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 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه 

بودند؛  95-96متوسطه دوم آموزش و پرورش منطقه ی شاوور در سال تحصیلی آماری،کل دانش آموزان پسر دوره 

نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  30تعداد 

استفاده  DASS-21مقیاس نفر( جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطالعات از15نفر( و کنترل)15آزمایشی)

جلسه در مورد گروه  10استفاده گردید.جلسات آموزش شناخت درمانی طبق مدل مایکل فری به مدت  شد

پس آزمون _آزمایشی اجراء شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد.در این پژوهش از طرح پیش آزمون

به عمل آمد.داده های جمع پس از اتمام جلسات آموزشی پس آزمون از هر دو گروه  با گروه کنترل استفاده شد.

.نتایج بدست و آزمونهای خی دو و یومن ویتنی تجزیه و تحلیل شد SPSS18آوری شده با استفاده از نرم افزار 

بعد استرس و اضطراب با نمره کلی آمده از این پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و کنترل در

، اما در بعد افسردگی این تفاوت معنادار تفاوت معناداری وجود داردپس آزمون  واکنشهای هیجانی نوجوانان در

 .نبود

  شناخت درمانی گروهی،واکنش های هیجانی،دوره اول متوسطه واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

نوجوانی دوره عبور از کودکی به بزرگسالی و تحول در عواطف و احساسات و رسیدن به دنیایی سرشار از فراز      

.از جمله ویژگیهای دوران نوجوانی می توان (1392)سهرابی ،نشیب و تغییر و تحوالت شخصیتی و رفتاری استو 

دوره نوجوانی دوره آشوب  5به شکل گیری و رشد عاطفی،اجتماعی و شناختی اشاره کرد.براساس گفته پیاژه و والن

درونی و انقالب شخصیتی است، در صورتی که دوره کودکی دوران آرامش و سکون است.در این دوره نوجوان در 

وضعیتی بین دو مرحله کودکی و بزرگسالی و زیر فشار و انتظارات این وضعیت قرار دارد. بحران بلوغ نوجوان را در 

حالت هیجانی در دوره بلوغ غنی تر می شود و گاهی به صورت حساسیت وضعیتی پیچیده و مبهم قرار می دهد،

زودرنجی،افسردگی،اضطراب و پرخاشگری در بیشتر  .به طوری که(1386)احمدی،و هیجان شدید در می آید

وژیکی سریع،دستیابی به تفکر همچنین این دوره با تغییرات فیزیول.(1387)محبوبیان،نوجوانان به چشم می خورد
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،عدم تعادل و بی ثباتی خلقی،نگرانی در مورد آینده،تالش برای کسب تایید دیگران و بخصوص انتزاعی

ساالن،حاالت رویایی و خیالپردازی،که همه این تحوالت ضکن اینکه به رشد طبیعی نوجوان کمک می کنند،می هم

.از نظر آماری یک (1386)مک انیز و همکاران،تواند زمینه ساز بروز مشکالت رفتاری،شناختی و عاطفی او گردد

میلیاردی ساکن کشورهای در  2/1درصد این جمعیت  85پنجم جمعیت جهان را نوجوانان تشکیل می دهند. که 

حال توسعه می باشند.مشکالت فکری و هیجانی در نوجوانان،احساس تعادل فکری و هیجانی آنها را به چالش می 

نتایج مطالعات بیانگر بروز افسردگی،اضطراب و مواجهه  می کند.کشد و بدون شک اضطراب زیادی را در آنها تولید 

با استرس های مزمن در نوجوانان است.بطوری که این موارد به عنوان عمده ترین مشکالت هیجانی در نوجوانان 

،ارتباطات و پیشرفت تحصیلی  اجتماعی شدن،تکامل  ،هستند،که می توانند به صورت هیجانات منفی روند رشد

  .(1998)سازمان بهداشت جهانی،آنها را تحت تاثیر قرار دهد

هند می د سال ه تشکیل 19تا  10درصد از جمعیت را افراد  9/21، 1385در ایران نیز طبق سرشماری سال     

وانان، ر نوج(.مشکالت فکری و هیجانی د1385میلیون نفر هستند)نتایج سرشماری عموم و نفوس،  15که حدود 

می کند.  احساس تعادل فکری وهیجانی آنها را به چالش می کشد و بدون شک اضطراب زیادی را در آنها تولید

ه علت اضطراب بسوء استفاده از دارو، افسردگی،سوء رفتار جنسی، خودکشی وچاقی از نمونه های مسائل ایجاد شده 

ره پیش نوجوانی درصد دو 75تا  30ب توام با افسردگی را در از جمله مطالعه میادوس،اضطرا.در نوجوانان می باشد

رصد کودکان د 20تا  10درصد در دوره نوجوانی گزارش کرده اند و منگرالکار عنوان می کند در  50تا  25وبین 

.سازمان سن مدرسه عالئمی به شکل محرومیت اجتماعی،اضطراب،انزوا و حساسیت باال و افسردگی بروز می کند

ها نشان می  پیش بینی نموده و گزارش 2020جهانی نیز افسردگی را یکی از دالیل ناتوانی عمده تا سالبهداشت 

ین تجربه را دارند ادرصد از نوجوانان دوره ای از افسردگی را تجربه می کنند.بعالوه نوجوانانی که  9دهد که حدود 

 (1388)پریرخ،احتمال ابتالی آنها به افسردگی نیز بیشتر است.

در نظریه های شناختی،عوامل اصلی نگهدارنده رفتار، فرآیندهای شناختی فرض می شوند. یکی از فرض های     

روش ها و فنون شناخت درمانی این است که افراد بر حسب ادراکی که در مورد رویدادها دارند به آنها واکنش 

بروز اختالالت هیجانی می  نشان می دهند.فرض دوم شناخت درمانی این است که شناخت های غلط سبب

شوند.بنابراین هدف عمده شناخت درمانی، ایجاد تغییر در فرآیندهای شناختی افراد است.درمانگران شناختی 

وتغییردهندگان رفتار شناختی معتقدند که تغییرات مطلوب در رفتار مددجویان از راه تغییر الگوهای 

 .(6،2007)پروچاسکا و نورکراسفکری،باورها،نگرشها و عقایدشان امکان پذیر است

جلسه ای است که هدف  12برنامه شناخت درمانی گروهی شامل توضیحی کامل از یک دوره برنامه گروهی      

آن شناسایی،به چالش کشاندن و تغییر شناختهای منفی افرادی است که از مشکالت هیجانی مانند 

در کل دارای گرایش شناختی قدرتمندی است و به  برنامهاین  اضطراب،افسردگی و خشم مفرط رنج می برند.

عنوان منبعی در مورد افراد دارای مشکالت هیجانی از قبیل افسردگی،خشم شدید و اختالالت اضطرابی به 

( پژوهشی در ارتباط با اثربخشی گروه درمانی شناختی 1392سنگ پهنی) .(2006فری،(درمانگران کمک می کند

بر کاهش افسردگی زنان زندانی انجام داد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمره افسردگی به سبک مایکل فری را 
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پس آزمون دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد و می توان نتیجه گرفت که شناخت درمانی گروهی به سبک مایکل 

ا تأثیر روش شناخت درمانی ( در ارتباط ب1385علی بلندی) فری منجر به کاهش افسردگی زندانیان زن می شود.

پژوهشی با موضوع رابطه باورهای غیر منطقی و اضطراب امتحان و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان 

 اضطراب امتحان ، معناداری تأثیر شناخت درمانی را تأیید کرده است.

عارضات تیکل فری بر کاهش ( در پژوهشی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی ما1390عسگری)     

عارضات زناشویی را بررسی کرد که یافته ها نشان داد، این روش درمانی بر اساس مدل مایکل فری میزان تزناشویی 

عنوان اثربخشی  تحقیق دیگری با را )هم پس از اتمام درمان و هم در دوره پی گیری( به طور معناداری کاهش داد.

قایوسفی کل فری در کاهش افسردگی مردان زندانی شهرستان قم که توسط کهریزی، آشناخت درمانی به سبک مای

دان مرکزی قم نفر از زندانیان مرد مستقر در بند رواندرمانی زن 16( انجام شد، بدین منظور 1390و میرهاشمی)

گروه  ر دوبه طور تصادفی د که براساس آزمون افسردگی بک،افسرده متوسط و شدید تشخیص داده شده بودند،

 90 جلسه 12نفره آزمایشی و کنترل گمارده شدند، سپس شناخت در مانی گروهی به روش مایکل فری در  8

ان داد شناخت دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخله درمانی و انجام پس آزمون نتایج نش

 نیان می شود.درمانی گروهی به روش مایکل فری منجر به کاهش افسردگی زندا

( در طی پژوهشی با هدف تاثیر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان و باورهای 1389حسینی)     

غیرمنطقی دانش آموزان پرداختند که در پایان نشان داد این شناخت درمانی میزان اضطراب و باورهای غیرمنطقی 

همه جانبه درحوزه تحصیلی و بخصوص امتحان و را کاهش داد و این روش می تواند با بررسی های عمیقتر و 

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر میزان 1383انیسی) مسائل جانبی آن استفاده شود.

اضطراب دانش آموزان پرداخت که پس از اتمام برنامه درمانی نتایج نشان داد، که بین گروه کنترل و آزمایش 

( در پژوهشی 2013)7کراسون ود دارد و این روش درمانی باعث کاهش میزان اضطراب گردید.تفاوت معناداری وج

به بررسی تاثیر استفاده از درمان شناختی رفتاری برنامه در کاهش کمال گرایی، باورهای غیرمنطقی و استرس 

متغیرهای مورد نظر بود، بدین نوجوانان پرداخت. یافته ها نشان دهنده تاثیر معنادار درمان شناختی رفتاری بر 

معنی که این برنامه درمانی توانسته بود به طور چشم گیری میزان کمال گرایی، احساس تنهایی و استرس را در 

( 2013جفری و ادوین ) و به عنوان یک طرح مناسب برای جامعه ای وسیع تر استفاده گردد. نوجوانان کاهش دهد

رفتاری بر باورهای غیرمنطقی وباورهای خودکارآمدی معلمان مدرسه  –ی در پژوهش خود تاثیر مشاوره شناخت

ابتدایی را بررسی نمودند که یافته های این پژوهش نشان دهنده تاثیر مستقیم و معنادار این روش درمانی بر 

به ( در مطالعه خود 1983)8هایسمن معلمان و همچنین تاثیر معنادار و غیرمستقیم بردانش آموزان می باشد.

رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش احساس تنهایی پرداخت. نتایج کاهش  -مقایسه درمان شناختی

پژوهش حاضر به دنبال  رفتاری را نشان داد. -قابل توجهی در احساس تنهایی در نمونه تحت درمان شناختی
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ن است و در این زمینه به بررسی بررسی میزان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر واکنشهای هیجانی نوجوانا

 فرضیه ی زیر پرداخته است

 روش

امعه ج.بود کنترل گروهبا آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی نیمه طرح یک حاضر، پژوهش طرح     

 ورمنطقه آموزش و پرورش شاو 95-96متوسطه سال تحصیلی دومپژوهش را کلیه ی دانش آموزان پسر دوره 

ه منظور ب استفاده شد.خوشه ای  تشکیل دادند.بر اساس جامعه پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری

قه آموزش و مدرسه شبانه روزی عالمه مجلسی منط با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب آزمودنی ها

 دانش آموزان دوره در بین DASS-21پرسشنامه  پرورش شاوور به عنوان واحد نمونه گیری انتخاب شد.سپس

ا از بین (.پس از پاسخگویی به پرسشنامه هn=172توزیع گردید)مدرسه شبانه روزی عالمه مجلسی  اول متوسطه

نتخاب وبه طور نفربه عنوان نمونه ا 30،انی آنها در طیف متوسط قرار داشتنشهای هیجدانش آموزانی که نمره واک

ت آموزش دقیقه ای تح 90جلسه  12تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 

زشی آمو بدون هیچ شناخت درمانی گروهی مایکل فری قرار گرفتند و در طول مدت زمان جلسات گروه کنترل

شدند و در  باقی ماندند.در هر یک از جلسات دانش آموزان به صورت دایره وار در نماز خانه مدرسه مستقر می

نات متناسب هار نظر حضور فعالی داشتند و مطالب آموزشی شناخت درمانی ارائه وتمریظطول جلسه با گفتگو و ا

، پس آزمون از هفته بعد از اتمام کلیه جلسات آموزش با آن انجام شد و برای هر جلسه تکالیفی تعیین گردید.یک

مانی سنجیده هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد تا میزان واکنشهای هیجانی دانش آموزان پس از گروه در

 شود.

 ابزار اندازه گیری

سوال می باشد که  21استفاده شد. این پرسشنامه شامل  DASS-921وری داده ها از مقیاس جهت گردآ     

سوال درنظر گرفته است. این پرسشنامه در دو  7برای هر یک از حاالت هیجانی اضطراب،افسردگی و استرس 

سوالی نمونه کوتاه آن می  21( طراحی شده است که فرم 1995سوالی توسط لویباند و لویباند) 21و 42نسخه 

رای روایی همسان و افتراقی کافی است و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. باشد. این مقیاس دا

همبستگی  DASSنفری از دانشجویان، پرسشنامه افسردگی بک با مقیاس  717لویباند و لویباند در یک نمونه 

از همبستگی را در نمونه  ( الگوی مشابهی1998عالوه بر این آنتونی و همکاران) ( را نشان دادند.r=./74باالیی)

نفری انگلستان این ابزار را با دو ابزار دیگر  1771( نیز در نمونه 2003های بالینی بدست آوردند. کرافورد و هنری)

را با آلفای کرونباخ برای افسردگی   DASS-21مربوط به افسردگی و اضطراب مقایسه و پایایی این ابزار یعنی 

. گزارش نمودند.در ایران نیز توسط مرادی پناه ، صاحبی و /97. وبرای نمرات کل/93.،استرس /90. ، اضطراب /95

عاقبتی اعتبار این ابزار تایید شده است. به طوری که در مطالعه مرادی پناه آلفای کرونباخ در حیطه افسردگی 

 . گزارش شده است./82. و استرس /92. ،اضطراب/94

 یافته ها 
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مانند میزان تحصیالت  همخوانی دو گروه در شاخص های دموگرافیک نشان دهندهیافته های بدست آمده      

پدر و مادر، متوسط درآمد خانواده ، تعداد فرزندان و رتبه فرزندی، متوسط ساعات ورزش در هفته و تغییر محل 

در زمینه واکنشهای هیجانی نوجوانان   .نشان داده شدسکونت بود که توسط آزمونهای آماری نیز عدم اختالف 

نرمال،  %8/26دانش آموز بررسی شده بیانگر آن است که میزان استرس  172پسر قبل از مداخله نتایج از بین 

متوسط و  %5/39اضطراب در حد نرمال ،  %9/49دارای استرس شدید بودند. بعالوه %7/18متوسط و  5/54%

شدید   %2/14متوسط و %3/49افراد از نظر افسردگی نرمال و  %6/36اضطراب شدید داشتند. همچنین  6/10%

دارای  %9/12متوسط و  %3/56دانش آموزان دارای واکنشهای هیجانی نرمال ، %8/30بودند و در کل در حدود 

 (.1واکنش هیجانی شدید بودند)جدول شماره 

 بررسی  قبل از مداخله: فراوانی نسبی و مطلق واکنشهای هیجانی در کل نمونه مورد 1جدول

 درصد                فراوانی               تعداد                  واکنشهای هیجانی

 استرس

 8/26                46   نرمال            

 5/54                94             متوسط

 7/18                                     32               شدید

 افسردگی

 6/36                                     63نرمال               

 3/49                                      85            متوسط

 2/14                                      24              شدید

 اضطراب

 9/49                                       86      نرمال        

 5/39                                       68      متوسط

 6/10                                       18      شدید

 نمره کل

 8/30                                       53        نرمال      

 3/56                                       97      متوسط      

 9/12                                       22    شدید          

   100                                      172                    جمع

مداخله در گروه آزمون و کنترل بر همچنین فراوانی نسبی و مطلق واکنشهای هیجانی نوجوانان پسر قبل از      

اساس آزمون آماری مؤید این است که در بعد استرس، افسردگی و اضطراب و نمره کل واکنشهای هیجانی نوجوانان 

اختالف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. به عبارت دیگردو گروه از نظر واکنشهای هیجانی از لحاظ آماری 

،در گروه آزمایش بر اساس بعد هفته 6مقایسه میزان واکنشهای هیجانی قبل و   (.2همگن بودند)جدول شماره 

( p=001/0(، اضطراب )p=002/0آزمون آماری در بعد افسردگی تفاوت معناداری را نشان نداد ولی در بعد استرس)

آماری در ابعاد استرس، ( وجود داشت و در گروه کنترل براساس آزمون p=001/0و نمره کل اختالف معناداری)

اضطراب و افسردگی و نمره کل واکنشهای هیجانی اختالف معناداری وجود نداشت و در مقایسه میزان واکنشهای 

هفته پس از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل بر اساس آزمون آماری در بعد افسردگی  6هیجانی نوجوانان قبل و 

( و نمره کل واکنشهای p=005/0، اضطراب )( p=017/0عد استرس)اختالف معناداری بدست نیامد.ولی در ب

 (.3( اختالف معناداری را نشان داد)جدول شمارهp=003/0هیجانی)
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 از مداخله در گروههای آزمایش و کنترل قبل : مقایسه فراوانی نسبی و مطلق واکنشهای هیجانی2جدول شماره 

واکنشهای 

 هیجانی

 یتنیآزمون یومن و              گروه کنترل     زمایش                        گروه آ          

 معناداری سطح              درصد        تعداد                           درصد    عداد    ت        

 استرس

 

 

 0   0        0          0    نرمال

 p=76/0              3/38          23                            7/36        22 متوسط

 7/11                                           3/13         8    شدید

  53                               5        3   نرمال افسردگی

 p=052/0             45              27                            3/33       20متوسط

 0                0             7/11    7   شدید

 20              12                             7/6        4     نرمال اضطراب

   p=06/0               25                15                            3/28      23  متوسط

 5 3                             5      3     شدید

 

 

 : مقایسه فراوانی نسبی و مطلق واکنشهای هیجانی بعد از مداخله در گروههای آزمایش و کنترل3جدول شماره 

واکنشهای 

 هیجانی

 آزمون یومن ویتنی گروه آزمایش                           گروه کنترل          

 طح معناداریس             تعداد         درصد                  تعداد          درصد                              

 استرس

 

 

                   50        3                    3/18          11           نرمال

 p=17/0                          31/ 7     19                    4/23         14         متوسط

  3/13   8                    3/8             5          شدید 

 10      6                   7/16 10       نرمال    افسردگی

 p=16/0                     3/28     17                    20 12  متوسط

   7/11            7                 3/13 8     شدید    

 3/18 11 6/26 16   نرمال    اضطراب

 p=005/0 30 18 7/21 13    متوسط

 7/1 1 7/1 1شدید      

 7/6 4 7/16 10نرمال     نمره کل

 p=003/0 40 24 3/28 17  متوسط

 3/3 2 5 3شدید     
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 و نتیجه گیری بحث

ی نظیر اضطراب آموزشی در آموزش مهارتهایی برای مقابله با واکنشهای هیجانغفلت والدین و سیستم های       

نوجوانان را در مواجهه با چنین مسائل روحی و روانی دچار مشکالت زیادی کرده است. همان ، افسردگی و استرس،

جوانان گونه که بیان گردید هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر واکنشهای هیجانی نو

هیجانی نامناسب استرس و اضطراب یافته های ما با نتایج بسیاری از دیگر  های پسر بود که در بعد واکنش

در طی پژوهشی با هدف تاثیر شناخت درمانی بر  که (1389حسینی)جمله از تحقیقات انجام شده هماهنگ است 

ه در پایان نشان داد این شناخت درمانی کاهش اضطراب امتحان و باورهای غیرمنطقی دانش آموزان پرداختند ک

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی 1383انیسی). همچنین میزان اضطراب و باورهای غیرمنطقی را کاهش داد

شناخت درمانی گروهی بر میزان اضطراب دانش آموزان پرداخت که پس از اتمام برنامه درمانی نتایج نشان داد، 

اوت معناداری وجود دارد و این روش درمانی باعث کاهش میزان اضطراب گردید. که بین گروه کنترل و آزمایش تف

( در پژوهشی به بررسی تاثیر استفاده از درمان شناختی رفتاری برنامه در کاهش کمال گرایی، 2013)10کراسون

رفتاری بر باورهای غیرمنطقی و استرس نوجوانان پرداخت. یافته ها نشان دهنده تاثیر معنادار درمان شناختی 

متغیرهای مورد نظر بود، بدین معنی که این برنامه درمانی توانسته بود به طور چشم گیری میزان کمال گرایی، 

احساس تنهایی و استرس را در نوجوانان کاهش دهد و به عنوان یک طرح مناسب برای جامعه ای وسیع تر استفاده 

 گردد.

عد از مداخله با وجود ارتباط معنی دار آماری بین کاهش افسردگی ب ولی یافته های این مطالعه مبنی بر عدم     

گروه درمانی  ( در ارتباط با اثربخشی1392سنگ پهنی)  قبل از مطالعه با بعضی مطالعات مانند تحقیقی که توسط

میانگین ه بین کنتایج نشان داد شد و در آن شناختی به سبک مایکل فری را بر کاهش افسردگی زنان زندانی انجام 

زی،، آقایوسفی کهری، مطابقت ندارد. و علیرغم اینکه دو گروه تفاوت معنادار وجود داردنمره افسردگی پس آزمون 

گی اثربخشی شناخت درمانی به سبک مایکل فری در کاهش افسرددر تحقیقی با عنوان  (1390و میرهاشمی)

ر است ک مایکل فری بر کاهش افسردگی مؤثنشان دادند که شناخت درمانی به سب مردان زندانی شهرستان قم

طه می توان بیان ولی این تأثیر در نمونه های مورد بررسی ما در مقطع زمانی تعریف شده بدست نیامد. در این راب

متفاوت  داشت که عواملی مانند مقطع سنی جامعه پژوهش، فاصله زمانی کوتاه پس آزمون پس از مداخله و یا

مطالعه ما  ت واکنشهای هیجانی جامعه مورد بررسی از دالیل تفاوت یافته های فوق بابودن ابزارسنجش ویا شد

سردگی در نوجوانان ضمن اینکه الزم است به این نکته توجه داشته باشیم که در اکثر مواقع اضطراب توأم با اف باشد

یشترین بان اضطراب را نوجوان 50تا  25درصد پیش نوجوانی و  75تا  30وجود دارد به طوری که میادوس در 

 اختالل همراه با افسردگی اعالم می کند. 

همچنین محققین و دانشمندان معتقدند که استرس و اضطرابهای متعدد به تدریج افراد را افسرده می کنند از    

( عنوان می کند که مدارک زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه اضطراب پیش درآمد ناراحتی 2002)گودوینجمله 

( عنوان می کند که مدارک 2014)رنتخلقی می باشد و پیش بینی کننده بروز افسردگی در افراد می باشد.های 

                                                           
10,Craicun, B. 
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که نشان می دهند بین وقایع استرس زای زندگی و افسردگی در کودکان و نوجوانان تجربی زیادی وجود دارد 

در معرض استرس بوده اند بیشتر در این زمینه بیان می کند که افرادی که بیشتر  براونارتباط وجود دارد و 

افسرده می شوند تا افرادی که نبوده اند. افزون بر آن ارتباط زیادی بین استرس و افزایش افسردگی در نوجوانان 

وجود دارد و برنامه مدیریت استرس تأثیر زیادی در پیش گیری از افسردگی دارد.گاربر نیز معتقد است برنامه های 

 مؤثری در پیشگیری از پیشرفت افسردگی دارد. پیشگیری از اضطراب نقش

ناخت درمانی به طور کلی با توجه به نتایج این تحقیق و نتایجی که سایر محققین به دست آورده اند برنامه ش

ایجاد  گروهی باعث کاهش اضطراب و استرس می شود و از آنجایی که استرس و اضطراب در طول زمان منجر به

کاهش  نظر می رسد کنترل ومدیریت استرس و اضطراب می تواند در طول زمان منجر بهافسردگی می شوند به 

و کاسته شدن  بروز افسردگی و شدت آن گردد. و در زمان بسیار کوتاه پس از اجرای برنامه شناخت درمانی گروهی

ن اینکه ند. ضماز میزان استرس و اضطراب نمی توان انتظار داشت که بالفاصله میزان افسردگی کاهش پیدا ک

رورتا ممکن است اجرای برنامه شناخت درمانی گروهی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مؤثر باشد که ض

 مطالعات بیشتر و جامع تری را در این زمینه می طلبد.
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Abstract 

This research was conducted with the aim of investigating group cognitive therapy 

on emotional reactions of students. The statistical population was the total number 

of secondary school students in Shavour district education in the academic year 

of 1995-96; 30 students were selected by sampling method. Purposeful were 

selected and randomly assigned to two experimental groups (15 people) and 

control (15 people). In order to collect data, the DASS-21 tttt ttt tsed. The 

cognitive therapy training sessions were performed according to the model of 

Michael Frey for 10 sessions in the experimental group and the control group did 

not receive any training. In this study, a pre-test design was carried out. The 

control group was used. After completing post-test training sessions, both groups 

were used. Data were analyzed using SPSS18 software and Chi-2 ttt tttt-
Whitney tests. The results of this study showed that between two functions There 

was a significant difference between the experimental and control groups of stress 

and anxiety with the overall score of adolescent's emotional reactions in the post 

test, but this difference was not significant in the depression dimension. 

    

 


