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رفتاري بر    ـ هاي شناختی اثربخشی آموزش تکنیک
دختر  آموزان دانشو تعلل افسردگی استرس، اضطراب، 

   متوسطه مقطع
  

  3دکتر شیرعلی خرامین،  *2دکتر فریبرز نیکدل،  1سید اسالم حصار
  
 مرکز 3 یاسوج، ایران، ی، دانشگاه یاسوج،گروه روانشناس2، یاسوج ، ایران ،علوم و تحقیقات واحدزاد اسالمی، آدانشگاه روانشناسی ،  گروه1

  مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران اجتماعی عواملتحقیقات 
  

  16/8/1393 :تاریخ پذیرش         26/1/1393:  تاریخ وصول
  

               چکیده
  

کنـد تـا بـه درك افکـار و احساسـاتی کـه بـر روي         یدرمانی است که به بیماران کمک م درمان شناختی رفتاري، نوعی روان: هدفزمینه و 
ـ هـاي شـناختی    آمـوزش تکنیـک   اثربخشـی  این پژوهش بررسیانجام هدف از  .گذارد، نایل گردند رفتارشان تأثیر می رفتـاري بـر  تعلـل،     ـ

   .باشد می دختر مقطع متوسطه شهرستان بهمئیآموزان  استرس، اضطراب و افسردگی دانش
  

جامعـه آمـاري شـامل کلیـه     . باشـد  پس آزمون با دو گروه مـی  ـق حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون  روش تحقی: بررسی روش
گیـري خوشـه اي    باشند کـه بـا اسـتفاده از روش نمونـه     می 1391ـ92شهرستان بهمئی در سال تحصیلی  رشته تجربی آموزان دختر دانش

یک گروه آزمایش و یـک  (نفري   30تخاب شده و به طور کامالً تصادفی در دو گروه به عنوان نمونه تحقیق ان  آنهانفر از  60تعدادتصادفی 
 )DAS-21(و پرسشـنامه افسـردگی، اضـطراب و اسـترس      تعللگیري متغیرها از پرسشنامه  براي اندازه. اند جایگزین شده قرار) گروه کنترل

  . شد انجاماز روش تحلیل مانکوا با استفاده تحلیل نتایج  .گردیداستفاده 
  

اما تفاوت نمـرات پـس آزمـون دو     ،نمرات پس آزمون تعلل، اضطراب و استرس در دو گروه تفاوت معنادار داشتهنتایج نشان داد  :هایافته
  .دار بوده است معنی) p>001/0(نتایج در سطح  .دار نبوده است یگروه در افسردگی معن

  
شـود و روش مفیـدي بـراي کـاهش      س، اضـطراب و اسـتر  تعلـل باعث کاهش واند ت میرفتاري  ـ  هاي شناختی آموزش تکنیک :گیرينتیجه 

  .اختالالت رفتاري است
  

  ، استرس، اضطراب، افسردگیتعللرفتاري،  ،هاي شتاختی تکنیک :کلیدي هاي هواژ
  

  گروه روانشناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ، دکتر فریبرز نیکدل: نویسنده مسئول*
Email: fnikdel@yu.ac.ir 
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  قدمهم

بــه یقــین یکــی از معیارهــاي پیشــرفت در هــر 

آموزان براي کسـب   سازي دانش جامعه تربیت و آماده

تخصص و تعهد در جهت خدمت بـه جامعـه در آینـده    

یکــی از  آمــوزان دانــشســالمت روانشــناختی . اســت

بررسـی   لی است که در تحقیقـات مختلـف مـورد   یمسا

ت تحقیقـات بـه نقـش سـالم    در ایـن  . قرار گرفته است 

در پیشرفت تحصـیلی، خالقیـت و    آموزان دانشروانی 

و  اضطراب  .کنند شکوفایی استعدادهاي آنها اشاره می

اخـتالالت شـایع جامعـه    تـرین   مهـم عنـوان  ه باسترس 

 بـه  افسـردگی  چنـین  هم. شوند نظر گرفته می درامروز 

 کننــده ایجــاد عوامــل از شــناختی روان پدیــده عنــوان

ــی اخــتالل ــوان. اســت روان ــا و  نوج ــشه ــوزان دان  آم

دبیرستانی در معرض رویـدادهاي مختلفـی در محـیط    

خانه و مدرسـه و در روابـط بـا دوسـتان و همسـاالن      

هـایی دربـاره    لی چـون نگرانـی  یمسـا . خود قرار دارند

تحصیل، آینده شغلی، ازدواج، رضایت والـدین، ایفـاي   

و  میتر تغییرات جس نقش خود در جامعه و از همه مهم

ه از دوره بلوغ براي آنها اشتغال ذهنی بـ جنسی ناشی 

آورد در نتیجه ناخواسته دچـار اضـطراب و    وجود می

نوجوانی کـه دچـار اضـطراب حـاد     . شوند استرس می

شود، گویی  است احساس ترس ناگهانی بر او چیره می

ممکـن اسـت   . قرار است بـرایش حادثـه بـدي رخ دهـد    

ع، قرار و ناآرام شـود و عالیـم جسـمانی مثـل تهـو      بی

. ســردرد، ســرگیجه و اســتفراغ در او ظــاهر شــود    

از آنجایی . شود میفراخناي توجه و حواسش منحرف 

شـود در   که اضطراب سبب کاهش تمرکز و حافظه می

پیشرفت و روند تحصیلی تـأثیر گذاشـته موجـب افـت     

واکنش هـاي  . شود تحصیلی و یا شکست تحصیلی می

ی در انـزواي روانـی، نـاتوان    ؛اضطراب نوجوان شـامل 

شــبه جســمانی،  مــییانجــام تکــالیف درســی، عالیــم دا

 طدردهاي مختلف، اسهال، نفس تنگـی و خسـتگی مفـر   

مداخلـه درمـانی بایـد خیلـی زود، یعنـی آن      . باشـد  می

زمانی که ارتباط این عوامل هنوز آشکار است، شـروع  

  ).1(شود

چنین تعلـل بـه عنـوان یـک آسـیب اساسـی        هم

ا به تعـالی و موفقیـت   ر آموزان دانشهمواره دستیابی 

این پدیده یک ناهنجاري اجتمـاعی اسـت   . کند میتهدید 

شود و همه مـردم   که موجب رنج خانواده و جامعه می

ــژه  ــه وی ــشب ــوزان دان ــی آم ــر م ــرد را در ب ــل  .گی تعل

ریـزي بـراي آینـده    دهد که امکان برنامه رخ می میهنگا

ه انــرژي خــود را وجــود نداشــته باشــد و فــرد بیهــود

واژه تعلل معادل اهمال کـاري، سـهل    ).2(د مصرف کن

تعلل بیانگر میـل  . انگاري و به تعویق انداختن می باشد

مندي یا نیـل بـه    فردي براي به تعویق انداختن رضایت

نسبت به منابع خـارجی  هدف یا احساس ناخوشایندي 

البته احساس کنترل بر خویشـتن موضـوعی   . )3(است

سپس به مدرسـه و  شود و  است که از والدین آغاز می

امـا در هـر حـال، تعلـل بـراي       ،یابـد  معلمان ادامـه مـی  

رد مشکل ساز اسـت و عملکـ   آموزان دانشبسیاري از 

  .سازد میتحصیلی آنان را مختل 

 ،توجه به پیشگیري و کنترل استرس رو این از

 آمـوزان  دانشو رفتار تعلل ورزي  افسردگی ،اضطراب

مـورد توجـه قـرار    همواره  هااي آن مقابله راهبردهايو 
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 در  مـی و نشان داده شد این راهبردهـا نقـش مه   هگرفت

هـاي اخیـر کـاربرد     در سالویژه ه ب .دندار آنهاکاهش 

ــی از     ــان گروه ــاري در درم ــناختی رفت ــهاي ش روش

درمـان شـناختی   . اختالالت، مفید و مـؤثر بـوده اسـت   

درمانی است که به بیماران کمک  ، نوعی روان)1(رفتاري

درك افکـار و احساسـاتی کـه بـر روي      کنـد تـا بـه    می

هـاي  ویژگـی  .گـذارد، نایـل گردنـد    رفتارشان تأثیر می

ارتباط کاري، تجربـی و   ؛درمان شناختی رفتاري نظیر

دار بودن، متمرکز بـودن بـر    گروهی، فعال بودن، هدف

ــارت  ــوزش مه ــکل، آم ــر    مش ــد ب ــه و تأکی ــاي مقابل ه

ناسب بسیار مت ه کنندگاندرمان مراجعبازخورد، براي 

در عمل فرض بنیادین رویکردهـاي شـناختی   ). 4(است

افـراد بـه     رفتاري این است که بیش از خود رویـدادها، 

. دهند هاي شناختی خود از رویدادها پاسخ می بازنمایی

مشاوره شـناختی رفتـاري بـر کـاهش اثـر باورهـا یـا        

در این . بازخوردهاي ناسازگار یا ناکارآمد تأکید دارد

شود که بیـاموزد کـه تفکرهـا و     می روش به فرد کمک

تصورهاي خود در مورد رخدادهاي ناخوشایند را بـه  

به سـخنی  . طور عینی ارزیابی کند و به آزمون بگذارد

هـاي  تحریـف   دیگر، آنها را با شواهد عینی محک بزند،

شــناختی خــود را تصــحیح نمایــد و شــناخت جدیــد و 

دسـت  ه سازگارانه تري درباره خود، جهان و آینـده بـ  

ایـن  ). 5(هاي ناکارآمد را کاهش دهـد  واره آورد و طرح

عموماً کوتاه مدت است و بر کمک بـه بیمـاران    درمان

در خالل . در پرداختن به یک مشکل خاص تمرکز دارد

گیـرد کـه چگونـه الگوهـاي      دوره درمان، فرد یـاد مـی  

کـه داراي تـأثیرات منفـی بـر       میفکري مخرّب یا مزاح

). 6(شناسایی کند و تغییر دهد اروي رفتارش هستند ر

ــه      ــت، ک ــن اس ــاري ای ــناختی رفت ــرد ش ــت رویک ماهی

هـاي  هـا و پاسـخ  محصوالت شناختی آن میان موقعیت

شوند و بـه   عاطفی، رفتاري و فیزیولوژیکی واسطه می

گوي محرك این ترتیب این رویکرد، یک بسط مهم از ال

  .1 .و پاسخ رفتار انسان است

ــت نقــش  ــه عل کــه در  مــی مه دوران مدرســه ب

هـا و   هـاي افـراد در مـورد توانـایی     گیري نگـرش  شکل

کنتـرل کـردن عوامـل تهدیـد      هاي خـویش دارد،  قابلیت

از جملـه اسـترس،    آمـوزان  دانـش کننده سالمت روانی 

. افسردگی و اضطراب از اهمیت زیادي برخوردار است

کـاري داراي پیامـدهاي منفـی و     چنین تعلل و اهمال هم

اسـت    آمـوزان  دانـش اجتماعی براي  نامطلوب فردي و

ثیرات منفی بـر عملکـرد تحصـیلی و    أهمه این عوامل ت

اگر کنترل نشـود ممکـن    دارد و آموزان دانشاجتماعی 

است موجب ترك تحصیل و سایر رفتارهاي منفـی در  

ــر  روشــن می ایــن مهــم هنگــا.  شــود آمــوزان دانــش ت

ي رفتـار  ـ شناختیهاي  گردد که بدانیم که آیا روش می

توانـد موجـب کـاهش تعلـل، اضـطراب، اسـترس و        می

، لذا هـداف از  شود یا خیر؟  می آموزان دانشافسردگی 

ــن  ــ ای ــی ت ــژوهش بررس ــک أپ ــوزش تکنی ــاي  ثیر آم ه

ــردگی و    ـ شــناختی ــل، اســترس، افس ــر تعل ــاري ب رفت

  .دختر بود آموزان دانشدر  اضطراب 
  

    بررسی روش

از نـــوع آزمایشـــی بـــا طـــرح  ایـــن مطالعـــه 

جامعه آماري این باشد که  میپس آزمون  ـ زمونآ پیش
                                                             

 1- Cognition- Behavior Therapy(CBT)  
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دختـر دبیرسـتانی    آمـوزان  دانـش پژوهش شامل کلیـه  

 1391ـ1392ال تحصیلی ـــــــشهرستان بهمئی در س

بـه منظـور انتخـاب نمونـه تحقیـق از روش      . باشـند  می

بـه  . اي استفاده شده اسـت  گیري تصادفی خوشه نمونه

بیرســتان مدرســه د 8ایــن صــورت کــه ابتــدا از بــین  

مدرسـه بـه طـور     3دخترانه شهرسـتان بهمئـی تعـداد    

ــد  ــاب ش ــادفی انتخ ــته . تص ــان رش ــپس از می ــاي  س ه

ها انتخاب و  صورت تصادفی یکی از رشتهه تحصیلی ب

هاي اهمـال کـاري، افسـردگی، اضـطراب و      پرسشنامه

این رشته، اجرا شد، تعـداد    آموزان دانشاسترس روي 

افسردگی، اضـطراب ،   نفر که نمرات اهمال کاري و  60

استرس در آنها باالتر از یک انحـراف از میـانگین بـود    

به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شـده و بـه طـور کـامالً     

یک گروه آزمـایش و  (نفري   30تصادفی در دو گروه 

  .اند جایگزین شده) یک گروه کنترل

 1986لـی در سـال    تعلل به وسـیله  پرسشنامه

بـراي سـنجش     میعموساخته شده است و یک مقیاس 

یـا تعلـل    تعلـل پرسشـنامه  . اسـت  تعلـل گیـري   و اندازه

هـا و اعمـالی    سئوال است که در آن فعالیـت  20داراي 

خیر در زمان أگیرد که نشانگر ت میمورد بررسی قرار 

ایـن پرشسـنامه بـر اسـاس یـک      . باشـد  مـی انجام آنها 

بنـابراین هـر   . شـود   میگذاري  اي نمره درجه 5مقیاس 

هاي  کدام از سئواالت مقیاس در طیف گویه هر فرد در

، )2(کنـد  می، تا حدودي صدق ن) 1(کند میکامالً صدق ن

و کـامالً صـدق   ) 4(کنـد  مـی ، تا حدي صـدق  )3(نظر بی

پس نمره باالتر در این . دهد میبه آنها پاسخ ) 5(کند می

البتـه تمـام   . بیشـتر اسـت   تعلـل پرسشنامه بـه معنـاي   

. سازد میفرد را مشخص  للتعسئواالت روي هم نمره 

،  14،  13،  11،  8،  6،  4،  3در این مقیـاس سـئواالت   

ــ 20، و  18،  15 ــره  ه ب ــوس نم ــورت معک ــزاري  ص گ

لــی اعتبــار و پایــایی ایــن آزمــون را در . )7(شــود مــی

 .بات رسانیده اسـت هاي مختلف به اث شرایط و موقعیت

ي ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفا

  .)8(گزارش کرده است 75/0کرونباخ 

ــدازه     ــور ان ــژوهش بــه منظ ــن پ گیــري  در ای

مقیــاس ، افسـردگی، اضـطراب و افســردگی از مقیـاس   

استفاده شده  )DAS-21(افسردگی، اضطراب و افسردگی 

 در کـه  باشـد  می سوال 21 این پرسشنامه شامل. است

 اضــطراب، میــعال از کـدام  هــر گیـري  بـراي انــدازه  آن

. اسـت  شـده  اسـتفاده  سوال 7از  فسردگیا و استرس

 سـال  در الویبانـد  بـه وسـیله   بار اولین پرسشنامه این

. شـد  آزمایش بزرگ نمونه یک در و گردید هیارا 1995

 طراحـی  لیکـرت  صـورت  به پرسشنامه این هاي  پاسخ

  و متوسـط  کـم،  ،اصـالً  هـاي  داراي گزینه و است شده

 صفر سوال ره به مربوط امتیاز کمترین. باشد می زیاد

نمـره  . مربوط به پاسخ زیـاد اسـت   3 نمره بیشترین و

هــا نشــان دهنــده  بــاال در هــر کــدام از خــرده مقیــاس

پایــایی اکــل . برخــورداري بیشــتر از آن حالــت اســت

 91/0از طریق باز آزمایی و آلفاي کرونبـاخ  مقیاس را 

  .)9(گزارش کرده است 88/0و 

هاي براي انجام پژوهش حاضر، ابتدا هماهنگی

انجام شـد   اداره آموزش و پرورش شهرستانالزم با 

ه یـ ارا هـا  و سپس طرح تحقیـق بـه مـدیران دبیرسـتان    

هـاي   پس از دریافت مجـوز و انجـام همـاهنگی   . گردید
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نمونه اولیه توزیع  آموزان دانشها بین  الزم پرسشنامه

هـا، از بـین   گـذاري پرسشـنامه  بعد از اجرا و نمره. شد

کـاري و   نفر کـه نمـرات اهمـال    60 ، تعدادآموزان دانش

افسردگی، اضـطراب، اسـترس در آنهـا بـاالتر از یـک       

پــژوهش  انحــراف از میــانگین بــود بــه عنــوان نمونــه 

انتخاب شـدند و پـس از آن بـه طـور تصـادفی بـه دو       

گروه مساوي به عنوان گروه آزمایش و کنترل گمارده 

ــدند ــپس . شـ ــایش   سـ ــروه آزمـ ــراي گـ ــهبـ  مداخلـ

ــایش ــوزش(آزمــــــ ــک آمــــــ ــاي  تکنیــــــ                           هــــــ

، ولی بـه گـروه کنتـرل    به عمل آمد )رفتاري ـ  شناختی

، امـا گـروه کنتـرل    شـود  مـی هیچگونه آموزشی داده ن

آموزشـی   برنامـه . اي دریافت نکردندگونه، مداخله هیچ

ــه در    ــه مداخل ــود ک ــن صــورت ب ــه ای  45جلســه  10ب

از آن نیـز  پـس   .اي در طول یک هفته برگزار شد دقیقه

هـاي آزمـایش و کنتـرل پـس آزمـون       از هر دو گـروه 

  . گرفته شد

آوري شــده بــا اســتفاده از     ي جمــع هــا  داده

آماري مانکوا تجزیه و تحلیـل    آزمونو  SPSSافزار  نرم

  . شدند

  
  ها یافته

بیشــترین  معیـار، کمتــرین و  میـانگین، انحــراف 

 دو ورزي، افسـردگی، اضـطراب و اسـترس    تعللنمره 

آمده  1در جدول  آزمون پس آزمون و ا در پیشگروه ر

ورزي  تعلـل  هـاي میانگین و انحراف معیار نمـره  .است

به  آزمون یشمرحله پ هاي گروه آزمایش، درآزمودنی

آزمون به ترتیـب   پسمرحله  درو  91/7و 21/82ترتیب

هـاي  ایـن شـاخص  . باشـد  مـی ، 32/7و 36/71 بـا  برابر

پـیش آزمـون بـه    آماري براي گروه کنترل در مرحلـه  

بــه ترتیــب پــس آزمـون   و در 88/11و  23/74ترتیـب  

هــاي توصــیفی  شــاخص . باشــدمــی 39/10و  41/73

  .مربوط به سایر متغیرهاي پژوهش ذکر شده است

، هـا هاي مربـوط بـه فرضـیه   قبل از تحلیل داده

ــن  ــان از ای ــراي اطمین ــه داده ب ــژوهش   ک ــن پ ــاي ای ه

بــرآورد  هــاي اصــلی تحلیــل کوواریــانس را مفروضــه

بـه ایـن   . شـود ، به بررسـی آنهـا پرداختـه مـی    کنند می

خطـی   ؛منظور چهار مفروضه تحلیل کوواریانس شامل

ها و همگنـی  ، همگنی واریانسبودن، هم خطی چندگانه

 .ضرایب رگرسیون مورد برسی قرار گرفت

تـرین فـرض بـراي تحلیـل کوواریـانس       بنیادي

یـر کمکـی   خطی بودن رابطه بین متغیـر وابسـته و متغ  

، ارتبـاط بـین ایـن دو    به عبارت دیگـر . است)کوواریت(

.  تواند از طریق خط راست رگرسـیون تعیـین شـود    می

 تعلل ورزي، افسردگی،هاي  در این پژوهش پس آزمون

عنـوان متغیـر وابسـته و پـیش      اضطراب و استرس به 

هاي آن هـا بـه عنـوان متغیرهـاي کمکـی تلقـی       آزمون

آزمون  آزمون و پس ین پیشضرایب همبستگی ب. شدند

آزمــون  آزمــون و پــس و بــین پــیش 55/0 ورزي تعلــل

بـه دسـت آمـده     85/0اضطراب و اسـترس    افسردگی،

هــاي بــه دســت آمــده  بــا توجــه بــه همبســتگی .اســت

مفروضه خطـی بـودن روابـط بـین متغیرهـاي کمکـی       

 . و وابسته محقق شده است) کوواریت ها(

بـا  ) ت هـا کواریـ (که متغیرهـاي کمکـی    میهنگا

، دارنـد r=90 یکدیگر ضریب همبسـتگی بـاالیی در حـد   
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خطـی چندگانـه    هـم . شـود خطی چندگانه نامیده مـی   هم

هــاي تحلیــل چنــد  اســت کــه در آزمــون  مــیپدیــده مه

در ایـــن پـــیش . متغیـــري بایـــد از آن اجتنـــاب کـــرد

اضطراب و استرس   ورزي، افسردگی، تعللهاي  آزمون

ــی   ــی تلق ــاي کمک ــوان متغیره ــه عن ــدند ب ــرایب . ش ض

 ورزي، افسـردگی،  تعلـل ي هاآزمون همبستگی بین پیش

ایـن همبســتگی  . باشــد مـی  28/0اضـطراب و اســترس   

بـا توجـه بـه همبسـتگی بـه      . باشـد اما مثبت می ،پایین

ــین     ــه ب ــی چندگان ــم خط ــه ه ــده از مفروض ــت آم دس

  .اجتناب شده است) کواریت(متغیرهاي کمکی 

ن  بـاکس  دهـد کـه  آزمـو   نشان می)  2(جدول 

مربوط بـه همگنـی واریـانس هـا در مـانکوا معنـی دار       

، واریانس گـروه  بنابراین ،) F=34/1و p=86/0(. نیست

ــلآزمــایش و گــروه گــواه در   افســردگی، وورزي  تعل

داري متفاوت نیستند به طور معنیاضطراب و استرس  

  .شودیید میأها تو فرض همگنی واریانس

د که در تحلیل که این فرض وجود دار در حالی

ها بایـد خطـی باشـند،     کوواریانس متغیرها در کل داده

این فرض نیز مطرح است که خطوط رگرسـیون بـراي   

اگـر خطـوط رگرسـیون    . هر گروه بایـد یکسـان باشـد   

ناهمگن باشند، آن گاه تحلیل رگرسیون تحلیل مناسبی 

فـرض همگنـی رگرسـیون یـک موضـوع      . نخواهد بود

الزم به توضیح اسـت کـه    .کلیدي در کوواریانس است

ورزي،افسـردگی،   هاي تعلـل  آزمون در این پژوهش پس

ــته و      ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــترس ب ــطراب و اس اض

ها به عنوان متغیرهاي کمکـی تلقـی   هاي آن آزمون پیش

ها برقرار خواهد بـود   زمانی فرض همگنی شیب. شدند

و متغیرهـاي  ) هاپیش آزمون(که میان متغیرهاي کمکی

در همـه سـطوح   )هـا  آزمون ر این پژوهش پسد(وابسته

. برابري برقرار باشد) هاي آزمایش و گواه گروه(عامل

ــر   ــی آنچــه مــورد نظــر اســت تعامــل غی ــین معن دار ب

 .باشـد و گروه مـی ) پیش آزمون(متغیرهاي کواریته ها

آزمـون   آزمـون و پـس   هـاي پـیش   جدول  پراکنش نمره

ــل ــترس را در   تعل ــطراب و اس ــردگی، اض  ورزي، افس

هــاي آزمـایش و گــواه نشــان  سـطوح عامــل در گـروه  

به عبارت دیگر اگر تعامل بین پـیش آزمـون و   . دهد می

ــروه  ــواه (گ ــایش و گ ــته  ) آزم ــاي وابس ــراي متغیره ب

هـاي   دار نباشـد بنـابراین شـیب    یمعنـ ) هـا  آزمـون  پس(

ــان     ــواه همس ــایش و گ ــروه آزم ــیون در دو گ رگرس

 ).9(است

بـه تعامـل    مربـوط  F که مقـدار  با توجه به این

دار  گروه با پیش آزمون براي متغیرهاي پژوهش معنی

ــابراین شــیب ،نیســت ــه   بن ــوط ب هــاي رگرســیون مرب

در نتیجه مفروضه . باشند میمتغیرهاي پژوهش همگن 

  .هاي رگرسیون نیز رعایت شده است همگنی شیب

دهــد کــه بــین نشــان مــی 3منــدرجات جــدول 

ون هــاي آزمــایش و کنتــرل از لحــاظ پــس آزمــ گــروه

              آزمــون در ســطح متغیرهــاي وابســته بــا کنتــرل پــیش

p<0/001  بنــابر ایــن . داري وجــود دارد تفــاوت معنــی

بـر ایـن   . ییـد شـد  أفرضیه اصلی در پژوهش حاضـر ت 

توان بیان داشـت کـه دسـت کـم در یکـی از      اساس می

ورزي، افسـردگی، اضـطراب و    تعلل(متغیرهاي وابسته

ــترس ــین  ) اس ــون ب ــس آزم ــتالف   در پ ــروه اخ دو گ

جهت پی بردن بـه ایـن تفـاوت    . داري وجود دارد معنی
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جهار تحلیل کووراریانس یک متغیري در مـتن مـانکوا    

. ذکر شـده اسـت   4انجام گرفت که نتایج آن در جدول 

درصـد تفـاوت     91کـه  دهدضریب اندازه اثر نشان می

چنـین   هـم . دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی اسـت 

 .است 98/0آماري در این پژوهش توان آزمون 

دهــد کــه بــین نشــان مــی 4منــدرجات جــدول 

آزمــون  هــاي آزمــایش و کنتــرل از لحــاظ پــس  گــروه

متغیرهاي تعلل ورزي، اضطراب و اسـترس بـا کنتـرل    

ــی >001/0pآزمــون در ســطح پــیش ــاوت معن داري  تف

توان بیـان کـرد کـه آمـوزش      میبنابر این  .وجود دارد

ورزي،  ي باعث کاهش تعللرتارف ـهاي شناختی  تکنیک

امــا بــر روي  ،شــود مــی آمــوزان دانــشاضــطراب در 

ــردگی  ــشافســ ــوزان دانــ ــ آمــ ــأتــ داري  یثیر معنــ

   .)<001/0p(ندارد
  

  آزمون  پس آزمون و مراحل پیش دردو گروه،  ورزي، افسردگی، اضطراب و استرس تعلل کمترین و بیشترین نمره  میانگین، انحراف معیار، :1جدول
  

  گروه
  متغیر

  پس آزمون
  معیار انحراف ±میانگین

  پیش آزمون
  معیار انحراف ±میانگین

      ورزي تعلل
  91/7 21/82  32/7  36/71  آزمایش

    88/11 23/74  39/10 41/73  کنترل
      افسردگی
  48/3 04/8  39/2 92/7  آزمایش

  14/3 31/7  36/3 30/7  کنترل
      اضطراب
  97/1 08/11  79/2 28/9  آزمایش

  20/2 32/8  48/2 12/8  لکنتر
      استرس
  39/2 50/14  88/2 09/12  آزمایش

  75/3 35/10  04/4 33/10  کنترل
  

  
  نتایج حاصل از آزمون باکس جهت همگنی واریانس ها بین متغیرهاي وابسته در گروه هاي آزمایش و گواه :2جدول

  
  شاخص            

  متغیر
F  يسطح معنی دار  2درجه آزادي   1درجه آزادي

  86/0  28  1  34/1 آزمون باکس
  
 

  نتایج مربوط به بررسی همگنی شیب هاي رگرسیونی در متغیرهاي پژوهش: 3جدول 
  

  شاخص
  متغیر

                      F 
)گروه  پیش آزمون(                  

  سطح معنی داري      

  67/0  121/0 تعلل ورزي
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  86/0  217/0  افسردگی
  69/0  390/0  اضطراب
  71/0  238/0  استرس

  
  
  

  هاي تعلل، افسردگی، اضطراب و استرس نتایج حاصل از مانکوا بر روي میانگین نمره  :4جدول
   

 
  شاخص

  توان آزمون  اندازه اثر داري معنی سطح   درجه آزادي فرضیه ها Fنسبت   مقدار

  p<  91/0  98/0 001/0  2  63/136  916/0  اثر پیالیی
  p<  91/0  98/0 001/0  2  63/136  084/0  المبداي ویلکز

  p< 91/0  98/0 001/0  2  63/136  93/10  اثر هتلینگ
  p<  91/0  98/0 001/0  2  63/136  93/10  بزرگترین ریشه روي

  
  

  تعلل ورزي، افسردگی، اضطراب و استرسنتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روي میانگین نمره هاي پس آزمون  . 5جدول  
  

  توان آزمون  اندازه اثر سطح معنی داري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  غییراتمنبع ت    متغیر
  07/0  0008/0  65/0  205/0  36/2  1  36/2  پیش آزمون  تعلل ورزي

  98/0  86/0  0001/0  61/165  09/1912  1  02/1912  گروه
    54/11  26  17/300  خطا

  05/0  08/0  92/0  001/0  36/2  1  36/2  پیش آزمون  افسردگی
  98/0  11/0  28/0  39/41  75/34  1  75/34  گروه
    80/15  26  93/410  خطا

  07/0  008/0  65/0  205/0  023/0  1  023/0  پیش آزمون  اضطراب
  98/0  86/0  001/0  61/65  09/912  1  02/912  گروه
    54/11  26  17/300  خطا

  002/0  002/0  63/0  205/0  036/0  1  036/0  پیش آزمون  استرس
  98/0  88/0  001/0  61/79  02/948  1  02/948  هگرو
    54/11  26  17/300  خطا
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  بحث 

کنترل کردن عوامل تهدید کننده سـالمت روان  

، اضطراب، افسردگی و دانش آموزان از جمله استرس

اهمالکاري در دوران مدرسه که نقش مهمـی در شـکل   

گیري باورها و نگرشهاي افـراد در مـورد تواناییهـا و    

اهمیـت زیـادي برخـوردار    هـاي خـود دارد، از   قابلیت 

؛ این مهم هنگامی روشن تر می شود  کـه بـدانیم   است

آیا روشهاي شناختی رفتاري می تواند موجب کـاهش  

این پـژوهش بـا هـدف     این عوامل می شود یا خیر؟ لذا

                       هـــــاي  بررســــی اثربخشــــی آمــــوزش تکنیــــک    

ورزي، افسـردگی،   رفتاري بر  کـاهش تعلـل   ـ  شناختی

ــترس در   ــطراب و اسـ ــشاضـ ــوزان دانـ ــر  آمـ دختـ

نشان نتایج . انجام شد بهمئیشهرستان هاي  دبیرستان

هـــاي آزمـــایش و کنتـــرل از لحـــاظ بـــین گـــروه داد

آزمـون   آزمون متغیرهاي وابسـته بـا کنتـرل پـیش     پس

تـوان بیـان    بنابر ایـن مـی  . وجود دارد دارتفاوت معنی

شناختی  رفتـاري باعـث   هاي  آموزش تکنیکداشت که 

ــاهش  ــلکــ ــترس  تعلــ ــطراب و اســ در  ورزي، اضــ

بـه عبـارت دیگـر نتـایج ایـن      . شـود  مـی  آمـوزان  دانش

  ـ   هـاي شـناختی   پژوهش نشان داد که آموزش تکنیـک 

. اثـر دارد  آمـوزان  دانشکاري  تعلل و اهمال بررفتاري 

بررسی "در پژوهشی تحت عنوان نتایج،  سو با این هم

ــان  روش شـــــیوع تعلـــــل و تـــــأثیر                         هـــــاي درمـــ

در  "رفتاري و مدیریت رفتار بـر کـاهش آن   ـ  شناختی

نشــان دبیرســتانی شهرســتان اهــواز   آمــوزان دانــش

تاري باعث کاهش رف ـ  شناختی هاي تکنیککه  دهند می

  .)11(شود میورزي  تعلل

هـاي   تـرین بخـش   که یکی از مهم ینباتوجه به ا

اري افـزایش خودآگـاهی فـرد    رفتـ   ـ   مان شـناختی در

رفتـاري باعـث    ـ  باشـد بنـابراین درمـان شـناختی     مـی 

کاهش افکار غیر منطقی و دالیل بی مورد براي اهمـال  

 آمـوزان  دانشکاري شده و باعث کاهش اهمالکاري در 

کاري را  روان شناسان و مشاورانی که اهمال. شود می

راد نگرند، معتقدنـد افـ   شناختی می به عنوان یک مسأله

بــه دلیــل افکــار و باورهــاي غلــط در مــورد چگــونگی 

اصطالح . کنند ها اهمال کاري می شرایط و نتایج فعالیت

 ،انـد  را به این صورت تعبیـر کـرده  » رمز اهمال کاري«

افرادي که انجـام کـار را بـه صـورت آسـان و بـدون       

هاي مختلف، انتظـار   ال در زمینه تالش، اما کامل و ایده

و   میســتانه پــایین در تحمــل و ناکــاداشـته و ضــمناً آ 

ویژگـی رایـج در چنـین    . )12(دهند انجام کار نشان می

بنـابراین  . باشـد  باورهایی غیر منطقی بـودن آنهـا مـی   

ــان شــناختی  هــدف ــر  ـ هــاي درم ــاري تغیی ــز «رفت رم

نظریه درمان شـناختی بـر ایـن    . باشند می» کاري اهمال

ري باور است کـه از طریـق راهبردهـاي متعـدد یـادگی     

تـر و   کـار رفتـار سـازگارانه    تـوان در افـراد اهمـال    می

کـاهش   خودکارآمدتر ایجاد نمـود و از ایـن طریـق بـه    

  ).13(کاري کمک نمود رفتار اهمال

ــم ــوان   هـــ ــا عنـــ ــی بـــ ــین پژوهشـــ  چنـــ

بـا  » گیـري  ورزي رفتـاري و تصـمیم   تعلـل «بینـی  پیش«

انجـام  » توجه به باورهاي فراشـناختی در دانشـجویان  

ن پژوهش نشان داد که اطمینان شناختی نتایج ای. دادند

و خودآگــاهی شــناختی از ابعــاد باورهــاي شــناختی،  

بنابراین با . )14(بینی کردند ورزي رفتاري را پیش تعلل
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تــوان  تعلــل را در  مــیاســتفاده از تغییــرات شــناختی 

  .کاهش داد آموزان دانش

ــوزش    ــان داد آم ــایج نش ــري از نت ــش دیگ بخ

داري در  یثیر معنـ أري تـ رفتـا   ـ  هـاي شـناختی   تکنیک

ایـن یافتـه بـا    . ندارد آموزان دانشکاهش افسردگی در 

ــد هــاي هــاي تحقیــق یافتــه  )15(فرامــرزي پیشــین مانن

اري و درمان ــرفتـ   درمان شناختی. باشد میناهمسو 

در  هـاي درمـانی   شناختی یکی از پرکاربردترین روش

ــت  ــردگی اس ــاهش افس ــ  .)16(ک ــدم ت ــوزش أع ثیر آم

رفتـاري بـر افسـردگی در ایـن     ـ   ناختیهـاي شـ   تکنیک

طـول   تواند به این دلیـل باشـد کـه معمـوالً     میپژوهش 

دوره درمانی  افسردگی از دیگر اختالالت بیشتر است 

مـــدت نتوانســـته بـــر افســـردگی و آمـــوزش کوتـــاه

  .آموزان گروه آزمایش اثر داشته باشد دانش

هـاي   چنین نتایج نشـان داد آمـوزش تکنیـک    هم

 آموزان دانشسطح اضطراب  در  تاري بررف ـ  شناختی

هــاي  هــاي پــژوهش حاضــر بــا یافتــه  یافتــه .اثــر دارد

اي اخیـر همسـو   هـ  هـاي انجـام شـده در سـال     پژوهش

ــی ــد م ــاري    .باش ــناختی رفت ــان ش ــوعی )CBT(درم ، ن

کنـد تـا بـه     درمانی است که به بیماران کمـک مـی   روان

درك افکار و احساساتی که بر روي رفتارشـان تـأثیر   

درمان شناختی رفتاري در حال . گذارد، نایل گردند می

حاضر براي درمان تعداد زیادي از اختالالت، از جملـه  

، اعتیاد، افسردگی و اضطراب بـه کـار   )فوبیا(ها  هراس

درمان شناختی رفتاري عمومـاً کوتـاه   . شود گرفته می

مدت است و بر کمک به بیمـاران در پـرداختن بـه یـک     

در خالل دوره درمـان، فـرد   . مشکل خاص تمرکز دارد

گیـرد کـه چگونــه الگوهـاي فکـري مخـرّب یــا       یـاد مـی  

کــه داراي تـأثیرات منفــی بـر روي رفتــارش     مـی مزاح

ماهیـت رویکـرد   . شناسایی کند و تغییر دهـد  هستند را

شناختی رفتاري این است، که محصوالت شـناختی آن  

ــت ــان موقعی ــا و پاســخمی ــاري و  ه هــاي عــاطفی، رفت

شـوند و بـه ایـن ترتیـب ایـن       ی واسطه میفیزیولوژیک

سخ رفتـار  رویکرد، یک بسط مهم از الگوي محرك و پا

  .انسان است

آمــوزش بخــش دیگــري از نتــایج نشــان داد   

رس در ـــ رفتاري بـر سـطح است   ـ  هاي شناختی تکنیک

 بـر  رفتـاري  ـ  شـناختی  درمـان . اثر دارد آموزان دانش

 عالیـم  و عـاطفی  اخـتالل  کـه  اسـت  اسـتوار  فرض این

 پیـدا  ادامـه  منطقـی  غیر تفکر نتیجه در رفتاري، اختالل

 متنـوع  هـاي  تکنیـک  از اسـتفاده  بـا  توانـد  مـی  و کند می

 هـاي  هجلسـ  طـی  در تنها نه شناختی و عاطفی رفتاري،

 تکلیـف،  ارایـه  صورت به جلسات بین در بلکه درمانی،

 قابـل  رفتـار  بـر  رویکـرد  ایـن  چـون  و کنـد  پیـدا  تغییر

 هاي روش در. دارد بسزاییثیر أت دارد، تأکید مشاهده

 داراي آموزان دانش تا شود می تالش رفتاري-شناختی

 آنهـا  از کـه  زایـی  استرس و افکار آشفته از استرس را

 آمـوزش  وضـوح  بـه  آنهـا  به. سازند آگاه زند، می سر

 در کـه  را ناسـازگارانه  هـاي  خودگویی تا شود می داده

 ساخته برطرف شوند، می طرح زا استرس هاي موقعیت

 بـه  خـود  در را تفسـیر  بینانـه  خـوش  نسـبتاً  ايه راه و

ــود ــد وج ــان در. آورن ــان، جری ــع درم ــویق مراج  تش

 سـؤال  مـورد  را خـود  کننـده  ناراحت افکار شود تا می

 بـا  مقابلـه  بـراي  جـایگزین  هـاي  خودگویی و دهد قرار
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 آمــوزش بنــابراین .)17( نمایــد طراحــی را اســترس

 با مؤثر مقابله براي را موزانآ دانش رفتاري ـ شناختی

 طریق از استرس ، احتمالی بیرونی و بازدارنده اثرات

 افـزایش  و مثبـت  خودگـویی  و خودکارآمـدي  افزایش

 افکـار  بـا  چـالش  و آمـوزان  دانـش  سازگاري و تحمل

  .کند می آماده منفی خودآیند

  
  گیري نتیجه

هــاي شــناختی ـ    در مجمــوع آمــوزش تکنیــک

ــ   ــاهش تعل ــث ک ــاري باع ــترس  رفت ــطراب و اس ل، اض

شود و روش مفیدي براي کاهش اختالالت رفتاري  می

شود مشـاوران، دبیـران و    میپیشنهاد بنابر این . است

رفتاري توجـه   ـ  هاي شناختی والدین به آموزش تکنیک

کمک کنند  آموزان دانشتا بتوانند به  ویژه داشته باشند

 تا به دور از انواع مشکالت مانند اضـطراب و اسـترس  

تمـام تـالش خـود را جهـت دسـتیابی بـه        ؛و افسردگی

  .اهداف فردي و اجتماعی اعمال کنند

  
  تقدیر و تشکر

این مطالعه حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد 

آقاي سید اسالم حصار با موضوع اثربخشی آموزش 

تکنیک هاي شناختی  رفتاري بـر  اسـترس، اضـطراب،    

متوسـطه  آموزان دختـر مقطـع    افسردگی و تعلل دانش

ــی،   ــتان بهمئ ــگاه شهرس ــوب دانش ــگاه آزاد  مص دانش

 بـا  بـود کـه  اسالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات یاسـوج     

.شــــد انجــــامدانشــــگاه مــــذکور حمایـــت مــــالی  
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Abstract: 
 
Background & aim: The purpose of this study was investigating the effectiveness of cognitive- 
behavioral techniques training on procrastination, stress, anxiety and depression of high school 
female students.  
 
Methods: The present quasi experimental pretest-posttest plan with 2 groups was selected to 
conduct this study and Procrastination, depression, anxiety and stress questionnaires were used to 
collect data. Population of this study was all Bahmeie high school female students of natural 
science in 2011-2012 academic years, 60 of them selected through random cluster sampling 
techniques as the sample of research. They were placed in 2 groups of 30 subjects (1 control 
group and 1 experimental group). After the pretest, the participants in experimental group were 
given cognitive- behavioral techniques training for one hours in 8 sessions. The control group did 
not receive any traning in all these session. After the sessions, these groups were evaluated once 
again.  
 
Results: analysis of MANCOVA showed that post test procrastination, anxiety and stress of 2 
groups had meaningful difference but difference between post-test of 2 groups in depression hadn't 
been meaningful. 
 
Conclusions: training of cognitive-behavioral techniques reduced procrastination, anxiety and 
stress in experimental group in comparison with control group but it did not have a meaningful 
effect on control group depression. 
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