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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, Cognitive-
behavioral education, Perfectionism, anxiety, Cyber-
Psychology, Bushehr 

 چکیده
بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر حاضر، پژوهش از هدف 
کمک  به آموزان نخبههای اضطراب بر دانشگرایی و نشانهکمال

ثیر متغیر أکه تبا توجه به این این مطالعهفضای مجازی بود. روش 
های نیمهاز نوع طرح شود،مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی می

و عادی مقطع  آموزان نخبهدانشرا جامعه آماری  بود.آزمایشی 
-96که در سال تحصیلی تشکیل دادند متوسطه دوم شهر بوشهر 

نفر  411حجم نمونه در مرحله اول  .تحصیل بودندبهمشغول 1395
 ایگیری خوشهبا روش نمونهکه  دختر( بود 196پسر و  215)

نفر از گروه اول با  26انتخاب شدند. نمونه مرحله دوم  ایچندمرحله
ابزار سنجش شامل گرایی و اضطراب بودند. باالترین نمره کمال

 و اضطراب بک (1991)گرایی هویت و فلت های کمالپرسشنامه

 90. آموزش شناختی رفتاری در شش هفته )جلسه بود (1988)
 اپافزار واتسنرم کمکا ای( برگزار شد. بین جلسات هفتگی بدقیقه

(App Whats) د. شها پیگیری میهای خانگی و اشکاالت آنتمرین
 اریانسوو به روش تحلیل کو SPSS-23افزار ها به کمک نرمداده
 گرایی خودمدار، بین دودر مؤلفه کمالمتغیره بررسی شده است. چند

(. همچنین آموزش p<001/0معناداری وجود دارد )گروه تفاوت 
رایی گباعث بهبود کمال ،کمک سایبرسایکولوژی شناختی رفتاری به
ضرورت توجه  (. نتایج بیانگرp<01/0) آموزان شدو اضطراب دانش

گرایی و اضطراب اجتماع موضوع کمال شناسان بهریزان و روانبرنامه
درمان شناختی رفتاری و  آموزی است. توانایینخبگانی دانش

عنوان وسیله کمک آموزشی در بین جلسات افزارهای ارتباطی بهنرم
 درمانی تأیید شد.
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 مقدمه
ای از کودکان گونهو اختصاصی آنان به توانایی ذهنی عمومیکه را  آموزاندانشنقاط جهان، بخشی از  میدر تما

کنند زمینه پیشرفت آموزشی این گویند. این کشورها تالش میسرآمد می آموزاندانشعادی باالتر است 
سیال است که در مورد آن توافقی وجود ندارد  میمفهو ،تیزهوشی (.1392)کمالی، آموزان را فراهم کنند دانش

بهولی  ؛(1393توکلی طرقی و ترابی، فرهنگ دیگر معنای متفاوتی داشته باشد ) بهو ممکن است از فرهنگی 
هوشی اساس مقیاس کامل بهرهبر 130هوشی باالتر از اشتن بهرهمعنای دبهو تیزهوش  بهنخ ،طور کلی

(FSIQ )دارای  ،است. افراد تیزهوش میمسئله و دستاوردهای آموزشی و علاست که مزیتی سازگار برای حل
 تر هستندتر و فعالای که افراد تیزهوش مستقلگونهبه ؛کندرا از عادی متمایز می هاآنهای هستند که ویژگی

نگیزه ادهند، بسیار بازیادی نشان میاین افراد در آغاز دوره کودکی، کنجکاوی . مسئله بسیار مصرنددر حل و
های که برای حل یک مسئله الزم است آگاه هستند روش بههستند، دارای عالیق وسواسی هستند و نسبت 

وند شالبته این افراد در بعضی از موارد با مشکالت عاطفی و اجتماعی مواجه می (.1389ای، اژهو  می)بشارت، کر
 (.2016)پریر و همکاران، 

کنند. افراد مد یاد میآو سر بهنخ آموزاندانشعنوان ویژگی اصلی بهرا  1گراییکمالبعضی متخصصان، 
 (.2009)استوبر و استوبر، های زندگی باید کامل باشند گرا تمایل دارند و معتقدند که در تمام زمینهکمال
ها است که شامل انتظارات، تعبیر و تفسیر رویدادها و ارزشیابی از وارهای از شناختی شبکهامعنبه ،گراییکمال

 ،مثبت گراییکمال (.1392زادگان، امانی ساری بگلو و عبدلی سلطان احمدی، )عیسیخود و دیگران است 
ری را برای انجام کارهای بزرگ جزئیات ضرو بهشود و توجه های بزرگ در انسان میموجب انگیزه پیشرفت

اهداف  بهصورت وسواسی برای رسیدن بهشود که افراد موجب می ،منفی گراییکمالمقابل  ولی در ؛انگیزدمیبر
 (.1392)قدمی، ممکن تالش کنند غیر

، 2مدارخویشتن گراییکمالتوجه شده است:  گراییکمالعد مختلف سه بُ به ،بندی دیگردر تقسیم
وضع  به: تمایل مدار عبارت است ازخویشتن گراییکمال. 4مدارجامعه گراییکمالو  3مداردیگر گراییکمال

ی دقیق همراه هاگرینظارتها در عملکرد که با خودو شکست هابینانه برای خود و تمرکز بر نقصمعیارهای 
ستیابی های فرد برای دانگیزشی است که شامل تالش خودمدار یک مؤلفه گراییکمال ،راست. در توضیحی دیگ

. این افراد استانداردهای شخصی باالیی را برای خود برگزیده و عملکرد خود را در استخویشتن کامل  به
قوی برای کمال، معیارهای  یگر، این افراد دارای انگیزهعبارتی دبهکنند. میاین استانداردها ارزیابی  بهرسیدن 

هبا کل موفقیت یا کل شکست موجود ی اجباری، تفکر همه یا هیچ در رابطه بهاباالی غیرواقعی، کوشش
گونهبه ؛افراطی، موشکاف و انتقادگر هستند عنوان نتایج بوده و روی اشتباهات گذشته تمرکز دارند. این افراد

                                                           
1. perfectionism 

2. self-oriented perfectionism 

3. other-oriented perfectionism 

4. society-oriented perfectionism 
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از  هبی مختلف زندگی بپذیرند. این جنهای خود را در جنبههاو اشتباهات یا شکست هاتوانند عیبای که نمی
کند. بنابراین، منبع و میانتقادی شدید در کارها و داشتن انتظارات باال برای خود اشاره خود به گراییکمال

استوبر، ؛ 2010، گریگور و هویتراندلز، ناش، مک)درونی است  گراییکمالدر این بُعد از  گراییکمالموضوع 
  (.2013، دیویس و تونلی

به. است انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگرانداشتن  بهبیانگر تمایل  ،مداردیگر گراییکمال
گران انتظارات باال برای عملکرد دی برگیرندهاست که در فردیمیاناز ابعاد  گراییکمالاین بُعد از  ،عبارت دیگر

دیگرمدار با بی گراییکمالجا که اما موضوع آن بیرونی است. از آن ؛، درونیگراییکمال. پس منبع است
دشوار بیانجامد؛  فردیمیانروابط  بهدیگران همراه است، ممکن است  بهمادی و احساس دشمنی نسبت اعت

عهجام گراییکمالوالدین برای فرزندان خود با خشونت و سرزنش همراه است.  گرایانههای کمالمانند گرایش
منظور بهاحساس ضرورت رعایت معیارها و برآورده ساختن انتظارات تجویز شده از سوی افراد مهم  به ،مدار

دیگران ساخته شده است. این عقیده فردیمیانگرایی از ابعاد شود. این بُعد از کمالمی گفته هاآنکسب تأیید 
چند که برآورده کردن کنند، هرمیآمیز و غیرواقعی را بر شخص اعمال ای است که دیگران انتظارات اغراق

یرش تأیید و پذنتظارات را برآورده سازد تا موردولی شخص باید این توقعات و ا ؛ناممکن و یا دشوار است هاآن
منبع  ،بنابراین .شوندمیفرد تحمیل  بهدیگران قرار گیرد. چون این معیارهای افراطی از طرف دیگران 

آورد که میوجود بهدرونی است. این معیارهای افراطی، احساسی را در فرد  اما موضوع آن ؛گرایی، بیرونیکمال
زدگی، امیدی، اختالل وحشتنا توانند باعث احساس شکست، خشم،می ،غیرقابل کنترل هستند و در نتیجه
 (.2013، استوبر، دیویس و تونلی)اجباری شوند  -هراس اجتماعی و اختالل وسواس

مدار مدار و جامعهخویشتن گراییکمالرسد بیشتر درگیر مینظر به ،یآموزدانشجامعه نخبگانی  در رابطه با
مدار( در )جامعه گراییکمالمدن آ وجودبهموجب  ،آموزاندانشکه انتظار از این گروه از این بههستند. با توجه 

گرایانه، از موقعیت اجتناب کنند تا جایی دلیل ترس از عدم تحقق معیارهای کمالبهشود، ممکن است می هاآن
اهداف در نظر گرفته شده،  بهکاری شوند. همچنین ترس این افراد از عدم دستیابی که ممکن است دچار اهمال

کاره رها میصورت نیمهبهشود و یا در صورت پذیرش مسئولیت، آن را ها میموجب سرباز زدن از مسئولیت
رها  حاصل از انجام ندادن کارها یا نیمه میاند، اضطراب و ناکاالیف تحصیلی مواجهجا که با تککنند و از آن
جعفری، موسوی و ) شودمی هاآنتحصیلی در  اُفت ،موجب کاهش انگیزه تحصیلی و در نهایت ،کردن تکالیف

  (.1394پور، میاما
بهو تیزهوش با آن مواجه هستند.  بهرسد افراد نخنظر میبهکه است یکی دیگر از مشکالتی ، 1اضطراب

 ،و روانی باشد میتواند جسحد که میازوسیله تشویش ذهنی و نگرانی بیشبهباید گفت اضطراب  ،طور کلی
ن و اونز، استیونسون، هادوی)رفتار فرد مؤثر باشد  تواند بر پایین آمدن تمرکز و اختاللشود که میمشخص می

ی هاحد از تواناییازدلیل انتظارات بیشبهو تیزهوش  بهنخ آموزاندانشاین امکان وجود دارد  (.2014، نورگیت

                                                           
1. anexiety 
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های خود در مورد توانایی میو سردرگ دچار تعارض ،شوندخورند و ناکام میخود در مواقعی که شکست می
در  ،اضطراب امتحان هستندهمراه دارد. افرادی که دارای سطح باالیی از  بهشوند که ترس و اضطراب را می

تری دارند و آشفتگی و نگرانی دهند، عملکرد ضعیفمقایسه با افرادی که سطح پایینی از اضطراب را نشان می
سیر و اشرفی، زاده، جهان)مصطفیدنبال دارد بهتحصیلی را  اُفتدهند که این خود بیشتری از خود نشان می

گرایانه همراه با ارزیابی انتقادی از خود و ترس از عدم موفقیت و افکار کمال که رفتارهااین بهبا توجه  (.1388
و مهرام  ،عبدخدائی)تلقی کرد  گرایانهکمالشاید بتوان اضطراب را نتیجه افکار و رفتارهای در آینده است، 

  (.2004استوبر،  ؛1390، ایرانلو

 آموزاننشدارفتاری بر کاهش اضطراب  -شناختینتایج مطالعات مختلف بیانگر این است که رویکردهای 
)تقیهای ناشی از اضطراب فراهم کند زمینه را برای کاهش ناهماهنگی و حل تعارض تواندمؤثر است و می

درمانی رفتاری را تلفیقی از رفتاردرمانی و شناخت -رویکرد شناختی (.1393دلیری و فرضی، سام پور، غفاری، 
 (.1394مرادی، )علی آغاز شد 1970درمانی در دهه گرایی در شناختتاًکید بر رفتار و تجربهدانند که با می

یندهای شناختی، پایه و اساس آکند باورهای ناسازگار و تحریف شده و فررفتاری فرض می -درمان شناختی
مشتمل است بر  وند، عموماًشکه باورها با رفتارها تقویت میهای عاطفی و رفتاری هستند و اینم و نشانهئعال

اند و تنها با یادگیری و طور عمیق که در باورها جای گرفتهبهیک مجموعه از نارساکنشی افکار خودکار یا 
  (.1391زاده، میشهاو  ای، منظری توکلی، حسینیاژهیابند )تمرین جدید رفتارهای ناسازگار بهبود می

طور به و اضطراب گراییکمالرفتاری بر کاهش  -درمان شناختیمختلف بیانگر تأثیر نتایج تحقیقات 
و  ادموندس ( و2013) و همکاران استیلهای پژوهش بهتوان جداگانه است که از جمله این تحقیقات می

باعث  ،بیانگر این است که این درمان (2013) استیل و همکاران اشاره کرد که نتایج پژوهش (2014) همکاران
ادموندس و ناسازگار در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است و همچنین  گراییکمالکاهش 

در تحقیق خود بیان کردند درمان شناختی رفتاری برای جوانان مضطرب مفید است. در  ،(2014همکاران )
نشان داد آموزش بازسازی  (1394اسماعیل نیازی، موسوی و صادقیان )پورا متغیر اضطراب، نتایج تحقیق رابطه ب

کارخانه و نتایج تحقیق  ،راستاهمینشده است. در آموزاندانشموجب کاهش معنادار نمرات اضطراب  ،شناختی
صورت بهبیانگر این است که میزان اضطراب امتحان نوجوان پس از گذراندن دوره آموزشی  (1394یزدانبخش )

نشان  (2017ریس و همکاران )های تحقیقی خارجی مانند هافته است. همچنین نتایج یافتمعناداری کاهش ی
اساس مطالعات ادار اضطراب امتحان شده است و برموجب کاهش معن ،سازیدادند درمان شناختی رفتاری با آرام

 ادموندس و همکارانتحقیقات پژوهشی دیگری مانند  ،اینبرماهه نتایج حفظ شده بود. عالوهپیگیری شش
نشان  (2014ورگلند و همکاران ) موجب کاهش اضطراب نوجوانان شده است و ،درمان شناختی رفتاری (2014)

 (2012آرچ و همکاران )بر کاهش اضطراب مؤثر است.  ،دادند هم درمان شناختی و رفتاری فردی و هم گروهی
کنندگان شده راب شرکتموجب کاهش اضط ،آزمونی شناختی و رفتاری در پسهانانشان دادند که درم ،نیز

بیان کردند افرادی که تحت گروه درمانی شناختی و رفتاری  (2009مونگا، یانگ و اونز )است. همچنین 
نشان دادند که  (2005نورتون و هوپ ) ،ه است و در نهایتفتاصورت معناداری کاهش یبههای اضطراب نشانه
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  برای کاهش اضطراب و عالئم این نوع اختالل مؤثر است. ،طور کلیبهی شناختی هانادرم
ای در حال گسترش عنوان خدمات با کیفیت مشاورهبهسرعت بهای سایبری امروزه استفاده از خدمات مشاوره

استفاده از ظرفیت فضای مجازی در مشاوره و روان (.2015، بنگتسون، نوردین و کارلبرینگ؛ 2014آلما، است )
 3درمان در فضای مجازی، 2مشاوره در فضای مجازی، 1شناسی در فضای مجازیروان عناویندرمانی را تحت 

های هوشمند جزء جدانشدنی زندگی جوانان و تلفن (.2001، باگاس -مآنهال)شناسند می 4یدرمان اینترنت و
شده است. استفاده از خدمات مشاوره عنوان یک مانع ارتباطی برداشته بهنوجوانان شده است و فاصله فیزیکی 

 میشنا، بوگو و ساویراین مزیت را دارد که در هر زمان و هر مکان قابل دسترسی است. در پژوهش  ،سایبری
گزارش شده است که مراجعانشان هنگام استفاده از مشاوره سایبری احساس راحتی بیشتری داشتند.  (2015)

تر بیان افشایی بیشتری داشتند و افکار و احساساتشان را راحتکردند، خودیمخاطر ناشناس بودن بهتر اعتماد به
 کردند. می

)مانند اند کردهاثربخشی آن را تأیید  ی در مورد اثربخشی مشاوره سایبری صورت گرفته و عموماً یهاپژوهش
کینگ، بامبلینگ، نوجوانان )بخشی آن در مورد اثر (.2015 بنگتسون، نوردین و کارلبرینگ، ؛2006، باراک و بلوچ

تأیید شده است.  (2011منون و رابین، و کاهش استرس ) (2006، اسکینر و الچفورد؛ 2006، رید و توماس
نشان داد که خدمات  (2011) راوسون و میدمنت( و 2015) لوییس، کورسول، برمر و کومارندونتایج پژوهش 

کفایتی معنایی در زندگی و احساس ضعف، ناتوانی و بیبر احساس بی بهنوجوانان برای غل بهمشاوره سایبری 
یند مشاوره آتواند چهار عنصر ضروری فرمی ،خدمات مشاوره سایبری (2014) بلوم و والزاعتقاد  بهکند میکمک 

 5آمالی مؤثر و انتظارات مناسب مراجعان. در پژوهش هاشناختی، تجربهرا فراهم نماید: روابط درمانی، بینش
رضایت مراجعان از مشاوره سایبری بیشتر از رودررو گزارش شده  (2018، الدین و یوسفزیننقل از ؛ به2014)

 است.
که رویکردهای شناختی رفتاری درصدد کاهش افکار و باورهای این بهتوان گفت با توجه می ،در نهایت
تواند سبب بهبودی می ،یشناسی در فضای مجازروانکمک فناوری  بهاستفاده از این رویکرد  ،منفی هستند
های انسانی و اجتماعی سرمایه بهتیزهوش و نخ آموزاندانشکه این بهشود و با توجه  گراییکمالاضطراب و 

راهی رفتاری با هم -این است که آیا آموزش رویکرد شناختی ،مسئله تحقیق حاضر .شوندکشور محسوب می
 است؟ ثرؤم بهنخ آموزاندانشاضطراب  و گراییکمالبر  شناسی در فضای مجازیروان

 

 

                                                           
1. yberpsychology 

2. sybercounseling 

3. sybertherapy 

4. etherapy 

5. Amla, S. 
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 روش

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش
ر ب )آموزش به شیوه شناختی رفتاری( متغیر مستقل بررسی اثربخشی ،که هدف پژوهش حاضربا توجه به این

و پژوهش دارای یک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته  بوده است گرایی و اضطراب()کمال متغیرهای مستقل
 -آزمونح دو گروهی با تقسیم تصادفی، پیشآزمایشی است که از طرهای نیمهروش پژوهش از نوع طرح. است
این طرح ه ک جاییگیری مکرر آمیخته( استفاده شده است. از آن)طرح اندازه پیگیری با گروه کنترل -آزمونپس
ها نیز رعایت شده اصل تقسیم تصادفی افراد در گروه شود و همهم در آن کنترل اعمال می ،آزمایشی استنیمه

متوسطه دوم شهر بوشهر که و عادی مقطع  بهنخ آموزاندانشتمام شامل  ،جامعه آماری پژوهش حاضر است.
پسر و  215نفر ) 411تحصیل بودند. حجم نمونه در مرحله اول پژوهش بهمشغول 1395-96در سال تحصیلی 

 آموزدانشنفر  197زن( و  103پسر و  111) برتر زیر نظر بنیاد نخبگان آموزدانشنفر  214دختر( که شامل  196
ای از میان مدارس برتر و عادی شهر مرحلهای چندگیری خوشهدختر( با روش نمونه 103پسر و  104عادی )
مدرسه و از میان هر مدرسه  هشتصورت که از میان مدارس مختلف شهر بوشهر ده است. بدینانجام ش بوشهر

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در مرحله دوم پس از آموز بهز میان هر کالس چند دانشکالس و ا دو
شیوه نفر به  32که دارای اضطراب هستند، تعداد  آموزان برتر زیر نظر بنیاد نخبگاندانش مشخص کردن
یعنی  ؛ی جامعه آماری هدفیده شد انتخاب شدند و پس از شناساها دااساس کدهای که به آنتصادفی ساده بر

نفر در گروه مداخله  16ها در گروه کنترل و از آننفر  16ب و کمال گرایی با توجه به هدف، افراد دارای اضطرا
 آموزاندانشنفر از  26نظر را تکمیل کردند. در مرحله دوم در گروه آزمایش ی موردهاپرسشنامهو  قرار گرفتند

تصادف گمارده  به( N=16( و کنترل )N=16در دو گروه آزمایش ) گراییکمالدارای باالترین نمره اضطراب و 
دلیل نداشتن وقت کافی برای شرکت در جلسات آموزشی بهبعضی از افراد گروه آزمایشی  ،که در نهایت شدند

. افتنفر کاهش ی 13 به هاآن بهدلیل عدم دسترسی مجدد به ،و گروه کنترل نیز فتانفر کاهش ی 13 به
، 50باالی  گراییکمال، نمره 26ی ورود در این پژوهش عبارت بودند از: نمره اضطراب باالی هامالک
ستعداد برتر شهر بوشهر باشند، وقت کافی برای شرکت در جلسات آموزشی را داشته شهر دارای ا آموزاندانش

 شرکت در کالس آموزشی باشند. بهمند باشند و عالقه

کنندگان در تحقیق که در گروه آزمایشی قرار داشتند شرکت ،این صورت بود بهای این پژوهش طرح مداخله
ای( دقیقه 90جلسه  رفتاری که در طول شش هفته )هر هفته یک -ی شناختیهانادر یک دوره آموزشی درم

اند. محتوای آموزشی و شیوه اجرای جلسات خالصه شده، 1رکت کردند. جلسات کارگاه در جدول ، ششدبرگزار 
افزار نرم کمک بهصورت مبسوط در پیوست آمده است. بین جلسات حضوری ارتباط بین مرجع و مشاور به

ترتیب که اینبهشد. میاالت مراجعان بررسی ؤهای خانگی و سبرقرار بود و تمرین (Whats App)پ اواتس

بحث در  به اعضاهمه ساعت خاصی  گروه آزمایش هر روز در برای اعضا اپواتس پس از تشکیل یک گروه

افراد  ،پرداختند. در همان ساعت خاصمیمورد مسائل مطرح شده در جلسات حضوری و تکالیف خانگی خود 
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 کنندگان در هر دو گروه، قبل از اجرای طرحتوانستند با چت خصوصی با مشاور خود در ارتباط باشند. شرکتمی
و اضطراب را که  گراییکمالای، مقیاس ماه پس از آخرین جلسه طرح مداخلهای، آخرین جلسه و یکمداخله

 در باال آمده است را تکمیل نمودند.

واریانس چندمتغیره مورد تجریهوو به روش تحلیل ک SPSS-23افزار نرم های پژوهش به کمکداده
 .تحلیل قرار گرفتندو

 (1394هاوتون، سالکووس کیس، کرک و کالرک، )رفتاری  -جلسات آموزشی شناختی -1جدول 
 موضوع جلسه

االت در مورد ؤس بهگویی هم، پاسخآموزشی و آشنا شدن اعضای گروه باکننده در کارگاه معرفی اعضای شرکت اول
گرایی و اضطراب، شناسایی شدت اضطراب، ، تعاریف کمالپرسشنامه تکمیل شده، هدف از تشکیل این کارگاه

 بندی احساسات در خانه تمرین درجه
 میفس شکتکنیک تنبارش فکری، تمرین مدیریت هیجان )مرور بر جلسه قبل، طبیعی کردن اضطراب، تکنیک  دوم

 میآرابندی احساسات بعد از تنو درجه مییا تنفس شک میآرابندی احساسات قبل از تن( تمرین درجهمیآراتن و
 یا تنفس شکمی

(، تکنیک ارزیابی فکر، ارتباط بین افکار و احساس، )شناخت گرایانهکمالمرور جلسات قبل، بحث در مورد افکار  سوم
هیجانی اخیر و ایفای نقش  بهتشخیص افکار منفی )بحث در مورد تجرایجاد شک و تردید در مورد افکار، تکنیک 

 در خانه (و نتیجه منطقی احساس، تفسیر منفی، تمرین )هیجانی(، چالش با افکار خودآیند منفی بهدر مورد تجر

 بهمرور جلسات قبل، ارتباط بین افکار و احساس و رفتار، دادن اطالعات در مورد خطاهای شناختی مربوط  چهارم
 یالی تجسم خ و تکنیک گراییکمال، ایجاد تغییر در مورد تفکرات منفی، تکنیک مواجهه برای گراییکمال

 میراآی و تمرین مجدد تنی اضطرابهاله در موقعیتئمسمرور جلسات قبل، اصول تنظیم وقت، حل پنجم

 آزمونپسو گرفتن  آموزاندانشسؤاالت  بهمرور کلی جلسات قبلی و دادن پاسخ  ششم

 سنجشابزار 

شامل  (1988، بک، اپستین، برون و استیر)پرسشنامه اضطراب بک  (:BAI) 1پرسشنامه اضطراب بک

( که حالتی از افزایش شدت است. دامنه نمرات نیز از صفر 0-3پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد ) 21
-15، برای اضطراب هیچ یا جزئی، نمره 0-7نهاد شده برای این پرسشنامه نمره . نقاط برش پیشاست 63تا 
بک و برای اضطراب شدید است.  26-63 رای اضطراب متوسط و نمره 16-25، برای اضطراب خفیف، نمره 8

 75/0آزمایی آن را و پایایی باز 93/0این مقیاس را  همسانی درونی (1382از کاظمی، نقل به؛ 1988) 2کالرک
گزارش شده است.  78/0با روش آلفای کرونباخ برابر با  ،گزارش کردند. همسانی درونی این آزمون در ایران

  Tنجار،اضطرابی و بهراقی بین دو گروه فتاهمچنین، در بررسی روایی این آزمون با کاربرد روش تجربی روایی 
در این پژوهش  (.1391نقل از فهمی، به ؛1382)کاظمی، گزارش شده است  3/12معادل  001/0در سطح کمتر 

 دست آمده است. به 74/0همسانی درونی آزمون با روش آلفای کرونباخ برابر با 

                                                           
1. Beck Anxiety Inventory (BAI) 

2. Beck, A., & Clark, D. 
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 هویت وعدی بُچند 2گراییکمالمقیاس  از گراییکمالمنظور سنجش به (:PQ) 1گراییکمالپرسشنامه 

، استفاده شده است. یک آزمون گردیدتهران معرفی  با عنوان مقیاس (1386بشارت )که توسط  (1991فلت )
مدار را در مقیاس جامعه گراییکمالمدار و دیگر گراییکمالخودمدار،  گراییکمالعد الی و دارای سه بُؤس 30
 ،گانه آزمونهای سهمقیاسقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیرسنجد. حدامی( 5تا  1ای لیکرت )از نمره درجه پنج
عدی تهران را با استفاده بُ چند گراییکمالاعتبار محتوایی مقیاس  (1386بشارت ) خواهد بود. 50و  10ترتیب به

 گراییکمال( و 72/0مدار )دیگر گراییکمال (،80/0خودمدار ) گراییکمالاز ضرایب توافق کندال برای ابعاد 
گرایی تهران را با استفاده . همچنین همسانی درونی مقیاس کمالدست آورده استهب به( محاس69/0مدار )جامعه

 گراییکمال، 90/0خودمدار  گراییکمالی هالفهؤ( برای مn=500) هااز ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی
بخشی است. در شد که نشانه همسانی درونی رضایت بهمحاس 81/0مدار جامعه گراییکمالو  91/0مدار دیگر

جامعه گراییکمالو  85/0مدار دیگر گراییکمال، 82/0خودمدار  گراییکمالی هالفهؤپژوهش حاضر برای م
 ،شناسیروان تاداننفر از اس ششبرای بررسی روایی محتوایی این پرسشنامه  دست آمده است.به 76/0مدار 

 را تأیید کردند.جامعه پژوهش 

 هاهافتی
 الف( توصیف جمعیت شناختی

سال بوده است. همچنین میانگین  14سال و در گروه کنترل  15در گروه آزمایش ها میانگین سن آزمودنی
 بوده است. 19نمرات تحصیلی هر دو گروه آزمایش و گواه نمره 

 هاب( توصیف شاخص
یعنی  ؛ای آنهمؤلفهو زیر گراییکمالشامل میانگین و انحراف معیار بود که  ،توصیفی تحقیق حاضرهای هفتای

 گراییکمالمدار و اضطراب را در دو مقیاس جامعه گراییکمالمدار و دیگر گراییکمالخودمدار،  گراییکمال
 آموزاندانشرا در دو گروه  (1988) بک، اپستین، برون و استیر( و اضطراب 1386)بشارت  ،تهرانعدی بُچند
 بههای توصیفی مربوط شاخص جدول زیر بیانگر این اطالعات است.، 2دهد. جدول و عادی ارائه می بهنخ

 .دهدو اضطراب دو گروه آزمایش و کنترل را نشان می گراییکمال و پیگیری آزمونپس، آزمونپیشنمرات 
  

                                                           
1. Perfectionism Questionar (PQ) 

2. perfectionism 
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و اضطراب گروه آزمایش و کنترل در مراحل  گراییکمالمیانگین و انحراف معیار  -2جدول 
 و پیگیری آزمونپس، آزمونپیش

متغیر 
 پژوهش

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش تعداد گروه

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

انحراف  میانگین
 استاندارد

 گراییکمال
 خودمدار

 26/3 07/19 34/3 11/19 77/5 54/24 13 آزمایش
 08/5 52/23 11/5 54/23 16/5 66/23 13 کنترل

 گراییکمال
 دیگرمدار

 55/2 00/17 55/2 00/17 82/4 76/21 13 آزمایش

 19/4 51/20 17/4 50/20 25/4 52/20 13 کنترل
 گراییکمال
 مدارجامعه

 00/2 19/16 02/2 21/16 99/3 87/19 13 آزمایش
 58/3 40/19 55/3 39/19 71/3 44/19 13 کنترل

 08/2 00/21 10/2 07/21 65/5 40/34 13 آزمایش اضطراب
 02/4 64/33 02/4 64/33 22/4 80/33 13 کنترل

ی هاخودمدار آزمودنی گراییکمالانحراف معیار( نمره ±میانگین ) شودمشاهده می، 2در جدول طور که همان
(( و پیگیری 34/3±) 11/19) آزمونپس(( و در مراحل 77/5±) 54/24) آزمونپیشگروه آزمایش در مرحله 

ی گروه کنترل تغییر محسوسی هاانحراف معیار( این متغیر در آزمودنی ±(( است و میانگین )±26/3) 07/19)
تفکیک در جدول بهمدار نیز یگرمدار و جامعهد گراییکمالدو متغیر دیگر  بهنشان نداده است. اطالعات مربوط 

ی گروه آزمایش در مرحله هاانحراف معیار( نمره اضطراب آزمودنی ±میانگین ). همچنین ارائه شده است 3
(( است 08/2±) 00/21(( و پیگیری )10/2±) 07/21) آزمونپس(( و در مراحل 65/5±) 40/34) آزمونپیش

 .ی نشان نداده استی گروه کنترل تغییر محسوسهاانحراف معیار( این متغیر در آزمودنی±و میانگین )

 ج( توصیف نرمال
گیری مکرر استفاده شد. قبل از بررسی تحلیل از روش تحلیل واریانس با اندازه هاتحلیل دادهومنظور تجزیهبه

های الزم برای فرضقراری پیش، از برهاکدام از گروهربخشی درمان شناختی رفتاری بر هرنتایج در رابطه با اث
-بررسی توزیع طبیعی بودن نمرات با آزمون شاپیرو 3جدول استفاده از تحلیل واریانس، اطمینان حاصل شد. 

 .دهدویلکز را نشان می

 ویلکز -نتایج آزمون شاپیرو -3جدول 
 سطح معناداری آماره نرمال بودن متغیرهای وابسته

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش پیگیری آزمونپس آزمونپیش
 087/0 087/0 090/0 149/0 149/0 149/0 خودمدار گراییکمال
 053/0 051/0 064/0 170/0 168/0 155/0 دیگرمدار گراییکمال
 066/0 066/0 073/0 193/0 193/0 152/0 جامعه مدار گراییکمال

 065/0 062/0 051/0 170/0 165/0 154/0 اضطراب

توزیع  بنابراین تر است؛بزرگ 05/0داری در آزمون فوق از ادهد که سطح معننشان می، 3حاصل در جدول  نتایج
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های بینفرض همگنی واریانسنتایج آزمون لوین در مورد پیش، 4 جدول نمرات در متغیرهای تحقیق طبیعی است.
 .دهدگروهی را نشان می

 نتایج آزمون لوین -4 جدول
 معناداری 2درجه آزادی  1 درجه آزادی Fآماره  متغیرهای وابسته

 117/0 24 1 609/2 خودمدار گراییکمال
 294/0 24 1 142/1 دیگرمدار گراییکمال
 217/0 24 1 594/1 جامعه مدار گراییکمال

 092/0 24 1 053/3 اضطراب

 05/0تر از آمده بزرگدست نتایج آزمون لوین است و چون سطح معناداری به دهندهنشان، 4 جدولحاصل در  نتایج
تایج ن، جدول  .های بین گروهی رعایت شده استباشد؛ بنابراین در متغیرهای پژوهش شرط تساوی واریانسمی

 دهد.خط رگرسیون را نشان میشیب بهمربوط 

 خط رگرسیوننتایج شیب -5جدول 
 سطح معناداری Fآماره آزمون  منبع تغییرات متغیرهای پژوهش

 690/0 163/0 آزمونپیشگروه*  خودمدار گراییکمال

 059/0 266/1 آزمونپیشگروه*  دیگرمدار گراییکمال
 058/0 377/1 آزمونپیشگروه*  مدارجامعه گراییکمال

 061/0 057/2 آزمونپیشگروه*  اضطراب

؛ بنابراین فرضیه است 05/0تر از بزرگ آزمونپیشداری اثر تعامل گروه و اسطح معننشان ، جدول  حاصل در نتایج
ین تعامل نمرات کواریت و متغیر مستقل ب پس .شودخط رگرسیون برای متغیرهای پژوهش پذیرفته میهمگنی شیب

 اریانس استفاده کرد.وتوان از آزمون تحلیل کواختالف معناداری ندارد و میها وهگر

 هاد( آزمون فرضیه
در جدول  گراییکمالهای لفهؤیک از مق نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری هرتحقی فرضیه بهتوجه  در ادامه با

 شوند.آورده می، 6

 و اضطراب گراییکمالخالصه نتایج تحلیل واریانس مکرر برای  -6جدول 
متغیرهای 

 پژوهش
منابع 
 تغییر

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

آماره 
F 

اندازه  داریامعن
 اثر

توان 
 آماری

 999/0 669/0 001/0 472/56 35/368 1 35/368 گروهزمان* خودمدار

 9990/0 769/0 001/0 241/93 69/56 1 69/56 گروهزمان* دیگرمدار

 999/0 579/0 001/0 461/38 71/22 1 71/22 گروهزمان* مدارجامعه

 863/0 15/0 001/0 13 01/339 2 03/678 *گروهزمان اضطراب

نتایج نشان داد  ،اساسهمینتفاوت معنادار وجود دارد. بر گراییکمالها در دهد که بین گروهنشان می، جدول 
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 نشاننین . همچتأثیر داشته است و در پیگیری توانسته نتایج خود را حفظ کند آزمونپسکه آموزش در مرحله 
داری اها تفاوت معنآزمون و تعقیبی اضطراب در کل آزمودنیآزمون، پسدهد که بین میانگین نمرات پیشمی

سیر میانگین اضطراب در  ،عبارت دیگربهدار است. ا. همچنین تعامل زمان و گروه معن(p<001/0)وجود دارد 
 ها یکسان نیست. گروه

منظور مشخص بهدهد. نشان می گراییکمالنتایج مقایسه میانگین تعدیل شده مراحل آزمون را در ، جدول 
 1ونیفرهای تعقیبی بن دارند از آزمون داریادر کدام مرحله با هم تفاوت معن گراییکمالکه متغیر نمودن این

 ها پرداخته شده است.دو میانگینبهمقایسه دو بهبا رعایت شرط همگنی واریانس استفاده شد که 

 و اضطراب گراییکمالمراحل مختلف آزمون در  نتایج آزمون تعقیبی -7جدول 
 داریامعن تفاوت میانگین هاآزمون میانگین تعدیل شده متغیرهای پژوهش

 001/0 -233/3* آزمونپس -آزمونپیش 57/15 آزمونپیش خودمدار
 001/0 -067/3* پیگیری -آزمونپیش 80/18 آزمونپس

 863/0 167/0* پیگیری -آزمونپس 77/18 پیگیری
 001/0 633/2* آزمونپس -آزمونپیش 50/23 پیش آزمون دیگرمدار

 001/0 700/2* پیگیری -آزمونپیش 87/20 آزمونپس

 999/0 067/0* پیگیری -آزمونپس 80/20 پیگیری
 001/0 667/2* آزمونپس -آزمونپیش 07/22 آزمونپیش جامعه مدار

 001/0 500/2* پیگیری -آزمونپیش 40/19 آزمونپس
 953/0 -167/0* پیگیری -آزمونپس 57/19 پیگیری

 001/0 233/2* آزمونپس -آزمونپیش 77/13 آزمونپیش اضطراب

 001/0 100/2* پیگیری -آزمونپیش 53/11 آزمونپس

 757/0 -133/0* پیگیری -آزمونپس 67/11 پیگیری

 دار است.امعن 05/0* در سطح 

شته داری دااتأثیر معن آزمونپسدر مرحله  گراییکمالرفتاری بر  -برنامه شناختیدهد که نشان می، جدول 
مدار( )خودمدار، دیگرمدار و جامعه گراییکمالرفتاری بر  -دهنده آن است که مداخله شناختیاست. این نشان

فرضیه  یناست؛ بنابراه فتااین تأثیر همچنان در مرحله پیگیری تداوم ی .تأثیر داشته است آزمونپسدر مرحله 
را  آموزاندانشمتغیره بر روی نمرات اضطراب ثیر تحلیل واریانس تکأت، 7جدول  .شودمیاول پژوهش تأیید 

رفتاری بر  -مداخله شناختی شودمیگونه که مشاهده همان دهد.میمطالعه نشان ی موردهاحسب گروهبر
داری داشته است. این تأثیر همچنان در مرحله اگروه آزمایش تأثیر معن آزمونپسکاهش اضطراب در مرحله 

 .شودمیفرضیه دوم پژوهش تأیید  ه است؛ بنابراینفتاپیگیری تداوم ی

 

                                                           
1. Bomferroni 
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 گیریبحث و نتیجه
. است عادی و تیزهوش آموزاندانش گروه دو در گراییکمال تفاوت بررسی ،یکی از اهداف پژوهش حاضر

 مؤلفه در تنها ،گراییکمال یهامؤلفه بین که از است این بیانگر فرضیه این با ارتباط در تحلیل نتایج
 میانگین به با توجه که دارد وجود معناداری تفاوت عادی و تیزهوش آموزاندانش بین خودمدار، گراییکمال

 ؛(1390)آقاجانی، نریمانی و آریاپوران  یهاهفتای با پژوهش این نتایج است. بیشتر تیزهوش آموزاندانش در
 و لوسیسرو ؛(1388) کشاورز و ذنوزی محسنی بهابادی، ملیکان ؛(1387) جمشیدی، رزمی، حقیقت و سامانی

 گراییکمال که دادند نشان (1390)آقاجانی، نریمانی و آریاپوران  پژوهش است. نتایج سوهم (2000آشبی )

 جمشیدی تحقیق نتایج .است بیشتر عادی آموزاندانش در منفی گراییکمال و تیزهوش آموزاندانش در مثبت

 ملیکان تحقیق نتایچ و است تیزهوش آموزاندانش در بیشتر گراییکمال دهندهنشان (1387) همکاران و

 بیشتر هاغیرنخبه در منفی گراییکمال و میعل یهانخبه در مثبت گراییکمال (1388) همکاران بهابادی و

 است. بیشتر تیزهوش آموزاندانش در گراییکمال که ندددا نشان (2000آشبی ) و لوسریرو تحقیق و است

 فلت و هویت، گفت باید عادی و بهنخ آموزاندانش در خودمدار گراییکمال معنادار تفاوت تبیین در

 گیرانهسخت معیارهای وضع به تمایل با مفهوم این که کردند بیان خودمدار گراییکمال با رابطه در (1391)

 از دقیق هایگریخودنظارت با همراه عملکرد، در هاشکست و هانقص بر تمرکز و خود برای بینانهغیرواقع و

جوادی، غالمعلی نامجو، کافی، حکیم)است  گراییکمال به مفهوم تریننزدیک که شودمی مشخص خود سوی
 شناختی ظرفیت و هوش به افراطی دید بهنخ آموزاندانش که دارد وجود امکان این (.1390، لواسانی و آتشکار

 توانایی حد از که شودمی خود به نسبت گیرانهمعیارهای سخت و قوانین وضع موجب که باشند داشته خود

 مثبت گراییکمالفراخوانی  مسئول مثبت تقویت نظری، مبانی به توجه با، دیگرطرفاز. باشد باالتر هاآن

 گفت توانمی (.1395محمدخانی،  و محمودزادهشود )می منفی گراییکمال موتدا موجب، منفی تقویت و است

 اطرافیان و مراقبین توسط که زمانی هستند مثبتی و بزرگی اهداف دارای بهنخ آموزاندانش کهاین بهتوجه  با

 بگیرند نظر در پیش از تربزرگ را خود اهداف و انتظارات است ممکن شوندتشویق می و تقویت والدین ویژهبه

می زیرنظر دقیق صورتبه را خود اهداف جایی که تا شوندمی هاآن در گراییکمال گیریشکل موجب که
. دهندمی بررسی قرار و نقد مورد را شودمی اهداف از گرفتن فاصله موجب که حرکاتی ترینجزئی و گیرند
 واقعی خود از هاآن که شودمی باعث، تیزهوش آموزاندانش از دیگران انتظارت گفت توانمی ،براینعالوه

 هاآن در خودمدار گراییکمال گیریشکل برای را زمینه و شوند دور باشند توانایی استعداد و دارای هرچند

 .کندمی فراهم

 اضطراب متغیر در عادی و تیزهوش آموزاندانش بین تفاوت یبررس ،حاضر پژوهش اهداف از دیگر یکی

 بین تفاوت دهندهنشان عادی، و تیزهوش آموزاندانش در اضطراب با تفاوت ارتباط در تحلیل نتایج است.

 از بیشتر عادی آموزاندانش گروه در میانگین اضطراب که ایگونهبه ؛است عادی و تیزهوش آموزاندانش

واحدی، مکوند ی هاهفتای با ولی ؛است سوهم (1392) موسوی یهاهفتای با پژوهش این نتایج. است تیزهوشان
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 پرسشنامه برش نمره براساس .است سوناهم (1390)زاده، نجفی و ابراهیمی صالح ؛(1391) حسینی و بیگدلی

متوسطی  سطح عادی آموزاندانش و داشتند خفیفی اضطراب پژوهش این در بهنخ آموزاندانش (1388) بک
 نسبت عادی آموزاندانش کهاین به توجه با گفت باید فرضیه این تبیین در. دادند نشان خود از را اضطراب از

 الگوهای که جاییآن از و دارند تکالیف انجام و خواندن درس به کمتری تیزهوش تمایل آموزاندانش به

 است ممکن (.1389فر، عطایی و تیموری) نقش دارد کودکان عاطفی و رفتاری اختالالت ایجاد در خانوادگی

 باشند داشته تکالیف درسی انجام و خواندن درس بر زیادی تأکید عادی کودکان اطرافیان و معلمان والدین،

 زااضطراب عوامل و اضطراب بروز در میمه نقش تواندمی که است هاآن تمایالت و هاخواسته برخالف که

 داشته تیزهوش کودکان پذیرش برای بیشتری آمادگی نهادها و نمسئوال رسدمی نظربه همچنین داشته باشد،

 که پذیردنمی را هاآن جامعه که باشند داشته را احساس این عادی آموزاندانش شودمی موجب که باشند

 آموزاندانش والدین که دارد این امکان وجود ،طرفی از. دارد دنبالبه کودکان این در را اضطراب و استرس

عزت و گیری خودپندارهشکل باعث که کنند مقایسه تیزهوش و بهنخ آموزاندانش با را خود فرزندان عادی،
 آموزاندانش این در اضطرابی هاینشانه و اضطراب بروز برای میمه عامل که شودمی هاآن در ترضعیف نفس

 کمک هاآن به که برخودارند باالیی توانایی و ظرفیت از بهنخ آموزاندانش گفت توانمی ،براینعالوه است.

 اندیشی،مثبت مثبت، خودگویی مانند مناسب راهبردهای از زاشرایط استرس و هاموقعیت با مواجهه در کندمی

 و منفی افکار کنترل منفی، افکار گیری ازپیش موجب که کنند استفاده شناختی بازسازی و فکر کنترل
 از موقعیت حاصل پیامدهای و اضطراب کاهش موجب که شودمی شناختی هایطرحواره و خطاها شناسایی

 .شودمی

و  گراییکمالهای لفهؤمداخله شناختی رفتاری بر کاهش م ،اساس نتایج حاصل از این پژوهشهمچنین بر
های گروه آزمایشی و کنترل در متغیر مالحظه شد تفاوت بین آزمودنی و نیز، اضطراب مؤثر بوده است

میگونه که نتایج نشان همان .دوم نیز معنادار است آزمونپسو اضطراب در مرحله پیگیری یا  گراییکمال
. از طریق اندازه استتوجه قابل ،نیز گراییکمالدهد اندازه اثر درمان شناختی رفتاری بر متغیرهای اضطراب و 

در  (.1388)فراهانی و عریضی، شویم که متغیر مستقل چقدر بر متغیر وابسته اثرگذار بوده است میاثر متوجه 
 گراییکمالو برای متغیر  ES=15/0 میزان این تأثیر )برای متغیر اضطراب (1988کوهن )اساس نظر جا براین
22/0=(ES گذاری این درمان بر گروه نمونه در حد متوسط بوده اثر ،حد متوسط بوده است. در واقع هر دو در

ماهه تداوم ری یکیدهد که اثربخشی مداخالت شناختی رفتاری در مرحله پیگمیهمچنین نتایج نشان  است.
نجاریان و همکاران  ؛(1393البوشکه )های هفتانتایج این پژوهش با ی گراییکمالداشته است. در ارتباط با متغیر 

های خارجی باید گفت در ارتباط با پژوهشسو است. هم (1391) زاده و هنرمندزرگر، مردانی، مهرابی؛ (1393)
راداه، داسکاالکیس، آرپین کریبی، ایروین و  ؛(2017چاند، چیبنال و سالوین )که نتایج این پژوهش با تحقیق 

توان می گراییکمالقش معنادار آموزش مداخالت شناختی رفتاری بر سو است. در تبیین نهم (2012) ریتوو
آید که با حساب میبهبلکه آسیب روانی  ؛سبک شخصیتی معیوب نیست گراییکمالکه این بهگفت با توجه 

( و 2007و شافرن،  ، لی، کوپر، فیربورن)ریلیشود ها و رفتارهای خاصی ایجاد و حفظ میها، طرحوارهشناخت
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ساز بینانه برای خود اشاره دارد که زمینهواقعگیرانه و غیروضع معیارهای سخت بهتمایل  به مدارخود گراییکمال
ها، ها، شناختگیرند که افکار، طرحوارهرفتارها و اعمال خاصی هستند. در مداخالت شناخی رفتاری افراد یاد می

 رفتار و اعمال خود را اصالح و تعدیل کند. 
انتظارات زیادی که ممکن  معموالً بهتیزهوش و نخ آموزاندانشها و جامعه از که خانوادهاین بهبا توجه 

قد باشند که این عوامل نقش تعیینمعت آموزاندانش ،حالعینباشد و در هاآنها و ظرفیت است دور از توانایی
این امکان وجود دارد که آموزش مداخالت  ،روایناز ؛و رضایت از زندگی دارد هاآندر زندگی آینده  ایکننده

شناختی و شناختی خود های روانها و توانمندیگرا کمک کند تا ظرفیتکمال آموزاندانش بهشناختی رفتاری 
کننده رضایت زندگی خود هستند را شناسایی کند را که موجب احساس رضایت و آرامش بیشتر و عوامل تعیین

ای و توجه های مقابلهپذیری، مهارتد توقف فکر، بازسازی شناختی، خودپذیری، دیگرمانن هایو از طریق روش
 صادقیان، فالح، زارعی و)حرکت کنند  هاآنبرگردانی زمینه عملکرد مناسب خود را فراهم کنند و در راستای 

کمک کند که ظرفیت بنیادی  آموزاندانش بهرفتاری  -همچنین امکان دارد آموزش شناختی (.1394، زارع
د و که ظرفیت و توانایی آن را ندارن یهایخود را شناسایی و در مقابل آن احساس مسئولیت کنند و در موقعیت

انتقاد و سرزنش قرار ندهد و احساس گناه نکنند و برای صورت افراطی موردبهخورد خود را شکست می هاآندر 
اکافی ارتباط دهد تالش نکنند. همچنین در ارتباط با متغیر اضطراب تالش ن بهجبران شکست که ممکن است 

 (1394کارخانه و یزدانبخش ) ؛(1394)پوراسماعیل نیازی، موسوی و صادقیان های هفتانتایج این پژوهش با ی
ادموندس  ؛(2017ریس و همکاران )های تحقیقی خارجی مانند هفتاهمچنین نتایج این پژوهش با ی ،سو استهم

 سو است.هم (2009)مونگا، یانگ و اونز  ؛(2014ورگلند و همکاران ) ؛(2014و همکاران )
 افراد و ،های اضطراب باید گفتنشانه در تبیین نقش معنادار آموزش مداخالت شناختی رفتاری بر

ساز اضطراب در زمینهعبارتی بههای روانی، بدنی و سایر عالئم اضطراب یا مضطرب از حالت آموزاندانش
نی ی مبتهانادارند. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر این است که درم میهای مختلف هستند آگاهی کموقعیت

 میهای زیربنایی دارند که نقش مهدر آگاه کردن فرد از باورها و فرض میبر رویکرد شناختی رفتاری نقش مه
های درمانی در طوالنید. این روشیجانی و رفتاری دارنهای هدهی واکنشدر درک و تفسیر وقایع و شکل

های مختلف زندگی فردی و مدت باعث ایجاد تغییراتی در الگوهای فکری و شروع تفکرات مثبت در موقعیت
دچار  شانشوند بدنه افراد دچار اضطراب میزمانی ک ،برای مثال (.2017)ریس و همکاران،  شوداجتماعی می

صورت بهکند تا کمک می هاآن بهسازی عضالنی شود که روش آرامافزایش ضربان قلب میتغییراتی مانند 
طرفاز شود.عث احساس و آرامش ذهنی در فرد میمند عضالت بدن خود را از تنش نجات دهند که بانظام
های همراه هوشمند و فضای مجازی و همچنین قابلیت دسترسی همگانی شدن استفاده از تلفن بهبا توجه  ،دیگر

ن در بیا هاآنگروه نمونه، راحتی بیشتر  آموزاندانشآن تقریباً در هر زمان و مکان و همچنین طبق گزارش 
باعث تقویت  ،های خانگیافکار و احساساتشان در فضای مجازی و پیگیری مشاور در انجام صحیح تمرین

  ه است.یند درمان شدآفر
صورت سنتی است و بیماران برای تعیین وقت قبلی بهشناسان و مراجعان هنوز ارتباط میان روان ،در ایران
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اما امروزه با در نظر  ؛کندمیکنند و در صورت نیاز مراجعه ادامه پیدا میشناس مراجعه مطب یا کلینیک روان به
توانند از میی هستند که هاپزشکی و مشاوره حوزهروانشناسی، گرفتن اشکاالت متعدد در این روش، روان

ی اخیر با پیشرفت سریع در عرصه فناوری ارتباطات و اطالعات، هاتکنولوژی ارتباطات استفاده کنند. در دهه
رسد که در مینظر به .ی بهداشت و درمان در بیشتر نقاط جهان روی داده استهاتحوالت شگرفی در حوزه

صورت بهشناسی دهند از مداخالت روانمیخاطر فضای فرهنگی موجود اغلب مردم ترجیح هبجامعه ما نیز 
درمانی مجازی مند شوند. استفاده از فضای مشاوره و روانشناسی بهرهی روانهاکیمجازی بدون حضور در کلین

برچسب  فتاعدم دریجویی در زمان، توجهی از قبیل دسترسی راحت برای اکثر افراد، صرفهیی قابلهامزیت
خصوص برای بهمداخالت روانی در هر زمان ممکن  فتاو دری هابیمار روانی از طرف اطرافیان، کاهش هزینه

اما با وجود این مزایا هنوز  ؛کلینیک مراجعه نمایند دارد بهتوانند هفتگی میبیماران و معلوالن جسمانی که ن
، تلگرام و مکالمات تصویری مجازی میان روانالکترونیکی پستروی برقراری ارتباط از طریق موانعی پیش

شناسان و بیماران بسیار است. آشنایی نداشتن بعضی از بیماران با فناوری برقراری این ارتباط، حجم باالی 
ی مشاوره و موانع اخالقی از هاپزشکان، تعریف نشدن قوانین برای بازپرداخت هزینهشناسان و روانکاری روان

، حالاینشود. بامیدرمانی کارآمد محسوب عنوان روانبهرین معایب پیش روی جایگزینی این روش تمهم
طلبد که جامعه روانمیافزون تکنولوژی ر میان افراد جامعه و پیشرفت روزافزون این مداخالت داستقبال روز

از  وانین و ضوابط روشن استفادهقی مناسب و طراحی هاشناسی خود را با تکنولوژی سازگار نماید و با پژوهش
 دسترس قرار دهد این امکانات تکنولوژی را برای افراد جامعه در

 بنابراین،صورت گرفته است.  بهنخ آموزدانشاین پژوهش این بود که بر روی دختران ی هااز محدودیت
اول و دوم، جوانی و جمعیتهای سنی اعم از کودکی سایر دورهو  بهپسر نخ آموزاندانش بهدر تعمیم نتایج 

ثربخشی آموزش شناختی رفتاری جایی که در پژوهش حاضر اهای دانشجویی باید جانب احتیاط کرد. از آن
و  هاناکه آموزش شناختی رفتاری درماین بهشود با توجه میپیشنهاد  ؛ بنابراینسنجش قرار گرفته استمورد

توانند می ،هایک از انواع تکنیکمشخص نشده است که کدامصورت دقیق و بهشود فنون زیادی را شامل می
شود پیشنهاد می بنابراین،داشته باشد.  بهنخ آموزاندانشو اضطراب  گراییکمالاثربخشی بیشتری بر 

توان یم هاآنصورت جداگانه در مورد فنون مختلف شناختی و رفتاری صورت گیرد و با مقایسه بههایی پژوهش
شود که این پژوهش بر روی مقاطع سنی و تحصیلی دیگر همچنین پیشنهاد می ؛فتاهتری دست ینتایج ب به

و با مقایسه نتایج این پژوهش با نتایح سایر پژوهش  ساالن دانشجو اجرا شودو بزرگ آموزدانشمانند کودکان 
ستفاده یا عدم استفاده از فضای مقایسه ا بهسایر افراد تعمیم داد. همچنین انجام پژوهشی که  بهتر بتوان راحت

 رسد.مینظر بهنیز ضروری  ،مجازی در این زمینه بپردازد
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آموزان متوسطه تیزهوشان و عادی ناحیه دو شیراز. (. مقایسه اضطراب و احساس تنهایی در دانش1392ن. ا. ) موسوی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شناسی و علوم تربیتی.شناسی عمومی. دانشکده روانارشد روانکارشناسی نامه پایان

 مرودشت.

های دفاعی گرایی، سبک(. رابطه کمال1390لواسانی، م.، و آتشکار، ر. )جوادی، م.، غالمعلی نامجو، م.، کافی، م.، حکیم
 .53-76 (،1)2شناسی بالینی و مشاوره. های روانپژوهش های افسردگی در دانشجویان.و نشانه

رفتاری (. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی 1393ف.، رافعی، ا.، و مهرآبادی، ح. )آبادی، ا.، قربانی، نجاریان نوش
 تهران.المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری. کنفرانس بینآموزان تیزهوش دختر. گرایی دانشبر کمال
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درمانی های سطحی شخصیت از طریق روانتشخیص آسیب .(1391) واحدی، ا.، مکوند حسینی، ش.، و بیگدلی، ا. ا.
 .75-85 (،3)4شناسی بالینی. مجله روان مدت.پویشی کوتاه

راهنمای کاربردی در درمان رفتاردرمانی شناختی: (. 1394ک.، سالکووس کیس، پ.، کرک، ج.، و کالرک، د. ) هاوتون،
 زاده. تهران: ارجمند.اله قاسم. ترجمه حبیبروانی هایاختالل
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