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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی بر کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی ورزشکاران بود .به این
منظور ،با استفاده از پرسشنامۀ کمالگرایی مثبت و منفی و پرسشنامۀ تحلیل رفتگی ورزشکار 03 ،نفر از کشتیگیران حرفه-
ای مذکر ردۀ سنی  81 -81سال که نمرات بالایی در کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی ورزشی داشتند ،بهصورت هدفمند
انتخابشده و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند .پکیج مداخله در طول هشت جلسۀ یک ساعته
برای گروه آزمایش اجرا گردید .نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی باعث کاهش
معنادار کمالگرایی منفی میشود ،اما روی تحلیل رفتگی ورزشی کشتیگیران فرنگیکار تأثیر معناداری نداشته است .نتایج
پژوهش حاضر نشان میدهد که از رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی میتوان در اصلاح باورهای کمالگرایانۀ منفی و ناکارآمد
ورزشکاران استفاده کرد.
کلیدواژهها :مداخلۀ روانشناختی ،رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی ،کمالگرایی منفی ،تحلیل رفتگی ،کشتیگیران فرنگیکار.
 -1مقدمه
افزایش عملکرد ورزشکاران ،همواره یکی از اهداف اصلی روانشناسان ورزشی بوده و هست .پژوهشهای مختلف نشان دادهاند
که عوامل مختلفی بر عملکرد ورزشکاران اثر میگذارند .یکی از این عوامل تأثیرگذار ،باورها ،خصوصاً باورهای مربوط به کمال-
گرایی 8میباشند .کمالگرایی یکی از صفات شخصیتی بوده و در حیطۀ روانشناسی ورزشی ازجمله اختلالات انگیزشی
محسوب میشود که در دهههای اخیر بیشتر موردمطالعه قرارگرفته و هنوز هم یکی از موضوعات قابلبحث ،بهخصوص از جنبۀ
رابطۀ آن با ورزش میباشد (حمیدی و بشارت0383 ،؛ فلت و هویت.)0332 ،0
کمالگرایی بهعنوان یک ویژگی شخصیتی ،مرتبط با موفقیت بوده و وضع و پیگیری ملاکهای بسیار بالا توسط فرد برای
عملکرد خود میباشد که با ارزیابیهای سفتوسخت و انتقادی همراه است (هیل ،هال ،آپلتون و کاذوب0331 ،0؛ فراست،
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مارتن ،لاهارات ،روزنبلات .)8993 ،8در اکثر موارد ،ورزشکار این ملاکهای دستنیافتنی را در اثر عوامل بیرونی ازجمله والدین،
همتیمیها ،دوستان ،مربیان و غیره اتخاذ میکند .این قبیل ملاکها نیازمند تمرینات طاقتفرسایی هستند که ورزشکار،
خواسته یا ناخواسته باید متحمل شود که در اکثر موارد باعث تحلیل رفتگی 0و بهتبع آن سایر اختلالات نوروتیک میشود.
در ابتدا تصور روانشناسان بر این بود که کمالگرایی یک سازۀ تکبعدی است ،اما سالها بعد این تصور تغییر پیدا کرد و
کمالگرایی را یک سازۀ چندبعدی در نظر گرفتند .یکی از این نظریههای چندبعدی ،نظریۀ تری ـ شورت ،اونز ،اسلید و دیوی0
( )8992میباشد که کمالگرایی را به دو بعد کمالگرایی بهنجار( 1مثبت) و نابهنجار( 2منفی) تقسیم کرده است .کمالگرایی
بهنجار (مثبت) بهعنوان داشتن انگیزه برای رسیدن به یک هدف خاص بهمنظور کسب نتایج مطلوب تعریف میشود و کمال-
گرایی نابهنجار (منفی) بهعنوان داشتن انگیزه برای رسیدن به یک هدف خاص بهمنظور اجتناب از پیامدهای ناسازگار تعریف
میشود .کمالگرایی اگر بهنجار باشد ،به سازگاری منجر میگردد ،اما اگر نابهنجار و نوروتیک باشد ،ناسازگارانه خواهد بود
(سوئننس 6و همکاران0332 ،؛ تری ـ شورت و همکاران.)8992 ،
برخی معتقدند که کمالگرایی به پیشرفت و بهبود عملکرد ورزشکاران کمک میکند (گولد ،دیفنباخ و مافت ،)0330 ،7در-
حالیکه برخی نیز معتقدند که بهعنوان یک مانع عمل کرده و تلاشهای فرد را به هدر میدهد و جلوی پیشرفت ورزشکاران را
میگیرد ،حتی به اضطراب و تحلیل رفتگی آنان منجر میگردد (فلت و هویت0332 ،؛ هیل و همکاران .)0331 ،کمالگرایی
منفی ،رابطۀ مثبتی با اضطراب جسمانی و شناختی و اضطراب اجتماعی همراه با نگرشهای آشفتۀ زنان ورزشکار نسبت به
مسائل تغذیهای همراه است (حمیدی و بشارت0383 ،؛ کوئیولا ،هاسمن و فالبی )0330 ،1و رابطۀ منفی با اعتمادبهنفس دارد
(حمیدی و بشارت0383 ،؛ کوئیولا ،هاسمن و فالبی .)0330 ،عزتنفس میتواند الگوی کمالگرایی ورزشکاران را تحت تأثیر
قرار دهد :ورزشکارانی که عزتنفس بالایی دارند و عزتنفسشان متأثر از عوامل درونی است ،کمالگرایی مثبت از خود نشان
میدهند ،درحالیکه ورزشکارانی که عزتنفس پایین دارند و عزتنفسشان بیشتر متأثر از عوامل بیرونی است ،کمالگرایی
منفی نشان میدهند (کوئیولا ،هاسمن و فالبی .)0330 ،همچنین کمالگرایی منفی با پرخاشگری بیشتر (دهقانی ،محرم زاده و
بهتاج ،)0380 ،مهارتهای مقابلهای ضعیفتر (موراتیدیس و میچو ،)0388 ،9نگرانی بیشتر در مورد اشتباهات ،خود -
انتقادگری ،استانداردهای شخصی بالاتر و بازخورد منفی (انشل و سوتارسو ،)0383 ،83همراه است .نتایج کمالگرایی مثبت
برعکس نتایج کمالگرایی منفی بوده است.
تحلیل رفتگی یکی از مفاهیمی است که این روزها در حوزۀ ورزش بیشازپیش به آن پرداخته میشود و این امر به خاطر
استرس و اضطراب وافری است که ماهیت رقابتی ورزش به ورزشکاران تحمیل میکند .ورزشکارانی که یاد میگیرند با این
استرس و اضطرابها و دیگر مشکلات خود کنار بیایند ،عملکرد بهتری خواهند داشت .تحلیل رفتگی در حوزۀ ورزش ،واماندگی
هیجانی ،ذهنی و جسمانی را برای ورزشکار به همراه دارد و بر هدفگزینی ،خود پنداره و نگرشهای آتی فرد در زندگی و
ورزش تأثیرات منفی میگذارد (شافلی ،مسلش و مارک .)8990 ،88شافلی و بانک )0330( 80در یک مطالعۀ مروری ،علائم
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کلی این اختلال را به شکل زیر بیان کردهاند :علائم روحیـ روانی :ناراحتی ،افسرده خویی و خصومت؛ علائم شناختی :احساس
واماندگی ،اختلال در حافظه و توجه؛ علائم رفتاری :غیبت و اختلال در اجرا؛ علائم انگیزشی :فقدان شور و اشتیاق.
یکی از الگوهای معتبری که درزمینۀ تحلیل رفتگی ورزشی مطرحشده است ،الگوی عاطفیـ شناختی اسمیت )8916( 1می-
باشد .اسمیت معتقد است که تحلیل رفتگی حاصل استرسهای شدیدی است که ورزشکار متحمل میشود و این تحلیل
رفتگی در چهار مرحلۀ خواستههای موقعیتی ،ارزیابی شناختی ،پاسخهای فیزیولوژیک و درنهایت ،پاسخهای رفتاری اتفاق می-
افتد .ارتباط بین کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی را هم می توان بر اساس همین الگو تبیین کرد ،به این صورت که در ابتدا،
ورزشکاران با خواستههای کمالگرایانه از سوی خود ،والدین و حتی مربیان روبرو میشوند و احساس میکنند که باید به این
خواستهها جامۀ عمل بپوشانند و برای رسیدن به این
خواستهها آنقدر تلاش میکنند که خود را در معرض پاسخهای فیزیولوژیک تحلیل رفتگی قرار میدهند ،بعداً چنین احساس
میکنند که از فعالیت ورزشی خود لذت نمیبرند و احساس میکنند که پیشرفت نمیکنند و نسبت به فعالیت ورزشی خود
بیانگیزه میشوند ،به این خاطر که همیشه تلاش کردهاند تا به باورهای کمالگرایانۀ خود برسند ،دریغ از اینکه این باورها
اشتباه بودهاند و زحمت ورزشکار را به هدر دادهاند.
پژوهشها نشان دادهاند که تحلیل رفتگی با استرس و ناامیدی بیشتر (گوستافسون ،اسکوگ ،پادلاگ ،لاندکوویست و
وگنسون ،)0380 ،2شور و اشتیاق و هویت ورزشی پایین (مارتین و هورن )0380 ،0و استرس ادراکشدۀ بیشتر (رادک و
اسمیت )0331 ،1همراه است .ادراک از کیفیت رابطۀ مربیـ بازیکن در میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران مؤثر بوده و دستیابی
به اهداف به کیفیت این رابطه میافزاید (ایزورد ـ گوتر ،تروئیلود ،2گوستافسون و گوئیلت ـ دسکاس .)0386 ،6همچنین
انعطافپذیری ورزشکاران و وجود حمایت اجتماعی از سوی مربیان میتواند میزان استرس مرتبط با تحلیل رفتگی ورزشکاران
نخبه را کاهش داده و باعث بهزیستی روانی گردد (لو 7و همکاران .)0386 ،همچنین مطالعات نشان دادهاند که تحلیل رفتگی
با مؤلفههای نظریۀ خودـتنظیمی (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط) رابطۀ معکوس دارد (لی ،وانگ ،پان و کی.)0380 ، 1
مطالعات مختلفی به ارتباط کمالگرایی و تحلیل رفتگی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که نگرانیهای کمالگرایانه (کمال-
گرایی منفی) ،یکی از عوامل خطرساز درزمینۀ شکلگیری تحلیل رفتگی بیشتر نوجوانان محسوب میشوند (مادیگان ،استوبر و
پسفیلد .)0386 ،9کمالگرایی منفی معمولاً به تحلیل رفتگی منجر میشود (علیزاده پهلوانی و همکاران .)0381 ،افرادی که
کمالگرای جامعه مدار هستند (به این معنی که دیگران همواره از آنها این انتظار را دارند که به معیارهای خیلی عالی
برسند) ،از روش مقابلهای اجتنابی استفاده میکنند و میزان تحلیل رفتگی هم در این افراد بالا میباشد (هیل ،هال و آپلتون،
0383؛ آپلتون ،هال و هیل)0339 ،؛ بنابراین ،در بروز تحلیل رفتگی ،کمالگرایی منفی یکی از عوامل مهم و قابلتوجه به نظر
میرسد و این امر در طی پژوهشهای مختلف تأییدشده است.
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به لحاظ تاریخی ،پژوهشهای شناختی در حوزۀ ورزش مورد غفلت قرارگرفتهاند و از روانشناسی شناختی در حوزۀ ورزش
کمتر استفادهشده است (موران .)0380 ،8رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی 0نیز از این قاعده ،مستثنا نبوده است .این رویکرد
درمانی ازجمله رویکردهای درمانی شناختیـ رفتاری محسوب می شود و شناخت ،هیجان و رفتار را مورد هدف قرار داده و به
بررسی و اصلاح افکار و باورها در حوزۀ شناخت ،به بررسی و مدیریت هیجانها در حوزۀ هیجان و به بررسی و اصلاح رفتار در
حوزۀ رفتاری خود میپردازد .این رویکرد درمانی در سال  8922توسط روانشناس آمریکایی به نام آلبرت الیس 0بنیانگذاری
شد و سیستمی از رواندرمانی است که به افراد یاد میدهد ،این باورهای آنها هست که عمدتاً مسئول واکنشهای هیجانی و
رفتاری آنان در قبال رویدادهای زندگی است .سنگ بنای رفتاردرمانی عقلانی ـ هیجانی توسط فیلسوف رواقی ،اپیکتتوس،4
گذاشتهشده است .اپیکتتوس معتقد بود که انسانها به خاطر دیگران و وقایع پیرامون آشفته نمیشوند ،بلکه دیدگاه آنها
نسبت به دیگران و وقایع ،باعث آشفتگیشان میشود .رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی به مراجعان یاد میدهد ،قبل از اینکه
توجه خود را به بیرون معطوف کرده و تلاش کنند تا راهی برای تغییر اثرات ناگوار رویدادهای زندگی بیابند ،نگاهی به درون
خود کرده و دیدگاههای خود نسبت به این وقایع را مورد نقد و بررسی قرار دهند( .نینان و درایدن .)0336 ،2پس ریشۀ
آشفتگیهای هیجانی و رفتاری ما به برداشت ما از رویدادها و پیامدهای آنها برمیگردد.
احتمالاً دلیل اینکه رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی درزمینۀ روانشناسی ورزشی کاربردی ،خیلی کم مورداستفاده قرار میگیرد،
این باشد که این رویکرد درمانی یک معنای ضمنی بالینی در دل خود دارد .درواقع ،معانی ضمنی بالینی رفتاردرمانی عقلانیـ
هیجانی هستند که موانع مختلفی را بر سر راه استفادۀ متخصصان از این رویکرد درمانی در کار با ورزشکاران ایجاد میکنند.
برای مثال ،مربیان و کارکنان حوزۀ علوم ورزشی اغلب فکر میکنند که با اتخاذ رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی ما میخواهیم به
این مسئله اشارهکنیم که ورزشکار شما نیازمند درمان میباشد؛ و این خود ممکن است که به ادراکات اشتباه از نقش روان-
شناس ورزش منجر شود .ما از رویکرد رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی استفاده میکنیم تا به ورزشکاران کمک کنیم که با مسائل
و مشکلات مرتبط با عملکرد خود کنار بیایند ،هدف این است که به ورزشکاران کمک کنیم تا به تمرین کنترل بهتر هیجانات
خود بپردازند (تارنر و بارکر.)0380 ،6
با این اوصاف و رابطۀ بالای کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی (گوستافسون ،هاسمن ،کنتا و جانسون )0331 ،7و نقش افکار
غیرمنطقی و تحریفشده در پسزمینۀ کمالگرایی منفی ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی این نکته است که آیا رفتاردرمانی
عقلانیـ هیجانی میتواند در کاهش میزان باورهای کمالگرایانۀ منفی و بهتبع آن در کاهش میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران
مورداستفاده قرار گیرد؟
 -2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمه آزمایشی و طرح آن بهصورت پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی ورزشکاران
در گروه آزمایش و کنترل بوده است .در این پژوهش ،آزمودنیها بر اساس روش نمونهگیری هدفمند انتخابشدهاند.
 2-1شرکتکنندگان
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3
. Albert Ellis
4
. Epictetus
5
. Neenan and Dryden
6
. Turner and Barker
7
. Kentta and Johansson
2
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جامعۀ آماری پژوهش حاضر را تمامی کشتیگیران حرفهای فرنگیکار مذکر از ردۀ سنی  81 -81سال شهرستان ملارد تشکیل
دادند و از بین این کشتیگیران 03 ،نفر ( 82نفر در گروه آزمایش و  82نفر در گروه کنترل) از کشتیگیرانی که نمرات بالایی
در کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی داشتند و پس از توضیح فرآیند مداخله ،حاضر بودند که در برنامۀ مداخلهای شرکت
داشته باشند ،وارد فرآیند مداخله شدند .کل فرآیند مداخله برای کشتیگیرانی که انتخابشده بودند ،توضیح داده شد و آنها
در طول این مداخله ،به غیر از این جلسات ،در جلسات مشاورهای دیگر شرکت نداشتند.
 2-2ابزار اندازهگیری
در پژوهش حاضر از پرسشنامههای کمالگرایی مثبت و منفی تریشورت و همکاران ( )8992و تحلیل رفتگی ورزشکار رادک
و اسمیت ( )0338به همراه پرسشنامۀ ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها استفادهشده است.
پرسشنامۀ ویژگیهای دموگرافیک :این پرسشنامه ،توسط پژوهشگر بهصورت خلاصه طراحیشده و برای گردآوری اطلاعات
فردی ورزشکاران بهکاررفته است ،این پرسشنامه حاوی اطلاعات زیر بوده است :سن ،جنسیت ،رشتۀ ورزشی ،سابقۀ فعالیت در
رشتۀ ورزشی ،میانگین ساعات تمرین در هفته و بالاترین عنوان قهرمانی.
پرسشنامۀ کمالگرایی مثبت و منفی تریـ شورت و همکاران ( :)1991این پرسشنامه دارای  13عبارت میباشد که توسط
تریـ شورت و همکاران ( )8992طراحیشده است و بر اساس مقیاس  2درجهای لیکرت ،کمالگرایی آزمودنیها را (از نمرۀ
یک تا نمرۀ پنج) در دو زمینۀ مثبت و منفی میسنجد .نمرۀ آزمودنی در هر خرده مقیاس بین  03تا  833خواهد بود .تریـ
شورت و همکاران ( )8992آلفای کرونباخ کمالگرایی مثبت و منفی را به ترتیب  3/10و  3/18گزارش کردهاند 03 .گویه (،0
 ،)13 ،07 ،02 ،01 ،00 ،03 ،09 ،01 ،02 ،01 ،00 ،08 ،89 ،81 ،86 ،81 ،9 ،6 ،0کمالگرایی مثبت و  03گویۀ دیگر (،1 ،8
 ،)09 ،01 ،06 ،00 ،08 ،07 ،06 ،00 ،03 ،87 ،82 ،80 ،80 ،88 ،83 ،1 ،7 ،2کمالگرایی منفی را ارزیابی مینمایند.
بشارت ( )8010جهت تعیین اعتبار این مقیاس ،ضریب آلفا برای زیر مقیاسهای کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  3/93و
 3/17برای کل آزمودنیها 3/98 ،و  3/11برای دانشجویان دختر و  3/19و  3/16برای دانشجویان پسر بهدستآمده است که
نشانۀ همسانی درونی بالای این مقیاس میباشد .همچنین بشارت ( )8010ضرایب همبستگی بین نمرههای  93نفر از
آزمودنیها در دو نوبت با فاصلۀ  1هفته برای کل آزمودنیها  r=3/16برای آزمودنیهای دختر  r=3/11و برای آزمودنیهای
پسر  r=3/17محاسبه کرده است که نشانۀ اعتبار رضایتبخش مقیاس میباشد .همچنین بشارت ( )8010بهمنظور تعیین
روایی مقیاس از طریق محاسبۀ ضریب همبستگی بین زیر مقیاسهای این آزمون با زیر مقیاسهای پرسشنامۀ سلامت عمومی
گلدبرگ ( )8970و مقیاس عزتنفس کوپر اسمیت ( )8967و با روش تحلیل مؤلفههای اصلی آزمون استفاده کرد .ضرایب و
نتایج بهدستآمده ،روایی مقیاس پرسشنامۀ کمالگرایی مثبت و منفی تریـ شورت و همکاران ( )8992را تأیید میکنند.
پرسشنامۀ تحلیل رفتگی ورزشکار :این پرسشنامه ،توسط رادک و اسمیت ( )0338ساختهشده و در جامعه آمریکا بر روی
 031ورزشکار دانشگاهی ( 800دختر و  72پسر) اجرا و اعتبار یابی شده است .این پرسشنامه شامل  82آیتم میباشد و سه
خرده مقیاس واماندگی جسمانیـ هیجانی ،کاهش ارزشمندی ورزش و احساس کاهش موفقیت را اندازهگیری میکند .هر
خرده مقیاس دارای پنج آیتم میباشد و سؤالات این پرسشنامه با یک مقیاس پنج ارزشی لیکرت( 8 ،تقریباً هرگز)( 0 ،به-
ندرت)( 0 ،بعضیاوقات)( 1 ،اغلب) و ( 2بیشتر اوقات) درجهبندیشدهاند .نمرۀ آزمودنی در هر خرده مقیاس بین  2تا 02
خواهد بود .احمدی ،عبدلی و آریافر ( ،)8090میزان آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای واماندگی جسمانیـ هیجانی،
کاهش ارزشمندی ورزش و احساس کاهش موفقیت را به ترتیب 3/13 ،3/77 ،و  3/10گزارش کردهاند .سؤالات  80 ،7 ،2 ،8و
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 81مربوط به خرده مقیاس واماندگی جسمانیـ هیجانی؛ سؤالات  83 ،1 ،1 ،0و  80مربوط به خرده مقیاس احساس کاهش
موفقیت؛ و سؤالات  88 ،9 ،6 ،0و  82مربوط به خرده مقیاس کاهش ارزشمندی ورزش میباشند .لازم به ذکر است که سؤالات
 8و  81بهصورت برعکس نمرهگذاری میشوند (در این دو سؤال ،تقریباً هرگز (نمرۀ  ،)2بهندرت (نمرۀ  ،)1بعضیاوقات (نمرۀ
 ،)0اغلب (نمرۀ  )0و بیشتر اوقات (نمرۀ  )8میگیرند).
 2-3شیوۀ گردآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها ،پس از هماهنگی با مسئولین پایگاه قهرمانی و خانۀ کشتی شهرستان ملارد ،پژوهشگر در جمع
ورزشکاران حاضرشده و بعد از توضیحات کلی در مورد هدف پژوهش و توجیه آنها مبنی بر محرمانه ماندن تمام اطلاعات آن-
ها ،پرسشنامههای کمالگرایی و تحلیل رفتگی بین ورزشکاران توزیعشده است و از بین این افراد ،ورزشکارانی که نمرات
بالاتری در کمالگرایی منفی داشته و همچنین نمرات بالایی در تحلیل رفتگی داشتند ،با رضایت و علاقهمندی خودِ آزمودنیها
وارد فرآیند مداخله شدهاند.
پژوهش حاضر در سه مرحله انجامشده است؛ الف -مرحلۀ پیشآزمون ،در این مرحله ،اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامهها در
بین ورزشکاران و نمرهگذاری پرسشنامههای آنان بهدستآمده است .ب -مرحلۀ مداخله ،در این مرحله ،گروه آزمایشی در
فرآیند مداخلهای هشت جلسهای بهصورت دو جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت  63دقیقه شرکت داشتهاند و گروه کنترل
در طی فرآیند مداخله ،تحت هیچ مداخلهای قرار نداشتهاند و از اعضای گروه کنترل خواستهشده بود تا از شرکت در مشاوره و
مصاحبههای روانشناختی در طول این فرآیند ،خودداری نمایند .ج -مرحلۀ پسآزمون ،بعد از اتمام فرآیند مداخله ،پرسش-
نامههای کمالگرایی و تحلیل رفتگی بین هر دو گروه توزیع شد .به این شکل ،ادامۀ اطلاعات نیز از مرحلۀ پسآزمون جمع-
آوری گردید.
هر پژوهشی از یک پروتکل مداخلهای خاص و متناسب با هدف پژوهشی خود استفاده میکند و نمیتوان پروتکل خاصی را
برای همۀ پژوهشها طراحی و اجرا کرد ،چراکه جلسات و فرآیند درمان کامل ًا وابسته به محتوای جلسات میباشد و نمیتوان
بهصورت کامل محتوای جلسات را پیشبینی کرد ،از طرف دیگر ،ادامۀ جلسات نیز کامل ًا وابسته به هم و محتوای جلسات قبل
میباشند ،ازاینرو پروتکل مداخلهای که برای فرآیند درمان در نظر گرفتهشده است ،بر اساس پژوهشهای قبلی تنظیمشده و
با تأیید دو نفر از متخصصین حوزۀ روانشناسی بالینی و روانشناسی ورزشی برای کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی
ورزشکاران طراحیشده است .محتوای جلسات مداخلۀ گروه آزمایش در جدول شمارۀ یک بهتفصیل آمده است.

جدول شمارۀ  ،8خلاصۀ جلسات مداخله برای گروه آزمایش.
جلسات
جلسۀ اول

جلسۀ دوم

خوشآمد گویی و معرفی اعضای گروه ،توضیح اهداف و مراحل جلسات و وظایف پژوهشگر و ورزشکاران ،ارائه یک شرححال از
ورزشکار تحلیل رفته و پرداختن به علائم اصلی تحلیل رفتگی و به اشتراکگذاری علائم از سوی ورزشکاران ،توضیح تکلیف
انفرادی ورزشکاران (ورزشکاران با توجه به شرححال موردی میبایست تا جلسۀ بعد به علائم تحلیل رفتگی خود پرداخته و یک
لیست از آنها و همچنین مشکلاتی که تجربه میکنند ،تهیه میکردند).
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،پرداختن به علائم تحلیل رفتگی ورزشکاران و تهیۀ لیستی از علائم تحلیل رفتگی ورزشکاران،
ارائه یک شرححال از ورزشکار کمالگرای منفی و پرداختن به علائم اصلی کمالگرایی ،توضیح تکلیف انفرادی جلسۀ بعد
ورزشکاران (ورزشکاران میبایست تا هفتۀ بعد به علائم کمالگرایی خود پرداخته و با توجه به نمونۀ موردی ،لیستی از افکار
کمالگرایانۀ منفی خود تهیه میکردند).
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،تهیۀ لیستی از افکار و باورهای کمالگرایانۀ ورزشکاران ،توصیف کلیات رفتاردرمانی عقلانیـ
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جلسۀ سوم

جلسۀ چهارم

جلسۀ پنجم

جلسۀ ششم

جلسۀ هفتم

جلسۀ هشتم

هیجانی ،اهداف ،تفکرات منطقی و غیرمنطقی و ویژگیها و انواع مختلف تفکرات منطقی و غیرمنطقی و توصیف اِی.بی.سی( 8در
قالب شرححالی از واکنش های متفاوت دو ورزشکار به یک رویداد) ،توضیح تکلیف انفرادی ورزشکاران مبنی بر اینکه تا هفتۀ
بعد به مطالعۀ مطالب فراهمشده در مورد موضوعات مطرحشده در جلسه بپردازند.
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،توضیح و تفسیر هیجانات منفی سالم و ناسالم با استفاده از شرححالهای موردی از واکنش
متفاوت ورزشکاران به رویدادهای یکسان و پرداختن به علائم تجربهشده آزمودنیها ،ارائه توضیحات لازم در مورد مطالعۀ مطالب
آموزشی آمادهشده درزمینۀ هیجانات منفی سالم و ناسالم.
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،مرور علائم مشترک کمالگرایی اعضاء بر اساس لیست تهیهشده از علائم مشترک آنها ،بر
اساس مدل اِی.بی.سی به رابطۀ علائم کمالگرایی و تحلیل رفتگی ورزشکاران پرداخته شد ،این بخش بر اساس لیست تهیهشده
از علائم مشترک آزمودنیها صورت گرفت ،توضیح تکلیف جلسۀ بعد (اعضای گروه میبایست تا جلسۀ بعد به رابطۀ علائم کمال-
گرایی و تحلیل رفتگی خود میپرداختند و مطالب آموزشی تهیهشده در این زمینه را مطالعه میکردند).
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،ارزیابی منطقی و غیرمنطقی بودن و به چالش کشی باورهای غیرمنطقی آزمودنیها بر اساس
فنون شناختی ،توضیح تکلیف انفرادی جلسۀ بعد (ورزشکاران میبایست تا جلسۀ بعد ،به تمرین به چالش کشی باورهای
غیرمنطقی خود میپرداختند).
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،ارزیابی منطقی و غیرمنطقی بودن و به چالش کشی باورهای آزمودنیها بر اساس فنون
شناختی ،تصویرسازی مواجهه با رویدادهای آشفته ساز و تمرین هیجانات منفی سالم و جایگزینی باورهای منطقی و هیجانات
منفی سالم در مواجهه با رویدادهای آشفته ساز مثل باخت ،توضیح تصویرسازی رویدادهای آشفته سازی که هر یک اعضای گروه
قبلاً با آن روبر و بوده و در آن موقعیت باور غیرمنطقی داشته و دچار هیجانهای منفی ناسالم بودهاند و سعی کنند تا هیجانهای
منفی سالم را جایگزین هیجانهای منفی ناسالم نمایند .همچنین اعضا میبایست فرم خودیاری اِی.بی.سی را تا جلسۀ بعد
تکمیل میکردند.
مرور تکلیف انفرادی جلسۀ قبل ،جمعبندی مباحث مطرحشده از آغاز جلسات تا جلسۀ پایانی و تمرین به چالش کشی باورهای
غیرمنطقی یکدیگر توسط ورزشکاران ،مرور موانعی که ممکن است بعد از اتمام جلسات با آن مواجه شوند ،در پایان کار هم
پرسشنامهها اجرا گردید.

 2-4روشهای آماری
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس 2نسخۀ  00در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفادهشده است.
از آمار توصیفی برای محاسبۀ فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرها و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروـ ویلک3
برای اطمینان از توزیع طبیعی دادهها ،از آزمون لوین 4برای سنجش تجانس واریانسها و از آزمون تی مستقل برای محاسبۀ
تفاوت میانگینهای گروهها استفاده شده است .شایانذکر است که تمام تحلیلها در سطح  3/32انجام شدهاند.
 -3یافتهها
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها نشان داد که آزمودنیها همه مذکر و از رشتۀ کشتی فرنگی بوده ،در محدودۀ
سنی بین  81 -81قرار داشته و بهطور میانگین  83ساعت در هفته به تمرین میپرداختند .یافتههای مربوط به نمرات میانگین
و انحراف معیار آزمودنیها بهتفصیل در جدول شمارۀ دو آمدهاست .نتایج آزمون شاپیروـ ویلک نشان داد که بهجز دادههای
خرده مقیاس احساس کاهش موفقیت ،دادههای بقیۀ خرده مقیاسها دارای توزیع طبیعی میباشند ( .)P<3/32علاوه بر این،
آزمون لوین برای یکسانی واریانسها مورداستفاده قرارگرفته و نتایج آن نشان داد که تجانس واریانس در مورد همۀ متغیرها
بهجز متغیرهای تحلیل رفتگی کل و کمالگرایی منفی برقرار است .نتایج مربوط به هر یک از متغیرها بهتفصیل در جدول
شمارۀ سه آمده است.

1

. ABC
). Statistical Package for Social Sciences (SPSS
. Shapiro Wilk
4
. Levene's test
2
3
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نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین تغییرات کمالگرایی منفی ورزشکاران گروه آزمایش ( )-88/9و کنترل
( )3/13تفاوت معناداری وجود دارد ()P=3/381؛ بنابراین فرضیۀ پژوهش مبنی بر مؤثر بودن مداخلۀ رفتاردرمانی عقلانیـ
هیجانی در کاهش باورهای کمالگرایانۀ منفی ورزشکاران تأیید میشود .همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین
میانگین تغییرات کمالگرایی مثبت ورزشکاران گروه آزمایش ( )0/0و کنترل ( )8/0تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P=3/722
ازآنجاییکه پژوهش حاضر تنها به دنبال بررسی تأثیر رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش باورهای کمالگرایانۀ منفی بود و
به دنبال این بود تا باورهای کمالگرایانۀ مثبت ورزشکاران حفظ شوند ،نتایج بهدستآمده نشان دادند که باورهای کمالگرایانۀ
مثبت ورزشکاران که به آنها در موفقیتشان کمک میکنند ،حفظشدهاند.
علاوه بر این ،نتایج آزمون تی مستقل در مورد متغیر تحلیل رفتگی و خرده مقیاسهای آن نشان داد که بین میانگین تغییرات
تحلیل رفتگی ورزشکاران گروه آزمایش ( )-0/16و کنترل ( ،)3/63تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P=3/083همچنین بین
میانگین تغییرات احساس کاهش موفقیت ورزشکاران گروه آزمایش ( )-8/36و کنترل ( )-3/80تفاوت معناداری وجود نداشت
( .)P=3/206بین میانگین تغییرات واماندگی جسمانیـ هیجانی ورزشکاران گروه آزمایش ( )-8/1و کنترل ( )3/16تفاوت
معناداری وجود نداشت ( .)P=3/010بین میانگین تغییرات کاهش ارزشمندی ورزش ورزشکاران گروه آزمایش ( )-3/13و
کنترل ( )3/06نیز تفاوت معناداری وجود نداشت ()P=3/636؛ بنابراین ،فرضیۀ پژوهش مبنی بر مؤثر بودن مداخلۀ رفتاردرمانی
عقلانیـ هیجانی در کاهش میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران تأیید نمیشود .نتایج آزمون تی مستقل بهتفصیل در جدول شمارۀ
سه آمدهاست.
جدول شمارۀ  ،0میانگین و نمرات انحراف معیار نمرههای پیشآزمون و پسآزمون کمالگرایی و تحلیل رفتگی و خرده مقیاسهای آنها
در گروههای آزمایش و کنترل
متغیرها

گروه

مراحل

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیشآزمون

73/2

2/7

پسآزمون

21/6

6/6

پیشآزمون

61/6

88/0

پسآزمون

69/1

9/6

پیشآزمون

10/0

7/2

پسآزمون

11/2

9/0

پیشآزمون

10/1

1/0

پسآزمون

11/6

2/1

پیشآزمون

09/8

7/1

پسآزمون

06/0

6/1

پیشآزمون

00/2

1/1

پسآزمون

01/8

2/2

پیشآزمون

9/0

0/0

پسآزمون

1/0

0/2

پیشآزمون

7/6

8/9

پسآزمون

7/2

8/1

پیشآزمون

80/7

0/0

پسآزمون

88/0

0/36

پیشآزمون

9/20

0/2

پسآزمون

83

0/0

کمالگرایی منفی
کنترل
آزمایش
کمالگرایی مثبت
کنترل
آزمایش
تحلیل رفتگی
کنترل
آزمایش
احساس کاهش موفقیت
کنترل
آزمایش
واماندگی جسمانیـ
هیجانی

کنترل
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آزمایش
کاهش ارزشمندی ورزش
کنترل

پیشآزمون

7/8

0/7

پسآزمون

6/70

0/0

پیشآزمون

6/00

0/32

پسآزمون

6/6

0/1

جدول شمارۀ  ،0نتایج حاصل از آزمون لوین و آزمون تی مستقل متغیرهای کمالگرایی و تحلیل رفتگی و خرده مقیاسهای آنها
آزمون لوین
متغیرها

اف

آزمون تی مستقل
تی

سطح

درجۀ آزادی

سطح معناداری

معناداری
کمالگرایی منفی

1/11

3/336

-0/26

08/9

3/381

کمالگرایی مثبت

3/070

3/216

3/082

01

3/722

تحلیل رفتگی

1/71

3/336

-8/31

03/9

3/083

واماندگی جسمانیـ
هیجانی
احساس کاهش
موفقیت
کاهش ارزشمندی
ورزش

3/316

3/108

-8/39

01

3/010

1/80

3/320

-3/606

01

3/206

8/38

3/000

-3/200

01

3/636

 -4بحث و نتیجهگیری
داشتن باورهای کارآمد و هوشمندانه یکی از امتیازات مهم ورزشکاران موفق محسوب میشود .گاهی اوقات ورزشکاران فکر
میکنند که اگر معیارهای خیلی بالا و گاهی دستنیافتنی برای خود تعیین کنند ،انگیزۀ بیشتری برای فعالیت پیدا خواهند
کرد ،شاید این فکر درست باشد و انگیزۀ بیشتری پیدا کنند ،اما این باورها باعث میشوند تا تمرینات طاقتفرسایی را تحمل
کنند و به اختلالات انگیزشی مثل تحلیل رفتگی دچار شوند و درنهایت به عملکرد خود آسیب بزنند .در حوزۀ روانشناسی
ورزش ،پژوهشهای کمی در راستای اصلاح باورهای کمالگرایانۀ منفی و ناکارآمد ورزشکاران انجامشده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،اختلاف معناداری بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون کمالگرایی منفی گروههای آزمایش و
کنترل وجود داشته است ،به این معنی که اجرای پروتکل مداخلۀ رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش باورهای کمالگرایانۀ
منفی کشتیگیران فرنگیکار مؤثر بوده است و این کاهش متأثر از مشاوره و تکنیکهای اتخاذشده بوده است؛ اما مقایسۀ
نمرات پیشآزمون و پسآزمون تحلیل رفتگی گروههای آزمایش و کنترل ،تفاوت معناداری نشان نداد.
تا قبل از پژوهش حاضر ،پژوهشی در حوزۀ روانشناسی ورزش درزمینۀ کاهش کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی ورزشکاران
انجامنشده است و بیشتر پژوهشها به رابطۀ این اختلالات انگیزشی با یکدیگر و دیگر مفاهیم روانشناسی پرداختهاند؛ اما
پژوهشی که میتوان نتایج
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مطالعۀ حاضر را با نتایج آن مقایسه کرد ،پژوهش تارنر ،اسلاتر 8و بارکر ( )0381میباشد ،این پژوهشگران با مطالعۀ تأثیر
رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی بر افکار غیرمنطقی فوتبالیستان نخبه ،به این نتیجه رسیدند که آموزش رفتاردرمانی عقلانیـ
هیجانی در تشخیص ،مواجهه و اصلاح افکار غیرمنطقی فوتبالیستان مؤثر میباشد و نتایج پژوهش حاضر نیز همراستا با نتایج
پژوهش آنها میباشد؛ اما تفاوتهایی بین مطالعۀ حاضر و مطالعۀ آنها وجود دارد و میتوان به رشتۀ ورزشی ،متغیرهای
پژوهش ،تعداد آزمودنیها و پرسشنامههای استفادهشده اشاره کرد .در پژوهش مشابهی نیز تارنر و بارکر ( )0380به این نتیجه
رسیدند که رفتاردرمانی عقلانی ـ هیجانی ،میزان باورهای غیرمنطقی و اضطراب شناختی ورزشکاران را کاهش میدهد .نتایج
پژوهش حاضر ،با نتایج مطالعۀ تارنر و بارکر ( )0380نیز همراستا میباشند .ازاینجهت همراستا هستند که آنها هم به کاهش
افکار غیرمنطقی پرداختهاند و در پژوهش حاضر نیز به افکار غیرمنطقیای پرداختهشده است که افراد کمالگرای منفی با آنها
درگیرند.
پژوهشها نشان دادهاند که کمالگرایی منفی با حالات خلقی منفی مثل خستگی و افسردگی بیشتر (فرخی بروجنی ،متشرعی
و فراهانی،
 ،)8098اعتمادبهنفس پایین ،اضطراب شناختی و جسمانی بالا (بشارت و حسینی )8093 ،عزتنفس و عملکرد ورزشی پایین
(ابوالقاسمی ،کردی و اسکندری )8011 ،همراه است .با توجه به این یافتهها میتوان گفت که کمالگراهای منفی با تمرینهای
شدیدی که انجام میدهند ،خود را در معرض خستگی مفرط قرار میدهند و با تجربۀ خستگیهای مکرر ممکن است که دچار
افسردگی شوند و اعتمادبهنفس و عزتنفس خود را ازدستداده و اضطراب وافری را تجربه کنند که طبق یافتههای پژوهش-
های پیشین ،اغلب این اضطراب ،شناختی بوده و به باورهای کمالگرایانۀ منفی این ورزشکاران برمیگردد .همچنین پژوهشها
نشان دادهاند که کمالگرایی با نگرش مثبت به دوپینگ (مادیگان ،استوبر و پسفیلد )0386 ،همراه است و ورزشکاران کمال-
گرای منفی دست به هر کاری حتی دوپینگ میزنند تا به معیارهای خیلی بالا و اغلب دستنیافتنیای که برای خود تعیین
کردهاند ،برسند؛ بنابراین با اصلاح باورهای کمالگرایانۀ منفی میتوان از افسردگی ،خستگی مفرط و حتی دوپینگ ورزشکاران
جلوگیری کرد و در راستای افزایش اعتمادبهنفس و عزتنفس ورزشکاران گام برداشت.
تابی ،فلاچر و گودگر )0380( 0معتقدند که عوامل استرسزای سازمانی از قبیل فشار زیاد تمرین و رقابت ،محیط تمرین،
برنامههای مسافرتی ،مشکلات تغذیهای ،خطر آسیبدیدگی ،سبک مربیگری ،فقدان حمایت اجتماعی ،تحول شغلی و
عملکردی و داشتن نقشهای مختلف باعث میشوند تا ورزشکاران به تحلیل رفتگی دچار شوند و این عوامل کاملاً وابسته به
فرهنگ میباشند .ازآنجاییکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش علائم تحلیل رفتگی
ورزشکاران مؤثر نبود ،در پروتکلهای دیگر باید عواملی که در پژوهش تابی ،فلاچر و گودگر ( )0380مطرحشدهاند را در
پروتکل درمانی مدنظر قرار داد.
دلایل احتمالی اثربخشی رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش کمالگرایی منفی را میتوان به این شکل تبیین کرد؛ افرادی
که کمالگرای منفی هستند ،انواع مختلف خطاهای شناختی را در باورهای خود مرتکب میشوند ،نسبت به اشتباهات خود
حساسیت بیشازحدی نشان میدهند ،در مورد اشتباه کردن نگراناند ،به بازخورد دیگران حساسیت بیشازحدی نشان می-
دهند ،احساس میکنند که دائم باید کارهای خیلی سخت و سرسختانهای انجام دهند ،همهچیز را در گرو انتظارات سخت خود
میدانند و وقتی هم به اهداف خود میرسند ،احساس رضایت نمیکنند .کاری که رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی انجام میدهد،
. Slater
. Tabei, Fletcher and Goodger
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نشانه گرفتن و اصلاح باورهای غیرمنطقی و خطاهای شناختی است و دلیل اثربخشی رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش
کمالگرایی منفی ،اصلاح همین باورهای ناکارآمد و غیرمنطقی و خطاهای شناختیای است که در افراد کمالگرای منفی وجود
دارند .طبق الگوی تحلیل رفتگی مطرحشده توسط اسمیت ( )8916با کاهش همین باورهای کمالگرایانۀ منفی است که از
میزان تحلیل رفتگی میتوان کاست ،به این خاطر که ورزشکار کمالگرا با ارزیابیهای شناختی معیوب ،چشم بر نکات مثبت
فعالیت خود میبندد ،مدام نگران اشتباه کردن است ،میخواهد که هیچوقت اشتباه نکند ،از شکست بهشدت میترسد و غیره.
ولی آیا همیشه میتواند جلوی اشتباه را بگیرد؟ ورزشکار همیشه گوشبهزنگ میماند تا از اشتباه جلوگیری بکند ،اما همین
گوشبهزنگی باعث می شود که اشتباه اتفاق بیافتد ،در صورتی هم که اتفاق نیافتد ،انرژی و تمرکز ورزشکار را بهشدت کاهش
میدهد و او را در معرض استرس وافری قرار میدهد و همین استرس و اضطرابها رویهم انباشته میشوند و ورزشکار دچار
تحلیل رفتگی میشود و نسبت به فعالیت خود بیانگیزه میشود و احساس میکند که پیشرفتی نمیکند.

کاری که در رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی انجام میشود  ،اصلاح این افکار و باورهای ناکارآمد ورزشکار و تغییر نگرش او نسبت
به هیجانهای منفی مثل اضطراب میباشد و به ورزشکار یاد میدهد که چطور با تغییر نگرشهای غیرمنطقی خود و تغییر
رفتارها و شیوۀ نگرش خود به هیجانهای منفی ،مشکلات خود ازجمله تحلیل رفتگی را رفع کند .دلیل احتمالی این هم که
رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی در کاهش تحلیل رفتگی ورزشکاران تفاوت معنادار نشان نداد ،ممکن است این باشد که ورزشکار
به مدت طولانی با باورهای ناکارآمد روبرو بوده و تحلیل رفتگی را تجربه کرده است ،باید روشهای آموختهشده در جلسات
مشاوره را تمرین کند تا موفقیتهایی بهدست آورد و احساس موفقیت و انگیزهاش نسبت به فعالیت ورزشیاش افزایش پیدا
کند ،همچنین مداخلاتی باید در راستای تمرینات ورزشکار صورت بگیرد تا در صورت فشار بیشازحد ،تعدیل شوند و در این
راستا میتوان مربی ورزشکار را نیز در جریان مشکل ورزشکار قرار داد تا در صورت نیاز از فشار تمرینات کاسته شود .همچنین
ممکن است که تحلیل رفتگی ورزشکار علاوه بر باورهای کمالگرایانۀ منفی ،ناشی از محیط تمرین ،سبک مربیگری ،نبود
حمایتهای اجتماعی و تعارض نقش باشد که در پروتکلهای آتی باید لحاظ شوند .لازم به ذکر است که میزان تحلیل رفتگی
ورزشکاران در پژوهش حاضر ،کاهش داشته اما به میزانی نبوده است که تفاوت معنادار نشان دهد.
تابهحال ،پژوهشهای مختلفی به ارتباط کمالگرایی با تحلیل رفتگی و دیگر مفاهیم حوزۀ روانشناسی ورزشی پرداخته بودند
و مداخلهای در این زمینه انجامنشده بود تا بتوان از میزان باورهای کمالگرایانۀ منفی و تحلیل رفتگی ورزشکاران کاست .با
توجه به نتایجی که از پژوهش حاضر بهدست آمد ،میتوان از رفتاردرمانی عقلانیـ هیجانی درزمینۀ کاهش کمالگرایی منفی
ورزشکاران استفاده کرد و از این طریق با انجام تغییراتی در پروتکل ارائهشده ،بتوان میزان تحلیل رفتگی ورزشی را کاهش داد.
امید است که در پژوهشهای آتی درزمینۀ کاهش کمالگرایی منفی و تحلیل رفتگی از رویکردهای مشاورهای و برنامههای
مداخلهای مشابه استفاده شود تا نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار بگیرند.
مراجع
 ابوالقاسمی ،عباس؛ کردی ،حسن؛ اسکندری ،پریناز .بررسی ارتباط کمالگرایی و عزتنفس با پیشرفت ورزشی در جوانان وزنه بردارحرفهای کشور .پژوهش در علوم ورزشی ،01 .صص .8011 ،80-01
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 بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ تحلیل رفتگی ورزشی در. مسعود، بهروز؛ آریافر، نصور؛ عبدلی، احمدی.8090 ،90 -830  صص،9 . مطالعات روانشناسی ورزشی.ورزشکاران
 صص،1 . مجلۀ علوم روانشناختی، قابلیت اعتماد (پایایی) و درستی (اعتبار) مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی. محمد علی، بشارت.8010 ،016 ـ029
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