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The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Education With a focus
on religious principles on Depression and Anxiety in Adolescent
Girls in Corona Crisis
ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

Purpose: The aim of this study was to investigate the
effectiveness of cognitive-behavioral education with a focus
on religious principles on depression and anxiety in
adolescent girls in the prevalence of coronavirus.
Materials and Methods: The research was quasiexperimental with a pretest-posttest design with a control
group. The statistical population includes all adolescent girls
aged 16 to 18 years of secondary school in the academic year
2020 in Isfahan. 30 people were selected as a sample by
available sampling method and randomly in two
experimental and control groups (15 people). Were replaced.
The measurement tools used in the study were Beck
Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory. Both
groups completed these questionnaires as pre-test and posttest The experimental group underwent a 1-hour intervention
in cognitive-behavioral training with a focus on religious
principles. The control group did not receive any
intervention. Due to the spread of the coronavirus, these
trainings were virtual and online. The obtained data were
analyzed at two levels of descriptive statistics (mean,
standard deviation) and inferential statistics of analysis of
covariance using SPSS software version 22.
Findings: Findings showed that cognitive-behavioral
education with a focus on religious principles had an effect
on depression and anxiety in adolescent girls. The rate of this
effect was 24.7% in depression and 30.4% in anxiety.
Conclusions: Based on the results of anxiety and depression
in adolescent girls in Isfahan, based on cognitive-behavioral
education with a focus on religious principles has decreased
in the days of the corona outbreak.
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اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی
دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان در ایام
شیوع کرونا

زهرا آقاجانی فشارکی،2
کارشناس ارشد ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی و روانشناسی،
دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
مریم صفآرا3

استادیار ،گروه روانشناسی ،پژوهشکده زنان ،دانشگاه الزهرا (س)،
تهران ،ایران.
چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری
با محوریت مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان در
ایام شیوع کرونا است.
مواد و روش ها :پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون
 پسآزمون با گروه گواه بود .جامعهی آماری شامل کلیه دختراننوجوان  16تا  18سالهی مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی
 99-1398در شهر اصفهان میباشد 30.نفر به روش نمونهگیری در
دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارها پرسشنامه افسردگی
بک و پرسشنامه اضطراب بک بود .دادههای بهدستآمده در دو
سطح آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی
تحلیل کوواریانس با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22تجزیه
و تحلیل شد.
یافتهها :یافته ها نشان داد آموزش شناختی رفتاری با محوریت
مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان تأثیر داشته
است .میزان این تأثیر در افسردگی  24/7درصد و در اضطراب
 30/4درصد بوده است.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج اضطراب و افسردگی دختران نوجوان
اصفهان بر اساس آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی
در ایام شیوع کرونا کاهش یافته است.
کلیدواژهها :اضطراب ،افسردگی ،آموزش شناختی رفتاری ،مبانی
دینی ،دختران نوجوان
تاریخ دریافت1399/09/14 :
تاریخ پذیرش1399/12/03:

نویسنده مسئولa.heyrat@chmail.ir :
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عاطفه حیرت،*1
استادیار ،گروه معارف اسالمی ،دانشکده الهیات و معارف
اهلبیت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول).

مقدمه
دوران نوجوانی دورهای است که در آن افراد تغییرات جسمانی،
روانشناختی و اجتماعی بسیاری را در طول فرایند رشد خود از
کودکی به بزرگسالی تجربه میکنند و موضوعات مثل بلوغ
زیستی و اجتماعی ،اضافه شدن نقشهای بزرگسالی و فعالیتهای
استرسزایی که زندگی فرد را تهدید میکنند تأثیرات مهمی در
ایجاد مشکالت رفتاری ،شناختی و هیجانی نوجوانان دارد ( .)1از
طرفی با گسترش پاندمی کرونا استرسهای جدیدی به زندگی همه
افراد مخصوصاً نوجوانان تحمیل شد .قمری ( )2012بیان داشته
است که حدود  10درصد از دانش آموزان نوجوان ایرانی از برخی
نشانگان روانشناختی رنج میبرند و آنچه از همه بیشتر مشاهده
شده و مورد توجه قرار گرفته است اضطراب و افسردگی میباشد
( .)2اضطراب حالتی از خلق است که با هیجان منفی شدید در
واکنش به وقایع یا شرایط (ذهنی یا واقعی) تهدیدکننده مشخص
میشود ( .)3همچنین افسردگی در غالب اوقات با عالئمی همچون
خلق پایین (ناراحتی) نمایان میشود ،بااین حال چنین اختاللی در
نوجوانان با خلق تحریکپذیر ،افزایش یا کاهش بدون اختیار وزن،
بیقراری ،احساس بیارزشی و مشکل در تمرکز مشخص
میشود(.)4
در ابتدای نوجوانی اضطراب میتواند منجر به بروز حساسیت در
روابط بین فردی و کاهش سازگاری گردد .بنابراین نوجوان
مضطرب مشکالت روانشناختی بیشتری نسبت به گروه همسال
خود تجربه میکند .عوامل مختلف زیستی (عوامل زمینهساز
ژنتیکی ،تحریکپذیری سیستم عصبی خودکار و افزایش سطح
کورتیزول) ،روانشناختی (عاطفه منفی ،تجربه مرگ اطرافیان،
شیوه فرزند پروری مستبدانه والدین ،الگوهای مضطرب در محیط
خانواده) و اجتماعی (مهاجرت ،شرایط محیطی مدرسه ،تقویت
پاسخهای اضطرابی در محیط مدرسه و اجتماع و قرار گرفتن در
موقعیتهای تهدیدکننده مثل جنگ ،زلزله و سیل) در بروز
اضطراب نقش دارند (.)5
افسردگی یکی دیگر اختاللهای روانی شـایع و از مهمترین انواع
اختالالت خلقـی اسـت که میزان وقــوع آن در طول عمر حدود
پانزده درصد اسـت .افسـردگی بهعنوان حالت خلقـی بهنجـار،
تجربهای متــداول است ،اما در حالت نابهنجار جزو اختالالت
روانپزشکی است ( .)6ویژگیهای اصلی اختالل افسردگی شامل
یک دوره زمانی حداقل دوهفتهای است که در ضمن آن در همه
فعالیتها خلق افسرده یا بیعالقگی و یا فقدان احساس لذت تقریب ًا
وجود دارد .همچنین فرد باید دستکم چهار نشانه دیگر از جمله
تغییر در اشتها یا وزن ،خواب و فعالیتهای روانی -حرکتی،
کاهش نیرو ،احسـاس بیارزشی یا گناه ،مشکل در تفکر ،تمرکز و
تصمیمگیری ،افکار عودکننده درباره مرگ و خودکشی ،طرح
نقشه و یا اقدام به خودکشی را داشته باشــد (.)7

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی60 ...

مواد و روش ها
این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون
با گروه گواه بود .جامعه آماری پژوهش را کلیه دختران نوجوان
 16تا  18ساله¬ی مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 99-1398
در شهر اصفهان تشکیل دادند .بهمنظور انتخاب حجم نمونه  30نفر
بهصورت دردسترس مبتنی بر مالکهای ورود و خروج انتخاب
شدند و بهصورت تصادفی  15نفر در گروه گواه و  15نفر در
گروه آزمایش قرار گرفتند .پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه
اضطراب بک بهعنوان پیشآزمون برای هر دو گروه اجرا شد.
سپس گروه آزمایش تحت آموزش  9جلسه  60دقیقهای بهصورت
هفتگی قرار گرفتند .یک هفته پس از اتمام جلسات ،پسآزمون
برای هر دو گروه اجرا گردید .مالک ورود عبارت است از -1
کسب نمره متوسط و باال در پرسشنامه اضطراب و افسردگی -2
داشتن رضایت برای شرکت در جلسات مشاوره گروهی (این
مالک بهمنظور حفظ انگیزه یادگیری و بهمنظور رعایت اخالق
پژوهش تعیین شده است)-3عدم دریافت خدمات مشاوره فردی و
گروهی دیگر (این مالک به دلیل وقایع تاریخی همزمان که نتایج
تحقیق را به انحراف میکشاند تعیین شده است) مالکهای خروج
عبارت است از -1عدم عالقهمندی افراد به ادامه شرکت در
جلسات درمانی -2غیبت بیش از  2جلسه از  9جلسه درمانی -3
داشتن اختالالت شدید روانی .الزم به ذکر است به دلیل شیوع
ویروس کرونا آموزشها بهصورت مجازی و با استفاده از نرمافزار
اسکای روم انجام شد و گروه گواه تحت مداخله نبودند .بهمنظور
رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش
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درمان شناختی رفتاری یک رویکرد درمانی است که بر این اساس
قرار گرفته که یک اختالل روانشناختی بهوسیله الگوهای افکار
بد عملکرد و فقدان راهبردهای مقابله ایجاد یا حفظ میشود.
اهداف کلی درمان شناختی رفتاری تعیین و کاهش سوگیریها یا
تحریفهای شناختی و ابعاد مهارتهای مقابلهای مؤثر و
مهارتهای حل مسئله میباشد از سوی دیگر بسیاری از نوجوانان
و خانوادههایشان تمایلی به استفاده از دارو ندارند ( .)8پیشینه
پژوهش به اثربخشی این رویکرد بر اضطراب و افسردگی افراد
اشاره دارد ،بهطور مثال تحقیق استفان ،کریستا ،سنتاگوری و دیوید
( )2019نشان داد؛ درمان شناختی رفتاری برکاهش اضطراب تأثیر
داشته است ( .)9اولندیک ،اوالیا و ایشا ( )2013در تحقیقی تأثیر
رفتار درمانی شناختی بر افسردگی در مراقبتهای اولیه را بررسی
و اثبات کردند ( .)10جیا-می ،یی ژانگا ،ون جون ،لین هونگ و
وی ( )2018نیز در تحقیقی تأثیر درمان شناختی رفتاری را بر
افسردگی مقاوم به درمان با نمونه  847نفری تأیید کردند ( .)11با
توجه به مطالب بیان شده سؤال مطرح شده در پژوهش این است
که آیا آموزش بارویکرد شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی بر
افسردگی و اضطراب در دختران نوجوان تأثیرگذار است؟

جلسات درمانگری گذاشته شد و همچنین در مورد محرمانه بودن
اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد
(آمار استنباطی) تحلیل کوواریانس چند متغیره) به کمک استفاده
از نرمافزار  spss-21استفاده شد.
ابزار مورداستفاده از پژوهش موارد زیر بوده است.
فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی توسط بک ( )1961شامل 21
گزاره خودگزارش دهی است که نشانههای خاص افسردگی را بیان
میکند .هرگزاره ی این پرسشنامه شامل یک مقیاس چهارگویه ای
است که دامنه آن از صفر تا  3مرتب شده اسـت .در پژوهشی که
توسط رزمن انجام شد ،ضریب اعتبار مقیاس افسردگی بک در
مقایسه با تشخیص افسردگی برابر  0/87و در مقایسه با مقیاس
هامیلتون1برابر  0/75گزارش شده است (روسمن.)20082،
پرسشنامه اضطراب بک3یک مقیاس خود سنجی  21سؤالی است
که اضطراب را میسنجد و بر طبق مقیاس لیکرت (نمرات  2،1،0و
 3برای هر سؤال) نمرهی باالتر ،اضطراب بیشتر را نشان میدهد.
این پرسشنامه بیشتر بر جنبهی فیزیولوژیک اضطراب تأکید دارد.
سه ماده آن مربوط به خلق مضطرب ،سه ماده دیگر مربوط به
هراس های مشخص و سایر سؤاالت آن نشانههای خودکار بیش
فعالی و تنش حرکتی اضطراب را میسنجد .بک و کالرک
( )1988همسانی درونی این مقیاس را /93؛ و پایایی بازآزمایی آن
را  ./75گزارش کردند( .کاویانی و موسوی.)2008،
جلسات درمانی برگرفته از کتاب راهنمای عملی درمان شناختی
رفتاری ،نوشته الدن فتی ،رضا رستمی )1395( ،و راه و رسم
درمانگری در نظریه شناختی رفتاری ( )1394و تلفیق معارف دینی
میباشد که به تأیید هفت نفر از درمانگران بالینی رسید.
جلسه اول :معارفه آشنایی با قوانین و بیان تعاریف .اهداف:
خوشآمدگویی ،توضیح قوانین و مقررات گروه-آشنایی اعضا با
یکدیگر -بیان اهداف گروهی -تعریف افسردگی و اضطراب
جلسه دوم :تأثیر افکار بر خلق .اهداف :آگاهی بیشتر به مراجعان
در خصوص افسردگی و اضطراب و علل و پیامدهای آن-بیان
احساسات و نگرانیهایشان -شناخت هیجان ها-شناسایی افکار
سطحی اولیه ،رخداد فعالکننده و رسم جدول سه ستونه رخداد،
فکر و واکنش هیجانی توسط اعضا
جلسه سوم :آشنایی با مقاومتهای احتمالی راهبردهایی مقابلهای و
جایگزین کردن افکار مثبت .اهداف :آموزش جایگزین کردن
افکار مثبت .آگاهی دادن به نوجوانان دختر برای شناخت
مقاومتهای احتمالی در مقابل درمان و طراحی راهبردهایی برای
مقابله با این مقاومتها مرور جدول ارزیابی خُلق روزانه -آشنایی
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یافتهها
در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،نتایج دادههای بهدستآمده از
متغیرهای پژوهش توصیف شدهاند .سپس پیشفرضهای آماری
الزم بهمنظور استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کوواریانس،
شامل آزمون شاپیروویلک جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
گروه نمونه در جامعه و آزمون لوین جهت بررسی تساوی
واریانسها تحلیل شدهاند .همچنین اثر پیشآزمون با استفاده از
روش تحلیل کوواریانس کنترل گردیده است .در نهایت 2
فرضیههای پژوهش با این روش آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است.

جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای افسردگی و اضطراب در دو گروه
پسآزمون
پیشآزمون
گروه
گروه
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
3/39
9/06
15
4/17
10
15
آزمایش
افسردگی
5/65
10/67
15
6/08
10/87
15
کنترل
4/65
30/87
15
6/48
34/73
15
آزمایش
اضطراب
7/32
33/26
15
7/18
34/33
15
کنترل
نرمالیتی از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،لوین و همگنی
نتایج جدول  1نشان داد که میانگین نمرات پسآزمون افسردگی و
شیب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بررسی نشان داد
اضطراب در گروه آزمایش ،نسبت به گروه کنترل کاهش داشته
تمام این پیشفرضها رعایت شده است.
است .بهمنظور بررسی این تفاوتها و برای حذف اثر پیشآزمون
از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است .پیشفرضهای
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با چگونگی تأثیر افکار منفی تشدیدکننده احساس افسردگی-
آموزش جایگزین کردن افکار مثبت .آگاهی دادن به نوجوانان
دختر برای شناخت مقاومتهای احتمالی در مقابل درمان و
طراحی راهبردهایی برای مقابله با این مقاومتها مرور جدول
ارزیابی خُلق روزانه -آشنایی با چگونگی تأثیر افکار منفی
تشدیدکننده احساس.
جلسه چهارم :آشنایی با طرحوارههای منفی پیرامون خدا و جهان
و خود فرد اهداف :آموزش ماهیت طرحوارهها (باورهای اصلی،
طرحوارهها ،نگرشهای ناکارآمد) و ارتباط بین طرحوارهها و
افکار خودآیند -آموزش شناسایی طرحوارهها با استفاده از روش
پیکان عمودی-بررسی انواع طرحوارههای منفی
جلسه پنجم :ادراک تغییرپذیری باورها و روش تحلیل منطقی در
مقابله با آنها .اهداف :دستیابی شرکتکنندگان به تصویر
واضحتری از چگونگی ارتباط و تناسب باورهای منفی با یکدیگر-
تهیه فهرست باورهای منفی -پذیرش نوجوانان مبنی بر تغییرپذیری
باورها با تمرین و گذشت زمان و -فراگیری روش تحلیل منطقی
بهعنوان نیرومندترین روش چالش باورها توسط شرکتکنندگان
در مورد باورهای خود و بهکارگیری آن
جلسه ششم :غلبه بر افکار منفی با استفاده از تعالیم دینی مثل
خوشبینی ،توحید باوری معاد باوری نماز دعا مناجات .اهداف:
آشنایی و تشویق افراد در بهکارگیری راههای غلبه بر افکار منفی با
استفاده از تعالیم دینی  -تالش اعضا در جهت غلبه بر خطاهای
شناختی با بحث و تعامل گروهی -قرائت آیات منتخب و تشریح
معنی و تفسیر هر آیه و ایجاد فضای پرسش و پاسخ-اصالح بینش
افراد نسبت به جهان هستی ،ادراک خود با موقعیت فعلی و
مشکالت و نحوه مقابله با مشکالت

جلسه هفتم :هدفگذاری و اولویتبندی .اهداف :ترغیب افراد
برای تنظیم برنامه شخصی توسط خود در جهت مقابله با
افسردگی ،اضطراب و تعیین اهداف واقعبینانه و تبدیل اهداف
بزرگ به قسمتهای کوچکتر
جلسه هشتم :نحوه تأثیر ارتباط با دیگران بر خُلق و برعکس.
اهداف :بررسی تأثیر روابط اعضا با سایر افراد از قبیل خانواده،
دوستان یا سایر افراد جامعه در چگونگی تأثیر بر خلقوخوی-
یادگیری و بهبود مهارتهای اجتماعی و توانایی تعامل سازنده با
دیگران -آگاهی دادن به افراد در کنترل بیشتر بر احساسات خود
جلسه نهم :جمعبندی .اهداف :مرور تکالیف جلسات قبل-
جلسه قبلی و هر آنچه تا ب
تکالیفکننده
مرورشرکت
پاسخگویی به سؤاالت و رفع ابهام –گزارش دختران
از میزان پیشرفت ،اهدافی که تعیین میکنند و نتایج این دوره برای
آنها

اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با محوریت مبانی62 ...

جدول  2نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات افسردگی و اضطراب
متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مشاوره با رویکرد شناختی
رفتاری با محوریت مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران
نوجوان بود.
نتایج این پژوهش در رابطه با اثربخشی این رویکرد بر افسردگی
دختران نوجوان؛ همسو با پژوهشهای [ 9،10و  ]11میباشد که
هر کدام بهنوعی به اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر افسردگی
اشاره داشتهاند .در زمینه دالیل احتمالی تأثیر درمان شناختی -
رفتاری در کاهش افسردگی دانش آموزان دختر میتوان گفت
درمان شناختی  -رفتاری منجر به باال رفتن افکار مثبت و باالبردن
میزان سازگاری دانش آموزان میگردد و طبق پژوهش هابیس و
جنسن ،بازسازی شناختی افکار تحریف شده منجر به کاهش
افسردگی دانش آموزان میشود؛ بنابراین درمان شناختی رفتاری از
طریق بازسازی و اصالح افکار تحریف شده سبب کاهش افسردگی
میشود ()14
اثربخشی درمـان شـناختی رفتـاری در بهبود افسردگی را میتوان
از دو جنبه شناختی و رفتاری تبیین نمود .نوجوانان به دلیل قرار
گرفتن در دوران خاص و به دلیل مواجهه مکرر بـا رویدادهای
غیرقابل پیشبینی و کنترل ناپـذیر ،کمکم بهسوی درماندگی و
نافعالی کشیده میشوند و اغلب ترس از قرار گرفتن در محیطهای
اجتمـاعی و نگرانی از سوءبرداشتهای دیگران ،نوجوان را از
بسیاری تجربههای مثبت باز میدارد .انزوا و نافعالی نیز ادراکشان
را تحـت تـأثیر قـرار داده و مجموعـه ایـن عوامل سبب میشود
کـه نوجوان احـساس ناکارآمـدی و درماندگی را به تمام
تجربیات خود منتقل نمایید و عمالً بسیاری از فرصتهای عملکرد
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مؤثر را از دست بدهد .بـا اسـتفاده از درمـان شـناختی کـه
شـامل اصـالح افکـار اتوماتیک منفی و باورهای زیربنایی
نوجوانان بـود ،نگرشهای مخرب آنها و تأثیرات ناتوانکننده
آنها بـه چالش کشیده شـد.
از جنبـه رفتاری ،استفاده از تکنیک برنامهریزی فعالیتها بـسیار
کمککننده بود .ازآنجا کـه نوجوانان افـسرده نسبت بـه
کوچکترین شکستها حـساس بـوده و ادراک خـود منفی گری
در آنها تقویت میشود ،برنامهریزی فعالیتها به نوجوانان کمک
میکند تا احتمال شکست را در رسیدن بـه برنامههای روزانه بـه
حـداقل برسـاند .افراد تـشویق شدند تا هرگونه افزایش سطح
فعالیـت روزانـه را در خود ارزشگذاری کرده و با تفکر مثبت
تقویت نمایند .همچنین در تبیین یافتههای اثربخشی این آموزش بر
شناختی رفتاری با محوریت مبانی دینی میتوان گفت با در نظر
گرفتن نقش عوامل شناختی (افکار ناکارآمد ،فرضهای زیربنایی و
فراینـدهای پردازش اطالعات مختل شده) در آسیبشناسی
نوجوانان و بروز اضطراب در ایـن سنین قابل تبیین است .برای
مثال ،در درمانهای شناختی سعی میشود افکار غیرمنطقی و
ناکارآمد برانگیزانندهی اضطراب شناسایی شود ،نوجوان نسبت به
نقش این افکار در درونش بینش پیدا میکند و افکـار صحیحتری را
جایگزین آنها مینماید .دانش آموزان آموزش دیدنـد که با بروز
اولین نشانههای فیزیولـوژیکی اضـطراب از فنون آرامسازی استفاده
نمایند در واقع ایـن تکنیـک بـا کاهش نشانههای اضطراب و
تنیدگی باعث بهبود حال نوجوانان میشود .از طریق آموزش
آرمیدگی عضالنی و تنفس دیافراگمی به افراد آموزش داده میشود
تا اضطراب و استرس روزمره خود را کنترل کنند و از طریق تفکر
منفی و قدرت فکر به افراد آموزش داده میشود تا عالیم شناختی
منفی خود را بشناسند و آنها را کنترل کنند.
عامل دیگر را میتوان آموزش روش پیکان عمودی ،روشهای به
چالش کشیدن و تغییر باورها دانست که بهگونهای مؤثر در
کاهش اضطراب کاربرد دارند ( )15زیرا حالتهای تنشزا همچون
اضطراب اغلب بهوسیله تفکر تحریف شده و افراطی ،تداوم و
شدت مییابد .عالوه بر این تعالیم و باورهای دینی قادر است فرد را
بهسوی کمال و رشد و در نتیجه سالمت روان هدایت کند،
بهبیاندیگر ایمان به خدا چنان توانی را در فرد ایجاد میکند که
زمینههای بروز اضطراب و افسردگی را در او از بین میبرد .از
محدودیتهای این پژوهش آموزش مجازی (به علت مشکالت
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همانطوری که در جدول  5نشان داده شده است ،،با توجه به
ضریب  Fمحاسبه شده ،مشاهده میشود که بین میانگینهای
تعدیل شده نمرات افسردگی و اضطراب دختران نوجوان بر حسب
عضویت گروهی (گروه آزمایشی و گروه کنترل) در مرحله
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/01لذا فرضیهها
تائید گردید .بنابراین آموزش با رویکرد شناختی رفتاری با
محوریت مبانی دینی بر افسردگی و اضطراب دختران نوجوان در
پسآزمون گروه آزمایشی تأثیر داشته است .میزان این تأثیر در
مرحله پسآزمون برای افسردگی  24/7درصد و برای اضطراب
 30/4درصد بوده است.
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 پیشنهاد.ناشی از شیوع ویروس کرونا) و نمونه محدود است
میشود این پژوهش در نمونههای متنوع و بهصورت حضوری انجام
.شود
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