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 روانشناختی افراد مبتال به اختالل اضطرابی  پریشانی  بر   یجانیه  یعقالن  یرفتار درمانبررسی تاثیر  

 2*شهرام وزیری ،1کینوش کاشف کیوان 

 چکیده 

  و   دارد  عهده   در ارتباط با سالمت افراد بر   متفاوتي   کارکردهای  و  وظایف  اجتماعي،   واحد   نخستین  عنوان  به  خانواده   مقدمه: 

  و  باورهای منطقي  است که دراین میان  فردی  بین  تعامالت  و  کنش  شكل گیری  و  هنجارها  ارزش ها،  اصلي یادگیری  مكان

رفتار    یرتاث  يبررس.پژوهش حاضر با هدف    داند   مي   در خانواده  پذیری  آسیب  و   پذیری  انعطاف   عوامل  مهمترین  از  غیرمنطقي

 ي صورت گرفت.افراد مبتال به اختالل اضطراب يروانشناخت يشان یبر پر  یجانيه يعقالن  ي درمان

  جامعه  .بود(  کنترل  گروه  با   آزمون  پس  -  آزمون  پیش  صورت  به) آزمایشي  نیمه  نوع  از  و  کاربردی  پژوهش  این  روش پژوهش:

  آزمودني  انتخاب  از  بود. پس  تهران  شهر  لقمان  مارستانیب  به  کننده  مراجعه  اضطرابي  اختالل  تشخیص  با  افراد  حاضر  پژوهش

( کنترل  گروه   هیجاني و  عقالني   درماني   رفتار)  گروه   دو   در  تصادفي   طور  به  شده،   انتخاب  نفر  20  ،   ورود   مالکهای   رعایت  با   ها 

 از  استفاده  با  آزمون  پس  -آزمون  پیش  آزمایشي  طرح  پژوهش،  این اجرای  برای  .قرار گرفتند(  نفر  10  هرگروه)  مساوی  طور  به

 .  بود( ساعته دو جلسه یک هفته  هر)ماه سه تحت آزمایش گروه و شد (اجرا DASS) استرس  اضطراب افسردگي مقیاس

  معناداری  طور  به  رفتاردرماني عقالني هیجاني  مداخله  نشان داد  نتایج  . شد  تحلیل  کوواریانس  تحلیل  روش  با   نتایج   یافته ها:

)p  ،552/5=F=05/0ي)اضطراب)روانشناخت  ي شانیپر  در واسترس)p،880/1= F=05/0(،افسردگي   )05/0=p،232/2= F  )  

 .  شد واقع مؤثر بیماران

کاستن   و  در جهت بازشناسي وسیع تر باورهای غیر منطقي خود  رفتاردرماني عقالني هیجاني با کمک به مراجع  نتیجه گیری:

 از اضطراب)سرزنش خود( و خصومت)سرزنش کردن دیگران و جهان( باعث کاهش مشكالت روانشناختي آنان مي شود. 
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 روانشناختی افراد مبتال به اختالل اضطرابی   پریشانی بر یجانیه یعقالن  یرفتار درمانبررسی تاثیر  

 : مقدمه

 ک یآنها خانواده را به عنوان    شتریدرمان و مهار مشكالت خانواده بوجود آمده است که ب  یبرا  يگوناگون  یكردهایامروزه رو

توام  واضطراب  گذر از مراحل مختلف تكامل خانواده با استرس    دهنديقرار م  يابیو ارز  يمورد بررس  دهیچیو ساختار پ   ستمیس

  يتعادل تالش م  یبرقرار  یاست و همواره برا  يعیطب  ریو غ   يعیطب   هایاست و خانواده همواره در حال کشمكش با استرس

ا  ي. در صورتکند بروز نشانه  نی که خانواده در  امكان  به بن بست برسد،  اضطراب مرضي طیف  وجود دارد    يمرض  های  راه 

از اختاللگسترده اختالل به ها گستردهزدگيهای غیرموجه و وحشتهای شناختي و بدني تا ترسهای اضطرابي را که  اند، 

کند. ترس  هایي چون ترس و اضطراب تعریف ميانجمن روانپزشكي آمریكا اختالالت اضطرابي را با مشخصه  (. 1آورد )وجود مي

طبق  به صورت یک پاسخ هیجاني نسبت به تهدید واقعي یا ادراک شده و اضطراب نیز با پیش بیني وقوع تهدیدی در آینده.  

 وعیبزرگساالن ش  انیدرصد در م  9/2درصد در نوجوانان و    9/0  ری الل اضطراب فراگاخت  (2013)1كا یآمر  يآمار انجمن روانپزشك

امروزه سالمت افراد در    نكه،یبا توجه به ا  (2)اختالل مبتال شوند.   نیکه زنان دو برابر مردان احتمال دارد که به ا  یدارد به طور

  نیدر ا  دچار پریشاني روانشناختيمورد توجه قرارگرفته است و افراد    يزندگ   تیفیک  ياصل  یها طهیاز ح  يكیخانواده به عنوان  

عمده  طهیح مشكالت  و  مسائل  با    یااز  مرتبط  مسائل  ابتدا  در  لذا  دارند.  روانشناختيبرخورد  شامل    پریشاني  که 

 مي گیرد. قرار   يمورد بررساضطراب،افسردگي واسترس مي باشد، 

به دو شكل نگراني و نش خوار فكری بروز مي کند. اشخاصي که تجربه نگراني دارند یک دلواپسي شدید و  اضطراب معموالً 

(. نگراني مانند نشخوار فكری به صورت 3مقاومي نسبت به رویدادهای منفي احتمالي که ممكن است در آینده رخ دهد، دارند. )

ل نشخوار فكری دقیقا همانند نگراني نیست.  دهد با این حامرور ذهني مكرر افكار مرتبط با ناراحتي و پریشاني هیجاني رخ مي

محتوای نشخوار فكری مي تواند رویدادهایي که در گذشته، حال و آینده باعث پریشاني و ناراحتي هیجاني شده )یا خواهد  

توانند  شد( را در بر بگیرد ولي محتوای نگراني بیشتر درباره رویدادهای آینده است با این وجود در زمینه اضطراب این دو مي 

 (.  4مكمل هم باشند)

یكي از   ستین  دهیپوش  يبر کس  یا ناسازگارانه  سازگارانه  یو بروز رفتارها  اضطراب افراد  یر یخانواده در شكل گ  طیمح  ریتاث

  شده   طراحي  نحوی  به  مداخالت درماني بر روی اضطراب، رفتار درماني عقالني هیجاني است. رفتار درماني عقالني هیجاني

  فلسفي   تمرین  و   بیشتر  پاالیش  برای  شناسانده،  بیمار  به  را  عاطفي  مشكالت   جلسه،  ده   تا   یک  ظرف   مدت،   کوتاه   در  که  است

رفتار درماني  دهد که  (. تحقیقات نشان مي5)روند    کارمي   خانوادگي به   مشكالت   وردم  در  را  آن   اغلب  که   خود  زندگي   منطقي

   (.6بر کاهش اضطراب موثر است )  عقالني هیجاني 

  مي  شناختي   پذیری  آسیب  و   پذیری  انعطاف  عوامل  مهمترین  را  غیرمنطقي  و   باورهای منطقي  هیجاني  عقالني   درماني  رفتار

(.  8)  غیرمنطقي   و   منطقي  باورهای  -  شود  مي   تقسیم  باور  نوع  دو   به   هیجاني   عقالني   درماني   رفتار   در  (. نظام باورها7)  داند

باورهای   به  که  غیرمنطقي  باورهای   برای  مبنایي  و  واقعیت  با  مغایر  غیرکاربردی،  متعصبانه،  سختگیرانه،  آمیز،  مبالغه  عنوان 

 رویكرد رفتار   طبق  (.  9برساند)  آسیب  دیگران  روابطش با  و  فرد  به  که  دارند  را  پتانسیل  این  هستند،  روانشناختي  مشكالت

محققان در پژوهشهای  .  دارند  هیجاني و رفتاری اختالالت ایجاد در اساسي نقش منطقي غیر باورهای  هیجاني، عقالني   درماني

و اختالل    ( 10گناه)  و   خشم  (،13استرس )  (،11،12اضطراب)  (،10)  پریشاني روانشناختي با منطقي   غیر  باورهای   خود به نقش 

نمودند    افتیرا در  یرفتار  يجان یه  ي که  درمان عقالن  ينینشان داد والد( پرداخته اند.نتایج پژوهش کاالهان نشان داد  9خوردن)

 (. 11.)( را نشان دادند تیو عصبان ي) اضطراب، افسردگ روانشناختي ي شانیاز پر یتر نییسطوح پا

 
1.  American Psychiatric Association 
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  شوند.  مي  سازنده  رفتاری  و  هیجاني   واکنشهای  به  منجر  و   هستند  واقعیت  با   منطبق  منطقي،  سالم،  منطقي باورهای   باورهای 

  به  اشاره)  خوشایندی  ،(  پذیر  انعطاف  تمایالت  و  ها  خواسته  به  اشاره)  برتری  عنوان  به  اساسي  مقوله  4  در  باورهای منطقي

  و غیرقابل   منفي وقایع  تحمل و ایستادگي در مقابل )ناامیدی  تحمل  ، (  گرایانه واقع معنای  به زندگي  منفي   های  واقعیت  ارزیابي

 چیزی  اگر  حتي  ،   کند   اتخاذ   را  جهان  و  دیگران  ،  خود  شرط  و  قید   بدون  پذیرش غیرمشروط خود و دیگری)پذیرش  و(  تحمل

این    که  دهد   مي  نشان  کننده  محافظت  یک عامل  عنوان  به  منطقي  باورهای  (.13)ندهد( است    رخ  خواسته وی  یا  دلخواه  به

  بین  مثبت  رابطه.  کند  مي   تعدیل  را  اضطراب  و   افسردگي  پریشاني،  هیجاني  حاالت  و  منطقي  غیر  باورهای  بین  ارتباط  باورها 

  سطح  اگر  و  باشد  پایین  باورهای منطقي   سطح  که  است  تر  قوی  حالي  در  اضطراب  و  افسردگي  پریشاني،  و  غیرمنطقي  باورهای

 . (14است) تر این رابطه ضعیف باشد   باال منطقي باورهای 

  غیر  افكار(. در این روش  15سعي مي کند تا افكار و باورهای غیر منطقي  مراجع اصالح شود) رفتار درماني عقالني هیجاني

ار  قویاً به قسمت آگاهي او مي آورد و او را متوجه آن ها مي نماید، به مراجع نشان مي دهد که چگونه این افك  را  مراجع  منطقي

غیر منطقي باعث ناراحتي عاطفي او شده است، روشن مي نماید که غیر منطقي بودن جمالت دروني دقیقاً در چه مواردی 

است و به او مي آموزد که چگونه مجدداً فكر کند و این جمالت غیر منطقي را دوباره سازی کند و آن ها را به صورت افكار 

   (.16منطقي درآورد)

کلي رفتار درماني عقالني هیجاني، به حداقل رسانیدن نظر گاه اصلي مراجع در زمینه خود تخریبي و    الیس، گفته است هدف

یاری دادن به او در جهت کسب فلسفه ای قابل انعطاف تر و واقعي تر در مورد حیات مي باشد. دو هدف مهم دیگر در رفتار  

ود( و خصومت)سرزنش کردن دیگران و جهان( مراجع و آشنا درماني عقالني هیجاني عبارتند از: کاستن از اضطراب)سرزنش خ

ساختن او با شیوه های مناسب مشاهده و ارزیابي خود و حصول اطمینان نسبت به این که مراجع به بهبود و پیشرفت خویش 

ت بازشناسي (. بدین طریق هدف اصلي مشاوره، آموزش دادن مراجع و کمک به او در جه17در این زمینه ها ادامه خواهد داد) 

بر کاهش مشكالت    يجانیه  يعقالن   يدر خصوص آموزش رفتار درمانوسیع تر با عقاید غیر منطقي خود مي باشد. همچنین  

ارتباط    يجانیو ه  يفكری مرتبط با رفتار و احساس که با مشكالت روان  ندهاییبر فرا  كردیرو  نیتوان گفت در ا  يم  يروانشناخت

مسئله،    نیشوند و ا  يم  ق یرفتار تشو  رییافكار خود در مورد تجارب فردی و تغ  رییشود. افراد در گروه برای تغ  يم  دیدارند تاک

با    يمنطق  ریباورهای غ   ي نیگزیبه لزوم جا  ي جانیه  يعقالن  ي دهد. در رفتار درمان  يم  رییاحساس فرد را نسبت به خودش تغ

 را شود تا الگوهای فكری ناکارآمد  يدر مراحل درمان، به فرد کمک م یيرهاشده و با ارائه راهكا دیدر فرد تاک يباورهای منطق

ب احساس  به  م  ي تیکفا  يکه  منجر  فرد  تشخ  يدر  منطق  صیگردد،  فكری  الگوهای  با  را  آن  و  جایگز  يداده  کارآمد    نیو 

در تحقیقي با موضوع ابزار سنجشي رفتار درماني عقالني هیجاني بر روی عالیم اضطراب  1.اولتین، هیالند، والریز و دیویدسازد

دانشجوی ایرلند شمالي انجام گرفت نتایج نشان داد رفتار درماني عقالني هیجاني در    397و افسردگي که بر روی جمعیت  

تحقیقي با موضوع اثربخشي   2اوگو و آالده  ایفیدی،. (18کاهش عالیم افسردگي و اضطرابي دانشجویان نقش معني داری دارد)

رفتار درماني عقالني هیجاني در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان در بین دانش آموزان متوسطه دوم شهر ایدو در نیجریه  

و    ، تحقیق آنا نشان داد که بكارگیری رفتار درماني عقالني هیجاني در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان نقش معني دار

 .(19بسزایي دارد)
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  کاهش   بر هیجاني   عقالني  درماني   با توجه به موارد ذکر شده تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویي به این سوال است که آیا رفتار

 اضطرابي تاثیر دارد؟ اختالل به مبتال افراد پریشاني  و  افسردگي اضطراب،

 روش پژوهش: 

 پس آزمون و گروه کنترل است.   –، نیمه آزمایشي همراه با پیش آزمون  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش

  پرونده   دارای  کهبود    تهران  شهر  لقمان  مارستانیب  به  کننده   مراجعه  اضطراب  اختالل  تشخیص  با  افراد  حاضر  پژوهش  جامعه

  طي  نفر در قالب دو گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. گروه آزمایش   20در این پژوهش    . بودند  1398-99  سال  در  فعال

  هیجاني مورد روان درماني قرار گرفتند.   عقالني  درماني  گروهي با روش رفتار  صورت  به  و(  ساعته  دو  جلسه  یک  هفته  هر)ماه  سه

، روانپزشک   صیتشخ  به  اضطرابي  اختالل  یبرا  DSM-5  صیتشخ  های  ک   مال  بودن  دارامالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از:  

  حداقل   بودن  دارا،  سال  50  حداکثر   و   سال   18  سن   حداق  داشتن،  پژوهش  به   ورود   از  قبل   شناختيروان  ی ها  درمان  افتیدر  عدم 

  نمونه   روش  به  پژوهش   این  نمونهي.  کتب  نامه  تیرضا  یامضا  و  پژوهش   در  شرکت  یبرا  ماریب  موافقت،  پلمید  التیتحص  سطح

  و به شیوه نمونه گیری در دسترس بود. هدف بر مبتني گیری

 : ابزارهای  پژوهش شامل

سئوالي است که عالیم افسردگي،    21مقیاس افسردگي اضطراب استرس یک آزمون     :1مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس

مي سنجد. این آزمون از سه زیرمقیاس افسردگي، اضطراب و   3تا    0اضطراب و استرس را در مقیاس چهار درجه ای از نمره  

استرس تشكیل شده است. نمره فرد در هر مقیاس بر حسب هفت گویه مختص آن مقیاس سنجیده مي شود. این مقیاس یكي 

آن در پژوهش های متعدد تایید    3و روایي  2محسوب مي شود و پایایي   از ابزارهای معتبر برای سنجش نشانه های عواطف منفي

( ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس افسردگي اضطراب استرس را در مورد نمره نمونه هایي از  2005بشارت ) (. 22شده است )

برای کل مقیاس گزارش   91/0برای استرس و    89/0برای اضطراب،    85/0برای افسردگي،    87/0(  n=  278جمعیت عمومي )

برای    87/0برای اضطراب،    91/0برای افسردگي،    89/0(   n= 194کرده است. این ضرایب در خصوص نمره نمونه های بالیني )

برای کل مقیاس گزارش شده است. این ضرایب، همساني دروني مقیاس افسردگي اضطراب استرس را در حد    93/0استرس و  

مقیاس افسردگي اضطراب استرس از طریق اجرای    4( روایي همزمان، همگرا و تشخیصي )افتراقي( 23خوب تایید مي کنند.)

و مقیاس سالمت    (NAS)  7، فهرست عواطف مثبت و منفي(BAI)  6، مقیاس اضطراب بک 5مقیاس افسردگي بک همزمان  

(.  23در مورد آزمودني ها و مقایسه نمره های دو گروه جمعیت عمومي و بالیني محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت ) 8رواني

دنیها در مقیاس های افسردگي، اضطراب و استرس با نمره های  نتایج ضرایب همبستگي پیرسون نشان داد که بین نمره آزمو

(  > p 001/0) 61/0تا  44/0افسردگي بک، اضطراب بک، عواطف منفي و درماندگي روانشناختي همبستگي مثبت معنادار از 

این نتایج    ( وجود دارد.> p  001/0)  58/0تا    41/0و با عواطف مثبت و بهزیستي روانشناختي همبستگي منفي معنادار از  

 ( 23روایي همزمان، همگرا و تشخیصي مقیاس افسردگي اضطراب استرس را تایید مي کنند.)

 
1 . Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
2. reliability 
3. validity 
4. discriminant 
5. Beck Depression Inventory 
6. Beck Anxiety Scale 
7. Positive and Negative Affect Schedule 
8. Mental Health Inventory 
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پروتكل رفتاردرماني عقالني هیجاني براساس راهنمای گام به گام رفتار درماني عقالني هیجاني ، نوشته ویندی درایدن تنظیم  

 شده است.  

 الیس آموزشی مداخلۀ در شده درج اهداف . سرفصل1جدول شماره  

Table 1. Objectives listed in the Ellis Educational Intervention 

 هدف جلسه

 الیس  رویكرد منطق از کلي درک اعتماد، جلب و ارتباط ایجاد اول 

  ABCD الگوی ارائۀ و آلیس رویكرد اصلي مفاهیم معرفي دوم

 اضطراب  شكل گیری چگونگي به نسبت آگاهي ایجاد سوم

 غلط باورهای و منطقي خطاهای شناخت چهارم

 اضطراب آور  و ناکارآمد بدبیني آور، ناامیدکننده، افكار کنترل  و شناخت چگونگي آموزش پنجم 

  ABCDالگوی به توجه با درست شناخت و باورها جایگزیني و غلط باورهای حذف و تغییر ششم

 آنها  تغییر و ناخوشایند هیجانهای تشخیص هفتم

  ABCD الگوی به توجه با آنها تغییر منظور به ناکارآمد رفتارهای روی کار هشتم

 مسئله  حل روش آموزش نهم

 دست آوردها  ماندگاری منظور به برنامه هایي ارائۀ دهم

 

  مطالعه  ن یا  در  گرفته  صورت  ی ها  لیتحل  ي تمام  با توجه به نوع پژوهش، در این تحقیق از تحلیل کواریانس استفاده شده است. 

 گرفت.  انجام SPSS  هجدهمین ویرایش نرم افزار از استفاده  با

 : یافته ها

نمونه تحت مطالعه شامل جنسیت، تحصیالت و   توصیفي مربوط به عوامل جمعیت شناختي  هایشاخص  2  یجدول شماره

 دهد. سن را نشان مي

 نمونه تحت مطالعه  توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی  هایشاخص  : جدول 2  یجدول شماره

Table 2: Table of descriptive indicators related to demographic factors of the sample 

under study 
 گروه ها  سطوح  متغیر

REBT  کنترل 

 6 5 مرد *جنسیت

 4 5 زن 

 10 10 کل

 3 4 دیپلم  **تحصیالت



 روانشناختی افراد مبتال به اختالل اضطرابی   پریشانی بر یجانیه یعقالن  یرفتار درمانبررسی تاثیر  

 1 1 دیپلم فوق 

 4 3 لیسانس

 1 1 فوق لیسانس 

 1 1 دکتری

 10 10 کل

      

انحراف  میانگین  حداکثر حداقل ها گروه 

 معیار

 REBT 19 48 32/90 10/06 ***سن

 11/12 33/10 49 18 کنترل 

*0/31, P=581/3 = 2χ        **0/995, P=067/3 = 2χ        **0/917, P=169/0 = F 

ها از نظر متغیرهای جنسیت و سطح تحصیالت انجام شد و به دلیل بزرگتر  کای اسكوئر جهت بررسي همگني گروهآزمون  

آزمون از  بودن سطوح معناداری  تفاوت معناداری بین فراواني طبقات مختلف متغیرهای  مي  05/0ها  نتیجه گرفت که  توان 

اه از نظر این متغیرها همگن بودند. جهت بررسي همگني  های درماني و گوجنسیت و سطح تحصیالت وجود نداشت و گروه 

ها از نظر متغیر سن آزمون تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. نتیجه حاکي از آن بود که به دلیل بزرگتر بودن سطوح گروه

درماني و گواه از نظر های  ها از نظر سن تفاوت معناداری وجود نداشت و بنابراین گروه، بین گروه05/0ها از  معناداری آزمون

 متغیر سن همگن بودند. 

 هایگروه  افسردگی و اضطراب بیماران مربوط به نمرات پریشانی،   های توصیفی: شاخص3ی جدول شماره

REBT  آزمونپس   و  آزموندر پیش   و کنترل  

Table 3: Descriptive indices related to anxiety, depression and anxiety scores of 

patients in REBT and control groups in pre-test and post-test 

 کنترل REBT شرایط  متغیر 

میان 

 گین

انحراف 

 معیار 

میانگی

 ن

انحراف 

 معیار 

ی 
شان

پری
 

پیش 

 آزمون 

26/2

0 

5/77 27/40 5/66 

11/0 آزمون پس

0 

1/70 29/80 4/94 

ی 
سردگ

اف
 

پیش 

 آزمون 

25/2

0 

6/48 27/00 4/55 

10/0 آزمون پس

0 

1/63 27/80 4/47 



 138-149ص   30(3، پیاپی )1400سوم، پاییز،  م، شماره یازدهفصلنامه خانواده و بهداشت، دوره 

Family and health Quarterly, vol11, Issue 3, Autumn 2021, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 کاشف 7

ب
ضطرا

ا
 

پیش 

 آزمون 

28/4

0 

6/10 26/00 6/67 

11/4 آزمون پس

0 

2/67 28/40 6/10 

 

های  در گروه  نمرات پریشاني، افسردگي و اضطراب بیماران  گرایش مرکزی و پراکندگي   های توصیفيِ، شاخص3ی  جدول شماره

REBT  های  مقیاسنمرات تمامي خردهبراساس اطالعات این جدول،    دهد.  نشان ميرا    آزمونپسو   آزموندر پیش  و کنترل

تواند نشان از تأثیر مداخالت درماني بر کاهش پریشاني،  این موضوع مي  آزمون کاهش یافته است.در پس  REBTهای  گروه

 افسردگي و اضطراب بیماران باشد که معناداری آن در قسمت آزمون فرضیات بررسي شده است. 

 

 هاهای اثرات بین آزمودنینتایج آزمون:  4ی   دول شمارهج

Table 4: Results of effect tests between subjects 

متغیرهای وابسته 

 آزمون( )نمرات پس

مجموع 

 مجذورات

درجه  

 آزادی 

مجذور  

 میانگین 
F 

سطح 

 معناداری

مجذور اتای  

 تفكیكي

 0/874 0/001 76/182 2688/187 1 2688/187 پریشاني 

 0/865 0/001 70/481 1/663 1 1/663 افسردگي

 0/796 0/001 42/951 0/047 1 0/047 اضطراب 

ها معناداری تأثیر متغیر این آزمون .  دهدرا نشان ميها  جهت بررسي اثرات بین آزمودني  F  هاینتایج آزمون  4  یجدول شماره

آزمون( به صورت جداگانه پس از کنترل اثر متغیرهای همپراش )پیشمستقل را بر هر یک از متغیرهای وابسته )نمرات پس

در ارتباط با تمامي متغیرهای وابسته به دلیل      REBT  گروه   دهد کهنتایج این جدول نشان ميکند.  ها( بررسي ميآزمون

  REBT گروه میان دو تردقیق اند. به بیان، بایكدیگر تفاوت آماری معنادار داشته05/0کوچكتر بودن سطوح معناداری آنها از 

، و (=η0/001, p=70/481F ,2=0/865) ، افسردگي  ( =η0/001, p=76/182F ,2=0/874)  متغیر پریشاني  از نظر  و کنترل

همچنین از   .داشتوجود    تفاوت معنادار  آزمون،های پیش( با مهار اثر میانگین =η0/001, p=42/951F ,2=0/796)اضطراب  

به بیان دقیق.  (1988تأثیر این تفاوت بزرگ بوده است )کوهن،  توان نتیجه گرفت که  مي  تفكیكيطریق ضرایب مجذور اتای  

درصد در تبیین پراکندگي    5/86پراکندگي مشاهده شده در متغیر پریشاني،    درصد در تبیین  4/87متغیر مستقل    گروه  تر،

 نقش داشته است.پراکندگي مشاهده شده در متغیر اضطراب  درصد در تبیین 6/79 ومشاهده شده در نمرات افسردگي  

 بحث و نتیجه گیری

نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد رفتاردرماني عقالني هیجاني بر کاهش اضطراب، افسردگي و پریشاني مؤثر است.  

و ایفیدی، اوگو  (10(، واساال و همكاران)11کاالهان و واتسون)  (، 16نتایج یافته های پژوهش با یافته های بوچمن و همكاران)

 ( همسو است.19)1و آالده 

 
1.  Eifediyi, Ojugo, & Aluede 



 روانشناختی افراد مبتال به اختالل اضطرابی   پریشانی بر یجانیه یعقالن  یرفتار درمانبررسی تاثیر  

بر    ین رویكردگفت در ا  ي توانم  کاهش مشكالت روانشناختي  یجاني بره  يعقالن   يآموزش رفتار درمان  يدر خصوص اثربخش

برای   گروه  . افراد دري شودم   یداط دارند تاکارتب  یجانيو ه  يروان  مشكالت  فكری مرتبط با رفتار و احساس که با  یندهایفرا

 ییرتغ  خودش  مسئله، احساس فرد را نسبت به  ین و ا  ي شوندم  یقتشو  ییر رفتار افكار خود در مورد تجارب فردی و تغ  ییرتغ

شده و با    ید در فرد تاک  ي باورهای منطق  ي بامنطق  یرباورهای غ   یگزیني به لزوم جا  یجاني ه  ي عقالن  يدر رفتار درمان ي دهد.  م

در فرد منجر  ي کفایتيرا که به احساس ب   ناکارآمد  تا الگوهای فكری ي شودمراحل درمان، به فرد کمک م   یي در ه راهكارهائارا

  با   ي،آموزش گروه  ینسازد. نوجوانان تحت ا  جایگزین  و کارآمد  يداده و آن را با الگوهای فكری منطق  تشخیص  ،ي گردد م

یجانات  به ه  ي منف  یجانات ه  ییرتغ  یجهو ناکارآمد و در نت  یر منطقي و کارآمد به جای باورهای غ   يای منطقباوره   جایگزیني

 (. 23ي نمایند)را تجربه م يشادکام  یش، افزامثبت

باورها و اعتقادات و نوع    کنديم  یفو او را تعر  بخشديو رفتار انسان معنا م   ي گفت که آنچه به زندگ  ینچن  همچنین مي توان

  دهد يم  ي که به زندگ  ایيبراساس باورها و معان  ی . واندیشدياست که م  یزیاست انسان همان چ  یهياست. بد   یعه او به وقانگا

نوع شناخت و باور آنان است و    شود، يحادثه مشترک م  یکو آنچه باعث تفاوت دو فرد در برخورد با    کند يبا مسائل برخورد م

  یو »حتماًها« «یدها»با  یرقدر درگآن ي. افراد گاهشوديآموخته م يخانواده و در تعامالت اجتماع یقامر مهم اغلب از طر ینا

  شانيکه آنچه مانع نشاط و شاداب  دانندياصالً خود نم  يو گاه  برندينم  ذتي ل  یچخود ه  يکنون  ي که از زندگ  شونديم  یرمنطقيغ 

فرد    ي هستند، بر زندگ  یرعقالني و غ   یرمنطقيباورها غ   یناز ا  یاری. از آنجا که بسیرونيمل بخود آنان هستند نه عوا  شود،يم

است که هر ساله    ياز جمله اختالالت  ي مثال، افسردگ  ی. براشونديدر او م  یي ها و تنش يو باعث افسردگ  گذارند يم  ي منف  یرتأث

فرد از خود و از    ید اختالل د  ین فرد است. ا  یمارگونو ب  يمنف  یآن در افكار و باورها  یشهو ر  کند يم  یراز افراد را درگ  یاریبس

  ي زندگ  تواندمي. او نشودينامعقول م  یو موجب رفتارها  کند يم  یفقدرت قضاوت را تضع  کند،ي م  یفرا تحر  یاو از دن  یگراند

  ي افسردگ  یرکز حواس در کار تا خواب شبانه، تحت تأثاز نحوه تمر  ي، زندگ  یهاتمام جنبه  یباً داشته باشد و تقر  یروزمره عاد

 (. 24گیرند)يقرار م

  يمنطق  یرانتخاب اهداف غ   به  شود، دست  يم   يارزش  ياز خود که منجر به احساس ب  يمنطق  غیر  برداشت های  یلافراد به دل

یجاني  ه  ي عقالن  ي رفتار درمان  کنند. در  ي به اهداف خود احساس ناکارآمدی م  یافتنن  دست  با   یجهزنند و در نت  ي و نامعقول م 

  ید فرد تاک  یرمنطقي دربه جای باورهای غ   يباورهای منطق  یگزینيلزوم جا  به  در فرد اذعان شده و   يمنطق  یربه وجود باورهای غ 

  ي اساس  نقش   آن ها   يدر بروز مشكالت روان  ي های زندگ  یتو موقع  یدادها رو  از  افراد  یرنحوه تفكر و تفس  ینهمچن  (. 25)شود  يم

 . شوند ي م افسردگياز جمله استرس و  یجاني ه  ي هایمسبب بروز آشفتگ يمنطق یرداشته و تفكرات غ 

 است   ي واقع  ي در زندگ  یزهای مشكل زا و چالش برانگ  موقعیت فرد با یارویيرو  ینتمر يبه نوع   یفکه انجام تكال  ینتوجه به ا  با

است.   یتدر منزل حائز اهم  یفادامه انجام تكال  یزو ن  آموزش  لساتدر ج  یفشود، ارائه تكال  يدرمان م   یرتاث  یشمنجر به افزا  که

تفكر است که با    یگزینروش های جا  یافتنبرای    کمک  جستجوی  ي،منطق  یرو چالش با تفكرات غ   یي شناسا  شناختي،  فنون

تواند    يشده و فرد م  یجانيهای رفتاری و ه  ییر واکنشدر نظام باورهای فرد منجر به تغ  يو دگرگون   ییرتغ  یجادا  با  روش  ینا

  يمنطق  یراز باورهای غ  ي آگاه یقافراد از طریجاني ه  يعقالن ي کند. در رفتار درمان یرها را درک و تفس یتواقع صحیح به طور

  یوهکه به ش شوند  ي کارآمد و موثر قادر م  هیجانهای تجربه ینو همچن ینانهافكار واقع ب یگزینيافكار و جا ینا با   خود و چالش

 مواجه شوند. ي زندگ  یند با چالش ها و تجارب ناخوشا ینانهواقع ب و ای سازگارانه

ي  شود و اگر چالش  يبدون چالش ط  یدبا  ي دارند که زندگ  ي اعتقاد باور کل  یناز افراد ناخودآگاه به ا  یاریبس  یكرد،رو  ینبراساس ا

  را   يباور کل  ینابتدا ا  ي کندم  يسع  یجانيه  يعقالن  يبر رفتار درمان  يراستا، مداخله مبتن  ین. در ایستدهد، قابل تحمل ن  رخ

  است که اگرچه تا   یرامری اجتنابناپذ  ي مختلف در زندگ  چالش برساند که وجود  ینش ب  ینسؤال برده و سپس افراد را به ا  زیر
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که    ینا  یاتحمل بودن آنها    یرقابلبر غ   يمبن  يطقمن  یچ دلیلاست، اما ه  يتالش و آمادگ  یازمندآور بوده و ن  استرس  حدی

تحمل پریشاني و کاهش مشكالت هیجاني نظیر افسردگي    به  یابي دست  ینبنابرا(.  26یست)  داشته باشند، قابل طرح ن  ید وجودنبا

  چالشهای  نتحمل بود  یرقابل بر غ   ي مبن  يشكستن باور کل -   1:  مرحله  در سه  یجانيه  ي عقالن  ي رفتار درمان  یاندر جر  و اضطراب

  ي زندگ واقعیت همراه با آنها به عنوان یفخف ي منف یجاناتو ه ي زندگ های  چالش یرشپذ -  2کردن آنها  یزآم و فاجعه  يزندگ

با    ینانهواقعب  مقابله  حل مسئله و  ییهایتوانا  یترفتاری در جهت تقو  مهارتهای  آموزش–  3و قابل تحمل برداشت کردن آنها  

نبودن زمان مناسب جهت   اریتـوان بـه در اخت  ي های پژوهش حاضر مـ  ت یشود. از محدود  ي چالشهای قابل حل، دنبال م 

ها بر اساس    يآزمودن  نشیعدم گـز  ،يتصادف  رییآمـوزش، عـدم ارتبـاط پژوهشـگر بـا خانواده ها مراجعان، عدم امكان نمونه گ

داشته   یيباال  ي سالمت عموم  ـزیهـای پـژوهش حاضـر قبـل از مداخلـه ن  ي آنان )ممكن است آزمودن  ي سطح سالمت عموم

ـ   نامربوط، اشاره کرد.   رهاییمتغ ياند (، و عدم امكان کنتـرل تجرب

آنان    يروان  مشكالت  هـای خـود را بـر اسـاس سـطح  يآزمـودن  ینـده شود پژوهش هـای آ  ي م  یشنهادپ   یافته های  بر اساس

ها    يآزمودن  یشرفتپ   میزان  را بـر اسـاس  ي توانند تعداد جلسات درمان گروه  يم  ین،همچن  ینده غربال کنند. پژوهش های آ

خارج شوند و درمانگر بر   درماني  کنند زودتـر از جلـسات  يم  یشرفتپ   یشترکه ب  یيها   ي. به طوری که، آزمودنیندنما  یینتع

آزمودن پ   یي ها  يروی  دارند.  شرفتیمتمرکز شود که  در  پیشنهاد مي  کندتری  عقالني هیجاني  رفتار درماني  اثربخشي  شود 

با هم   باال  پایین، متوسط و  اقتصادی  اجتماعي  با مشكالت هیجاني در طبقات  پیشرفت درمان مراجعان  اضطراب و  کاهش 

 مقایسه شود.

 : محدودیت های پژوهش

نبودن زمان مناسب جهت آمـوزش، عـدم ارتبـاط پژوهشـگر بـا    اریتـوان بـه در اخت  ي های پژوهش حاضر مـ  تیاز محدود

آنان )ممكن    يها بر اساس سطح سالمت عموم  يآزمودن  نشیعدم گـز  ،يتصادف  رییخانواده ها مراجعان، عدم امكان نمونه گ

 يداشته اند (، و عدم امكان کنتـرل تجربـ  یيباال   يسالمت عموم  ـزیهـای پـژوهش حاضـر قبـل از مداخلـه ن  ياست آزمودن

 نامربوط، اشاره کرد.  رهاییمتغ

 : تضاد منافع

 نشده است. انیب نسندگایبا حقوق نو  يگونه تضاد منافع چیه

 :اخالقی مالحظات

 سازمان و آمریكا و ایران روانشناسي انجمن توسط شده مطرح اخالقي  کدهای حاضر، پژوهش در اخالقي مداخالت اجرای برای

 بیماران تمامي  درمورد زیر  مؤلفه های اساس،  این بر  .گرفت قرار توجه مورد ایران اسالمي  جمهوری مشاوره  و  روانشناسي  نظام

 وظیفه شناسي انسان؛ اصل آزادی و شأن به احترام اصل :شد رعایت )پژوهش مراحل از هریک در( پژوهش  در کننده شرکت

 نظام به توجه واصل دیگران رفاه  به توجه اصل تبعیض؛ عدم  اصل آسیب رساني؛ عدم و سودمندی اصل پذیری؛ مسئولیت و

 .جامعه ارزشهای

 :وهشژپ  کاربرد

عملكرد جنسي بهتردر   یي وزناشو یرضامند ، عوامل ایجادکننده بي تابي رواني نتایج این بررسي مي تواند به شناخت بهتر

 .حل مشكالت ناشي از ناباروی کمک کند

 



 روانشناختی افراد مبتال به اختالل اضطرابی   پریشانی بر یجانیه یعقالن  یرفتار درمانبررسی تاثیر  
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