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 اختالل ا نوجوان ب دختران شناختي در كاهش اضطرابي درمانتأثير رفتار
  اضطراب فراگير

  
  2زينب اسدي، 1*مرجان عليرضايي مطلق

 

  1/6/87 :پذيرش نهايي              29/5/87:  تجديد نظر             30/2/87: تاريخ دريافت

  
  چكيده
 رفتاري در كاهش اضطراب دختران نوجوان مبتال به اختالل اضطراب فراگير انجام شده –ختي شنا پژوهش به منظور بررسي اثر درماناين : هدف

گراني پن استيت و مصاحبه  نةند كه از طريق پرسشنامبود مبتال به اختالل اضطراب فراگير  سالة15- 17 دختر62ي پژوهش هاآزمودني: روش .است
 رفتاري در كاهش – بررسي اثر درمان شناختي براي.  جاي داده شدندگواه در دو گروه آزمايش و طور تصادفي هپزشك انتخاب و ب  روانيلهوستشخيصي به 

 و آمار tشده با بهره گيري از آزمون آماري  هاي گردآوري داده.  اضطراب كتل استفاده شد رفتاري از آزمون–اضطراب قبل و بعد از درمان شناختي 
 ميانگين نمرات اضطراب آزمودنيها در گروه آزمايش و گواه قبل از درمان شناختي  نشان داد كه بين پژوهشيناهاي  يافته :ها يافته .دشتوصيفي تحليل 

 رفتاري نمرات اضطراب آزمودنيهاي گروه آزمايش كمتر از گروه گواه –كه بعد از درمان شناختي  ليا در ح.داري وجود ندارد رفتاري هيچ تفاوت معنا–
داري ا رفتاري تفاوت معن– آزمودنيها در گروه آزمايشي در تست اضطراب كتل قبل و بعد از درمان شناختي  اضطراب نمراتبين ميانگينهمچنين،  .بود

   .شود  مبتال به اختالل اضطراب فراگير مي دختران نوجوان رفتاري سبب كاهش اضطراب در–درمان شناختي : گيري نتيجه .مشاهده شد
  

  ، دختران، نوجواني شناختييدرمان  رفتار،راگير اختالل اضطراب ف:ها  كليد واژه
  
  دمهمق
 ترين اختالالت ختالالت اضطرابي شايعا
 هستندپزشكي در ميان كودكان و نوجوانان  روان

 پيترمنت و داِسو،كانر ،1996 و همكاران كوستلو(
كه با نواقص  )1997ورهولتسون و همكاران  ،2000
ان كاركني نوو هم(د ن ارتباط دار1اجرايي
ورهولتس و همكاران ،1990، استنتون يگِ ؛مك2004
 ،وفرديناند( ماند قي ميبا و تا بزرگسالي) 1997

، و  پن1995 ويزنيت ،و فرديناند،1995 ورهولتس
 ).1998همكاران 

   مسائل ترين مهمكي از ـي2اختالل اضطراب فراگير 

تعداد  .مورد توجه سازمانهاي بهداشت جهاني است
كه اند  در سراسر دنيا نشان دادهپژوهشهاي از زياد

فراگير در مقايسه با اختالل افسردگي اختالل اضطراب 
يكي و اجتماعي اساسي را فيز اي، ، صدمات حرفهماژور

 ،APA3 2001،1994 ر و همكارانگبلن(گيرد در برمي
 ،2004ونت و همكاران ه ،2005همكاران  كرمر و

 ،2002 آندروزندرسون و س ،2005سلر و همكاران ك
 سازمان بهداشت جهاني ؛2000ويتچين و همكاران 

1993 4.(   
  ر،ـراگيـفراب ـاي اصلي اختالل اضطـه از مشخصه
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 كنترلم اضطراب و عصبانيت و نگراني حضور مداو
 اين ، ماه، اكثر روزها6و در طول مدت است  ناپذير

 :اند از عبارت GADعالئم . شود حالت ديده مي
خستگي و  اض عضالني،انقب پرخاشگري، قراري، بي

 ؛APA1994( مركزهاي خواب و اشكال در تآشفتگي
 ).2005كستلر و همكاران 

 درمان اختالل اضطراب ترين مهمدرمان دارويي 
ها يا برخي از ضدافسردگيمعموالً . گير استفرا

ات جانبي تأثير كه 5ها  آنتي هيستامينيي مانندداروها
بخشي  م براي آرامناسبي در كاهش اضطراب دارند،

 6بنزوديازپينها).2001نوبل (شوند استفاده ميبيمار 
 ضداضطرابي هستند كه با طبقه متداولي از داروهاي

زيرا مشكالتي را در ؛ شوند كار برده مي هاحتياط ب
 .وجود مي آورند و باعث اعتياد مي شوند هقضاوت فرد ب

 نوع سهكلي براي اختالل اضطراب فراگير طور  هب
  -  ب؛ درمان دارويي– الف :ه استدرمان مورد توج

 ؛هاي اصلي بدن  براي ماهيچه7بخش  آرامشتمرينات
  .)2004 جفرسونمور و ( 8_درمان شناختي رفتاري- ج

 رفتاري تالش هدفمند براي –درمان شناختي 
 تعديل رفتار و تلفيق فعاليتهاي شناختي حفظ آثار

در ). 1993كندال ( جهت ايجاد تغييرات درماني است
رويكرد درماني بر نقش شناخت در بروز تغييرات اين 

  و راسكبك(شود  ميرفتاري و عاطفي تاكيد 
 شيوه درماني درمان شناختي و رفتاري نوعي).1979
مدت و معطوف به مشكل است كه  يافته كوتاه سازمان

هدف آن تعديل شناختهاي نادرست و غيرمنطقي 
  ).1989 هرتو داش(است 

چامبلس و گيليس  ،)2002( دورهمپژوهشهاي
 پاورو همكاران )1991(و همكاران   بوتلر،)1993(
 در درمان )1987(ليندرزي و همكاران  )1990(

الل اضطراب فراگير نشان داد كه بيماران مبتال به اخت
آمدتر از  رفتاري مؤثرتر و كار- مانهاي شناختيدر

هشگران به اين اين پژو. درمانهاي دارويي هستند
 رفتاري براي -مانهاي شناختيدرنتيجه رسيدند كه 

ي روي  مطلوبتأثير ،درمان اختالل اضطراب فراگير

ر اثآگذارد و  كننده مي كاهش اضطراب و افكار نگران
 ماهه 12- 6سودمند آن پس از يك دوره پيگيري 

  .يابد ادامه مي
طي تحقيقي نشان ) 1993( بوركووك و همكاران

راه با  رفتاري هم– درمان شناختي دادند كه شيوة
 اثر بهتري در ،آرميدگي در مقايسه با درمان دارويي

كاهش اضطراب بيماران مبتال به اختالل اضطراب 
رسد كه داروهاي  در مجموع، به نظر مي. راگير داردف

 ضد اضطراب تا زماني كه مصرف دارو قطع نشده باشد،
طور موقت تسكين  هاختالل اضطراب فراگير را ب

 رفتاري –يوه هاي شناختي كه ش دهند، در حالي مي
  .كنند تري را ايجاد مي بهبود بادوام

 انجام داده )1382(كه ابوالقاسمي در پژوهشي
 –درمان شناختي  درماني، ثير جداگانه داروأ تاست، 

 دارونما و درمانهاي تلفيقي بر روي گروهي از  ورفتاري
بيماران مبتال به اختالل اضطراب فراگير مورد بررسي 

نتايج پژوهش نشان داد كه درمان . ه استتقرار گرف
درمانهاي . دارويي اثر سريعي در كاهش اضطراب دارد

ثر مشابهي با درمان دارويي  ا نيزتلفيقي و دارونما
 درمان هاي پيگيري، كه در پژوهش ر حاليد. اند داشته

 اين روش  رفتاري مؤثرتر از دارودرماني آثار–شناختي 
همچنين نتايج  .ساير درمانهاستتر و پايدارتر از  باثبات

 در درمان اختالل اضطراب )1378(تحقيق مهر يار 
 رفتاري نه -نشان داد كه گروه درماني شناختي فراگير

 بلكه سبب ،دهد تنها سطح اضطراب را كاهش مي
كاهش افكار و نگرشهاي ناسالم و بهبود روابط بين 

كه درمان با دارو فقط در   در حالي،شود فردي مي
   . واقع شده استمؤثرهش سطح اضطراب كا

 اثر درمان ةهدف از اين پژوهش بررسي و مطالع
 دختران نوجوان با ي در كاهش اضطرابشناختي رفتار

 .اضطراب فراگير است اختالل
  

  روش
در پژوهش حاضر روش مطالعه طرح تجربي 
حقيقي، با استفاده از آزمون مقدماتي و نهايي با گروه 

  . استفيشاهد و گزينش تصاد
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  مصاحبه تشخيصي
 ةسال)15- 17(  نوجوان دخترانةمطالعنمونه مورد 

 از سويكه است مبتال به اختالل اضطراب فراگير 
 مصاحبه دقيق و بامشاوره رشد پزشك مركز  روان

  .شدند شناسايي DSM مطابق معيار هايتشخيصي
  

  :ابزارها
  9پرسشنامه نگراني پن استيت 

 نوعي) PSWQ(پرسشنامه نگراني پن استيت 
اني و شامل ابزار خودسنجي براي تشخيص صفت نگر

ها براي دستيابي به ابعاد  اين ماده . ماده است16
شدت و كنترل ناپذيري نگراني مرضي  عموميت،

اي   گزينه5 هر ماده روي يك مقياس. اند طراحي شده
بسيار = 5د من صادق نيست تاروبه هيچ وجه در م= 1(

 .شود بندي مي رتبه)استر مورد من صادق زياد د
PSWQد ويژگيهاي روان سنجي بسيار مطلوبي دار. 

 94/0زار سازگاري دروني ضريب آلفا براي اين اب
ي نيز اين ابزار به خوبي گزارش شده و از نظر رواي

تواند بيماران مبتال به اختالل اضطراب فراگير را از  مي
اي  هاز روايي س،افزون بر اين .بيماران افسرده جدا كند

ليل عاملي به تأييد رسيده اين ابزار در بررسيهاي تح
هيم برگ و مين و  ،؛فرسكو1996لوراب  وزينبارگ(است
  ).2002 تورك

  10پرسشنامه اضطراب كتل 
 آزمون اضطراب آرنولدبي كتل  ازدر اين پژوهش

راب در مرحله پيش و  جمع آوري اطالعات اضطبراي
 اه استفاده هر دو گروه آزمايش و گوپس آزمون در

اي فراهم  پژوهشهاي گسترده براساس آزموناين .شد
صورت پرسشنامه  هترين ابزاري است كه بمؤثرشده و 
پرسشنامه . در چهل ماده فراهم آمده استيكوتاه
اين مقياس را . خيص باليني باشدتواند مكمل تش مي
 سالگي در اكثر 14د بعد از توان براي زن و مر مي

گيري   اندازه، مواد مقياس اضطراب.كار برد هها بفرهنگ
 .ده است در سطح پنج عامل شخصيت فراهم كررا

 عامل 16عوامل مذكور از همبستگيها و عامل كردن 

 مرتبه دوم اضطراب ،شخصيت به شكل يك عامل
 :ند ازا پنج عامل مقياس عبارت.ساخته شده است
 ،فقدان هوشياري به خود،تنيدگي گرايش به گنهكاري،

همچنين مواد مقياس .ايش به پارانوياييضعف من،گر
اند كه تمايز بين اضطراب  اي طراحي شده به گونه

 سازگاري دروني، .دنساز پنهان و آشكار را ممكن مي
 اضطراب آشكار :ند ازا ضريب آلفا براي اين ابزار عبارت

 83/0ي م و اضطراب عمو88/0اضطراب پنهان  ،95/0
تواند اضطراب  ي ميبوخ هباين ابزار  و از نظر روايي،

   .عمومي را از اضطراب آشكار و پنهان مجزا سازد
  

   رفتاري –درمان شناختي 
كند تا افكار  اين روش درماني به بيمار كمك مي

منفي خود را شناسايي كند و آنها را مورد بررسي قرار 
رويكرد  . استCBTاين مهارت هسته اصلي . دهد

اري استوار  رفتاري عمدتاً براساس خودي–شناختي 
است و هدف درمانگر كمك به بيمار است تا بتواند 
مهارتهاي الزم را نه تنها براي حل مسائل جاري، بلكه 

هاوتون،  ترجمه (مسائل مشابه در آينده رشد دهد
  ).1380زاده  قاسم
 –طور كلي در پژوهش حاضر درمان شناختي  به

ش عضالني وفنون توجه رفتاري شامل آموزش آرام
تمركز بر يك شي،  تمركز بر خاطرات و (ي برگردان
پردازيهاي خوشايند، آگاهي حسي به محيط  خيال

جزء ) اطراف، انجام تمرينهاي ذهني و فعاليتهاي جالب
همچنين شناسايي افكار . روشهاي خود كنترلي بودند

منفي و آشنايي با پيامدهاي رفتاري آن و رسيدن به 
هاي  ند و روشاين اعتقاد كه اين باورها تغييرپذير

جرأت ورزي و ابراز وجود جزء روشهاي حل مسئله 
  .دهي شناختي بودند  شناختي و بازساخت

 رفتاري مطابق با الگوي فوق –درمان شناختي 
جلسه كه دو هفته اول، 10 ماه آموزش،2پس از 

هاي سوم تا هشتم،  اي دو روز و هفته جلسات هفته
با اهدافي  ساعت،5/1ك روز به مدت اي ي جلسات هفته

  مايكل، ( ار بسته شدـك راي گروه آزمايش بهـمشخص ب

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ..... رفتار درماني شناختي در كاهش اضطراب ر يتأث: مرجان عليرضايي مطلق و زينب اسدي

___________________________________________________________________________ 

 28

  ).1382ترجمه صاحبي 
در پژوهش حاضر، پس از تشخيص اختالل، 

 در جايگاه GAD نوجوان مبتال به 31اضطراب فراگير،
 در جايگاه GAD نوجوان مبتال به 31گروه گواه و 

. گروه آزمايش، پرسشنامه اضطراب كتل را پر كردند
 رفتاري روي گروه آزمايش –مان شناختي سپس در

انجام شد پس از پايان درمان،مجدداً پرسشنامه 
  .اضطراب كتل به هر دو گروه از آزمودنيها عرضه شد

  
  ها يافته

شده از هردو مرحله  هاي تكميل همه پرسشنامه
 رفتاري در هر دو گروه –قبل و بعد از درمان شناختي 

از محاسبه ميانگين گذاري و پس  آزمايش و گواه نمره
نمرات براي مقايسه ميانگينهاي دو گروه آزمايش و 
گواه و مقايسه ميانگينهاي قبل و بعد از درمان 

 مستقل t رفتاري گروه آزمايش از آزمون –شناختي 
  .ابتدا نتايج در دو نمودار ارائه شده است. استفاده شد 

، توزيع فراواني از ميانگينهاي نمرات 1 نمودار در
ي و م مقياس اضطراب كتل و اضطراب عموپنج

اضطراب آشكار و پنهان نوجوانان گروه آزمايش قبل و 
 . است نشان داده شده رفتاري-بعد از درمان شناختي

همة دهد ميانگين  طوركه نمودار نشان مي همان
 ، رفتاري–هاي فوق قبل از درمان شناختي مقياس

 رفتاري –ي باالتر از ميانگين آنها بعد از درمان شناخت
  .است
  

عدم هشياری عدم نيروی
من

نا ايمنی
پارانويايی

گرايش به
کنجکاوی

تنيدگی اضطراب
پنهان

اضطراب
آشکار

اضطراب
عمومی

ين
نگ
ميا پيش آزمون 

پس آزمون 

  
 توزيع فراواني از ميانگينهاي خرده مقياس -1نمودار 

اضطراب كتل پيش و پس از درمان شناختي رفتاري گروه 
  آزمايش

، توزيع فراواني از ميانگينهاي نمرات 2 نمودار در
ي و مپنج مقياس اضطراب كتل و اضطراب عمو

 اضطراب آشكار و پنهان نوجوانان گروه آزمايش و گواه
 . است آمده رفتاري–بعد از درمان شناختي

دهد، ميانگين تمام  كه نمودار نشان ميطور همان
مقياس ها براي نوجوانان گروه آزمايش بعد از درمان 

 رفتاري كمتر از ميانگين نمرات مقياسها –شناختي 
بنابراين درمان ؛ براي نوجوانان گروه گواه است

 امل اضطرابتواند عالوه بر ع  رفتاري مي–شناختي 
،گرايش به گنهكاري، ناايمني تنيدگيهاي مقياس

 عدم هوشياري به خود را پارانويايي، عدم نيروي من و
 تغبير در ةتواند نتيج كاهش دهد كه اين امر مي

ساختارهاي شناختي و تجربه كردن رفتارهاي جديد 
   .باشد
 

عدم هشياری عدم نيروی
من

نا ايمنی
پارانويايی

گرايش به
کنجکاوی

تنيدگی اضطراب
پنهان

اضطراب
آشکار

اضطراب
عمومی

ين 
نگ
يا
م گواه

آزمايش 

  
 توزيع فراواني از ميانگينهاي خرده مقياس .2نمودار 

   و گواهكتل گروه ازمايشاضطراب 
  

  
 آن است كه  كنندة بيان1نتايج حاصل از جدول 

داري بين ميانگين نمرات اضطراب  معناهيچ تفاوت 
 رفتاري در گروه –عمومي كتل قبل از درمان شناختي 

 tاز آنجا كه . آزمايش با گروه گواه مشاهده نشده است
 tاز  p<05/0در سطح )t=076/0(مشاهده شده 

ها در هر دو تر است، بنابر اين آزمودني وچكني كبحرا
گروه آزمايش و گواه اضطراب يكساني را قبل از درمان 

   .كردند  رفتاري تجربه مي–شناختي 
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   هاي نمرات اضطراب عمومي كتل قبل از درمان براي مقايسه ميانگيtنتايج آزمون -1جدول
   رفتاري گروههاي آزمايشي و گواه–شناختي 

    آماره ها             
درجه   انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  مرحله

 tنسبت   آزادي
سطح 
  معناداري

  77/2  03/61 31 گروه آزمايش
  33/4  96/60  31  گروه گواه

60  076/0  05/0  

  
 

 آن است كه  بيان كنندة2ل نتايج حاصل از جدو
تفاوت بين ميانگين نمرات اضطراب عمومي كتل بعد 

 رفتاري در گروه آزمايش در –از درمان شناختي 
 .دار است معنامقايسه با گروه گواه ازنظر آماري 

 p> 05/0درسطح ) t=07/8( مشاهده شدهtهمچنين 

بنابراين اضطراب نوجوانان گروه تر؛   بحراني بزرگtاز 
 طور به رفتاري –آزمايش، بعد از درمان شناختي 

 – درمان شناختي لذا ؛ استكاهش يافته داري  معنا
فتاري در كاهش اضطراب نوجوانان گروه آزمايش ر

  . بوده استمؤثر
  

   رفتاري–هاي نمرات اضطراب عمومي كتل بعد از درمان شناختي  براي مقايسه ميانگينt نتايج آزمون-2جدول 
  گروههاي آزمايشي و گواه

 آماره ها
  داريامعن سطح tنسبت   درجه آزادي  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  مرحله

  72/4  77/52 31 گروه آزمايش
  02/4  77/61  31  گروه گواه

60  07/8  05/0  

 

 اين واقعيت ، بيان كنندة3ارقام مندرج در جدول
 نمرات اضطراب هاي ميانگين بيناست كه تفاوت

 رفتاري –ي كتل قبل و بعد از درمان شناختي معمو
  از آنجا. استمعنادار ،در گروه آزمايش از نظر آماري

 tاز p >05/0در سطح )t=40/8(شاهده شده م t كه
بنابراين اضطراب نوجوانان گروه تر؛  بحراني بزرگ

 طور بهرفتاري  -آزمايش بعد از درمان شناختي
   .داري كمتر شده استمعنا

  
  هاي نمرات، اضطراب عمومي كتل براي مقايسه ميانگينt نتايج آزمون-3جدول

  ه آزمايش رفتاري گرو–قبل و بعد از درمان شناختي 
  آماره ها

درجه   انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  مرحله
 tنسبت   آزادي

سطح 
  داريامعن

  CBT 31 03/61  77/2قبل از 
  CBT  31  77/52  72/4بعد از 

60  40/8  05/0  
  

تواند در   رفتاري مي– درمان شناختي بنابر اين
كاهش اضطراب نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب 

  . باشدرمؤثفراگير 
  
  گيري  و نتيجهبحث

 ،كه اشاره شد هدف اصلي اين پژوهشطور همان
 رفتاري در كاهش اضطراب – درمان شناختي ةمطالع

 در اين .دختران مبتال به اختالل اضطراب فراگير بود
 .باب دو گره آزمايش و گواه مورد مطالعه قرار گرفتند

با استفاده از پرسشنامه اضطراب كتل قبل و بعد از 
گيري   رفتاري ميزان اضطراب اندازه–درمان شناختي 

 – نتايج پژوهش نشان داد كه درمان شناختي .شد
رفتاري سبب كاهش اضطراب دختران گروه آزمايش 

 پيگيري پس از سه ماه پژوهشهاي ، همچنين.شود مي
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نشان داد كه دختران گروه آزمايش در مقايسه با گروه 
  .كردند  اضطراب كمتري را تجربه مي،گواه

ت بـا نتـايج پـژوهش لگيـر و          هـ ج ها هـم   اين يافته 
ايـــن پژوهـــشگران اثـــر  .اســـت) 2003(همكـــاران 

ــان ــناختي درم ــا –ش ــاري را در ك ــطراب  رفت هش اض
 مبــتال بــه اخــتالل اضــطراب  ســالة18-14نوجوانــان 

 نتـايج تحقيـق نـشان داد كـه          .فراگير مطالعـه كردنـد    
باعـث  مي   و بادوا  مؤثر طور  به رفتاري   –درمان شناختي   

شـود و    كننده مي  كاهش اضطراب و كنترل افكار نگران     
ــري   ــسات پيگي ــاهش   6-12جل ــت از ك ــه حكاي  ماه

  .دهد  چشمگير اضطراب مي
مان در پژوهشي نشان داد كه در) 1990( بيدرمن

درماني   روان.جانبه باشداضطراب در نوجوانان بايد چند
  اجتماعي به تنهايي و يا همراه با- و مداخالت رواني

لس و گبو(  در همين راستا .دارو درماني مفيد هستند
همپوشي بين اضطراب والدين و  )2006سي كلند 

 درصد اعالم 80كودكان و نوجوانان در يك خانواده را 
 وهشگران طي تحقيقي نشان دادند كه اين پژ.كردند

تواند اضطراب  تنهايي ميبه  رفتاري –درمان شناختي 
 .خانواده را كاهش دهدوالدين و نوجوانان در يك 

ريزي شده بود كه كل  اي برنامه جلسات درماني به گونه
مبارزه با افكار منفي . يكديگر ارتباط داشتندخانواده با 

و استفاده از پاداش به منظور كنترل اضطراب كودكان 
ترين و موفق ترين اهداف درمان  و نوجوانان مهم

   . رفتاري بودند–شناختي 
طراب دانش آموزان  در زمينه اضتحقيقات فراواني

 ، براي مثال؛انجام شده استدختر و پسر در ايران 
 دانش آموز 205 اضطراب ي پژوهشدر) 1373(باقري 

مقياس اضطراب كتل  ساله را با استفاده از 17 -14
نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين . گيري كرد اندازه

ران دختر، بيشتر از پساضطراب عمومي دانش آموزان 
 و ميانگين اضطراب آشكار دختران از دانش آموز

در ) 1375(ده ا بني ز،همچنين. پسران كمتر است
 نشان داد كه اضطراب دختران سال آخر يپژوهش

  . دبيرستان بيشتر از پسران است

و ) 1379( بهروزي پژوهش حاضر با پژوهش
 –كه اثر بخشي درمان شناختي ) 1379(وند  امامقلي

كاهش اضطراب دختران دانش آموز رفتاري را در 
 جانيه همچنين نورزند. است همسو ،بررسي كردند

 رفتاري را در –در پژوهشي درمان شناختي ) 1373(
اختالل اضطراب مقايسه با دارو درماني در مبتاليان به 

نتايج پژوهش نشان داد كه درمان . فراگير مطالعه كرد
  چشمگيريطور بهتواند   رفتاري مي–شناختي 

  .اضطراب را كاهش دهد
 رابطه بين يدر پژوهش) 1386(بهرامي و رضوان 

 اجتماعي و –اضطراب جسماني ( افكار اضطرابي 
 ، ناپذيريكنترل(با باورهاي فرا شناختي ) فرانگراني 

را در دانش ) مثبت بودن نگراني و پرهيز از نگراني
راب فراگير آموزان دبيرستاني مبتال به اختالل اضط

ها نشان دادند كه افكار اضطراب  يافته. كردندمطالعه 
ان با جسماني و اضطراب اجتماعي دختران و پسر

 بودن نگراني رابطه  ناپذير كنترلباورهاي فراشناختي
 ناپذير  بيشتر نگراني را كنترل، يعني هر چه فرد؛دارد

طراب اجتماعي و اضطراب بداند بيشتر دچار اض
ان و پسران بين  در دختر، همچنين.شود جسماني مي

  كنترلور فراشناختيافكار اضطرابي فرانگراني و با
 يعني افراد ؛ بودن نگراني رابطه وجود داشتناپذير

 بيشتر در ، بدانندناپذيز كنترلچه بيشتر نگراني را هر
 پسران و شوند و دربارة راني خود نگران ميمورد نگ

پرهيز از نگراني با دختران بين باور فراشناختي 
 يعني هر چه بيشتر بر ؛گراني رابطه وجود داشتفران

اين باور باشند كه نگراني خطر ناك است و بايد از آن 
  . بيشتر دچار نگراني مي شوند،پرهيز كنند

تحقيق و پژوهشهاي فراوان پيشين با توجه به 
 –رسيم كه، درمان شناختي  حاضر به اين نتيجه مي

از آنجا  . تأثير مهمي بر كاهش اضطراب دارد،رفتاري
ساله ي اكثراً نگران عملكرد 15- 17كه نوجوانان 

ستند، اضطراب بيشتري را تجربه تحصيلي و كنكور ه
كنند و اين اضطراب تأثيرات ناخوشايندي بر  مي

لي آنها دارد؛  روحي و پيشرفت تحصي وسالمت جسمي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388، 1 ه، شمارنهم سال/ يپژوهش در حيطه كودكان استثناي

___________________________________________________________________________ 

 31 

 فنون شود كه مشاوران مدارس، بنابراين پيشنهاد
صورت  ه و بببينند رفتاري را آموزش –شناختي 

 . گيرندكار بهآموزان  ترل اضطراب دانشگروهي در كن
 روي تحقيق ،هاي پژوهش حاضريكي از محدوديت

  .دختران و افت آزمودني بود
  
  هايادداشت 

1) functional deficiency 
2) generalized anxiety disorder 
3) American Psychiatric Association 
4) world Health Organization 
5) antihistamines 
6) benzodiazepines 
7) relaxation 
8) cognitive Behavioral Therapy 
9) Peen state worry questionnaire 
10) Cattle anxiety questioners 

  
  منابع

 –مقايسه چهار روش رفتاري ) 1382(ابوالقاسمي، شهنام
اضطراب  تلفيقي و دارونما در درمان –شناختي، دارويي 

 واحد رساله دكتري دانشگاه آزاد تهران ،تعميم يافته
 .علوم تحقيقات 

 –مقايسه روش هاي رفتاري ). 1379(وند،فاطمه امامقلي
شناختي و حساسيت زدايي منظم در كاهش اضطراب 
امتحان و اضطراب حالت دانش آموزان سال سوم منطقه 

  مركز آموزش ،پايان نامه كارشناسي ارشد.  تهران15
  .عالي فرهنگيان

مقايسه ميزان افسردگي و . )1373(باقري، عباسعلي 
اضطراب دو گروه از دانش آموزان دختر و پسر 

رساله كارشناسي ارشد . شهرستان علي آباد كتول 
 ،دانشكده روانشناسي و علوم دانشگاه تربيت معلم تهران

 .تربيتي

رابطه افكار "). 1386(بهرامي، فاطمه؛ رضوان، شيوا 
طرابي با باورهاي فراشناختي در دانش آموزان اض

مجله . "دبيرستاني مبتال به اختالل اضطراب فراگير
، شماره 86پاييز . روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

3 . 

 روش درماني مثبت انديشي تأثير) 1379( فاطمه ،بهروزي
گروهي بر كاهش اضطراب دختران مقطع متوسطه 

نامه كارشناسي ارشد، مركز  پايان . تهران6منطقه 
  .آموزش عالي فرهنگيان

ترجمة  شناخت درماني گروهي )1382(  فري،مايكل
 انتشارات جهاد : مشهدصاحبي، حميدپور، اندوز

 .دانشگاهي

مقايسه اثر بخشي گروه درماني ) . 1379( مهريار، هوشنگ 
 رفتاري و دارو درماني در درمان اختالل –شناختي 

 دانشگاه علوم .اله كارشناسي ارشدرس. اضطراب فراكير
 پزشكي ايران انستيتو روانپزشكي

اي اضطراب بين  بررسي مقايسه) . 1375( نبي زاده، ناهيد 
 9پسران و دختران سال چهارم دوره دبيرستان منطقه 

. 75- 1374پرورش تهران در سال تحصيلي  آموزش و
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ،رساله دكتري پزشكي

 .ي ايراندرمان

مقايسه كار آيي آموزش   ) . 1373(نورزنده جاني، حسن 
كنترل اضطراب با دارو درماني و تركيب آنها در درمان 

رساله كارشناسي . اضطراب منتشرل مبتاليان به اختال
 . دانشگاه علوم پزشكي ايران ،انستيتو روانپزشكي.ارشد

ه ترجم .2ج،رفتار درماني شناختي .)1380(هاوتون، كيت 
  . انتشارات ارجمند: تهران.قاسم زادهحبيب اله 

 
American Psychiatric Association (1994). 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. Fourth edition (DSM-IV). 

Washington Dc: American Psychiatric 

Association. 

Ballenger, JE.,Davidson ,JRT.,Lecrubier, Y.,Nutt, 

DJ., Borkovec, TD. , Rickels, K. (2001). 

Consensus statement on generalized anxiety 

disorder from the international consensus group 

on depression and anxiety. Journal of Clinical 

Psychiatry, 62 ,53-58. 

Beck,A.T., Rusk, A-j. (1979).Cognitive Therapy for 

Depression. New York: Guilford press.

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ..... رفتار درماني شناختي در كاهش اضطراب ر يتأث: مرجان عليرضايي مطلق و زينب اسدي

___________________________________________________________________________ 

 32

Biederman, J. (1990). The diagnosis and treatment 

of adolescent anxiety disorder. Journal of 

clinical Psychology, 51, 20-26. 

Borkovec, T. D. ,Mathews, A. M., Chambers, A., 

Ebrahimi, S., Lytle, R., & Nelson, R .(1993). The 

effects of relaxation training with cognitive or 

non-directive therapy and the role of relaxation 

induced anxiety in the treatment of generalized 

anxiety, Journal of Consulting and Clinical 

Psychology,55,883-8. 

Bogels, S.M; siqueland, L. (2006). Familiy 

cognitive behavior therapy for children and 

adolescents wZith clinical anxiety disorders. 

Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 45 (2), 134-141.  

Butler, G; Fennel, M; Robson, P; Gelder, M. 

(1991). Comparison of behavior therapy in the 

treatment of generalized anxiety disorder. 

Journal of Consulting and Clinical Psychology. 

59, 167-173.  

Canion, G., Shrout, P.E., Rubio- Stipec, H. R., 

Bravo, M., Ramirez, R.(2004).The DSM-IV rates 

of child and adolescent disorders in Puerto 

Rico.Prevalence,correlates,service use, and the 

effects of impairment. Archives of General 

Psychiatry, 61, 85-93. 

Chambless, L; Gillis, M. (1993). Cognitive therapy 

of anxiety disorder. Journal of Consulting and 

Clinical psychology. 61, 611-619. 

Costello,E.J., Angold, A., Burns, B. J., Stangl, D. 

K., Tweed, D. L., Erkanli, A. (1996). The Great 

smoky mountains study of youth. Goals, design, 

methods, and the prevalence of DSM-III-R 

disorders. Archives of General Psychiatry, 53, 

1129-1136. 

Cramer, V., Torgersen, S., KringLen, E. 

(2005).Quality of life and anxiety disorders: a 

population study. Journal of Nervous and Mental 

Disease 193,196-202. 

Durham, C. (2002). Treatment of generalized 

anxiety disorder. Journal of  Health line, 95,176-

81. 

Dush, D. M; Hirt, M.L. (1989). Self- statement 

modification in the treatment of child behavior 

disorders. Psychological Bulletin, 106, 97-106. 

Essau, C., Conradt,J., & Peterman . (2000). 

Frequency, comorbidity, and psychosocial 

impairment of anxiety disorders in German 

adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 

14,263-279. 

Ferdinand, R. F., & Verhulst, F. C. 

(1995).Psychopathology from adolescence in to 

young adulthood: an 8-year follow-up study. 

American Journal of Psychiatry, 152, 1586-

1594. 

Ferdinand, R.F., Wiznitzer, M.(1995).Continuity 

and change of self-reported problem behaviors 

from adolescence in to young adulthood. Journal 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  1388، 1 ه، شمارنهم سال/ يپژوهش در حيطه كودكان استثناي

___________________________________________________________________________ 

 33 

of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 34,680-690. 

Fresco, D.M., Heimberg, R.G., Mennin, D.S., 

&Turk, C.L.(2002).Confirmatory factor analysis 

of the Penn state worry Questionnaire.Behaviour 

Research and Therapy,40,313-323. 

Hunt, C.,Stade, T.,Andrews, G.(2004).Generalized 

anxiety disorder and major depressive disorder 

co morbidity in the national survey of mental 

health and well-being. Depression and Anxiety, 

20, 23-310. 

Kendall, P.C. (1993).Cognitive behavioral therapies 

with youth; Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 61, 235-47 

Kessler, RC., Greenberg, PE., Mickelson, KD., 

Meneades, LM., Wang, PS,(2001).The effects of 

chronic medical conditions on work loss and 

work cutback. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine, 43,218-25. 

Kessler, RC.,Berglund, P.,Demlero, R.,Merikangas, 

KR., Walters, EE.(2005).Lifetime prevalence 

and age of onset distributions of DSM-IV 

disorders in the national co morbidity survey 

replication. Archives of General Psychiatry, 

62,593-602. 

Leger, E; Ladouceur, R; Dugas, M.J; and Freeston, 

M.H. (2003). Cognitive- behavior treatment of 

generalized anxiety disorder among adolescents. 

Journal of the American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry, 43 (3), 327-330. 

Lindsay, W. R; Gamsu, C.V; Mclauglin, E; Hood, 

E. M; Espie, A.C. (1987). A controlled trail of 

treatment for generalized anxiety disorder. 

British journal of Clinical Psychology. 29, 3-15. 

McGee,R., & Stanto,W.(1990).Parent reports of 

disability among 13-year olds with DS-III 

disorder. Journal of Child Psychology & 

Psychiatry, 31,793-801. 

Moore, DP., Jefferson, JW.(2004) Handbook of 

Medical Psychiatry.2 nd ed; 174-175.    

Noble j (2001).Textbook Of Primary Care 

Medicine.3rded; 416.      

Pine,D.S.,Cohen,P., Gurley,D., Brook,J.S.,& Ma,Y. 

(1998). The risk for early- adulthood anxiety and 

depressive disorders in adolescents whit anxiety 

and depressive disorders. Archives of General 

Psychiatry, 55, 56-64. 

Power, K. G., Simpson, R.J., Swanson, V., & 

Wallace, L.A.(1990).A controlled comparison of 

cognitive-behavior therapy,Benzdiazepam and 

placebo alone and in combination for the 

treatment of generalized anxiety disorder. 

Journal of Anxiety Disorders, 4,267-292. 

Sanderson, K. andrews, g, (2002) prevalence and 

severity of mental health- related disability and 

relationship to diagnosis. Psychiatric services, 

53(1), 80-86. 

Verhulst, F. C., Vander Ende,j., Ferdinand, R,F.,& 

Kasius, M.C.(1997).The prevalence of DSM-III-

R diagnoses in a national sample of Dutch 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ..... رفتار درماني شناختي در كاهش اضطراب ر يتأث: مرجان عليرضايي مطلق و زينب اسدي

___________________________________________________________________________ 

 34

adolescents. Archives of General Psychiatry, 54, 

329- 336. 

World Health Organization. (1993) The ICD-10 

classification of mental and behavioral/disorders-

diagnostic criteria for research.Geneva: World 

Health Organization. 

Wttchen, Hu., Carter, Rm., Pfister, H., 

Montgomery, SA., Kessler, Rc. (2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disabilities and quality of life in pure and 

comorbid generalized anxiety disorder and 

major depression in a national survey. 

International Clinical Psychopharmacology, 15, 

319- 28. 

Zinbarg, R.E., Barlow, D, H.(1996).Structure of 

anxiety disorders: A hierarchical model. Journal 

of Abnormal psychology, 100; 407-412. 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

