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-اثربخشي مشاوره ي گروهي با روش عقالني

رفتاري بر افزايش سالمت عمومي -عاطفي

 دانش آموزان دبيرستان شهر دزفول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چكيده
رفتاري ، بر  –عاطفي  –اين پژوهش  با هدف برسي اثر بخشي مشاوره گروهي با تأكيد بر روش درمان عقالني 

دانش آموز  03سالمت عمومي دانش آموزان پسر سال هاي اول، دوم وسوم متوسطه صورت گرفت در اين مطالعه 

پسردبيرستان شهيد بابايي دزفول به صورت تصادفي انتخاب شدند. دانش آموزان پسر براساس نقطه ي برش 

نفر ( در يك طرح آزمايشي با پيش  51ر گروه ابزارپژوهش ، به صورت تصادفي به  دو گروه آزمايش و كنترل )ه

رفتاري اليس بر روي گروه  –عاطفي  –روش درمان عقالني  آزمون وپس آزمون با گروه كنترل جايگزين شدند.

جلسه اجرا گرديد،تحليل داده ها با استفاده از تحليل كوواريانس با كنترل پيش آزمون انجام گرفت  53آزمايش در 

كه آموزش مشاوره ي گروهي باعث افزايش مؤلفه هاي سالمت عمومي )كاهش . نتايج نشان داد 

در  افسردگي،اضطراب،شكايات بدني و بد كار كردي اجتماعي (دانش آموزان پسر در گروه آزمايش شده است.

رفتاري اليس يك روش مؤثر در كاهش نشانه هاي روان  –عاطفي  –نتيجه ، درمان گروهي عقالني 

 عالئم دانش آموزان پسر دبيرستاني است .شناختي و بهبود 

 رفتاري ،سالمت عمومي ،روان درماني اليس –عاطفي  –:مشاوره گروهي ،روش عقالني واژه هاي كليدي

  

 مقدمه:

آن عبارت است  سالمت روان به عنوان يكي از مالك هاي تعيين كننده سالمت عمومي افراد در نظر گرفته مي شود كه مفهوم

از:احساس خوب بودن واطمينان از كارآمدي خودو اتكاء به خود،ظرفيت رقابت،تعلق بين نسلي وخود شكوفايي توانايي هاي بالقوه 

 عباس شاه ولی لیال زاهدی اصل، ،1محمدرضا مقدسیان 
 

و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیخ مرتضی انصاری  راهنمایی و مشاوره ارشد کارشناس 1

 دزفول
 روان شناسی بالینی ارشد کارشناس 2
 دانشجوی دکتری رروان شناسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان شیخ مرتضی انصاری دزفول  3

 محمدرضا مقدسيان

 
@gmail.com74m.moghadasian 

 

leilazahediasl@gmail.com 
 

moshaverinfo@gmail.com 
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فكري،هيجاني و.....مي باشد.سالمت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي وكارآمدي هر جامعه ايفا مي كند. ) جهاني هاشمي  و 

 ( 5035نوروزي ، 

يس معتقد است كه بسياري ازناراحتي هاو آشفتگي هادر زندگي افراد ناشي ازعقايد غير منطقي ، غير واقعي وناكارآمد است ال

 كه آنان درباره خود و جهان پيرامون  خود دارند . به عبارت ديگر ،مشكالت رواني افراد نتيجه شناخت هاي نادرست آنان است

ونه بد ، بلكه طرز تفكر ما آن را خوب يا بد مي كند و در نتيجه ، مي توان گفت كه زيرا جهان به خودي خود نه خوب است 

-عاطفي-( . به عبارت ديگر مشاوره ي عقالني 5031هيجان هاي هر فرد ،ناشي از شناخت هاي وي است)ولي زاده ، 

ر منطقي منتهي مي گردد و هدف رفتاري،مبتني بر اين فرض است كه افكار و عقايد غير منطقي به رفتار هاي نامناسب و غي

 (.5033مشاوره كمك به اين افراد در جهت تغيير اين عقايد و جايگزين نمودن آن ها با عقايد منطقي است)حسيني بيرجندي،

قبل از ميالد( يا همان آيين رواقي بنا  501تا11) 5رفتاري را بر اساس فلسفه ي اپيكتاتوس-عاطفي-اليس درمان عقالني

اعث آشفتگي رواني فرد مي شود رويداد ها نيستند بلكه قضاوت يا تفسير فرد از آن رويداد ها است( اليس معتقد نهاد)آنچه ب

بود خود پذيري در هر حال به پذيرش بي چون و چراي درمان جويان توسط درمانگران وابسته است در نظر اليس ما انسان ها 

گر خود را به دليل رفتاري نادرست،موجودي بد تلقي كنيم زندگي سراسر پر از ، فرا تر از رفتار ها و عملكرد هايمان هستيم و ا

ارائه  E-D-C-B-A( نظريه ي شخصيت را بر اساس الگوي 5892اليس ). (2،5833غم و اندوهي خواهيم داشت)شرتز و استون

شكل مي گيرد و B4با مشكلي مواجه مي شود ، سيستم باور وي A0نموده است. بر اين اساس هنگامي كه فرد در نقطه ي 

مراجع را D9در اين قسمت دو گونه پيامد منطقي و غيرمنطقي به وجود مي آيد. درمانگر در نقطه ي  C1باعث به وجود آمدن 

كه جايگزين كردن E7طه ي وادار مي كند كه افكار و عقايد خود را مورد ترديد قرار دهد و با آن ها به مبارزه بپردازد و به نق

 عقايد غيرعقالني و غيرمنطقي با عقايد عقالني و منطقي است برسد.

دغدغه ي پژوهشگر اين است نوجوان با توجه به دوران بحراني و خاصي كه در آن قرار گرفته است يعني فشارزاهاي مختلف از 

و شروع تصميم گيري براي اولين بار همراه با  جمله شكل گيري هويت ، ظاهر شدن عالقه ي جنسي ، جداشدن از واالدين

ديگر تغييرات فيزيكي ،  شناختي وهورموني مي توانند منجر به افسردگي شوند. اين فشارزاها عموما براي دختران و پسران 

وزان متفاوت هستند و ممكن است با افسردگي در دختران بيشتر همبسته باشند. برخي از مطالعات نشان مي دهد كه دانش آم

دختر دبيرستاني نسبت به دانش آموزان پسر به طور معناداري ميزان باالتري از اختالل هاي افسردگي ، اضطراب ، خوردن 

، به نقل  5070، نجاريان ، 5884،  8، تاكاچي ، روبرتس و سوزكي 2332،  3هيكسما-وسازگاري را نشان دادند )توينك و نولن

كرد كه دانش آموزان نوجوان دختر و پسر از لحاظ ميزان افسردگي با يكديگر تفاوت  ( . اما رجبي مشاهده5039از رجبي ،

ندارند پس به نظر مي رسد ، با توجه به شرايط خاص دوره ي نوجواني چنانچه نوجوان نتواند باور هاي غيرمنطقي خود را 

                                                           
1 Epicatatous 
2 Shertzer & Stone                                                                                                                                                                        
3 Accident 
4 Belife 
5 Consequence    
6 Disputing     
7 Effeetive philosophy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
8 Twenge& Nolen-Hoeksema                                                                                                                                                                      
9Takeuchi,Roberts&Suzuki                                                                                                       
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ود را از دست مي دهد و سالمت رواني شناسايي كرده و به جاي آن ها باورهاي منطقي را جايگزين كند ، سالمت عمومي خ

 وي به خطر مي افتد.

تا  اثر  بر آن شديم ،اندقرار داده  آزمونمورد  ايرانروش را در جامعه ي  اين اثربخشي كمي هاي پژوهش كه با توجه با اين

رابطه  ايندر  بيشتر هرچه شواهديتا  بر افزايش سالمت عمومي بيازماييمرا  رفتاري-عاطفي-مشاوره گروهي عقالني بخشي

  .آوريمبدست 

 روش 

 پس آزمون با گروه كنترل  -از نوع نيمه آزمايشي به صورت پيش آزمون   طرح پژوهش

 اشتغال به تحصيل داشتند. 85-82دانش آموزان پسر دبيرستاني شهر دزفول كه در سال تحصيلي شامل  جامعه

 نفر بوسيله نمونه گيري تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل جايگزين شدند. 03شامل  نمونه و روش نمونه گيري

 GHQپرسشنامه سالمت عموميشامل ابزار گردآوري اطالعات  

 رفتاري-عاطفي-جلسات آموزشي مشاوره گروهي مبتني بر روش عقالني -

، برگرفته از  5878هيلر )(: اين پرسشنامه به دست گلدبرگ و GHQ-23) 53پرسشنامه سالمت عموميابزارپژوهش

خرده مقياس نشانه هاي شكايات بدني ، اضطراب ، كاركرد اجتماعي و افسردگي  4ماده و23(تدوين شده و داراي 5033تقوي

است. نمره ي باال در اين آزمون وجود  بيماري ، و نمره ي پايين عدم بيماري يا داشتن سالمت عمومي را نشان مي دهد . 

 83/3( آلفاي كرونباخ P≤31/3) 73/3اكثرنمره ي اين پرسشنامه ي سالمت عمومي به روش باز آزماييهمچنين حداقل و حد

گزارش شده است. )تقوي  11/3. ضريب روايي همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامه ي ميدلكس است 80/3و دو نيمه كردن 

،5033 ) 

(داده مي 0-2-5-3كه به هريك از موقعيتها ي چهار گانه)نظام نمره گذاري اين پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت مي باشد 

شود و همانگونه كه بيان شد نمره ي باال در اين آزمون بيانگر بيماري ونمره ي پايين بيانگر عدم بيماري ويا داشتن سالمت 

 (.5033عمومي است)كاوياني ،موسوي ومحيط،

دانش آموز با استفاده از  500دانش آموزان پسر دبيرستانيازميان . دقيقه اي بود 71جلسه  53پروتكل مشاوره اي شامل 

مورد ارزيابي قرار گرفتند پس از جمع آوري پرسشنامه ها ،افرادي كه نمره ي بااليي كسب  GHQپرسشنامه سالمت عمومي 

تعداد  ي بود( .كرده بودند در نظر گرفته شدند)مالك انتساب افراد كسب نمره باالتر از نقطه برش در پرسشنامه سالمت عموم

نفر( به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند گروه آزمايش در جلسات 51نفر در دو گروه آزمايش وكنترل )هر گروه  03

جلسه هر هفته يك جلسه وهر جلسه 53رفتاري به مدت -عاطفي–راهبردي وآموزشي مشاوره گروهي مبني بر روش عقالني 

هر دو گروه مجددا وهمزمان با پرسشنامه سالمت عمومي مورد ارزيابي قرار دقيقه شركت كردند.درپايان دوره آموزش  71

 گرفتند.

 

 

 

                                                           
10 General health 
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 يافته هاي پژوهش

 

  

 هاي توصيفيشاخص5جدول 

 گروه             فراواني         ميانگين          انحراف معيار

 97/3                   51/ 23           51آزمايش               

 88/3                    49/51            51كنترل                 

 

 دهد.هاي دو گروه را نشان مي،فراواني، ميانگين، انحراف معيار، آزمودني-2جدو ل 

 

 هاي توصيفي نمرات سالمت عمومي دو گروه آزمايش و كنترل (: شاخص4-2جدول )

 پس آزمون                             پيش آزمون                                              

 انحراف معيار     ميانگين     فراواني     انحراف معيار       ميانگين        فراواني                        

               49/53              52                    83/8                  43               51             آزمايش   

75/7 

               33/49             52                    73/52              50/45             51         كنترل         

33 /54 

 

كنترل كاهش قابل دهد كه ميانگين نمرات سالمت عمومي گروه آزمايش در مقايسه با گروه نشان مي -2نتايج جدول 

 اي داشته است. مالحظه
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 هاي جسماني دو گروه آزمايش و كنترلهاي توصيفي نمرات نشانه(: شاخص-0جدول )

 پيش آزمون                                        پس آزمون                                  

 انحراف معيار     ميانگين     فراواني    انحراف معيار          ميانگين      فراواني                        

                     50/4              51                       37/1                 2/8               51           آزمايش    

13/2 

                  33/53               51                         53/4               39/53              51           كنترل       

13 /4 

ي پس آزمون در گروه آزمايش در مقايسه با هاي جسماني در مرحلهدهد كه ميانگين بعد نشانهنشان مي -0نتايج جدول     

 ت.گروه كنترل كاهش يافته اس

 هاي توصيفي نمرات اضطراب دو گروه آزمايش و كنترل(: شاخص-4جدول )

 پيش آزمون                                        پس آزمون                                  

 انحراف معيار     ميانگين     فراواني    انحراف معيار          ميانگين      فراواني                       

                43/4             51                         83/2                93/8            51           آزمايش   

81/5 

             33/50              51                         01/4               33/55            51كنترل                  

37 /0 

ي پس آزمون كاهش يافته است. در مرحله شدهد، ميانگين نمرات اضطراب آزماينشان مي -4كه نتايج جدول  طورهمان    

 حال آنكه ميانگين نمرات اضطراب گروه كنترل در مرحلۀ پس آزون افزايش يافته است

 كنترل هاي توصيفي كاركرد اجتماعي دو گروه آزمايش و: شاخص( -1جدول )

 پيش آزمون                                        پس آزمون                                

 انحراف معيار     ميانگين     فراواني   انحراف معيار          ميانگين      فراواني                     

                43/9             51                         72/2                93/8            51           آزمايش   

34/2 

             39/55              51                         92/0               50/3            51كنترل                   
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98 /0 

ي پس آزمون هاي آزمايش در مرحلهدهد، ميانگين نمرات كاركرد اجتماعي گروهنشان مي -1كه نتايج جدول  طورهمان    

 كاهش يافته است. با اين حال ميانگين نمرات گروه كنترل افزايش يافته است.

 

 هاي توصيفي نمرات بعد افسردگي آزمايش و كنترل(: شاخص-9جدول )

 پيش آزمون                                         پس آزمون                                  

 انحراف معيار     ميانگين     فراواني    انحراف معيار          ميانگين      فراواني                      

                 10/0           51                           35/4             70/55             51            آزمايش

84/2 

             70/52            51                           78/1            80/55              51كنترل                

95 /1 

آزمايش در مرحلۀ پس آزمون كاهش يافته  افسردگي گروهدهد، ميانگين نمرات نشان مي -9كه نتايج جدول  طورهمان   

 است. اما ميانگين گروه كنترل در مرحلۀ پس آزمون افزايش اندكي داشته است.

 

 يافته هاي استنباطي

     

 ي نرمال بودن توزيع نمرات پيش آزمون دو گروهبررسي مفروضه: 7جدول )

 

 ي نرمال بودن رعايت شد.باشد، مفروضهمي تربزرگ 31/3(، از 2/3با توجه به اينكه سطح معناداري مشاهده شده )

 

 اسميرونوف -آزمون كولموگروف

آماره                                         درجه ي آزادي                    سطح    

 معناداري

   511/3                                              03                                        

39/3 
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 ي همگني واريانس دو گروه با استفاده از آزمون لوينبررسي مفروضه(: -3جدول )              

 لوين                      سطح معناداري Fمتغير                                    نسبت

                                                99/2                                      سالمت عمومي

57./ 

                                               31/9 هاي جسماني                                    نشانه

37/3 

                                               334/3                                             اضطراب

39/3 

                                                 31/0                                    كاركرد اجتماعي

37/3 

                                                 31/3                                               افسردگي 

80/3 

 دهد كه مفروضه همگني واريانس تأييد و رعايت شده استبررسي نتايج آزمون لوين نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 ي همگني شيب رگرسيون دو گروه با استفاده تحليل كوواريانس يكراهه(: بررسي مفروضه-8جدول )

 سطح معناداري                              Fمتغير                                             نسبت      

 

                                                      93/2سالمت عمومي                                             

50/3 

                                                     334/3هاي جسماني                                         نشانه
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33/3 

                                                      55/5اضطراب                                                      

43/3 

                                                        33/3                                     كاركرد اجتماعي   

317/3 

                                                         34/3افسردگي                                                    

5/3 

 

دهد كه با توجه به اينكه سطح معناداري مشاهده شده در ، نشان مي-8نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس يكراهه جدول 

( است لذا شيب خط رگرسيون در دو گروه با يكديگر برابر است و اين مفروضه نيز رعايت و 31/3از ) تربزرگتمام متغيرها 

 تأييد شد.

  

  سطح معناداري F   مجذورات   درجه ي آزادي  ميانگين مجذورات  نسبت متغير منبع تغييرات مجموع 

                30/48                  551/1327                      5                 551/1327سالمت      گروه                   

335/3 

 عمومي

 

                     41/0                   431/980                       5                   431/980سالمت   پيش آزمون             

32/3 

 عمومي
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-مجاز مي هاآنكم بودن حجم نمونه، و رعايت نمودن  ليدل بههاي پارامتريك هاي اساسي آزمونپس از بررسي مفروضه    

باشيم تا از تحليل كوواريانس يكراهه براي مقايسه تفاوت دو گروه در متغيرهاي پژوهش با تعديل ميانگين از طريق كنترل اثر 

 استفاده نماييمپيش آزمون 

 ي پس آزمونجهت بررسي تفاوت ميانگين دو گروه در متغير سالمت عمومي در مرحله ANCOVAآزمون  :-53جدول ) 

دهد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه  آزمايش و ، نشان مي-53نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس يكراهه جدول    

دهد كه متغير (، و نشان مي =P 30/48F ,<31/3) حذف اثر پيش آزمون معنادار استي پس آزمون پس از كنترل  در مرحله

  مستقل تأثير معناداري بر متغير وابسته سالمت عمومي گذاشته است.

 هاي جسماني در پس آزموننشانه ريمتغ در گروه دو نيانگيم تفاوتجهت بررسي   ANCOVAآزمون (: -55جدول )

  سطح معناداري     Fمجموع مجذورات    درجه آزادي    ميانگين مجذورات   نسبتمنبع تغييرات    متغير

نشانه هاي 

 جسماني

  335/3              42/53            207/ 83                       5                 207/ 83گروه                  

  55/3                   75/2               32/01                        5                 32/01پيش آزمون              

 85/52                       27              043/ 75خطا                      

 

 

 

 

  03                2543كل                          

 

 

 308/553                     27                  948/0233سالمت       خطا                   

 عمومي 

 

 03                     45375سالمت       كل                     

 عمومي       
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دهد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه  آزمايش و كنترل  نشان مي ،55 جدول كراههي انسيكووار ليتحل از آمده بدست جينتا

دهد كه متغير مستقل (، و نشان مي =P 42/53F ,<31/3) ي پس آزمون پس از حذف اثر پيش آزمون معنادار استدر مرحله

 هاي جسماني گذاشته است.ي نشانهتأثير معناداري بر متغير وابسته

 

 جهت بررسي تفاوت ميانگين دو گروه در متغير اضطراب در پس آزمون ANCOVAآزمون (: -52جدول )

  سطح معناداري     Fمنبع تغييرات   مجموع مجذورات    درجه آزادي    ميانگين مجذورات   نسبت  متغير

  335/3              07/77       95/415                        5                 95/415گروه                          اضطراب

  335/3              89/57        03/531                       5                 03/531پيش آزمون                 

 30/1                         27                28/513خطا                             

 

 

 

 

  03                  0338كل                              

 

 

 

 

 

ي مرحله دهد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه  آزمايش و كنترل  درنشان مي ،-52 جدول كراههي انسيكووار ليتحل جينتا

دهد كه متغير مستقل تأثير (، و نشان مي =P  07/77F ,<31/3) پس آزمون پس از حذف اثر پيش آزمون معنادار است

 معناداري بر اضطراب  گذاشته است.

  

 كاركرد اجتماعي در پس آزمون در گروه دو نيانگيم تفاوتجهت بررسي  ANCOVAآزمون (: -50جدول )

  سطح معناداري     Fمنبع تغييرات   مجموع مجذورات    درجه آزادي    ميانگين مجذورات   نسبت  متغير

  /.335                 92/58         39/589                     5                  39/589گروه                        كاركرد 



 112-141، ص 2931،  خرداد 2، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

 

 
 

832 
 

 اجتماعي

  3/3 7                41/0         14/04                       5                   14/04پيش آزمون                 

 88/8                        27                  72/298خطا                          

 

 

 

 

  03                    2740كل                           

 

 

 

دهد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه  آزمايش و ، نشان مي-50نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس يكراهه جدول

دهد كه مي (، و نشان =P  92/58F ,<31/3) ي پس آزمون پس از حذف اثر پيش آزمون معنادار استكنترل  در مرحله

 ي كاركرد اجتماعي گذاشته است.متغير وابسته متغير مستقل تأثير معناداري بر

 جهت بررسي تفاوت ميانگين دو گروه در متغير افسردگي در پس آزمون ANOVAآزمون (: -54جدول )

  اداريسطح معن     Fمنبع تغييرات    مجموع مجذورات   درجه آزادي    ميانگين مجذورات   نسبت  متغير

  335/3              47/40       90/925                       5                    90/925گروه                       افسردگي

  332/3             04/52       18/579                      5                   18/579پيش آزمون               

 03/54                      27                  38/039خطا                          

 

 

 

 

       03                    0532كل                            
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آزمايش و دهد كه تفاوت بين ميانگين نمرات گروه  ، نشان مي-54نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس يكراهه جدول 

دهد كه (، و نشان مي =P  47/40F ,<31/3) ي پس آزمون پس از حذف اثر پيش آزمون معنادار استكنترل  در مرحله

 ي افسردگي  گذاشته است.متغير مستقل تأثير معناداري بر متغير وابسته

 بحث ونتيجه گيري

( ، بريدجز و هانريش 5074( ، سوداني )5078(، نظري)5031(، خدايي)5033اين پژوهش با يافته هاي فياض و كياني )

( ، فرومن و 5881( ، فرانسيس و جونز)2334( ، لوگسدن )2339(، ساليوان)2337( ، ساپ )2338( ، ساوا)2353)

 ( همسو است و همخواني دارد.5878( و مارياني )5830( ، بارتون و دالي)5838( ، هارلز و برنارد)5885اوون)

تا حد زيادي توانسته است از ميزان افسردگي ، غم و غصه ، دلمردگي ها ، دل نگراني ها و دلواپسي  كاربردي-اين روش درماني

ها ، شور و هيجان هاي بي مورد ، دردهاي بدني و بي حالي ها و كرختي ها از يك سو بكاهد و از سوي ديگر توانسته است 

منجر به روحيه اي شاد و بشاش آن ها در فرآيند آموزش و عملكرد هاي اجتماعي اين نمونه از جامعه را افزايش دهد ، كه 

 زندگي اجتماعي مي شود .

در كشور ايران با توجه به اين كه قشر عمده ي مردم را نوجوانان و جوانان تشكيل مي دهند و ممكن است در زمان هاي 

ه از اين نوع درمان هاي شناختي كم هزينه  مختلف با بحران هاي اجتماعي ، خانوادگي و اقتصادي روبرو شوند  بنابراين استفاد

كه توسط مراكز مشاوره ارائه مي شود مي توانند روحيه ي مثبت و سالم را به افراد جامعه برگرداند تا به عنوان يك فرد سازنده 

وران و رفتاري بر مشا-عاطفي-كارايي و اثربخشي تكنيك درمان عقالني در قسمت هاي مختلف جامعه  انجام وظيفه كنند .

روان شناسان  باليني پوشيده نيست. در نتيجه مشاوره ي گروهي با نوجوانان را مي توان به عنوان يكي از مداخله هايي 

مالحظه نمود كه در اين جلسه ها افراد به توانايي هايي مجهز مي شوند كه در برخورد با مشكالت روزمره در جامعه و شرايط 

  كنوني از آن ها استفاده كنند.

رفتاري آموختندكه افكار و باورهاي غيرمنطقي خودرا بشناسندوبا آن مقابله -عاطفي-نوجوانان بوسيله ي مداخله ي عقالني

كنند ونيز ياد گرفتند كه افكار منطقي را جايگزين افكار غير منطقي نمايند.و اين امرمنجر به كاهش 

  ودر نهايت بهبود سالمت عمومي آنان گرديد. اضطراب،افسردگي،شكايات جسماني وافزايش كاركردهاي اجتماعي
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رفتاري بر سالمت عمومي -( اثربخشي آموزش مهارت هاي مقابله با استرس به شيوه ي تلفيقي شناختي5033آهنگر پور ، م ،)

حد علوم و تحقيقات دانش آموزان پسر پايه ي سوم متوسطه ي اهواز. پايان نامه ي كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسالمي وا

 ،منتشر نشده.

 تهران، نشر ترمه .( روان درماني 5019اخوت ،)

 تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان –( مباحثي در روان شناسي و تربيت كودكان و نوجوانان 5075افروز، غالمعلي ، )
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پايان  -( رابطه ي باورهاي غيرمنطقي و عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ي خميني شهر5073باباصفري ، ع ،) 
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رفتاري گروهي بر عقايد ناكارآمد دانش -عاطفي-عقالني( اثربخشي درمان 5083حسني،ف و محزوني ، ن و لطفي كاشاني، ف )

 .5سال اول،شماره ي اول، پياپي -آموزان دختر متوسطه، پژوهش هاي علوم شناختي و رفتاري
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 پايان نامه ي كارشناسي ارشد،ّدانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، منتشر نشده. -اول متوسطه ي شهرستان ايالم
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 ( تهران، انتشارات رشد5034ترجمه ي جواد طهوريان ) -( مشاوره  با كودكان  5882رينو ر ، ل ) 
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 تهران ، انتشارات دانشگاه تهران -( نظريه ي شخصيت 5078سياسي ، ع ا ) 

 ، تهران، انتشارات رسا5035ترجمه ي مهرداد فيروزبخت -( نظريه هاي روان درماني و مشاوره2330شارف ، ار )  

 ، تهران ، انتشارات رسا 5035(نظريه هاي روان درماني و مشاوره، مترجم مهرداد فيروز بخت 5888شارف ، ر ا )

 چاپ دوم، تهران ، انتشارات آسيا -( بينش هاي تربيتي 5072شرفي ، محمدرضا )
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 تهران ، انتشارات نشر دانشگاهي -( نظريه هاي مشاوره و روان درماني 5032شفيع آبادي ، ع و ناصري،غ ) 

 .نظريه هاي شخصيت . مترجم   يحيي سيد محمدي .تهران : انتشارات نشر ويرايش 5030شولتز  و شولتز ، س آ . 

اي مديريت استرس بر سالمت روان دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد (بررسي اثربخشي آموزش مهارت ه5039شير بيم ، ر)

 .پايان نامه كارشناسي ارشد، آزاد  اسالمي واحد علوم و تحقيقات، منتشر نشده.-اسالمي گچساران

 ( تهران ، انتشارات اطالعات5032شيلينگ ، ل ،نظريه هاي مشاوره با ترجمه ي سيده خديجه آرين) 
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