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 غیرمنطقی باورهای کاهش بر هیجانی -عقالنی درمان ی مداخله اثربخشی 

 ششم پایه دختر آموزان دانش در اجتماعی های مهارت بهبود و

 

 1فاطمه طوفانی 

 

 

 

 روانشناسی تربیتی. ارشد کارشناس 1
 

 

 

 

 فزایشا  بر هیجانی عقالنی درمانی رفتار اثربخشی تعیین هدف با حاضر پژوهش :چکيده

 روش.است شده انجام آموزان دانش آمد کار نا های باور کاهش و اجتماعی های مهارت

. دباش می کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نیمه نوع از پژوهش

 در که دبستان  ششم پایه دختر  آموزان دانش کلیه شامل  حاضر پژوهش آماری جامعه

 زدبستانا یکی ابتدا نمونه حجم تعیین برای. بود ، اند بوده تحصیل به مشغول 49-49 سال

 در یگیر نمونه روش از استفاده با سپس و انتخاب تصادفی صورت به کرمانشاه شهر های

 گرفتند قرار کنترل و آزمایش نفره 04 گروه دو در تصادفی صورت به نفر94 تعداد دسترس

 آموزشی مداخله تحت  ماه0 مدت به گروهی جلسه 8 مدت به آزمایش گروه در افراد. 

. ندنکرد دریافت را ای مداخله هیچ کنترل گروه که حالی در.قرارگرفتند هیجانی عقالنی

 اجتماعی های مهارت های پرسشنامه کمک به کنترل و آزمایش گروه دو های آزمودنی

 مرحله دو در( IBT) جونز منطقی غیر باورهای و( TISS) فوستر و ایندربیتزن نوجوانان

 تحلیل آزمون از استفاده با سپس. گرفتند قرار ارزیابی مورد آزمون پس -آزمون پیش

 آزمایش گروه و گواه گروه بین موجود تفاوت آزمون پیش اثر حذف از پس کوواریانس

 تاررف آموزش:  داد نشان را زیر های یافته ها داده تحلیل و تجزیه. گرفت قرار بررسی مورد

 های مهارت افزایش و ناکارآمد باورهای کاهش بر(REBT) هیجانی-عقالنی درمانی

 .است موثر اجتماعی

 اجتماعی مهارت کارآمد، نا باور ،(REBT)هیجانی-عقالنی درمانی رفتار واژگان کليدي:

 

 مقدمه

زان آموتمام دانش انیدرم دارد. انیبه امکانات بالقوه آدم دنیتحقق بخش یبرا یاافتهیسازمان  رینظام آموزش پرورش هرکشور مجموعه تداب

مشکالت  نیو ا شودیم یاجتماع یانزوا شیخود باعث افزا نیکه ا باشندیم ینییسطح پا یاجتماع یمهارت ها یوجود دارند که دارا یافراد

 یمشکالت متنوع رفتار جادیبه ا نامناسب منجر یاجتماع یهارفتار مهارت خواهد شد. وبیافراد از اجتماع و تکرار چرخه مع ردخود باعث ط

گرچه کسب مهارت ها ی اجتماعی یکی از عناصر مهم اجتماعی شدن آدمی در کلیه ی فرهنگ هاست لیکن در دو سه دهه اخیر  خواهد شد.
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ری ظمورد توجه دانشمندان قرار گرفته است و از میان نظریه های مختلف نظریه یادگیری اجتماعی بیشتر به این مسآله پرداخته است)ن

 (.1634نژاد

موفقیتهـای - 0رشـد فـردی و هویتـی - 1شش پیامد سودمند آموزش مهارتهای اجتماعی را  نقل کردند: (0444) 1جانسون وجانسون

 3سالمت روانی )رشد عزت نفس، خود مختاری، کاهش اضطراب، افسردگی، ناکامی( - 9سالمت فیزیکی -9 بهبود کیفیـت زندگی- 6شغلی 

 .رویی با استرستوانایی رویا-

نشان میدهد که  آموزش روابط بین فردی، دوست یابی، کنترل خشم در ( 1449) 0مالون( و 1444ین )همچنین نتایج تحقیقات ورد

مانند حل مسئله، ابراز وجود را  آموزش مهارتهای اجتماعی (1449)6من اینو  .آموزان دبستانی موثر بوده است افزایش اعتماد به نفس دانش

معنی پذیرش یک اصل، یک مذهب یا یک حقیقت است.  ور: بهبا و عزت نفس میداند. افزایش صفات شخصیتی مانند کفایت شخصیباعث 

 و منطقی ۀ باورها به دو دست 9.( از منظر آلبرت الیس 1638براهنی و همکاران، ۀ اتکینسون، هیلگارد، ترجم)باور یعنی اعتقاد، ایمان و عقیده 

انعطاف  و منطقی واقعگرایانه، مهم، اهداف به تا میکند کمک فرد به که هستند کارآمدی باورهای منطقی باورهای. وندمیش تقسیم غیرمنطقی

ند رپذیر خود دست یابد. در مقابل، باورهای غیرمنطقی باورهای هستند که حقیقت ندارند و منطبق بر واقعیت نیستند، تعادل فرد را از بین میب

 (.0411سیاوشی و همکاران، )کننده میگردند  با حوادث تحریکفرد آمیز موفقیت  ۀ و مانع مواجه

باورهای غیرمنطقی باورهایی هستند که بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعیین کننده نحوه تعبیر و تفسـیر و معنـی دادن بـه رویدادها و 

طقـی حقیقـت ندارد و با واقعیت منطبق نیست، باید و حکم برای فرد تنظیم کننده کیفیت و کمیت رفتارها و عواطف است. باورهـای غیرمن

(.الیس و همکاران معتقدند در مدارس و کالس هاس خاص میتوان شیوه ی تفکر و زندگی عقالنی را به افراد آموزش 1449)الیس  آورد می

 داد تا بدین وسیله پیشاپیش از ابطالی آن ها به اختالل عاطفی جلوگیری کرد.

در مورد مشکالت رفتاری و روانی معتقد است کـه بسـیاری از نـاراحتی هـای مردم و زندگی عاطفی نامنظم آن ها ریشه در ( 1449) الیس

 انواع عقاید غیر منطقی و غیر واقعی در مورد خـود و جهان پیرامون آن ها دارد. از نظر او مشکالت روانی نتیجه شناخت های نادرست افراد

اطف محصول شناخت است؛ و پیامدهای فراوانی که از تفکرات غیر منطقی ناشی می شوند علل اساسی مهم ترین اختالل های است چرا که عو

هستند که احتمال  ییرفتارها رندهیدر برگ (1488)9یومک کاسل دونیشر-وتیال فیتعار هیبر پا یاجتماع یهاهارتم.هیجانی به شمار می روند

د هستن ییشامل رفتارها یاجتماع یهامهارت .شوندیکودک درجامعه م ستهیو موجب عملکرد شا دهندیم شیرا افزا انیاطراف یسو از تیتقو

در  شهیها رمهارت نیا فرد هستند. یو اجتماع یسالمت رفتار انگرینامطلوب نموده و ب یاجتناب از پاسخ ها که فرد را قادر به تعامل موثر و

 هادشنیپ کمک نمودن و یتقاضا، دیروابط جد یقدم شدن در برقرار شیاز جمله پ ییداشته و شامل رفتارها یو اجتماع یفرهنگ یبسترها

 نیکودکان و بالغ یبوده و برخوردار یاجتماع یهاتوسعه مهارت  یدوران کودک یاهداف آموزش نیمهمتر از است. گرانیکمک به د یدادن برا

به عنوان  یمهارت اجتماع تی(. اهم1689ی، گذار است)گرمارود رها اثآن یلیتحص تیموفق زین و یاجتماع یها در سالمت فردمهارت نیاز ا

 تیو ترب یرشد اجتماعی، توجه به هوش اجتماع از نظر دور داشت و توانینم چگاهیرا ه یاجتماع یسازگار شدن و یعامل اجتماع نیمهمتر

 یکسب مهارت اجتماع ندیفرا نیمهمتر یریپذ هجامع ایشدن  یاجتماع برخوردار است. یا ژهیو گاهیابعاد رشد از جا گریدر کنار د یاجتماع

در مطالعات خود به  3کزی(. راو1688،وهمکاران ی)شاهباشدیشامل خانواده مدرسه و جامعه م یدرکودکان است که متآثر از سطوح بوم شناخت

زاده و  ی)مهرابگرددیم یبهداشت روان شیو افزا یباعث کاهش فشار رواندو جنس  در هر یاجتماع یهامهارت یریادگیکه  دیرس جهینت نیا

 یاما به طور خاص ط کندیفرد نفوذ م یزندگ یجنبه ها یبه همه  بایتقر یاجتماع یبه انجام مهارت ها لیتما و یی(.توانا1688، همکاران

 (.1646 ،،)جاکبس و همکاران کندیم دایپ یشتریب تیاهم گذراندیرا با همساالن م یادیکه کودک زمان ز یمدرسه هنگام یها لسا

                                                           
1 Jonson& jonson. 
2 Werdine & malon. 
3 Man inoy. 
4 Albert Ellis. 
5 eliot 
6 Scheridon& mack kasly   3 jacobs & other 
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 فهرست است و یتراصطالح چ کیمدرسه  یها نشان داده که جو اجتماعیبررس هستند. یمختلف یهاشامل ابعاد و مولفه یاجتماع یهامهارت

 نهیدر زم  یمعروف شناخت یها هیاز نظر یکی نیهمچ (0440 ،همکاران و 1وجود ندارد)کوهن یمهارت اجتماع یهااز ابعاد و مولفه یاستاندار

 نخودما یاست که بر آنچه برا یمنطق ریغ یاز باورها یناش یادیبه اعتقاد او رفتار ناسازگار تاحد ز است. 0سیال هینظر یاختالالت عاطف

امل ع هستند که بر روان فرد سلطه دارند و ییباورها یرمنطقیغ یباورها .کندیرفتار ما را کنترل م جهیو در نت گذاردیاثر م میکنیم هیتوص

 یمنطق ریغ یباورها رفتارها و عواطف است. تیو کم تیفیکننده ک میتنظ و دادهایدادن به رو یو معن ریو تفس ریبیتع ینحوه یکننده نییتع

مانع  و کندیم یرینظم جلوگ جادیاز ا بردیم نیتعادل فرد را از ب ،آورد یفرد م یو حکم برا دیبا ،ستیمنطبق ن تیندارند وبا واقع قتیحق

 ،اداعتق یعنیباور  است. قتیحق کی ایمذهب  کیاصل  کی رشیپذ یبه معن باور .گرددیکننده م کیبا حوادث تحر زیآمتیمواجهه موفق

 شیبر آزما یمبتن نکهیآن را پذرفته بدون ا یاست که فرد درست یا هیباور قض. (1388،و همکاران یترجمه براهن،  نسونی)اتک دهیعق و مانیا

 ی(معتقدند هسته اصل0448) 6فلت و همکاران گرید یاز سو (1364،نژاد یدرآمدن از حالت شک به حالت استقرا)شعار باشد. یانتقاد ایو

توبر کامل باشند)اس یابعاد زندگ یدارند در همه لیکه تما شوندیشناخته م یافراد نواناست.کمال گراها به ع ییکمال گرا یمنطق ریغ یباورها

هستند که معموال با کلمات  یزی(توقعات خشک وتعصب آم1دارند:  یژگیدو و یرمنطقیغ یباورها (1449) سیال. از نظر (9،0444استوبرد و

 فتهایمیاز حد تعم شینامعقول و ب یهاهستند و انتساب قعاتتو نیساز که معموال حاصل اخودآشفته یها(فلسفه0 شوندیم انیو حتما ب دیبا

 و یضرور حایهستند که به صورت ترج یخواسته ها و اهداف یرمنطقیغ دیعقا. (1688ی، محمد دیس ، به نقل از 9)پروچسکاکنندیم جادیا

 ییبا)طباط گردندیم یگآشفت موجبکه اگر برآورده نشوند  یبه طور گردندیم  یو قطع یالزام یبه اهداف اجبار لیو تبد ندیآیدر م یالزام

 رندیگیقرار م یرفتار یدر معرض مشکالت جد شتریباشند فرزندشان ب یمنطق ریدچار افکار غ یکه در زندگ یمادران .(1641، همکاران چهر و

مک ی؛ حسن آباد ی واحمد ،برخوردارند)دادستان یو از افکار منطق کنندیم یبختو خوش تیاحساس رضا شیخو یکه در زندگ یتا مادران

 یهایاز ناراحت یاریمعتقد است که بس ی( در مورد مشکالت رفتارو روان1449)سیال (1681، فرزادفر؛ 0448، 3دراکو جونز و فورهن یکولت یک

نظر او مشکالت از  آن ها دارد. رامونیدر مورد خود و جهان پ یواقع ریو غ یمنطق ریغ دیدر انواع عقا شهینامنظم آنها ر یعاطف یمردم و زندگ

 دشونیم یناش یکه از تفکرات منف یفراوان یامدهایپ و که عواطف محصول شناخت است نادرست افراد است چرا یهاشناخت جهینت یروان

موجب تفکر  دیدر حد شد یمنطق ریغ یورهاشد که با مشخص گریدرمطالعه د  .روندیبه شمار م یجانیاختالالت ه نیمهمتر یعلل اساس

 .(1،0440نگنی)هره استمنعکس بود یرمنطقیغ یباورها یدر نمرات باال یشدت افکارخودکش و گرددیم یخودکش

می در مه تفکر یا به مفهوم وسیعتر شناخت، نقش اساسی و که به درمانگران شناختی معروفند، اعتقاد دارند که گروهی از درمانگران

نشا های اشتباه او درباره معقاید و ادراک عمل انسان به اندیشه و میزان تاکید وی بربیان دیگر،  چگونگی بروزر رفتار آدمی ایفا می کند. به

تعدادی از درمانگران مشهور این رویکرد ( 1614)14( و بک1419)4(، سینگر1493، الیس )(1499) 8روانشناختی بستگی دارد. کلی مشکالت

افراد منطقی هستند و قادرند  استداللی درباره تغییر رفتار این است کهرویکردهای  پیش فرض (. 1683هستند )به نقل از صفایی،  درمانی

از این  آلبرت الیس نمونه بارزی 11رفتاری -عاطفی -عقالنی ساختن نظام اعتقادی خویش تغییر دهند. درمان رفتار خود را با دگرگون

نوع درمان فعاالنه و مستقیم به بیمار آموزش  زیرا در اینمستقیم ترین روش های درمانگری است،  این روش یکی از فعالترین و رویکردهاست.

                                                           
1 Kohhen&coaction 
2 elliss 
3 Fellatt & coaction 
4 Stober & stober 
5 prochesska 
6 Mack ki kalti,jonz &formand 
7 Herringen 
8 Kelly 
9 Singer 
10 Beck 
11 - Rational-Emotive- Behavioral Therapy (REBT 
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واکنش در حل مشکالت او سودمند  ساختن مفاهیم به او کمک می شود تا بفهمد کدام می شود و از طریق ارائه توضیحات کافی و روشن داده

 ته شد و نخستین درمان از درمان هایبنیان گذاش توسط آلبرت الیس 1499رفتاری  در سال -عاطفی  -درمان عقالنی  واقع می شود.

مشهورترین و متداولترین درمان  هیجانی –فرایندهای فکری می شود. درمان عقالنی  رفتاری امروز بود. کلمه شناختی شامل -شناختی

مردم تا حد  کهاصالح می کند. الیس می گوید: من کشف کردم  درمان فکر و به تبع آن رفتار و هیجان های انسان را شناختی است. این

 در متون برخی از فالسفه یونان باستان خواندم و بین اعمالشان را به منصه ظهور می رسانند. این موضوع را زیادی با فکر خود، احساسات و

ل ح را دنبامنطقی و آمیخته با ترجی کردم. من فهمیدم وقتی مراجعانم تفکر واقع بینانه، آن را در مراجعانم مشاهده 1499تا  1490سال های 

جزمی می اندیشیدند،  ی ومی آمد و وقتی تفکر غیر واقع بینانه، غیر منطق هیجان ها و رفتارهای مناسب و خودیار در آنها پدید می کردند،

قتی و دیدم .سالی که مشغول روانکاوی بودم نیز این را می  آنها ظاهر می شد که مغایر منافع آنها بود. در چند احساسات و اعمال نامناسبی در

هیجانی را پدید آوردم. پس از آن نیز این شیوه  -درمان عقالنی  1499کنار گذاشتم و در سال  این قضیه برای من مسجل شد، روانکاوی را

 (.1644، به نقل از حسنی، محزونی و لطفی،1،0449الیس، آبرامس و دلگنجی«)را اجرا کردم و تعلیم دادم درمان

 شناخت عاطفه و نیب یوندهایپ دهیمشخص گرد یرمنطقیغ یشده است که باورها یطراح یرمان به گونه اد ندیفرا کردیرو نیدر ا

صول حل در ح و دینما یرمنطقیغ یباورها نیگزیجا انهیواقع گرا ریینموده تا تغ یرا بررس یرمنطقیشواهد مخالف افکار غ شده و نییرفتار تع

بر  یمتک یجانیه -یعقالن یدرمان کرد که آموزش رفتار انیب دیرابطه با نیدر ا. (0449، 0فالنگن )فالنگن وابدی قیتوف یتعارضات و سازگار

تباط ار یبرقرار به روابط نامناسب و دنیبخش انیپا یبرا یدیمف یراهگشا توانیاز عقل و منطق و احترام است که م یریحل مساله بهره گ

که منجر به  یرمنطقیغ یو باورها تظاراتتوقعات ان یجانیه -یعقالن یبر رفتار درمان یمبتن یمداخله . (6،0411وهارپر سی)الگردد سالم

سوال  ریباورها و انتظارات مخرب را ز نیا انهیواقع گرا ای یو سپس از لحاظ تجرب کندیشده را کشف م یو ارتباط یجانیاختالالت ه

ه ب یزندگ یدادهایرو یارهدرب نانهیواقع ب ریمطلق و غ یهایابیبه ارز لیتما یجانیه -یعقالن یرفتار درمان هیدر نظر (0449سی.)البردیم

لزام و ا دهایبا یدر چهار دسته یبه طور کل توانیرا م یمنطق ریغ یباورها مطلق و یهایابیارز نیا .شودیمنجر م یو رفتار یعاطف یآشفتگ

مختلف به  یها هشپژو. (0440، 0449، 9دنیکرد)درا یدسته بند یها و فاجعه ساز ی، تحمل کم، نا کامیریو دگر تحق یر، خود تحقیها

؛ 9،0440)کالوت و الگایمانند اضطراب افسردگ یجانیه یهایبا آشفتگ یرمنطقیغ یباورها ژهیافراد به و ینظام شناخت نیب یرابطه یبررس

 یجانیرابطه باورها و ابراز ه ،(4،0444نارتج، 8)مولر رابیفرد نیو ب یاجتماع یهارابطه مهارت، (1،0449لدیخشم )وا ،(0443ن،دیودرا 3سیهر

 سوگ و اندوه،(19،0411لدی)و اضطراب، (16،0441و السون 10ی)راجر.باند.لی جانیه یبازدار ،(11،0440و کلور 14نسونی)رابیفرد

-یعقالم یرفتار درمان لیدل نیبه ا سیآلبرت البوده است. بنابراین  (1641یی،کسما ،کارجوی،)رجبیسالمت عموم، (19،0414نسونی)مالک

و درمان  یجانیه-یعقالن یرفتار درمان نهیدر زم یقاتیتحق یصدها مطالعه یدرمان ها موثرتر بود واز سو ریرا ابداع کرد که از سا یجانیه

نترل کی، سازگار، را در ارتقأ سالمت روان یجانیه-یعقالن یدرمان رفتار یها اثربخشپژوهش نیا شده است. دییتا یتا حدود یرفتار یشناخت

                                                           
1 Abrams & Dengelegi 
2 Felangen& felangen 
3 Elliss & harper 
4 deridon 
5 Kallot & lagga 
6 Hariss &dridon 
7 Vild 
8 Moler rob  
9 Notrejj 
10 Nobbinson 
11 Clore 
12 Rager,baand.lee 
13 Elson 
14 Vild 
15 Malkinson 
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قرار  یو منبع کنترل مورد بررس یمنف یها تیسبک اسناد در موقع رییتغی، مشکالت روانی، کاهش افسردگ، کاهش اضطرابی،پرخاشگر

که درمان  افتندیدر المیاول متوسطه ا ترسالدانش آموزان دخ یدر مطالعه بر رو (1683)ییو خدا یرجب(. 1641، دادند )فرخ زاد

(در 1419)1یانیمار شده است. یدر گروه تحت مداخله درمان یبهبود سالمت عموم شیباعث افزا سیال کردیبر رو یمبتن یجانیه_یعقالن

ن اضطراب دانش آموزا هشروش باعث کا نینشان داد که ا  یرستانیپسران دب یبر رو سیال یجانیه -ی با استفاده از درمان عقالن یمطالعه ا

 .شود یم

رفتاری گروهی بر عقاید ناکارآمد دانش آموزان  –عاطفی  –اثربخشی درمان عقالنی ( در پژوهشی با عنوان 1644حسنی و همکاران)

 دختر دوره متوسطه به این نتیجه رسیدمد که این روش درمانی بر کاهش عقاید نا کارامد دانش آموزان موثر است.

عاطفی در کاهش عقاید -عقالنی روش های مشاوره فردی و گروهی با تأکید بر روش مقایسه اثر( در پژوهشی به  1689سودانی ) 

انجام شد. نتایج چمران  مجرد رشته های دبیری دانشکده علوم دانشگاه شهید نفر از دانشجویان 44این تحقیق بر روی  پرداخت. ناکارامد

ییر با درماندگی برای تغ زیاد توأم با اضطراب، اجتناب از مشکل ، وابستگی ، نگرانی عقاید ناکارامد توقع تأیید از دیگران، پژوهش نشان داد:

ه درماندگی ب از حد از خود، سرزنش کردن خود، واکنش با عقاید ناکارامد انتظارات بیش و  بیشتری نشان دادند؛ روش مشاوره گروهی کاهش

 یمشاوره فردی و گروهی در کاهش عقاید ناکارامد ب د ادن د؛  بین روشفردی کاهش بیشتری نشان  ناکامی،کمال گرایی با روش مشاوره

 مسؤولیتی عاطفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

در تغییر عقاید ناکارامد دختران  رفتاری –عا طفی  -مشاوره گروهی به شیوه عقالنی ( در پژوهشی به بررسی تاثیر 1683صفایی ) 

دیگران، انتظارات بیش از حد از  بر کاهش عقاید ناکارامد توقع تایید از  اد که مشاوره گروهی به شیوهنتایج پژوهش نشان د نوجوان پرداخت.

قاید ناکارامد ولی برع اجتناب از مشکل و درماندگی برای تغییر مؤثر است، واکنش با درماندگی به ناکامی، بی مسؤولیتی عاطفی، خود و دیگران،

 نیست. نش کردن خود، وابستگی و کمال گرایی مؤثرسرز نگرانی زیاد توام با اضطراب،

در پژوهشی به بررسی  (0444) 0خارج از ایران انجام شده اند، به این شرح هستند: ساوا پژوهش های همسو با پژوهش حاضر که در

انجام گرفت. نتایج پژوهش  دانشجوی دوره کارشناسی 199این تحقیق بر روی  طرحواره های غیرانطباقی و عقاید ناکارامد پرداخت. رابطه

افرادی که دارای عقاید  ناسازگارانه و عدم ثبات احساسی برخوردار بودند و دارای عقاید ناکارامد بودند ، از طرحوار ههای نشان داد افرادی که

 سازگارانه و ثبات احساسی برخوردار بودند. کارامد بودند، از طرحواره های

وی این تحقیق بر ر انجام داد. تأثیر عقاید ناکارامد بر خویشتن پذیری غیرشرطی بررسی تأثیر  ( پژوهشی را با هدف0448 )6دیویس 

 دیگران، مهمترین پژوهش نشان داد که کمال گرایی و توقع تایید از نتایج این نفری از دانشجویان دانشگاه انجام شد. 108و  198دو گروه 

رزنش س می کنند. بی مسؤولیتی عاطفی، اجتناب از مشکل و ی را در افراد پیش بینیخویشتن پذیری غیرشرط عقاید ناکارامدی هستند که

 جهیتن توانیافراد هستند.از مطالب باال م فاقد تأثیرگذاری بر خویشتن پذیری غیرشرطی در کردن دیگران، خرده مقیاس هایی هستند که

اقشار جامعه را  ریسا مراجعان اعم از دانش آموزان و روانی– یاز مشکالت روح یاریتوانسته است بس یادیتا حد ز یروش درمان نیگرفت که ا

 ایمطرح است که آ هیفرض نیبه نکات ذکر شده ا توجهبا  روزمره آماده کند. یورود به زندگ یرا برا مختلف کاهش دهد و آنها یهادر فرهنگ

 ؟در دانش آموزان موثر است یاجتماع یمهارت ها شیو افزا یرمنطقیغ یدر کاهش باورها یجانیه-یعقالن یرفتاردرمان ی وهیش یمداخله

 

 

 

                                                           
1 marryaney 
2 Sava. 
3Davies. 
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 روش پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی و از لحاظ اجرا و شیوه گردآوری داده ها جزء پژوهشهای شبه آزمایشی از نوع پیش 

رام کلی دیاگ آزمون با گروه کنترل با استفاده از گزینش تصادفیپس -طرح پیش آزمونپس آزمون با گروه گواه و پیگیری خواهد بود.  -آزمون

 پژوهش در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

 

 

 

نمونه گیری در این   .بود 49-43کرمانشاه در سال تحصیلی  شهرابتدایی  ششم پایهکلیه دانش آموزان دختر  جامعه آماری در این پژوهش

 شمش. سپس، از بین کالس های پایه شدند شهر کرمانشاه یک مدرسه انتخاب دخترانه  مدارس. ابتدا از بین بود پژوهش خوشه ای تصادفی

شدند. ابزار های گردآوری داده ها به صورت تصادفی انتخاب  نفری کنترل 04نفری آزمایش و  04نفری در دو گروه  04 کالس 0، مدرسه این

 در این پژوهش شامل:

کار 1616پور در سال  یتوسط تق رانیدر ا .دیگرد تهیه 1توسط جونز 1438پرسش نامه در سال  نی. االف( پرسشنامه باورهای غیر منطقی: 

است.در  4/11کرونباخ  یآلفا بیضر ییایو پا ییروا. انجام شد ییدانشگاه عالمه طباطبا انیاز دانشجو ینفر 143نمونه  کیبا یابیهنجار

گزارش  81/4می باشد. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر  خرده آزمون  14 ی. ودارابود 144نمره  نیجونز باالتر یمنطق ریغ یباورها

 شد.

( 1440) 6و فوستر 0( توسط ایندربیتزنTISSنوجوانان ) یاجتماع یپرسشنامه مهارت ها :(TISSنوجوانان )های اجتماعی پرسشنامه مهارتپ( 

 هشد لیسوال( تشک 14) یاجتماع ریغ یهارفتاسوال( و ر 04) بمطلو یعجتماا یهارفتار اسیخرده مق 0و  هیگو 64ساخته شده است که از 

 89/4آورده شد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ به دست  رفتار در نوجوانان بک یاجتماعهای مهارت زانیم یاست که به منظور بررس

 گزارش شد.

نفر انتخاب و به طور  94نمونه ای به حجم  مدارس مورد نظربه و با مراجعه  شهر کرمانشاهمحقق پس از کسب مجوز الزم از آموزش و پرورش 

نفره آزمایشی و گروه کنترل جایگزین کرده. پژوهشگر برنامه آموزشی تدوین نموده که به منظور آموزش عقالنی عاطفی  04تصادفی دردو گروه 

های باورهای غیر منطقی و ماه تحت آموزش قرار گرفتند. پرسشنامه  0دقیقه به مدت  44جلسه  8تنظیم شده است. گروه آزمایشی در 

ها در اختیار هر دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شد و هر دو گروه در شرایط یکسان شروع کالسیک هفته قبل از   های اجتماعیمهارت

جلسه آموزش دوباره هر دو گروه  8را تکمیل کردند سپس گروه آزمایشی به جلسات آموزشی دعوت شد و پس از اتمام  هاپرسشنامه

 تکمیل کردند.  راهای اجتماعی های باورهای غیر منطقی و مهارتپرسشنامه

 

                                                           
1 Jonz 
2 Enderbitzen 
3 Foster 

 گروه پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون

T2 X T1 آزمایشی 

T2 - T1 کنترل 
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 هایافته

 یافته هاي استنباطی

 ( برنامه درمان عقالنی هیجانی باعث کاهش باورهای غیر منطقی در دانش آموزان می شود.1فرضیه)

آورده شده است، البته 6استفاده شد که نتایج در جداول  به منظور درمان عقالنی هیجانی بر کاهش باورهای غیر منطقی از آزمون کوواریانس

 آمده است:-6و -0و -1ی رگرسیون الزم است که در جدول شرط رعایت برابری واریانس ها و همگنی شیب ها

 آزمون همگنی واریانسها در باورهای غیر منطقی-1جدول  

 سطح معنی داری 0درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  

 431/4 64 1 901/9 باورهای غیر منطقی

 

جدول بدست آمده و از طرفی    Fکمتر از  64و  1با درجه آزادی  Fمشاهده می شود در متغیر باورهای غیر منطقی، آماره -1در جدول 

49/4<P .است  لذا شرط همگنی واریانسها برقرار است 

موازی بودن شیب خطوط شرایط دیگر کوواریانس نیز همچون نرمال بودن داده ها، ارتباط خطی بین کوواریانس و متغیر وابسته و همچنین 

 .بین متغییروابسته وکواریانس برای هرگروه برقراربود

 های توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات باورهای غیر منطقی شاخص-0جدول

 

دهد نشان می -6ی و کشیدگی است، لذا نتایج جدولچولگجایی که یکی از موارد جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات، استفاده از از آن    

( در -8/1و  143/4آزمون)(  و پس-166/4و  981/4آزمون)که مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیر باورهای غیر منطقی به ترتیب در پیش

   . باشندقرار دارند، لذا دارای توزیع نرمال می -0+ و 0ی بازه

ه در دو گرو منطقی غیر کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون در پس آزمون باورهای: نتایج تحلیل -6جدول شماره 

 آزمایش و کنترل

 SS Df MS F Sig منبع

 هاشاخص                          

 مراحل آزمون

       کشیدگی          ولگیچ            

 خطای استاندارد آماره خطای استاندارد آماره

 866/4 -166/4 930/4 981/4 آزمون باورهای غیر منطقیپیش

 890/4 -8/1 990/4 143/4 آزمون باورهای غیر منطقیپس



 166-111، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

711 
 

 00. 44.44 44.44 1 44.44 گروه

 00. 44.44 44.44 1 44.44 منطقی غير پيش آزمون باورهاي

 00. 44.44 44.44 1 44.44 پيش آزمون× گروه 

   4.44 61 44.44 خطا

    00 00.000 کل

 

ها از فرضیه معنی دار نیست. به عبارت دیگر داده منطقی غیر مشاهده می شود تعامل بین گروه و پیش باورهای-9همانطور که در جدول 

 (. F=44.44و  p.=44همگنی شیب های رگرسیون پشتیبانی می کند )

 

 آموزش درمان عقالنی هیجانی بر باورهای غیر منطقی دانش آموزانحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  : ت-9شماره جدول 

 مجذور اتا SS Df MS F Sig منبع

 04. 000. 19.46 8.43 1 8.43 عرض از مبدا

 01. 00. 6.11 1.11 1 1.11 پيش آزمون 

 46. 000. 04.40 13.13 1 13.13 گروه 

 نمرات تعدیل شده پس آزمون متغير

 

 

 در برابر تغيير درماندگی

 توقع تایيد دیگران

 اجتاب از دیگران

 بی مسئوليتی هيجانی

 باورهاي غير منطقی 

 کنترل آزمایشی

 ميانگين

04/14 

64/4 

74/00 

67/74 

76/00 

 انحراف معيار

77/06 

40/6 

7/0 

76/00 

66/4 

 ميانگين

00/00 

4/4 

0/4 

60/01 

04/04 

 انحراف معيار

7/0 

7/7 

7/0 

01/1 

60/4 
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    99. 61 4.18 خطا

     00 614.0 کل

درصد  36( ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت >4.44p،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است) 9با توجه به جدول

 در شرایط آزمایش است. درمان عقالنی هیجانی بر باورهای غیر منطقی این تغییرات ناشی از تاثیر 

 شده پس آزمون باورهای غیر منطقی در دو گروه کنترل و آزمایشنمرات تعدیل -9جدول 

های آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل دهد در هر پنج متغیر، میانگین های تعدیل شده گروهنشان می-9همانطور که جدول   

 بوده است.

 تاثیر دارد.دانش آموزان دختر  یاجتماع هایبر بهبود مهارت یجانیه -یدرمان عقالن( برنامه 0فرضیه  )

س استفاده شد که نتایج از آزمون کوواریاندانش آموزان  یاجتماع هایبر بهبود مهارت یجانیه -یدرمان عقالنبه کارگیری درمان  به منظور

آمده 4-و -8و -1ول ی رگرسیون الزم است که در جدآورده شده است. البته شرط رعایت برابری واریانس ها و همگنی شیب ها-3در جداول

 است:

 

 آموزانآزمون همگنی واریانسها در مهارت های اجتماعی در دو گروه از دانش-9جدول 

 سطح معنی داری 0درجه آزادی  1درجه آزادی  Fآماره  

 088/4 64 1 960/1 مهارت اجتماعی         

 P>49/4جدول بدست آمده و از طرفی    Fکمتر از   04و  1با درجه آزادی  Fمشاهده می شود در متغیر تنظیم هیجانی، آماره -9در جدول 

ها، ارتباط خطی بین کوواریانس شرایط دیگرکوواریانس نیزهمچون نرمال بودن داده ها برقرار است.است  لذا شرط همگنی واریانس

 .هرگروه برقراربودومتغیروابسته وهمچنین موازی بودن شیب خطوط بین متغییروابسته وکواریانس برای 

 پیش فرض تحلیل کواریانس 

 های توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات مهارت اجتماعیشاخص-3جدول

 هاشاخص                          

 مراحل آزمون

       کشیدگی چولگی        

 خطای استاندارد آماره خطای استاندارد آماره

 819/4 -188/4 988/4 911/4  مهارت اجتماعیآزمون پیش

 811/4 -03/1 9964/4 143/4 آزمون مهارت اجتماعیپس
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نشان  4-9جایی که یکی از موارد جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات، استفاده از چولگی و کشیدگی است، لذا نتایج جدولاز آن    

-03/1و  143/4آزمون)(  و پس-188/4و  911/4آزمون)مهارت اجتماعی به ترتیب در پیشدهد که مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیر می

 . باشندقرار دارند، لذا دارای توزیع نرمال می -0+ و 0ی ( در بازه

ه گرو: نتایج تحلیل کواریانس یک راهه برای بررسی همگنی شیب های رگرسیون در پس آزمون  مهارت های اجتماعی در دو -1جدول شماره 

 آزمایش و کنترل

 SS Df MS F Sig منبع

 44. 44.44 44.44 1 44.44 گروه

 44. 44.44 44.44 1 44.44 منطقی غیر پیش آزمون باورهای

 44. 44.44 44.44 1 44.44 پیش آزمون× گروه 

   4.44 61 44.44 خطا

    94 44.000 کل

 

ها از فرضیه معنی دار نیست. به عبارت دیگر داده پیش مهارت های اجتماعیمشاهده می شود تعامل بین گروه و 1همانطور که در جدول 

 (. F=44.44و  p.=44همگنی شیب های رگرسیون پشتیبانی می کند )

 آموزش درمان عقالنی هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  -8شماره جدول 

 اتامجذور  SS Df MS F Sig منبع

 4.41 6.14 81.89 8.43 1 81.89 عرض از مبدا

 4.09 1.94 66.19 1.11 1 66.19 پیش آزمون 

 4.446 11.1 011.00 13.13 1 011.00 گروه 

   06.39 99. 61 940.19 خطا

     94 19.04 کل

 

درصد  94درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ( ،که با >4.446p،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است)-8با توجه به جدول

 این تغییرات ناشی از تاثیر درمان عقالنی هیجانی بر بهبود مهارت های اجتماعی در دانش آموزان در شرایط آزمایش است.

 مرات تعدیل شده پس آزمون مهارت های اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش-4جدول 
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های آزمایشی به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل دهد در هر پنج متغیر، میانگین های تعدیل شده گروهمی نشان-4همانطور که جدول 

 بوده است.

 بحث بر روي نتایج

 فرضیه یکم:درمان عقالنی هیجانی باعث کاهش باورهای غیر منطقی در دانش آموزان می شود.

در شرایط درمان عقالنی هیجانی بر باورهای غیر منطقی درصد این تغییرات ناشی از تاثیر  36نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که 

 آزمایش است.

که ( همسو می باشد. نتایج این یافته ها نشان داد 1646(، محرری، فکور زیبا و اصغری پور)1641نتایج این یافته با پژوهش های فرخ زاد )

 .های نامعقول را در نوجوانان کاهش داده و موجب افزایش سازگاری عاطفی و اجتماعی آنها می شودرفتار درمانی عقالنی هیجانی الیس، باور

های شناختی و نحوه برداشت افراد عاطفی الیس نیز تاکید بر جنبه –اساس درمان های هیجانی .در تبیین این یافته می توان بیان داشت که

 و واقعی منطقی، غیر غیر عقاید از ناشی افراد زندگی در ها وآشفتگی ها ی ناراحت از بسیاری که است معتقد از موضوعات می باشد. الیس

 است، زیرا آنان نادرست های شناخت نتیجه افراد مشکالت روانی دیگر، عبارت به دارند. خود پیرامون وجهان خود درباره آنان که است ناکارامد

 فرد، هر های هیجان که گفت توان می در نتیجه، و میکند بد یا خوب را آن ما تفکر طرز بد، بلکه نه و است خوب نه خود خودی به جهان

 تصحیح را افکار خود تا کند می کمک آموزان دانش به عاطفی -عقالنی آموزش های بنابراین (1689)ولی زاده،  است وی های از شناخت ناشی

 شده، دیگران و خود به فرد نسبت دیدگاه تغییر باعث تواند می اندیشی مثبت این .شود آنان می اندیشی مثبت و بینی خوش باعث نموده،

ها و رفتارهای مربوط به خود و دیگران را بررسی و آموزند که چگونه ارزشمراجعان می بنابراین .دهد افزایش می را ایشان نفس به اعتماد

سازند. دهند و چگونه خود را کوچک و حقیر میمسائل را بدجلوه میدهند چگونه درمانگران به مراجعان نشان میدر این روش اصالح کنند. 

های منطقی را جایگزین شوند و ایدهعاطفی بر مباحثه افکار غیرمنطقی متمرکز می -دهنده رهبران گروه درمانی عقالنیدر نقش آموزش

 نمرات تعدیل شده پس آزمون متغیر

 

 

 مهارت اجتماعی

 

 درفتارهای اجتماعی مطلوب

 

 رفتارهای اجتماعی نامطلوب

 

     ل                  کنتر            آزمایشی

 میانگین

10/91 

 

08/3 

 

66/10 

 

 

 انحراف معیار

01/16 

 

30/6 

 

4/9 

 

 میانگین

60/11 

 

4/3 

 

8/3 

 انحراف معیار 

12/8 

 

 

2/12 

 

3/2 
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رند آووجود میهای غیرضروری بهن عقاید و باورها، ناراحتیدهندکه چگونه ایآمیز سازند. آنها نشان میزا و فاجعهباورهای غیرمنطقی، مصیبت

 بی احساس به منجر که خود از غیرمنطقی های برداشت دلیل به افرادد کنند که این رفتارهای ناکارآمد را تغییر دهنو مراجعان را تشویق می

 بی و نابسندگی احساس خود اهداف به نیافتن دست با نتیجه در و زنند می نامعقول و غیرمنطقی اهداف انتخاب به دست گردد، می ارزشی

 غیرمنطقی باورهای جایگزینی لزوم به و شده اذعان فرد در غیرمنطقی باورهای وجود به رفتاری -عاطفی -منطقی درمان در .کنند می کفایتی

 کند می کمک فرد به گردد می ارائه مراجع به درمان جلسات طی در که راهکارهایی بنابراین .گردد می تأکید فرد در منطقی باورهای جای به

 کارآمد و منطقی فکری الگوهای با را آن و داده تشخیص را گردد می منجر فرد در کفایتی بی احساس به که ناکارآمدی فکری الگوهای تا

که چگونه احساسات و رفتارهای ناکارآمد خود را به احساسات و رفتارهای  مراجعانآموزش به  بنابراین درمان عقالنی هیجانی با.سازد جایگزین

( می تواند باورهای غیر 3148 ،1وسلر (سالم تغییر داده و چگونه با همة وقایع ناخوشایند که ممکن است در زندگی آنها اتفاق افتد،کنار بیایند

 منطقی را کاهی دهد.

 مهارت های اجتماعی در دانش آموزان می شود. فرضیه یک:درمان عقالنی هیجانی باعث بهبود

درصد این تغییرات ناشی از تاثیر درمان عقالنی هیجانی بر بهبود مهارت های اجتماعی در  94نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که 

 دانش آموزان در شرایط آزمایش است

( همسو می باشد.نتایج 1646اصری صالحی، روشن چسلی، فلسفی نژاد)(، خدا بخشی کوالیی، ب1644نتایج این یافته با پژوهش اکبری) 

تحقیق آنها نشان داد که درمان عقالنی هیجانی بر مهارت های اجتماعی و مهارت های ارتباطی در میان دانشجویان و نوجوانان دارای تاثیر 

 می باشد.

 جامعه نظر از که نحوی به است دیگران با فردی بین روابط برقراری توانایی اجتماعی مهارتهایدر تبیین این یافته می توان بیان داشت که  

 نشانه از یکی.باشند داشته دوجانبه های بهره و بوده سودمند وجامعه خانواده شخص، برای حال درعین و برعرف منطبق ،ارزشمند، قبول قابل

 اعتماد، ایمنی، منبع دیگر انسانهای با صمیمی و گرم روابط چنین داشتن .است اجتماعی ارتباطات همین وجود اجتماعی، و روانی سالمت های

 کالمی رفتارهای هستند،شامل یادگرفتنی اجتماعی مهارتهای 1382 )وهمکاران، هارجی( است ای وجامعه سازمان ، هرانسان آسایش و راحتی

 از متأثر باشند، می خاص رفتارهای کنترل و متناسب زمان مستلزم اند، همراه متناسب های پاسخ و واکنشها نیت، قصد، با اند غیرکالمی و

 در توانند بشوندمی آشنا اجتماعی مهارتهای این با آموزان رساننداگردانش حداکثرمی به را دیگران اجتماعی تقویتهای هستند، محیطی عوامل

 همفکری و همدردی آنان به و بگیرند ارتباط وهمسایگان همکالسان دوستان، با و کنند دفاع خود نظرات از و نموده بیان را خود عقاید جامعه،

 برقراری به قادر و نمایند رفتار چگونه و بگویند چه دانند نمی شوند جمعی وارد وقتی مهارتها این از برخورداری عدم صورت در.دهند نشان

بنابراین باید دانش آموزانی که دارای مهارت های اجتماعی ناکافی می باشند شناسایی کرد  نیستند دیگران با تعامل و اجتماعی متقابل رابطه

و جهت رفع این مشکل اقدام کرد یکی از روش هایی که می تواند به دانش آموزان کمک کند که مهارت های اجتماعی کافی را فرا بگیرند 

های متعدد شناختی، عاطفی و رفتاری در عاطفی روش -درمان عقالنیداشت که  درمان عقالنی هیجانی می باشد در این رابطه می توان بیان

ها را برای تغییر الگوی تفکر، احساس و رفتار مراجع با یکدیگر عاطفی تکنیک -خود دارد. همانند سایر شناخت درمانگران، درمان عقالنی

ویکردهای گرایی و سایر روناگونی است که در مکتب وجودگرایی، انسانکند. این روش درمانی روش ترکیبی و انتخابی از رفتارهای گترکیب می

های عاطفی بر تکنیک -که این روش ترکیبی است، تمرکز بر ابعاد رفتاری و شناختی است. درمان عقالنیشود. با وجودیدرمان استفاده می

ن های عقالنی هیجانی می تواند از طریق تغییر افکار در موقعیت و درما های اجتماعی تأکید داردخاصی برای تغییر خودباوری افکار در موقعیت

 های اجتماعی به بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان کمک کند.

                                                           
1 Vesler 



 166-111، ص 1216 اردیبهشت،  1، جلد 32روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، شماره 

 
ISSN: 1394-0041 

   http://www.jopbs.jseas.ir 

 

711 
 

 

 مراجع

 هنر و روانشناسی انتشارات تهران؛-فیروزبخت مهرداد ترجمه.کنید مشاوره الیس آلبرت با(. 1640.)الیس،آلبرت. 

 هنر و روانشناسی انتشارات تهران؛-فیروزبخت مهرداد ترجمه.هیجانی عقالنی درمانی رفتار( 1640)کاترین الرن مک آلبرت، الیس . 

 تهران؛-موحد رابعه ترجمه.شناختی درمانی رفتار آموز تند مجموعه رفتاری؛ هیجانی عقالنی درمانی رفتار( 1644)ویندی دایدن 

 . فردا نسل, ارجمند, ارجمند انتشارات

 درمانگر شناخت متخصص یک برای گام 094.الیس رفتاری-هیجانی عقالنی درمان های گام(. 1688)مایکل نینان ویندی، درایدن 

 . انگیزش فرا نشر مشهد؛-آبادی نجف جهانیان امیر ترجمه.الیس آلبرت پروفسور از ای مقدمه با

 پورحسن نادر اکرامی، مرضیه ترجمه( 1649()درمانگران راهنمای)هیجانی منطقی درمانی رفتار ضروریات.رنا ویندی،برانچ درایدن-

 .ارجمند انتشارات همکاری با ارجمند ؛کتاب تهران

 ،تهران.مقدم خضری نوشیروان و رضاعی مظاهر مترجمین،.رفتاری-هیجانی-عقالنی مشاوره( 1684)جوزف یانکورا، و ویندی درایدن :

 . ارجمند انتشارات

 دانژه نشر: هیجانی،تهران عقالنی درمانی رفتار سال پنجاه-الیس(.1686)فیروزبخت،مهرداد . 

 رشد انتشارات: تهران.فرجاد علی ورزیدن،ترجمه،محمد تعلل بر غلبه اهمالکاری روانشناسی(. 1683)ویلیام جیمزنال، و الیس،آلبرت.  

 ،انتشارات: تهران.عرفانی وحیده و فیروزبخت مهرداد مترجمین،.چیز هیچ آره کند ناراحتم تواند نمی چیز هیچ(.1683)آلبرت الیس 

 . رسا فرهنگی خدمات

 فردوسی دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان. منطقی غیر افکار و اضطراب بین رابطه بررسی(. 1616)ابولقاسم سید نژاد، مهری 

 . مشهد

 انیانس علوم ی رشته دانشجوی زنان در زناشویی تفاهم و منطقی غیر های باور بین ارتباط بررسی(.1614)صدیقه خاندانی، کالنتری 

 . الزهرا دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه پایان.تهران دانشگاه

 ،انپای. تهران شهر دبیرستان چهارم پایه آموزان دانش در نفس عزت و منطقی غیر های باور بین رابطه بررسی(. 1619)رضا استادی 

 . طباطبائی عالمه دانشکده ارشد، کارشناسی نامه

 ،افراد با( سوزی خود روش به)کشی خود به کنندگان اقدام در منطقی غیر های باور میزان مقایسه(. 1619)کمال سید صولتی 

 .تهران طباطبائی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. بهنجار

 نامه پایان لرستان، دانشگاه دانشجویان در آینده به امید و تحصیلی افت منطقی، غیر باورهای میزان بررسی(. 1681)،حسن کرمی 

 .طباطبائی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی

 ،منطقی غیر های باور کاهش در عاطفی-عقالنی  روش بر تاکید با گروهی و فردی مشاوره های روش اثر مقایسه(. 1619.)م سودانی 

 کارشناسی  نامه پایان. 19-19 سال چمران شهید دانشگاه سال 09-18 سنین پایه علوم دبیری های رشته در پسر مجرد دانشجویان

 .  تهران معلم تربیت دانشگاه مشاوره، ارشد

 رفتاری مشکالت با مادران غیرمنطقی باورهای ارتباط(1688)امیری،ماندانا-خوانکی،زهره-رمضانی،آسیه-دکترسلیمی،حسین 

 .ها آن دبیرستانی دختران

 بر الیس عاطفی-عقالنی روش به گروهی مشاوره اثربخشی(1688)دکترقمری،محمد_آبادی،عبداهلل شفیع دکتر-فر،حسن الهی 

 .امتحان اضطراب کاهش

 برکاهش رفتاری-هیجانی عقالنی ی شیوه به گروهی آموزش اثربخشی(1646)پور،نگار اصغری-زیبا،مهدی فکور-محرری،فاطمه 

 .پسر خوابگاهی نوجوانان شادکامی افزایش و هویت بحران

 اضطراب درمان در هیجانی-عقالنی رفتاردرمانی و دیالکتیکی رفتاردرمانی اثربخشی( 1646)ولیزاده،رضا-امامی،شهرام-آسمند،پریسا 

 .ایالم اجتماعی ضد شخصیت اختالل دارای جوانان افسردگی و

 عزت بر گروهی شیوه به هیجانی-عقالنی آموزش اثربخشی(1641)شهری،محمود پناهی-زاده،جهانشیر توکلی-اله دادپور،قدرت 

 .پسر تیزهوش آموزان دانش واضظراب نفس
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 تهرانی دختر نوجوانان در نامعقول باورهای وکاهش سازگاری بر الیس هیجانی-عقالنی رفتاردرمانی اثربخشی(1641)زاد،پگاه فرخ. 

 آموزان دانش اجتماعی سالمت میزان بررسی(1689)سادات نیا،مریم وحدانی-دکترگرمارودی،غالمرضا. 

 مدارس در آموزان دانش اجتماعی های مهارت آموزش های روش(1646)دهنوی،گلنار-سعادتی،موسی. 

 درمانگری گروه اثربخشی(1683)نژاد،شکوه نوابی دکتر-پاشا دکترشریفی،حسن-آبادی،عبداهلل دکترشفیع-زارع،مهدی دکتر 

 .هیجان ابراز های سبک تغییر در نمایشگری روان و هیجانی عقالنی رفتاردرمانی

 عقالنی رفتاردرمانی بر مبتنی ی مداخله اثربخشی(1640)شاملو،زهره سپهری-میکاییلی،نیلوفر-قمری،حسین-خیر،میترا قدم-

 .زناشویی رضایت و صمیمیت افزایش بر هیجانی

 امتحان اضطراب کاهش بر الیس عاطفی عقالنی درمان اثربخشی بررسی(1688)صفرزاده،سحر_شاهنده،مریم. 

 عمومی سالمت های مولفه بر رفتاری-عاطفی-عقالنی باروش گروهی مشاوره اثربخشی(1641)کسمایی،سونا کارجو_رجبی،غالمرضا 

 .پسر آموزان دانش در

 بهزیستی بر گروهی شیوه به هیجانی _عقالنی درمانی رفتار اثربخشی(1646)نصیرنژاد،فریبا-اعتمادی،احمد-نژاد،هادی اکبری 

 .زنان روانشناختی

 اجتماعی،اضطراب های مهارت بر ورزی جرأت آموزش تاثیر(1688)علی عطاری،یوسف-فرخنده تقوی،سیده-زاده،مهناز مهرابی 

 .دختر آموزان دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی

 سطح تاثیر (1688)صالحی ،مسعود دکتر-تجریشی،معصومه دکتر-افروز،غالمعلی دکتر-محمود دکترمیرزمانی،سید-شاهی،یوسف 

 .داون نشانگان به مبتال آموزان دانش رفتاری مشکالت و اجتماعی های مهارت بر والدین التتحصی

 تغییر در رفتاری شناختی گروهی درمانی روان اثربخشی(1641)مرتضوی،حامد-ثانی،ابراهیم ابراهیمی-چهر،محبوبه طباطبایی 
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