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   ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

  

  

  

هايِ ناشی از انجام ابتکارات، اختراعات و نوآوريتمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

ي علوم شناسی گرایش عمومی دانشکدهي رواني مقطع دکتراي تخصصی رشتهآموختهاینجانب  آذر کیامرثی دانش

از    96مهر  16تاریخ  که در  9311245203شناسی دانشگاه محقق اردبیلی به شماره دانشجویی تربیتی و روان

رفتاري و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، -اثربخشی  درمان هاي شناختیي تحصیلی خود تحت عنوان  رساله

  : شوم کهام، متعهد میدفاع نموده انطباقی  و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  کمال گرا / عملکرد اجتماعی

-گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  دانشگاهاین رساله را قبالً براي دریافت هیچ) 1 

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده میمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات رساله) 2

  .باشدیاین رساله، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب م) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   د استفاده یا هر گونه بهرهچنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قص) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   مینارها، گردهمـایی هـا، سـ  هـا، کنفـرانس  ي مستخرج از این رساله در همایشي مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
  آذر کیامرثی: نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ 



  
                     شناسی و علوم تربیتی

  ي دکتراي تخصصی

  

رفتاري و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد 

  گرا کمال و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

 

 

  
شناسی و علوم تربیتیي رواندانشکده

   شناسیگروه آموزشی روان

  

ي دکتراي تخصصیرساله براي دریافت درجه

  شناسیي رواندر رشته

  

  

  :عنوان

رفتاري و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد  - درمان هاي شناختی

و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انطباقی/ اجتماعی

  

  : راهنما استاد

 محمد نریمانی فسوروپر

  دکتر ناصر صبحی

  

  :مشاور استاد

  دکتر نیلوفر میکاییلی

  

  : پژوهشگر

  آذر کیامرثی
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درمان هاي شناختی اثربخشی



  
 شناسی 

 

  ي دکتراي تخصصی 

   شناسی گرایش عمومی

رفتاري و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد 

  گرا کمال و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان

  امضاء  سمت

    ي داورانو رییس کمیته

    استاد راهنماي دوم

    استاد مشاور

    

    

    

 

  
شناسی ي علوم تربیتی و رواندانشکده

 شناسی گروه آموزشی روان

  

ي دکتراي تخصصی رساله براي دریافت درجه

شناسی گرایش عمومیي رواندر رشته

  

  

  :عنوان

رفتاري و مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد  - درمان هاي شناختی

و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انطباقی/ اجتماعی

  

 :پژوهشگر

  آذر کیامرثی

  

  عالی  يدرجه با رساله ي داورانکمیتهي شده تصویب

سمت  ي علمیمرتبه  نام و نام خانوادگی

و رییس کمیته استاد راهنماي اول  استاد  دکتر محمد نریمانی

استاد راهنماي دوم  دانشیار  دکتر ناصر صبحی

استاد مشاور  دانشیار  دکتر نیلوفر میکاییلی

  داور  استاد  دکتر موسی کافی

  داور  استاد  دکتر نادر حاجلو

  داور  دانشیار  دکتر اکبر عطادخت

  

  

  1396مهر  

درمان هاي شناختی اثربخشی

تصویب و ارزیابی

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد نریمانی

دکتر ناصر صبحی

دکتر نیلوفر میکاییلی

دکتر موسی کافی

دکتر نادر حاجلو

دکتر اکبر عطادخت



 
 

  تقدیر و تشکر

پروفسور دکتر  آقاي جناب به خصوص و گرانقدر از زحمات اساتید محترم

که با  و خانم دکتر نیلوفر میکاییلی آقاي دکتر ناصر صبحی ،محمد نریمانی

کمال تشکر و سپاسگزاري را  ،راهنمایی هاي خود راهگشاي اینجانب بوده اند

آقاي دکتر  دکتر نادر حاجلو،آقاي  و ارجمند همچنین از اساتید محترم .دارم

  .منک میتشکر و سپاسگزاري دکتر اکبر عطادخت آقاي و موسی کافی 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  آذر: نام                          کیامرثی: دانشجو خانوادگی نام

شـناختی، عملکـرد   رفتاري و مثبت نگـر بـر بهزیسـتی روان   - درمان هاي شناختی اثربخشی :رساله عنوان

  گرا کمال و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انطباقی /اجتماعی

  دکتر ناصر صبحی – فسور محمد نریمانیوپر :راهنما دیتااس 

  دکتر نیلوفر میکاییلی: رمشاو استاد 

              سیشناروان: رشته                                 کتراي تخصصید: یتحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                             عمومی: گرایش 

  155 :اتصفح تعداد          16/7/1396   :دفاع تاریخ     روانشناسی و علوم تربیتی :دانشکده 

  :چکیده

رفتاري و مثبت نگر بـر بهزیسـتی روانشـناختی،    -درمان هاي شناختی اثربخشیهدف اصلی این پژوهش بررسی 

پیش آزمـون   با طرح این پژوهش آزمایشی .بود گرا کمال و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انطباقی/ عملکرد اجتماعی

داراي  دهـم  آمـوزان دختـر پایـه   انـش د میمعـه آمـاري ایـن پـژوهش را تمـا     جا. انجام شد کنترلبا گروه  پس آزمون–

دانـش آمـوز داراي    69نمونـه پـژوهش   . نـد ده مـی  تشـکیل  95-96بالینی شهر رشت در سـال تحصـیلی    ییگرا کمال

 يهـا  گـروه  به شدند و انتخاب ساده شهر رشت بود که به صورت تصادفیآموزش و پرورش  1ناحیه یی بالینی گرا کمال

جمع آوري داده ها از مقیـاس   براي .گمارده شدند )نفر 23هر گروه (گروه کنترلو  رفتاري، مثبت نگر-شناختی درمانی

پـرایس و   انطبـاقی -اجتمـاعی پرسشـنامه عملکـرد    ، فرم کوتـاه پرسشـنامه بهزیسـتی ریـف،    بالینی استوبر ییگرا کمال

رفتاري  -ي آزمایشی، درمان هاي شناختیها گروهبراي . استفاده شد آرو-سالمال تحصیلی و مقیاس فرسودگی همکاران

. اي را دریافـت نکردنـد   گونـه مداخلـه  کنترل هیچ در حالی که گروه. اي برگزار شد دقیقه 90جلسۀ  10در  و مثبت نگر

 انطبـاقی -عملکرد اجتماعی بهزیستی روانشناختی، ،درمان مثبت نگر نشان داد که چند متغیرينتایج تحلیل کواریانس 

ی رفتـاري بهزیسـت   -د، در صورتی که درمـان شـناختی  ده میرا کاهش  ییگرا کمالو فرسودگی تحصیلی و  را افزایش،

ج نشـان داد  همچنین نتای .رسودگی تحصیلی را کاهش دادف افزایش و فقطرا  انطباقی-اجتماعیعملکرد روانشناختی و 

ود ش میبنابراین نتیجه گیري  .مدمعنی داري به دست آ تفاوتفقط در فرسودگی تحصیلی  که بین اثربخشی دو درمان

 گـرا  کمـال افـراد   شناختینبود متغیرهاي روابه یی وگرا کمالبا  مقابله يبرا رفتاري -درمانهاي مثبت نگر و شناختی که

. یی اثربخش تـر بـوده اسـت   گرا کمالکاهش  در جهترفتاري  -مثبت نگر نسبت به درمان شناختی درمان موثر بوده و

هـاي آمـوزش   رفتاري و مثبـت نگـر در کنـار دوره   -شناختی اي براي بکارگیري آموزش هايتواند پشتوانهاین نتایج می

ي بالینی باشد تا از بروز، تشدید و تبدیل آن به اختالالت رواشناختی دیگر گرا کمالتحصیلی براي دانش آموزان داراي 

  .پیشگیري شود

 انطبـاقی، فرسـودگی تحصـیلی،   / مثبت نگر، بهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتمـاعی  رفتاري،-شناختی: هاواژه کلید

  ییگرا کمال



 أ 
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 مقدمه- 1-1

مورد عالقه بسیاري از مهم و یک مقوله روان شناختی  1ییگرا کمال، مفهوم شناسین در تاریخ روا

از آن پس بر ماهیت . یی را به کنش فرامن افراط گر نسبت دادگرا کمالفروید  .است بوده روان شناسان

و  درون روانی این سازه شخصیتی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع استانداردهاي کامل و دست نیافتنی

  ).1388؛ به نقل از هاشمی و لطیفیان، 1980 ،2برنز(تالش براي تحقق آنها تاکید شده است 

دهه هاي اخیر مطالعـات زیـادي در مـورد آن انجـام      یک ویژگی شخصیتی است که در ییگرا کمال

 یی به عنـوان گرا کمال ).2004، 4؛ بسر، فلت و هویت2013، 3میتچل، نووال، برورن و هادسون(شده است 

و بـا خـود    و دست نیافتنی و تالش براي تحقق آنهـا بـوده   تمایل پایدار فرد به وضع استانداردهاي کامل

فراسـت، مـارتن، لهـارت و    ( ارزشیابی هاي انتقادي از عملکرد شخصی و سـرزنش خـود همـراه اسـت    

بسـتگی افراطـی   یی بالینی را به عنوان واگرا کمال) 2002( 6نکوپر و فایربور ،شافران). 1990، 5روزنبالت

استانداردهاي شخصی و خود تحمیل شده، حداقل در یک حوزه برجسـته   خود ارزیابی و پیگیري آمرانه

اند کـه  د میشکاف در باورهاي منطقی  یی راگرا کمالالیس  .بر خالف پیامدهاي منفی آن تعریف کرده اند

 ). 2009، 7و بشارتصحرایی، خسروانی (ود ش میمنجر به آشفتگی هاي روانشناختی در افراد 

افراد کمـال   .نسبت به خود و محیط اطراف خود دارند فرادباوري غیرمنطقی است که ا کمال گرایی،

معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل بوده و هرگونه تالشی در زندگی بایـد بـدون اشـتباه و     گرا

هستند که انعطـاف   خود، از تحریفاتیسرزنش  د به خود وانتخاب مالك هاي سرسختانه، انتقا .خطا باشد

 را براي تغییر شـناخت و  افراد توانایی انعطاف پذیري شناختی. ندک میسست  گرا کمالافراد  پذیري را در

   ).2010، 8دنیس وواندروال(خشدب میبهبود  انطباق پذیري با تقاضاهاي محیطی

                                                             
1 . perfectionism 
2 . Burns 
3. Mitchell, Newall, Broeren & Hudson 
4. Besser, Flett & Hewitt 
5. Frost, Marten, Lahart & Rosenbelat 
6. Shafran, Cooper & Fairburn 
7.Saheaee, Khosrani & Besharat 
8. Dennis & Vander Wal 
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 آسـیب شناسـی هـاي روانـی ایفـا     بـالینی  ر علت شناسی ، استمرار و دوره د مینقش مه ییگرا کمال

ي انسان، نه فقـط از یـک علـت مجـزا، بلکـه از عوامـل        یی مانند سایر رفتارهاي پیچیدهگرا کمال .ندک می

هاي بسیاري وجود دارند که تـاثیر   احتماالً ژن. ها با هم مرتبط هستند ي آن شود که همه متعددي ناشی می

شامل مسیرهاي زیستی متعددي در تعامل با متغیرهاي محیطی  گذارند و یی میگرا کمالکم یا متوسطی بر 

گـرا معمـوالً فرزنـدان     شود و والـدین کمـال   گرایی در والدین دیده می هر چند سابقه کمال .مختلف است

گرایی متغیري ژنتیکـی اسـت، وجـود     گرا دارند، اما شواهد واضح و مستقیمی در مورد این که کمال کمال

صفت از سوي کودك در محیط خانواده دلیل محکمی در مـورد نقـش وراثـت در    سازي این  درون. ندارد

گرایـی   هاي مهم افسردگی و وسـواس، کمـال   همچنین اگرچه یکی از نشانه. این سازه روانشناختی نیست

شـافران و  ( گرایی نقـش دارد  گیري کمال توان ادعا نمود که عامل وراثت در شکل نمی اما ذکر شده است،

  ).2010همکاران، 

ي شروعی است براي این که دریابیم چه عواملی باعث  یی نقطهگرا کمال 1مدل شناختی رفتاري

یی گرا کمالي  مشخصه که هاي فکري و شناختی قوانین، رفتارها و سوگیري. ودش مییی گرا کمالتداوم 

رفتاري به عنوان  –مدل شناختی . اندازند، همه به هم مرتبط هستند را در یک چرخه گیر می فردو  هستند

  .شده است دارد به کار برده  یی نگه میگرا کمالرا در چرخۀ  الگویی براي شناسایی آنچه که احتماالً فرد

است که توجه ویژه اي به ایجاد توانمندي ها و هیجانات مثبت  رویکردي روان درمانی مثبت نگر،

مداخله هاي روانشناختی مثبت از طریق افزایش هیجان، افکار و  ).2000، 2کالو مک(مراجع دارد

رفتارهاي مثبت و ارضاي نیازهاي اساسی افراد باعث کاهش مشکالت روانشناختی مانند اضطراب و 

 اندتو میلذا روان درمانی مثبت نگر . وندش میافسردگی و افزایش شادکامی و بهزیستی روانی در افراد 

افکارشان  گرا کمالاز آنجا که افراد . باشد ي و درمان مشکالت روانشناختیروش جدیدي براي پیشگیر

الیوس، کانسلر، (یی بالینی موثر باشدگرا کمالدر تعدیل  اندتو میمنفی است، این رویکرد احتماال 

  ).2011( 3 الیوبومیرسکی، وانگ و دورایسامی

بهزیستی  بر مثبت نگرو رفتاري  -شناختی درمان هاي اثربخشی هدف پژوهش حاضر تعیین

  .اشدب میگرا  کمالانطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان /روانشناختی، عملکرد اجتماعی
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  بیان مساله - 1-2

دهه اخیر پژوهش هاي متعددي در  ویژگی هاي شخصیتی است که در چندیی از جمله گرا کمال

 ).2005 2به نقل از رودلف ؛ 1990هویت و فلت ، ؛2002 1فلت و هویت(مورد آن انجام شده است 

یی به عنوان وضع معیار هاي شخصی بیش از حد باال در عملکرد همراه با گرایش به انتقادي گرا کمال

؛ به 1990، و همکاران 3فراست (بودن بیش از حد در ارزیابی عملکرد خود شخص توصیف شده است 

انند و باید به صورت دقیق کار تو میآنها  نند،ک میفکر گرا  کمالافراد  در واقع). 2007، 4نقل از السون

کنند، هر چیزي که دقیق نباشد از نظر آنها رضایت بخش نیست و آنها به نشانه هاي عدم دستیابی به 

گرایی دیدگاه هاي اولیه، کمال ).1385، به نقل از علیلو ، برنز(ملکرد توجه سوگیرانه دارند معیار هاي ع

در اصل غیر انطباقی و نا کار آمد است، در نظر می گرفتند، در حالیکه را به عنوان صفتی یک بعدي که 

ین هاي ببا جنبه هاي فردي عالوه بر جنبه یی را به عنوان صفتی چند بعديگرا کمالهاي اخیر،  دیدگاه

یی را به عنوان سازه سه بعدي گرا کمال) 1991a(هویت و فلت . )5،2008قالی( فردي در نظر گرفته اند 

یی جامعه گرا کمالو  7دیگر مدار ییگرا کمال، 6یی خود مدارگرا کمالشخصیت تعریف کرده اند که از 

یی خود مدار با تمایل به وضع معیار هاي سختگیرانه و غیر واقع بینانه گرا کمال .تشکیل شده است 8مدار

دقیق مشخص  همراه با خود بازبینی هاي عملکرد،براي خود و تمرکز بر نقص ها و شکست ها در 

یی دیگر مدار بیان کننده تمایل به داشتن انتظارات افراطی و گرا کمال ).1991aهویت و فلت ، ( ود ش می

یی با خصومت و سرزنش دیگران همراه است و گرا کمالاست؛ این نوع  ارزشیابی انتقادي از دیگران

ود که ش مییی جامعه مدار به این باور مربوط گرا کمال. فردي گرددنباعث اشکال در روابط بی اندتو می

نند و فشار ک میآنها را به طور انتقادي ارزیابی  نظر می گیرند؛ دیگران معیار هاي باالیی براي شخص در

  ). a1991هویت و فلت، (نند ک میزیادي بر آنها براي کامل بودن اعمال 
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یی بالینی را به عنوان وابستگی افراطی خـود ارزیـابی و   گرا کمال) 2002( 1کوپر و فایربورن ،شافران

استانداردهاي شخصی و خود تحمیل شده، حـداقل در یـک حـوزه برجسـته بـر خـالف        پیگیري آمرانه

مانند اضطراب (گرایی نابهنجار به احتمال زیاد پیامدهاي هیجانی کمال .پیامدهاي منفی آن تعریف کرده اند

ماننـد تمرکـز و توجـه    (، شناختی)خوابی مانند بی(، جسمی)مانند انزواي اجتماعی(اجتماعی، )و افسردگی

) مانند کنترل مکرر تکلیف، انجام مکـرر تکلیـف، و زمـان زیـاد بـراي انجـام تکـالیف       (و رفتاري) مختل

  ).1391؛ به نقل از ابوالقاسمی، 2000، 2رحیوم، فریستون، بوچارد، گاالنت و تالبوت(دارد

چنـین   و دهنـد  مـی  گرایی را تشـکیل  شناسی روانی کمال وجود دارد که هسته اصلی آسیب عواملی 

ه اعتقاد شافران و همکاران ب .نقش مهمی دارند گرایی عوامل در حفظ و بقاي کمال این ود کهش میتصور 

بـراي افـراد   . گرایی، ترس مرضی از شکست و پیگیري مـداوم موفقیـت اسـت    شناسی کمال هسته آسیب

افـراد   .شـود  فظ دیدگاه منفی از خود میانگاري، خود انتقادي و ح گرا هر شکستی منجر به خود کم کمال

شود از بایدها، احساس  اي زیر پا گذاشته می تفکر همه یا هیچ دارند و این افراد زمانی که قاعده گرا کمال

کنترل خود براي پیگیـري و دسـتیابی بـه     ).2002شافران و همکاران، (کنند گناه و خودانتقادي استفاده می

کـه مسـتقیماً    باشـد  ترلی شامل فعالیـت خوشـایندي  این خودکن. اساسی استگرا  کمالاهداف براي افراد 

اسـتانداردهایی   ي بالینی وقتیگرا کمالفرد . شود گیري می و اجتناب از آسانمرتبط با پیگیري این اهداف 

افـراد  . کنـد  با حوزه معین را به طور مکرر و افراطی ارزیابی می را براي خود تعیین نمود، عملکرد مرتبط

هـایی شـامل    سـوگیري  چنین. کنند گرا استانداردها و عملکردشان را از طریقی سوگیرانه ارزیابی می کمال

بـراي افـراد    موفقیـت ). 1980و بـارنز،   3آنتونی(شود توجه انتخابی به شکست و باور نکردن موفقیت می

نـاب از  یـا اجت (دهـد  به طور موقت خود ارزیابی را بهبود می اول، این که: ینی دو پیامد داردي بالگرا کمال

). 1980بـارنز،  (کنـد  کننده متناوب، استانداردها را پیگیـري مـی   به عنوان یک تقویتو ) خودارزیابی منفی

ا اگر استانداردهاي شوند، ام به عنوان خیلی پایین ارزیابی مجدد می دوم، هرچند استانداردهایی هستند که

  ).2002شافران و همکاران، (نخواهد کرد آنها را دنبال یافتنی باشند پس از آن ، فرد فرد دست
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شود، آموزان دچار مشکل می یی در دانشگرا کمالیکی از متغیرهایی که احتماالً به دلیل وجود  

براي کمال در جهت تحقق شناختی، تالش  بهزیستی روان. باشدآنها می 1شناختی بهزیستی روان

در این دیدگاه بهزیستی به معناي تالش براي استعالء و ارتقاء است . هاي بالقوه واقعی فرد است توانایی

شواهدي پژوهشی حاکی است ). 1995، 2ریف(شود هاي فرد متجلی می که در تحقق استعدادها و تواناي

با  3،2000براي مثال چانگ و راند(ارد یی در شکل گیري عالیم افسردگی نقش زیادي دگرا کمالکه 

یی را بر گرا کمالاثر  اییه پژوهشهمچنین  ).2001، 4؛ به نقل از چانگ و سانا 1996هویت و همکاران، 

، الکسیم، بی اشتهایی روانی و )2004هویت و فلت، (اختالالت جسمی و روان شناختی، افسردگی 

عالئم روان شناختی  ،)2006، 5رك و چانگپا(پرخوري و خودکشی، اضطراب و اضطراب امتحان 

شواتیزر و (، افسردگی، اضطراب و نشانه هاي روان تنی )2008، 6چانگ، سنا، چانگ و بودم(ناسازگارانه 

رایس، لیور، کریستوفرت و ( افسردگی ، استرس، نا امیدي و)2002، 8؛ سومی و کاندا2002، 7همیلتون

) 1390نامجو و همکاران، (افسردگی و سبک هاي دفاعی سازش نایافته  و) 2006و همکاران،  9پورتر

در پژوهش هاي ) 2009( 12انجن و) 2006( 11گیلمن و هوبنر، )2003(10گیلمن و اشبی. نشان داده اند

 13پارك، هپنر و لی. یی پیش بینی کننده رضایت از زندگی استگرا کمالمجزایی به این نتیجه رسیدند که 

اند تو مییی با میانجی گیري مقابله ناسازگارانه و عزت نفس پایین گرا کمالنشان دادند که  )2010(

در پژوهش بر روي نوجوانان شیرازي ) 1391(، سامانی و زندي توتونچی. موجب درماندگی روانی گردد

ر مشکل یی بر خود پنداره اثر منفی داشته، و سالمت روانی را دچاگرا کمالبه این نتیجه رسیدند که 

ي سازگار در گرا کمالو  گرا کمالدر پژوهشی نشان دادند که افراد غیر ) 2015( 14پارك و جونگ .ندک می

  .رضایت از زندگی و عزت نفس بیشتري دارند ي ناسازگار،گرا کمالمقایسه با افراد 
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به عنوان روشی است که مردم به وسیله آن با خواسته هاي طبیعی و  1انطباقی عملکرد اجتماعی و 

اجتماعی و انطباقی به موفقیت هایی اشاره دارد که یک فرد در  عملکرد .اجتماعی خود کنار می آیند

لنی، گروسکین، ( بدست می آورد مقابله با مسائل زندگی خود و هر نوع کاري که با آن مواجه است،

مانند انزواي (گرایی نابهنجار ممکن است پیامدهاي اجتماعی کمال).2،2010پ و متافرنهاف، کوبلز، هی

) مانند کنترل مکرر تکلیف، انجام مکرر تکلیف، و زمان زیاد براي انجام تکالیف(و رفتاري) اجتماعی

در پژوهشی نشان داد ) 1383(بشارت ).2000رحیوم، فریستون، بوچارد، گاالنت و تالبوت، (داشته باشد

 و فلت .شود می گرایی و خود پیروي در دانش آموزان گرایی خودمدار باعث کاهش جامعه که کمال

 مدرسه تحصیلی در پیشرفت و شخصی باالي استانداردهاي بین که داده اند نشان نیز )2005( هوویت

 .آمد یی رابطه منفی بدستگرا کمالاهداف اجتماعی و   در پژوهشی بین .دارد وجود معنادار همبستگی

یی خود مدار ، بیشتر از دیگر افراد گرا کمالنشان دادند که افراد داراي ) 2009( 3کوبوري، هایاکاوا و تانو

ترین عوامل تأثیرگذار تواند یکی از مهمها، می گرا کمالکنند و این انتخاب در اهداف دشوار را انتخاب می

دریافتند که استانداردهاي شخصی از ابعاد ) 2012( 4و فلت چر شیم .بر پیشرفت تحصیلی آنها باشد

بارنت و  .ارتباط منفی دارد) تحول اجتماعی، صمیمیت و اهداف رهبري(یی با اهداف اجتماعیگرا کمال

یی از طریق الگوهاي ارتباطی گرا کمالدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ) 2016( 5جانسون

  . داردخاشگرانه بر حمایت اجتماعی اثر منفی پر

 آنها از برخی .می کنند تجربه را استرس باالیی از سطح تحصیلی، دوران در آموزان دانش از بسیاري

 که درحالی وند،ش می تحصیلی انتظارات از ناشی با استرس مقابله به موفق اثربخش روشهاي از استفاده با

 در ناتوانی احساس و شدهاحساس ناکارآمدي  شروع موضوع باعث این. نیستند مقابله به قادر برخی

 و مطالعه به نسبت عالقه دادن دست از منفی، انتقادي نگرش ذهنی، و ابعاد جسمی در را وظایف انجام

رفتارهاي  از استفاده و واقعیت از فرار موجب این عوامل. دارد دنبال به را تواناییها مورد در افزایش شک

). 2003 ،7استیو(ودش می 6تحصیلی زمینه ساز فرسودگی شده و در نتیجه موقعیت با مقابله براي اجتنابی

 نسبت منفی نگرش و بدبینی تقاضاهاي مطالعه، از ناشی خستگی احساس عنوان به تحصیلی فرسودگی
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ژانگ و همکاران، ( تلقی شده است آموز یک دانش عنوان ناکارآمدي به احساس و مدرسه تکالیف به

 حفظ در ناتوانی نشانه هایی مانند معموالً می برند، رنج تحصیلی فرسودگی از که آموزانی دانش). 2003

 و کالسی کارهاي در احساس معنادار فقدان کالسی، فعالیتهاي در شرکت عدم درس، کالس در توجه

قوام  ابراهیمی ).2003، 1جاکوبس و داد(می دهند نشان را آموزشی مواد یادگیري در ناتوانی احساس

از یک سو خود به تنهایی منجر به  یانهگرا کمال برخورداري از تفکراتبه این نتیجه رسید که ) 1383(

به  تنیدگی ممکن است با به وجود آوردن افسردگی و ییگرا کمال، از سوي دیگر .گرددافت تحصیلی می

 بین که داده اند نشان نیز )2005( هوویت و فلت .گردد صورت غیر مستقیم به افت تحصیلی منجر

ژانگ و  .دارد وجود معنادار همبستگی مدرسه تحصیلی در پیشرفت و شخصی باالي استانداردهاي

  اي مجزاییه پژوهشدر ) 1395(عطادختو ) 1390( ، شهنی و مهرابی زادهبهروزي  ،)2007(همکاران

آموزان  دانش تحصیلی فرسودگی یی نقش قابل توجهی در پیش بینیگرا کمال به این نتیجه رسیدند که

یی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرا کمالمؤید آن است که ) 1387(نتایج پژوهشی سرو. دارد

 که ندبه این نتیجه رسید) 2007( 23زانگ، گان و چام .موفقیت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت دارد 

از  .ي دارددارمعنیمثبت ي  رابطه) بدبینی و خستگی(نابهنجار با ابعاد فرسودگی تحصیلی ییگرا کمال

در پژوهش خود نتیجه گرفت که عوامل متعددي مانند عدم حمایت ) 2009( 2سوي دیگر، بروس

انند باعث فرسودگی تو میاسترس بیش از اندازه و ویژگی هاي شخصیتی افراد  یی،گرا کمالاجتماعی، 

ا،  ن کمال گردر پژوهشی نشان دادند که دانش آموزا) 2014(کریمی و همکاران. تحصیلی شوند

و   )2007( و همکاران زانگ). 2007، 3زانگ، گان و چام (فرسودگی تحصیلی بیشتري دارند 

یی نقش قابل توجهی در گرا کمال به این نتیجه رسیدند که  اي مجزاییه پژوهشدر ) 1395(عطادخت

پژوهشی نشان دادند که بین  در) 2014( 4و چوي لی. آموزان دارد دانش تحصیلی فرسودگی پیش بینی

 .فرسودگی تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد یی وگرا کمال

رفتـاري   -مـوثر باشـد، درمـان شـناختی     گرا کمالدانش آموزان  تواند درهایی که میاز جمله درمان

و  هیجانات بیماران، هايادراك و هاشناخت رفتاري،-هاي شناختیمدل اغلب بنیادي مفروضه طبق. است
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 آنها هیجانی بهزیستی نیز و رفتار بیماران بر تفکرات چگونگی بنابراین و دهندمی شکل را آنها رفتارهاي

 انتظارهاي و اسنادها تغییر بر درد، متمرکز شناختی هايدرمانگري هدف). 1389رحیمیان،( گذاردمی تأثیر

 اساس بر کاهش تنیدگی به معطوف شناختی هايدرمانگري آنها بیشتر در است که درد مهارگري از فرد

 مـدلهاي  ).2007، 1ولـین، کروبـز، گـابرت   (انـد  شـده  بنا مسئله ي حلها مهارت آموزش و بک الگوهاي

 درد تجربه کاهش در ناکارآمد، هايشناخت و باورها به توجه هدفمند و تدابیر اتخاذ با رفتاري-شناختی

، راجنسواس، تویتو مگنوسن(سالم، مؤثرند  ايمقابله راهبردهاي پرورش نیز و آن منفی پیامدهاي و بهبود

-به جهت سازي شناختیفاجعه معتقدند )2007( 3، پنگ، پیترز، فاچس و توركگچل).2005، 2و اریکسن

راهبردهاي  نتیجه در و منفی هايارزیابی و باورها به تواندمی که شودمی منجر خود به نسبت منفی گیري

 .شود منجر و هیجانات منفی دوري گزینی و فرار نظیر ناکارآمد ايمقابله

زرگـر، مردانـی و مهرابـی    (یـی  گرا کمالبر  رفتاري-ها تاثیر مداخله هاي شناختی برخی پژوهش در

 ؛2007،  6؛ گلـور، بـراون، فیربـورن و شـافران    )2006، 5؛ پلوا و وید2008، 4؛ کوتلسا و آرتور 1391زاده 

نشان داده  )2017( 8وید، ایگان و همکاران روزنتال، شافران، ؛2007 ،7ریلی، لی، کوپر، فیربورن و شافران

فقـط    درمان شناختی رفتـاري ) 2007( 9آشباخ، آنتونی، سامرفلدت و سوین سون در پژوهش .شده است

منظم بـودن را بـه طـور معنـی      ید و میل بهدنگرانی افراطی از اشتباهات، گرایش به شک و تر ايه مولفه

علی رغم تـاثیر   در پژوهشی نشان دادند که) 2013( 10میتچل، نووال، برورن و هادسون .داري کاهش داد

. کودکان داشت اثیر منفی بیشتري بر درمانیی، مولفه خویشتن مدار تگرا کمالبر   رفتاري–درمان شناختی 

ــژوهش ــونی   در پ ــافران و آنت ــد، ش ــان، وی ــناختی  ) 2014( 11ایگ ــان ش ــوري و   –درم ــاري حض رفت

درمـان شـناختی رفتـاري حضـوري در کـاهش       یی را کاهش دادند، امـا تـاثیر  گرا کمال) خودیار(اینترنتی

 12هندلی، ایگـان، کـان و ریـس    .افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش عزت نفس آزمودنی موثرتر بود

                                                             
1. Vlaeyen, Crombez & Goubert  
2. Magnussen, Rognsvag, Tveito & Eriksen 
3. Gatchel, Peng, Peters, Fuchs & Turk 
4. Kutlesa & Arthur 
5. Pleva & Wade 
6. Glover, Brown, Fairburn & Shafran 
7. Reley, Lee, Cooper, Fairburn & Shafran  
8. Rozental, Shafran,  Wade, Egan etal. 
9. Ashbaugh, Antony, Liss, Summerfeldt, Randi & Swinson  
10. Mitchell, Newall, Broeren & Hudson 
11. Egan, Wade, Shafran & Antony 
12. Handley, Egan, Kane & Rees 
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یی و نشانه هاي گرا کمالش رفتاري بر کاه–در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی  )2015(

شـافران،  . ماهه حاکی از پایداري اثرات درمان بود 6پیگیري  .افسردگی و اضطراب تاثیر معنی داري دارد

رفتاري از طریـق اینترنـت بـر    –نشان دادند که درمان شناختی ) 2017( 1واد، ایگان و کوتاري و همکاران

با استفاده از درمـان شـناختی رفتـاري    ) 2017( 2چی واینر، روکوات و چان .یی موثر بودگرا کمالکاهش 

در پـژوهش  . اما بر تعلـل ورزي تـاثیري نداشـت    کاهش یافت، یی بالینی، اضطراب و افسردگیگرا کمال

بهبـودي قابـل    درمـان شـناختی رفتـاري منجـر بـه     ) 2017( 3صدري، آندرسون، مکاووي، کـان و اگـان  

  . بیماران شد عملی-س فکريیی بالینی و شدت وسواگرا کمالاي در  مالحظه

. است 4درمان مثبت نگر موثر باشد، یی دانش آموزانگرا کمال تواند برروش درمانی دیگري که می

افراد داراي مشکل و اختالل، افزایش توانمندي آنان  هدف اساسی بسیاري از مداخله هاي روانشناختی در

 5 کانسلر، الیوبومیرسکی، وانگ و دورایسامیالیوس، . براي مواجه شدن با مشکالت روانشناختی است

معتقدند که مداخله هاي روانشناختی مثبت از طریق افزایش هیجان، افکار و رفتارهاي مثبت و ) 2011(

ارضاي نیازهاي اساسی افراد باعث کاهش مشکالت روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی و افزایش 

روش جدیدي براي  اندتو میلذا روان درمانی مثبت نگر . وندش میشادکامی و بهزیستی روانی در افراد 

  . باشد پیشگیري و درمان مشکالت روانشناختی

وي معتقد است  .دارد) 2002( 6ریشه در کارهاي سلیگمن نگر زیر بناي نظري روان درمانی مثبت

ن درمانی مثبت هاي مثبتی که روا تجربه هیجان. شادي شامل زندگی لذت بخش، متعهدانه و معنادار است

ها و سازگاري در مواجهه با مشکالت  نگر بر آن تاکید دارد، اغلب توانایی بهتري در استفاده از توانمندي

هاي  براي مقابله با مشکالت روانشناختی و تعدیل سازه). 2009، 7فردریکسون(نندک میزندگی ایجاد 

هاي  افراد است که از میان روان درمانییی نیاز به تغییرات مثبت در گرا کمالشخصیتی آسیب زا مانند 

مختلف، این تغییرات مثبت از طریق راهکارهاي موجود در روان درمانی مثبت نگر امکان پذیر 

  ).2014، 8یوسوکاسالس، فونت و (است

                                                             
1. Shafran, Wade, Egan & Kothari etal. 
2. Weiner, Rouqutte & Chen Chi 
3. Sadri, Anderson, Mc Evoy, Kane & Egan 
4 . positive therapy 
5 . Layous, Chanceller,  Lyubomirsky,  Wang &  Doraiswamy 
6 . Seligman 
7 . Fredrickson  
8 . Casellas‐Grau, Font &  &Vives 
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از نوع مطالعات  عمده، به طور گذشته در رویکرد مثبت نگري و ییگرا کمالبا  مرتبط ايه پژوهش

فلت، ( باورهاي غیرمنطقی یی باگرا کمالایی ارتباط ه پژوهشدر . است مقایسه اي بودههمبستگی و علی 

، فلت و  بالنک استین(اجتماعی و انتقاد از خود  ، ترس از ارزیابی)1991، 1استین و اوبرین هویت، بالنک

مانتیورو،  ؛ پریریا،2005، 2بارنز و فدوا(نشخوار ذهنی  و بدبینی/خوشبینی تفکر مثبت، ،)1993هویت، 

، 4ایگان، پیک، دیک و ریس(افکار منفی، خشک و تکراري ، )2016، 3کاستیلو، فونسیکا و همکاران

 ،6فرریرا، پیسارا، ماسدو و نوگئورا پریریا ؛2011، 5؛ لت بریک، واتسون، ایگان، استریت و ناتان2007

نشان داده شده  )2017، 8کور استوبر و(و انتظارات از آینده و تفکر رو به جلو )2016، 7ماسدو ؛2015

  .است

 در مطالعات مختلف درمان مثبت نگر بر کاهش عالیم اضطراب و افسردگی و افزایش توانمندي ها،

، 10سلیگمن، پارك و استین؛ 2004، 9پترسون و پارك ؛2002سلیگمن، (شادکامی و رضایت از زندگی، 

کاهش افسردگی  ،)2005، 11فردریکسون و لوسادا(مساله، افزایش انعطاف پذیري در تفکر و حل )2004

منش  افزایش توانمندي و فضایلو ) 2009، 12سلیگمن، ارنست، گیلهام، پویک و لینکینز(شادي  و افزایش

تاثیر  موثر بوده است؛ اما تاکنون )1394(شاهنگیان خدابخش، خسروي و(و سطح زندگی افراد سرطانی

  .سی قرار نگرفته استیی مورد بررگرا کمالاین روش بر 

انطباقی و فرسودگی تحصیلی تحت تاثیر / با توجه به اینکه بهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتماعی

رفتاري در چند پژوهش معدود در خارج از ایران مورد / و کارآمدي درمان شناختی است ییگرا کمال

استفاده نشده و  گرا کمالد افراد درمان مثبت نگر در مور بررسی قرار گرفته است و تاکنون از رویکرد

است که این رویکردها در فرایند کار  تحقیقات در این ارتباط به صورت غیر آزمایشی بوده است، الزم

. بالینی در فرهنگ ایرانی مورد استفاده قرار گیرد تا فواید و محدودیت هاي استفاده از آنها مشخص شود

                                                             
1 .  Blankstein & O,Brien 
2 . Burns & Fedewa 
3 . Pereira, Monteiro, Chastilho, Fonseca etal. 
4 . Egan, Piek, Dyck & Rees 
5 . Lethbridge, Watson, Egan, Street   & Nathan 
6 . Pereira, Ferreira, Pissarra, Macedo & Nogueira  
7 . Macedo 
8 . Stober & Coor 
9 . Peterson & Park 
10 .Seligman, Park &  Steen 
11 . Fredrickson & Losada 
12 . Seligman, Ernest, Gillham, Peivich & Linkins 



١٢ 

چه  رفتاري و مثبت نگر-درمان هاي شناختی  سوال است که لذا، مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به این

 گرا کمالانطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان / بر بهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتماعی تاثیري

  دارند؟

  اهداف پژوهش- 1-3

    کلی اهداف-1- 1-3

انطباقی و /یبهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتماع بر رفتاري -درمان شناختی تعیین اثربخشی -1

  گرا کمالفرسودگی تحصیلی دانش آموزان 

انطباقی و /بهزیستی روانشناختی، عملکرد اجتماعی درمان مثبت نگر بر تعیین اثربخشی -2

 گرا کمالفرسودگی تحصیلی دانش آموزان 

بهزیستی روانشناختی، عملکرد  مثبت نگر بر و يرفتار -یشناخت هاي درمان یاثربخش مقایسه -3

   گرا کمالدانش آموزان  انطباقی و فرسودگی تحصیلی/اجتماعی

  اهداف اختصاصی -2- 1-3

  گرا کمالدانش آموزان  شناختیروان یستیبهز بر يرفتار-یشناخت یدرمانتعیین اثربخشی  -1

  گرا کمالدانش آموزان  انطباقی/عملکرد اجتماعیبر  يرفتار-یشناخت یدرمان یاثربخش نییتع -2

  گرا کمالدانش آموزان  فرسودگی تحصیلی بر يرفتار-یشناخت یدرمان یاثربخش نییتع  -3

  گرا کمالدانش آموزان  شناختیروان یستیبهزبر  مثبت نگر درمان یاثربخش نییتع -4

   گرا کمالدانش آموزان  انطباقی/عملکرد اجتماعی بردرمان مثبت نگر  یاثربخش نییتع  -5

  گرا کمالدانش آموزان  یلیتحص بر فرسودگیمثبت نگر  درمان یاثربخش نییتع  -6

دانـش  شـناختی  روان یسـت یبهزبـر   مثبـت نگـر  رفتاري و  -درمان هاي شناختی مقایسه اثربخشی -7

  گرا کمالآموزان 

دانـش   انطباقی/عملکرد اجتماعی بر مثبت نگررفتاري و -درمان هاي شناختی  مقایسه اثربخشی  -8

  گرا کمالآموزان 
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دانش آموزان  یلیتحص فرسودگیو مثبت نگر بر  يرفتار-  یشناختهاي درمان  یاثربخش سهیمقا -9

 گرا کمال

  پژوهش ها و سئواالتفرضیه- 1-4

 فرضیه ها-1- 1-4

 .دده میرا افزایش  گرا کمالبهزیستی روانشناختی دانش آموزان  رفتاري،- درمان شناختی -1

 . دده می شیرا افزا گرا کمالدانش آموزان  انطباقی/اجتماعی عملکرد ي،رفتار- یدرمان شناخت  -2

 . دده می شکاهرا  گرا کمالدانش آموزان  فرسودگی تحصیلی ي،رفتار- یدرمان شناخت -3

 .دده میرا افزایش  گرا کمالبهزیستی روانشناختی دانش آموزان  درمان مثبت نگر، -4

  . دده می شیرا افزا گرا کمالدانش آموزان  انطباقی/عملکرد اجتماعی درمان مثبت نگر،  -5

 . دده می شکاه را گرا کمالدانش آموزان  یلیتحص فرسودگی درمان مثبت نگر، -6

  سؤاالت پژوهش -2- 1-4

بر افزایش بهزیستی  مثبت نگررفتاري و  -درمان هاي شناختی چه تفاوتی بین اثربخشی -1

 وجود دارد؟ گرا کمالروانشناختی دانش آموزان 

عملکـرد   شیبـر افـزا   و مثبـت نگـر   يرفتـار  -یشناخت هاي درمان چه تفاوتی بین اثربخشی -2   

 وجود دارد؟ گرا کمالدانش آموزان انطباقی /اجتماعی

بـر کـاهش فرسـودگی     مثبـت نگـر  رفتـاري و   -درمان هاي شـناختی  چه تفاوتی بین اثربخشی -3

 وجود دارد؟ گرا کمالتحصیلی دانش آموزان 

  و ضرورت تحقیق اهمیت- 1-5

، )درصـد  58(یی در شغل گرا کمالبه این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان ) 2009( 1استوبر و استوبر

. آنهـا وجـود دارد  ) درصـد  40(و وضعیت ظـاهري  ) درصد 43(، تحصیل )درصد 54(بهداشت جسمانی 

خیلی باالتر از افـراد غیردانشـجو گـزارش شـده اسـت       یی در دانشجویان و دانش آموزانگرا کمالشیوع 

                                                             
1 .Stober & Stober 
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آمـوزان  یـی در دانـش  گرا کمـال دریافتند که سطوح ) 1995( 2اي پارکر و ادکینزدر مطالعه). 2008، 1کانتر(

 4و دون و همکـاران ) 2004( 3اسـتوبر، هـاریس و مـون    .شاگرد اول نسبت به شاگردان عادي بیشتر است

نظـري و  . گرایانه زنان و مردان وجود دارد تمایالت کمال  اند که تفاوت بسیار کمی در نشان داده) 2004(

گـزارش  ) نفـر  75(درصـد   5/20گرایـی را در دانشـجویان   میزان شـیوع کمـال   در ایران) 1389(همکاران

در دانش آموزان، انجام این پژوهش از اهمیت به سـزایی   ییگرا کماللذا با توجه به شیوع باالي  .اند کرده

  .برخوردار است

آسیب در  باالیی از هايدرجه با ییگرا کمالتوجه به  این نکته که عدم در مجموع با در نظر گرفتن

،  5پرایس، اسپنس، شفیلد و داناوان( است مرتبط تحصیلی و خانوادگی زمینه هاي روانشناختی، اجتماعی،

هاي اضطرابی و خلقی در دوره هاي جوانی و بزرگسالی بخشی از تاریخچۀ تحولی اختاللو  )2002

استرینگریز، ( کندنهادهاي خانواده، مدرسه و جامعه تحمیل میهاي بسیاري بر و هزینهشود محسوب می

پایین مورد توجه و شناسایی  در سنین  مساله و چنانچه )2012، 6و الی زاووس، لیبن الفت، موگادهان

براي  .و احتماال درمان شود، در دوره بزرگسالی مشکالت فرد بسیار کمتر خواهد بود قرار گیرد و تعدیل

موقع و هاي بهها و مداخلهبعدي توجه به این افراد، انجام آموزش آسیب هاي مشکالت وپیشگیري از 

رسد؛ در غیر این صورت ممکن است فرد مبتال، دردوره هاي بعدي در گیر ه نظر میب میپیشگیرانه الزا

 ،جربه بهزیستی روانشناختی پایینت همچنین با توجه به. مسایل شخصیتی و روانشناختی زیادي شود

هاي بسیار معدود در این انجام پژوهش کیفیت زندگی پایین و عملکردهاي اجتماعی و تحصیلی ضعیف،

بر بهزیستی  و مثبت نگري رفتاري–روش هاي درمانی شناختی پژوهش در مورد اثربخشی زمینه و فقدان

استفاده از نتایج  ،گرا کمالانطباقی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان  -روانشناختی، عملکرد اجتماعی

هاي بعدي از دالیل اي براي پژوهشسازي زمینهاي، و فراهمهاي درمانی و مشاورهاین پژوهش در محیط

اند دانش ما را در باره تو میهمچنین پژوهش هایی از این قبیل عالوه بر این که  .انجام این پژوهش است

اند دانش پژوهشگران را در باره نقش تو میافزایش دهد،  گرا کمالرویکرد درمانی در افراد  ماهیت

                                                             
1 .Canter 
2 . Park & Edkins 
3 .Stober, Harris & Moon 
4 .Dunn, Gotwals & Causgrove 
5 . Price, Spence, Sheffield & Donovan 
6 . Stringaris, Zavos, Leibenluft, Maugdhan & Eley 
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الیوس و  .در جامعه ایرانی افزایش دهد فرهنگ در اثر بخشی درمان شناختی رفتاري و مثبت نگر

اند در تمام تو میمثل مهربانی  مثبت نگرنشان دادند در حالی که برخی از مداخله هاي ) 2014(همکاران

قدردانی به دلیل ساختارهاي  داخله ها مانند نوشتن نامهفرهنگ ها اثربخش باشد ولی بعضی دیگر از م

زیر بنایی متفاوت فکري، هیجانی و رفتاري بین کشورهاي غربی و شرقی، اثربخشی هاي متفاوتی را در 

فاوت از فرهنگ ین مداخله ها در یک فرهنگی متین استفاده از اابنابر. امریکا و کره جنوبی نشان داده اند

  .لی این مداخالت است مانند ایران، چالشی مهم بنظر می رسدغرب که خاستگاه اص

نتایج . ي خوبی براي انجام این تحقیق باشدتواند انگیزهمی نیز اهمیت و حساسیت موضوع پژوهش

همچنین با توجه به نقش و اهمیت این . این تحقیق، براي مراکز مشاوره دانش آموزي کاربرد مفیدي دارد

ها و ارائه توان با آموزشتغییر بودن متغیرهاي مورد مطالعه، مییلی و قابلمتغیرها در عملکرد تحص

همچنین نتایج این  .راهکارهاي صحیح، سالمت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را افزایش داد

مشاوره اي و آموزشی  تواند براي ارتقاي نظامپژوهش ضمن راهگشا بودن براي تحقیقات آینده، می

  .و سودمند واقع گرددکشور موثر 

  تعاریف مفهومی و عملیاتی- 1-6

کمال گرایی به منزله تمایل پایدار فرد به وضع معیارهاي کامل و دست نیافتنی و  :کمال گرایی

باشد، تعریف شده  تالش براي تحقق آنها که با خود ارزشیابی هاي انتقادي از عملکرد شخصی همراه می

ي بالینی، دانش آموزانی بودند گرا کمالاین پژوهش منظور از افراد در ) 1990فروست و همکاران، (است 

یی گرا کمالبه عنوان افراد داراي ) 2014(1استوبر، و دامین بر اساس مالك هاي  که از طریق مصاحبه

و  بالینی استوبرمقیاس کمال گرایی  ازکمال گرایی  همچنین براي سنجش شدت. شناسایی شدند بالینی

  .باشد فاصله اي می ،گیري این متغیر مقیاس اندازه که استفاده شده است )2014( دامین

بهزیستی روانشناختی را تالش براي کمال در جهت تحقق ) 2010(ریف : بهزیستی روانشناختی

در این دیدگاه بهزیستی به معناي تالش براي استعالء و ارتقاء است . اندد میاي بالقوه واقعی فرد ه توانایی

در این پژوهش منظور از بهزیستی  .ودش میاي فرد متجلی ه تواناییکه در تحقق استعدادها و 
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ریف، (شناختی ریف پرسشنامه بهزیستی روان ها در فرم کوتاه اي است که آزمودنی شناختی نمره روان

  . اي است گیري این متغیر، فاصله مقیاس اندازه. ورندآ به دست می) 2002

انطباقی عبارت است از میزان توانایی فـرد در تحقـق   /عملکرد اجتماعی :انطباقی/عملکرد اجتماعی

) عملکرد تحصیلی، ارتباط با همساالن، روابط خانوادگی و وظایف خانگی و مراقبت از خود(نقش هایی 

در پـژوهش حاضـر    منظور از عملکرد اجتمـاعی . )2002(و همکاران  پرایس که در زندگی به عهده دارد

و  پـرایس انطباقی کودك و نوجوان / میزان نمره اي است که آزمودنی ها در پرسشنامه عملکرد اجتماعی 

  .اشدب میفاصله اي  متغیر، مقیاس اندازه گیري این. کسب می کنند)2002(همکاران 

 بـه  خستگیساس اح عنوان به آموزشی هاي موقعیت در تحصیلی فرسودگی :فرسودگی تحصیلی

 و مطالب به نسبت عالقه بدون و بدبینانه حس یک داشتن ،)خستگی(تحصیل الزامات و ها تقاضا خاطر

 تعریـف  تحصـیلی  و درسی امور در ضعیف شخصی پیشرفت احساس نیز و)بی عالقگی(درسی تکالیف

در پژوهش حاضر میزان نمره اي است  تحصیلی فرسودگیمنظور از  ).2007 همکاران، و ژانگ( دوش می

مقیـاس  . کسب مـی کننـد   )2005( 1آرو و ناتانن-سالمالتحصیلی  فرسودگیها در پرسشنامه  که آزمودنی

  .اشدب میمتغیر، فاصله اي  اندازه گیري این

این رویکرد براي فهم ارتباطات پویا و پیچیده بین افکار، احساسات و  :رفتاري- درمان شناختی

در این ). 2006، 2گوایرمک(گیرد رفتار، دو رویکرد شناختی و رفتاري را به طور منسجم به کار می

 هدف. شود با تغییر شناخت و محیط رفتارهاي سالم جایگزین رفتارهاي ناسالم شودرویکرد تالش می

و  ولین(است  درد مهارگري از فرد انتظارهاي و اسنادها تغییر بر درد، متمرکز شناختی هايدرمانگري

در پژوهش حاضر منظور از درمان شناختی رفتاري، درمانی است که با تاکید بر ). 2007، همکاران

جلسه  10و در  تنظیمگرا  کمالبراي افراد ) 2010( 3وید و تریسی رز، اگان، ساراریا، ،شافران هاي تکنیک

  .) 1391کمالی و ادریسی، (شده است ارائهبه شیوه گروهی  دقیقه اي 90
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 Abstract  

The aim of this research was to investigated effectiveness of positive and 

cognitive-behavioral therapies on psychological well-being, adaptive-social 

performance and academic butnout of perfectionist students. The method of 

research desgin is experimental and research design is pretest- posttest with 

experimens and control groups. The statistical population consisted of all girls 

students with perfectionist in 2016 of Rasht city. The sample consisted of 69 

students that were randomly assigned in 3 groups (2 experimental groups and 1 

control groups). For data collecting were used from Stober,s Clinical Perfectionisim 

Scale, Short Form of Reff,s Psychological Well- Being Questionnaire, Solmla-Aro,s 

Adaptive-Social Inventory and Prais,s Academic Butnout Scale. For experimental 

groups, positive therapy and cognitive-behavioral therapy were executed at 10 

weekly sessions, whereas control groups have any intervention. The results of 

ANCOVA showed positive therapy and cognitive-behavioral therapy can incresed 

psychological well-being and adaptive-social performance  and decresed academic 

butnout in perfectionist students (P<0.00). There was no significant difference 

between efficacy of therapies on psychological well-being, adaptive-social 

performance and academic butnout of students. The findings indicated that attention 

to the efficacy of positive and cognitive-behavioral therapies on variables related to 

students' adjustment of perfectionist students have special importance. 
Keywords: positive therapy, cognitive-behavioral therapy, well-being social 
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