوان راحتتر به سایر افراد تعمیم داد .همچنین انجام پژوهشی که به مقایسه استفاده یا عدم استفاده از فضای
مجازی در این زمینه بپردازد ،نیز ضروری بهنظر میرسد.
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نجاریان نوشآبادی ،ا ،.قربانی ،ف ،.رافعی ،ا ،.و مهرآبادی ،ح .)1393( .بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری
بر کمالگرایی دانشآموزان تیزهوش دختر .کنفرانس بینالمللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری .تهران.
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 تشخیص آسیبهای سطحی شخصیت از طریق رواندرمانی.)1391( . ا. ا، و بیگدلی،. ش، مکوند حسینی،. ا،واحدی
.75-85 ،)3(4 . مجله روانشناسی بالینی.پویشی کوتاهمدت

 راهنمای کاربردی در درمان: رفتاردرمانی شناختی.)1394( . د، و کالرک،. ج، کرک،. پ، سالکووس کیس،. ک،هاوتون
. ارجمند: تهران. ترجمه حبیباله قاسمزاده.اختاللهای روانی
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