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Comparison of the effectiveness of hope therapy and cognitive-

behavioral psychotherapy on depression in adolescent female 

students 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to compare the effectiveness of 

hope therapy and cognitive psychotherapy on depression in 

adolescent female students.  
Materials and Methods: The present study was a quasi-

experimental with pre-test-post-test design. The statistical 

population included all first and second year female high school 

students in Khorramabad in the academic year 1397-1396, 18875 

people. A total of 90 patients were selected by convenience 

sampling method and randomly replaced in two experimental 

groups of 45 people. The first experimental group underwent 8 90-

minute sessions of hope therapy and the second experimental group 

underwent 10 90-minute sessions of cognitive-behavioral 

psychotherapy. In the pre-test and post-test stages, the groups 

answered Beck Depression Inventory (1961) to measure the level of 

depression in the subjects and the data were analyzed by 

independent t-test and multivariate analysis of covariance in SPSS-

22 software. 
Findings: The results showed that both hope therapy and cognitive-

behavioral psychotherapy reduced adolescent depression (P <0.05). 

Hope therapy was more effective in reducing depression compared 

to cognitive-behavioral psychotherapy (P <0.05). 
Conclusion: Considering the effectiveness of both hope therapy and 

cognitive-behavioral psychotherapy in reducing adolescent 

depression, counselors, therapists and clinical psychologists can use 

both methods, especially hope therapy to reduce adolescent 

depression. 
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  و همکاران     دوآبی مهشیدخلیلی 021

 _شناختی  درمانی روان و امیددرمانی اثربخشی مقایسه
 نوجوان دختران آموزان دانش افسردگی بر رفتاری

 
  ،0دوآبی مهشیدخلیلی

 اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد شناسی، روان دکتری دانشجوی
 .ایران بروجرد،
 ،2* گودرزی کورش
 اسالمی، آزاد دانشگاه بروجرد، واحد شناسی، روان گروه ،استادیار

  (.مسئول نویسنده)ایران بروجرد،
 ،3 روزبهانی مهدی

 اسالمی، آزاد دانشگاه بروجرد، حرکتی، واحد رفتار گروه ،استادیار
 .ایران بروجرد،

 4کریمی جواد

 مالیر، مالیر، ایران. شناسی، دانشگاه روان گروه ،یاردانش
 چکیده

 درمانی روان و امیددرمانی اثربخشی مقایسه پژوهش این هدف: هدف
 .بود نوجوان دختران آموزان دانش افسردگی بر شناختی

 طرح با آزمایشینیمه حاضر مطالعه روش: هاروش و مواد
 تمامی شامل مطالعه، مورد آماری جامعه. بود آزمونپس -آزمونپیش
 درسال آباد شهرخرم دولتی دبیرستان دوم و اول دخترسال آموزان دانش

 روش با نفر 39 تعداد. بود نفر 78811 تعداد به ،7931-7931 تحصیلی
 دو رد تصادفی روش با و انتخاب دسترس در غیرتصادفی گیرینمونه
 جلسه 8 اول آزمایش گروه. شدند جایگزین نفری 41 آزمایش گروه

 39 جلسه 79 دوم آزمایش گروه و درمانی امید تحت ایدقیقه 39
 در هاگروه. گرفت قرار رفتاری شناختی درمانیروان تحت ایدقیقه

 بك افسردگی هایپرسشنامه به آزمونپس و آزمونپیش مراحل
 هاداده و دادند پاسخ هاآزمودنی افسردگی سطح سنجش برای( 7317)
 ارافزنرم در چندمتغیری کوواریانس تحلیل و مستقل تی هایروش با

SPSS-22 شدند تحلیل. 
درمانی نتایج نشان داد که هر دو روش امید درمانی و روان: هایافته

(. P<91/9)نوجوانان شدند  افسردگیشناختی رفتاری باعث کاهش 
درمانی شناختی رفتاری در کاهش روش امید درمانی در مقایسه با روان

 .(P<91/9)موثرتر بود  افسردگی
 و درمانی امید روش دو هر اثربخشی به توجه با: گیرینتیجه
 مشاوران، نوجوانان، افسردگی کاهش در رفتاری شناختی درمانیروان

 امید ویژهبه روش دو هر از توانندمی بالینی روانشناسان و درمانگران
 .نمایند استفاده نوجوانان افسردگی کاهش برای درمانی

 
 درمانی افسردگی، امیددرمانی، روان: هاواژه کلید

 
 24/13/0411تاریخ دریافت: 
 01/14/0411تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولK.Goodarzy@iaub.ac.ir 

 مقدمه
شود، مراحل که هر فرد خواه ناخواه با آن مواجه می نیاز ا یکی

 یو شروع دوران بزرگسال یکودک انیپا نیاست که ب یمرحله نوجوان
 راتییاست که شامل تغ یدوره انتقال كی ینوجوان (.7)نهفته است 

 یو روان یاحساس ،یشناخت ،یاجتماع ،یکیولوژیب ی نهیدر زم یمتعدد
را متحمل  هااز چالش ینوجوانان بارش رات،ییتغ نیهم لیاست و به دل

 یمواجه م هاچالش نیمقابله با ا یبرا یاریبس هایشده و با مشکل
مرحله  نیرتریپذ بیآس یشود که نوجواناساس گفته می نیشوند. بر هم

 ازیشود نمرحله می نیوارد ا کبارهیکودک به  یوقترشد است چرا که 
نوجوان اطرافش و با خود دارد  طیمجدد و فشرده با مح یبه سازگار

با مشکالت اجتماعی متعددی رو به رو شوند  ممکن است در این دوره
که این موضوع بین دختران بیشتر است؛ چراکه اکثر دختران پس از 

مانند؛ همین امر لزوم توجه خانواده میپایان ساعات مدرسه، در کنار 
آموزان دختر را نشان وپرورش به دانشتر آموزشبیشتر و جدی

ترین و گستره ی نوجوانی به عنوان یکی از مهم (.2دهد)می
های زندگی هر فرد، با مجموعه ای از تغییرات ترین دورهپرارزش

ر حت تاثیجسمی روانی و اجتماعی زندگی بزرگسالی و سالمندی را ت
دهد. روند تغییرات دوره بلوغ و نوجوانی به ویژه در دختران قرار می

های روانی و جسمی متفاوت نسبت به پسران آنها با توجه به ویژگی
(. یکی از اختالالت رفتاری 9سازد)را با مشکالت فراوانی مواجه می

ی ردگافس یاختالالت رفتارباشد که در نوجوانان دختر بسیار شایع می
 (.4است)

وان نات یتیاست که ماه یاختالالت روان نیعتریاز شا یکی یافسردگ
( وقوع اختالالت رفتاری افسردگی در دانش آموزان دختر 1)کننده دارد

 (.1تواند تحت تاثیر شرایط و مشکالت آنها قرار بگیرد)دبیرستانی می
 عوامـل از شـناختی روان پدیـده عنـوان بـه افسـردگی نیهمچنـ

افسردگی اختاللـی اسـت  .(1اســت) روانــی اخــتالل ایجـادکننـده
کـه بـا کـاهش انرژی و عالقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، 

شود و بـا تغییـر در اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص میبی
هـای شـناختی، تکلـم، وضـعیت خـواب، توانـایی سـطح فعالیـت،

. افـسردگی منجـر (8)های بیولوژیك همراه استاشـتها و سـایر ریتم
 .(3)شودبـه اخـتالل در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می

در دوره ی نوجوانی فشارزاهای مختلف شکل گیری هویت، ظاهر   
شدن عالقه ی جنسی، جدا شدن از والدین و شروع تصمیم گیری برای 

یزیکی، شناختی و هورمونی اولین بار، همراه با دیگر تغییرات ف
توانند منجر به افسردگی شوند. این فشارزاها عموما برای دختران و می

پسران متفاوت هستند و ممکن است با افسردگی در دختران بیشتر در 
دهد که دانش آموزان دختر ارتباط باشند. برخی از مطالعات نشان می

ری داری میزان باالتدبیرستانی نسبت به دانش آموزان پسر به طور معنا
های افسردگی، اضطراب، خوردن و سازگاری را نشان از اختالل

تواند موجب خودکشی، اعتیاد، بـتال بـه افـسردگی میا(. 79دادند)
کاهش اعتماد به نفس و نتـایج حاصل از آن، افت تحصیلی و در 
مجمـوع اخـتالل در عملکردهـای شــغلی، خــانوادگی و اجتمــاعی 

ا های هنگفتی رکــه بــه طــور مــستقیم و غیرمستقیم هزینه شــود
(. همانگونه که گفته شد شرایط و 77نمایـد )بـه جامعـه تحمیـل مـی

تواند بر وقوع اختالل رفتاری نظیر مشکالت مقطع دبیرستانی می
افسردگی را دانش آموزان دختر تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هر 

تغیر فوق را تحت تاثیر قرار داده و باعث بهبود آن عاملی که بتواند م
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شناختی دانش آموزان رقم شود، شرایط بهتری را برای وضعیت روان
 زده و سازگاری آنها را با مشکالت دوران فوق بهتر خواهد کرد. یکی

 (. 72دارد امید است) افسرگی با نزدیکی رابطه ی که متغیرهایی از
 مثبت روانشناسی حوزه در هادرمان جدیدترین از یکی درمانی امید

 درمانی امید نظریه از که است درمانی برنامه یك و باشدنگر می

 راه درمان رفتاری، درمان شناختی از برگرفته هایاندیشه و اسنایدر

 (. امید79است ) شده گرفته روایتی یا داستانی درمان و محور حل

 از شده مشتق حالت اساس بر مثبت انگیزشی حالت یعنی درمانی

 مسیر سپس و عاملیت بر مبتنی که آمیز موفقیت کنش تعامل و نوعی

 (.74باشد)می آرزوها و به اهداف نیل راستای در ریزی برنامه و یابی
 هایفعالیت تقویت و امیدوارانه تفکر افزایش منظور به برنامه این

 شرکت به درمان این است. در شده طراحی هدف گیریبه پی مربوط

 زندگی در را اصول چگونه این که شودمی داده آموزش کنندگان

 تعیین را دستیابی قابل و مهم اهتداف چگونه و گیرند بکار خود

 تعیین را اهداف این سمت به حرکت برای متعدد هایکنند گذرگاه

 کنند، شناسایی را بر انگیزش متقابل تأثیر و انگیزش منابع کنند،

 هاگذرگاه و اهداف و کنند نگری باز را هدف سمت به پیشرفت

 اجرا گروهی صورت به مداخله کنند. این اصالح لزوم در صورت را

 امیدوارانه تفکر که است بر این فرض اسنایدر نظریه در شود. زیرامی

 برای کلیدی امید، واقع است. در تبادلی فرایند یك ی کننده منعکس

 از یکی است. امید زندگی سخت هایموقعیت در مسئله حل راه

 امید، زمینه فقدان و مشکالت با سازگاری در انسان ای مقابله منابع

 منبع و شخصیتی پایه عنوان به است. امید شناختیروان مشکالت ساز

 وتندرستی بهزیستی افزایش جهت بخش نیرویی التیام انستان، زندگی

آموزش د که نتایج پژوهش موید قائدی و شیرودی نشان دا(. 71است )
گروهی تأثیر قابل مالحظه ای در کاهش افسردگی، و امیددرمانی

آموزان دختر دبیرستانی دارد. براین اساس به احساس تنهایی در دانش
شود از روش امیددرمانی گروهی برای مشاوران آموزشی پیشنهاد می

های خلقی و احساس تنهایی استفاده آموزانی مبتالبه اختاللدانش
رفتاری نیز یکی از هم چنین روان درمانی شناختی (.71)نمایند

هایی است که ممکن است بتواند منجر به بهبود اختالالت مداخله
رفتاری خشم، افسردگی و اضطراب در دانش آموزان دختر مقطع 

 (.3دبیرستان شود)
 ماندر در که است رویکردهایی از دیگر یکی رفتاری -شناختی درمان

 درمان این در. گیردمی قرار استفاده و خشم مورد اضطراب افسردگی،
 ویکردر این در. شودمی تأکید رفتار و احساسات افکار، پیوستگی بر

 ارهایفش با توانندمی افکار بازسازی با افراد که است این بر اعتقاد
 با ات شوند می تشویق افراد رویکرد این در واقع در. کنند مقابله روانی
 هب و شناختی یهاتحریف شناسایی و منفی خودآیند افکار به توجه
 ار بهتری احساسات افکار، بازسازی با ادامه در و آنها کشیدن چالش
 (. نتایج71دهند ) بروز خود از مناسبتری رفتارهای و کنند تجربه

 اند، رداختهپ رفتاری شناختی رویکرد اثربخشی بررسی به که تحقیقاتی
 و (73)افسردگی اضطراب، مدیریت بر رویکرد این که دهدمی نشان

 ندگیز کیفیت بهبود و تحمل زندگی، افزایش سطح از رضایت افزایش
 اطرافیان، با ارتباط بهبود (،29اضطرابی) و خلقی عالیم بهبود (،78)

باب الحوائجی و همکاران در  .است ( موثر27افسردگی) کاهش
ن زنا افسردگیرفتاری بر  -اثربخشی درمان شناختیپژوهشی با عنوان 

_________________________________ 
1Dabson 

 رفتاری بر افسردگی زنان تأثیر دارد -داد درمان شناختینشان دادند که 
(77.) 

گیری  دوران مدرسـه بــه علــت نقــش مهمــی کــه در شکل
ی خـویش دارد، هاهـا و قابلیتهای افـراد در مـورد توانـایینگـرش

آمـوزان از کنتـرل کـردن عوامـل تهدیـدکننده سالمت روانی دانـش
. افسردگی در جملـه افسردگی از اهمیت زیادی برخوردار است

آموزان نوجوان دختر موجب پسرفت عزت نفس و پیشرفت دانش
(، کاهش 29(،  کاهش کیفیت زندگی نوجونان دختر)22تحصیلی)

-(، تعارض والد24خودکارامدی و سالمت روان نوجوانان دختر )
 که مالحظه گردید افسردگی گردد فلذا همان طور( می21فرزند)

 بـر عملکـرد تحصـیلی و اجتماعی دانشبسیاری تأثیرات منفی 
دارد و اگر کنترل نشـود ممکـن است موجب ترک ( 21)آموزان

که  آمــوزان شـود و سایر رفتارهای منفـی در دانـش (21تحصیل)
تــر ایــن مهـم هنگــامی روشـنکشد. آینده آنها را به تباهی می

و امید  رفتـاری یشناخت درمانی یهاگردد که بدانیم که آیا روشمی
و  شود یا خیر؟آموزان می توانـد موجـب افسردگی دانشمی درمانی

تر است؟. بنابراین خأل پژوهشی در این زمینه اینکه کدامیك اثربخش
 اثربخشی پژوهش مقایسهلذا هـداف از ایــن شود. بسیار احساس می

 زانآمو دانش افسردگی بر رفتاریـ  شناختی درمانی انرو و امیددرمانی
 .بود دختر

 
 هاروشمواد و 

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون 
های باشد. در پژوهش حاضر ابتدا پیش آزمون در مورد گروهمی

 جلسه 8 معرض در آزمایش هایگروه از یکی اجرا شد. سپس آزمایش
اشنایدر  درمانی امید پروتکل اساس بر درمانی امید ای دقیقه 39

 ای دقیقه 39 جلسه 79 معرض در آزمایش گروه دومین و( 7931)
 تابک اساس بر افسردگی پروتکل قالب در رفتاری شناختی ـ درمان

 قرار( 7931 حمیدپور، و زادهقاسم) رفتاری-شناختی درمان آموزش
جامعه  ها اجرا شد.نهایتا پس آزمون در مورد کلیه گروه .گرفتند

آماری مورد مطالعه، شامل تمامی دانش آموزان دخترسال اول و دوم 
، به تعداد 7931-7931 یلیتحصدبیرستان دولتی شهرخرم آباد درسال 

با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس  نفر بود. 78811
( و 79)و با استناد به سوابق پژوهشی قبلی، کتب معتبر روش تحقیق 

به  نمونهنفر  به عنوان گروه  39نظرات اساتید راهنما و مشاور، تعداد
( 2 یشیآزمانفر گروه  41و  7 یشیآزما نفرگروه 41) طور تصادفی 

عه قرارگرفتند. دراین پژوهش از آزمون انتخاب شده ومورد مطال
 ها استفادهبرای سنجش سطح افسردگی آزمودنی (7317بك )افسردگی 

 ،81/9 ضریب آلفای کرونباخ 7984و همکاران در سال  7شد. دابسون
را برای این آزمون  34/9 و ضریب پایایی 32/9 ثبات درونی بیضر

تأکیدکردندکه این آزمون  7313 وهمکاران2می .گزارش کرده اند
 رد .است ازنظرتشخیص دارای روایی صوری بوده وقادربه پیش بینی

 ضریب آلفای محاسبه پایایی آزمون فوق با ضریب پژوهش حاضر نیز
های ها ازآزمونبرای تجزیه وتحلیل داده .به دست آمد 81/9 کرونباخ، 

 ،فراوانیها شامل های دموگرافیك آزمودنیآمارتوصیفی برای ویژگی
های استنباطی شامل وانحراف معیاروآزمون نیانگیم ی،فراوان درصد

و  هااسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال نمونه–آزمون کولموگروف

2May 
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آزمون تحلیل کوواریانس تك متغیره و چند متغیراستفاده شد و نتایج 
 9091معنی داری  سطح 22نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری 

 .موردتجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت
 

 هاافتهی
 توصیفی یهاشاخص و تنظیم جداولی درها داده توصیفی، بخش در

 و بیان پژوهش اصلی متغیرهای استاندارد انحراف و میانگین مانند
 وها داده تحلیل و تجزیه با استنباطی بخش در سپس. شودمی بررسی
 رهمتغی تك کوواریانس تحلیل آزمون مانند آماری یهاروش از استفاده

 .شد پرداخته رو پیش تحقیق یهافرضیه بررسی به متغیره چند و
 آزمون پس و پیش نمرات بودن نرمال بررسی .7 جدول
 آزمون پس و آزمون پیش یهاداده بودن نرمال بررسی 7 جدول

 فتاریر شناختی درمان و درمانی امید گروه دو تفکیك به را افسردگی
 برای ویلك-شاپیرو آماره مقدار که شودمی مشاهده. دهدمی نشان

 در آن متناظر داری معنی مقدار و بوده یك به نزدیك متغیر
 این و باشدمی 9091 از بزرگتر آزمون پس و آزمون پیش یهاموقعیت

 نرمال توزیع از درصد 31 اطمینان سطح در گروه دو در این داده یعنی
 .کنندمی تبعیت

 پژوهش متغیرهای آزمون پس و آزمون پیش نمرات توصیفیها شاخص .2 جدول

 یشپ نمرات استاندارد انحراف و میانگین توصیفی یهاشاخص 2 جدول
 و درمانی امید گروه دو در افسردگی اضطراب آزمون پس و آزمون
 شودمی مالحظه که همانطور. دهدمی نشان رفتاری شناختی درمان

 آزمون پیش به نسبت آزمون پس در نمرات میانگین مقادیر
 .اند داشته( کاهش)تغییر

 خشم و اضطراب افسردگی، نمرات رگرسیون خط شیب همگونی بررسی جهت آزمونپیش و گروه تعاملی اثر. 9 جدول

آزمون متغیرهای پیشو  گروهتعامل  Fمقدار  4با توجه به جدول 
در سطح که  باشدیم 729/9برابر  آزمون افسردگیمستقل در پیش 

91/9>P ه یگرفت که فرض یجهتوان نتمی ینبنابرا یست،معنادار ن
و  مورد قبولصفرمبنی بر همگن بودن شیب خط رگرسیون دو گروه 

 تیرعایون رگرس یبش یفرض همگون یشمقابل رد شده و پ یهفرض
 شده است.

 
 
 
 
 

 رفتاری شناختی درمان و درمانی امید گروه دو در خشم اضطراب، افسردگی، نمرات میانگین مقایسه برای متغیره چند کوواریانس تحلیل. 4 جدول
 اندازه اثر داریمعنی خطای درجه آزادی درجه آزادی F مقدار شاخص اثر

 آزمون افسردگیپیش

 193/9 993/9 23 4 *211/4 293/9 اثر پیالی

 193/9 993/9 23 4 *211/4 117/9 المبدای ویکلز

 193/9 993/9 23 4 *211/4 974/9 اثر هتلینگ

 193/9 993/9 23 4 *211/4 974/9 بزرگترین ریشه روی

 تعداد متغیر گروه

 پس آزمون پیش آزمون

آماره 

 -شاپیرو

 ویلك

معنی 

 داری

آماره 

 -شاپیرو

 ویلك

معنی 

 داری

امید 

 درمانی
 811/9 317/9 191/9 182/9 71 افسردگی

درمان 

 شناختی
 729/9 191/9 799/9 199/9 71 افسردگی

 تعداد گروه متغیر
 پس آزمون پیش آزمون

 انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین

 3092 8089 99 2 1013 79 21 1 71 افسردگی امید درمانی

 1093 3019 73 9 1019 72039 99 1 71 افسردگی درمان شناختی

مستقلمتغیر  منبع تغییر  
مجموع 
 مربعات

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی

آزمون تعامل گروه و پیش
 متغیرهای مستقل

 

 پس آزمون افسردگی

 

891073 

 

7 

 

 

891073 

 

11079 

 

.729 
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 گروه

 149/9 992/9 23 4 *191/1 449/9 اثر پیالی

 149/9 992/9 23 4 *191/1 119/9 المبدای ویکلز

 149/9 992/9 23 4 *191/1 181/9 اثر هتلینگ

 149/9 992/9 23 4 *191/1 181/9 بزرگترین ریشه روی

 
 درمان و درمانی امید) گروه مستقل متغیرهای اثر داریمعنی 4 جدول

. دهدمی نشان را افسردگی متغیر هایآزمونپیش و( رفتاری شناختی
 الندای ، پیالی اثر آزمون چهار هر شودمی مشاهده که همانگونه

 زمونآپس نمرات برای روی ریشه بزرگترین و  هتلینگ اثر ، ویکلز
 مستقل متغیر که شودمی نتیجه و بوده دار معنی P<97/9 سطح در

 خشم اضطراب، افسردگی، متغیر سه هر آزمونپس نمرات در گروه
 .دارد داریمعنی اثر

 

 

 ها )آزمون لون(گروه. نتایج بررسی همگنی واریانس 1جدول 

 f=  99/9با توجه به مقدار  شود که، مشاهده می1با توجه به جدول 
باشد. بنابراین و معنی دار نمی بوده 91/9و سطح معنی داری باالی 

ها دارای همگنی کافی جهت انجام توان گفت که واریانس گروهمی
 تحلیل کواریانس هستند.

 بررسی همگنی شیب رگرسیون متغیر افسردگی در دو گروه امید درمانی و درمان شناختی رفتاری . نتایج1جدول 

 متغیر وابسته عامل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 سطح معنی داری fمقدار  میانگین مجذورات

439/9 71031 7 71013 پس آزمون افسردگی پیش آزمون افسردگی  . 43/9  

924/9 1019 279028 7 279028 پس آزمون افسردگی گروه  

941/9 7011 7 7011 پس آزمون افسردگی تعامل گروه و پیش آزمون  89/9  

 

 آزمون پیش و گروه تعامل آمده بدست داری معنی سطح به توجه با
 رد برای کافی شواهد a= 9091 سطح در pvalue=0.833 خشم

 دندار وجود متقابل اثر پذیریم می پس ندارد وجود آزمون صفر فرض
 است همگن آنها شیب و کنندنمی قطع را یکدیگر رگرسیونی خطوط و

 .کرد استفاده کواریانس تحلیل از توانمی بنابراین

 . نتایج آزمون تحلیل کواریانس تك متغیره برای بررسی فرضیه دوم پژوهش1جدول 
 سطح معنی داری fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته عامل

001/0 14871 789894 1 789894 پس آزمون افسردگی پیش آزمون افسردگی  

0/.04 4870 14.874 1 14.874 پس آزمون افسردگی گروه  

نتایج آزمون آنالیز کواریانس نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون 
 0.036valuep= باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده)کوریت(، 

توان گفت: بین معنی داری است. بنابراین می a=0.05 در سطح
 افسردگیبر  یرفتار -یشناخت یدرمانو روان یدرماناثربخشی امید

 تفاوت وجود دارد.آموزان دختردانش
 0.001valuep=همچنین با توجه به سطح معنی داری بدست آمده 

توان گفت: پیش معنی داری است بنابراین می a=0.05 در سطح
 نیز در مطالعه موثر بوده است. فسردگیا آزمون

های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند برای بررسی فرضیه
 متغیره استفاده گردید نتایج آزمون به شرح زیر است: 

ها نشان داد: فرض پژوهش مبنی های اثرات بین آزمودنینتایج آزمون
ی افسردگ ـرفتاری بربر اثربخشی امیددرمانی وروان درمانی شناختی

شود که اندازه شود. همچنین مشاهده میآموزان دخترپذیرفته میدانش
اثر امید درمانی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی دانش 

توان گفت: بین درصد بوده است. بنابراین می 73برابر  آموزان دختر
 افسردگیبر  یرفتار -یشناخت یدرمانو روان یدرماناثربخشی امید

 تفاوت وجود دارد.آموزان دختردانش
 
 یریگجهینت

افسردگی حالتی هیجان است که از طریق غم و اندوه شدید، احساس 
گناه و بی ارزشی، کناره گیری از دیگران، کاهش خواب، اشتهاو میل 

شود. های روزمره مشخص میجنسی و نیز فقدان عالقه به فعالیت
امارهای به دست آمده از اقصی نقاط دنیا، نمایانگر شیوع باالی این 

های پنجمین ویراست راهنمای (. بر طبق مالک28باشد )بیماری می
تشخیص اختالالت روانی اگر فردی عالوه بر ناراحتی اضطرابی حداقل 
دو مورد از عالیمی نظیر احساس برافروختگی یا تنش، احساس بی 
قراری غیر عادی،مشکالت تمرکز ناشی از نگرانی ، نگرانی از وقوع 

معنی  آزمون
 داری

درجه آزادی 
2 

درجه آزادی 
7 

F 

 999/9 7 28 814/9 افسردگی
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کنترل خود را داشته بشد  اتفاقات ناخوشایند، احساس از دست دادن
 مبتال به افسردگی است.

های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  امیددرمانی و روان یافته
ـرفتاری بر افسردگی تاثیرگذار است. همچنین مشاهده درمانی شناختی

شود که اندازه اثر امید درمانی و درمان شناختی رفتاری بر کاهش می
درصد بوده است. بررسی  73برابر  افسردگی دانش آموزان دختر

 یدرمانو روان یدرمانبین اثربخشی امید های پژوهش نشان داد :فرضیه
تفاوت وجود دارد. همچنبن نتایج دخترافسردگی بر  یرفتار -یشناخت

نشان داد که امید درمانی در کاهش نمرات متغیر مورد پژوهش نسبت 
 .رده استبه روان درمانی شناختی رفتاری موثر تر عمل ک

 توان گفت:  در تببین این یافته پژوهشی می
های پژوهش حاضر به طور نسبی با نتایج تحقیقات باب الحوائجی یافته

تاری رف -بررسی اثربخشی درمان شناختی ( مبنی بر 7931و همکاران )
ا تواند برفتاری می -درمان شناختیکه نشان داد بر افسردگی زنان 

 هایناسایی افکار خود آیند منفی و تحریفآموزش مفاهیمی همچون ش
آوری و تنظیم هیجان شناختی و آموزش مفاهیم خودکارآمدی، تاب

( 23شود)عنوان یك درمان مؤثر برای کاهش افسردگی زنان قلمداد به
 درمان ( حاکی از تاثیر7931باشد؛رجبی و همکاران)همسو می

 دختران در یافسردگ هاینشانه کاهش بر گروهی رفتاری-شناختی
رفتاری گروهی به طور معناداری -نشان داد درمان شناختینوجوان که 

باعث کاهش میزان افسردگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل 
شده است و مقایسه مراحل سه گانه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 
در گروه آزمایش نشان داد که این درمان توانسته است میزان افسردگی 

( که همسو 99)از مرحله پیش آزمون به مرحله پیگیری کاهش دهد را
(، مبنی 7931باشد؛ یوسف زاده و همکاران)با پژوهش حاضر می

 درکاهش افسردگی ST و رفتاری -مقایسه اثربخشی درمان شناختیبر
تأثیر معنی  ST و درمان شناختی رفتاری هایروش که نتایج نشان داد

اران مبتال به کمردرد مزمن در مرحله داری بر کاهش افسردگی بیم
باشد. روشانی و ( که همسو با پژوهش حاضر می97)پیگیری داشت
( در پژوهش خود تحت عنوان اثربخشی درمان 2929محرابی زاده )

آموزان دختر به این نتیجه دست شناختی رفتاری بر افسردگی دانش
ان درم كیعنوان به تواندیم یرفتار -یدرمان شناختیافته است که 

( 92بکار گرفته شود) آموزان دختردانش یکاهش افسردگ یمؤثر برا
( در 2927سامان و همکاران ) باشد.که همسو با پژوهش حاضر می

پژوهشی تحت عنوان مقایسه اثربخشی روان درمانی شناختی رفتاری و 
 تامیددرمانی بر افسردگی نوجوانان دختر به این نتیجه دست یافته اس

که امید درمانی در کاهش نمرات متغیر افسردگی نسبت به روان 
(  که همسو با 29درمانی شناختی رفتاری موثر تر عمل کرده است)

( در پژوهشی تحت 27باشد. پیروی و همکاران )پژوهش حاضر می
عنوان اثربخشی امیددرمانی بر افسردگی نوجوانان دختر به این نتیجه 

رمانی در کاهش نمره افسردگی موثر عمل دست یافته است که مید د
باشد. بهارا و سامانتاری ( که همسو با پژوهش حاضر می21کرده است)

( در پژوهش خود تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی رفتاری 2929)
بر اختالل اضطراب اجتماعی به این نتیجه دست یافته است که درمان 

هد که طبعا افسردگی تواند اضطراب را کاهش دشناختی رفتاری می
باشد. وینگ ( که همسو با پژوهش حاضر می99یابد)فرد نیز کاهش می

( در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی 2929و همکاران )
رفتاری بر افسردگی نوجوانان دختر به این نتیجه دست یافته است که 

 درمان شناختی رفتاری بر افسردگی نوجوانان دختر اثربخش بوده
باشد. هر پژوهشی با ( که همسو با پژوهش حاضر می94است)

ها و مشکالتی همراه است که در نظر گرفتن آن به بهبود محدودیت
کند. محدودبودن جامعه پژوهش به های آینده کمك میپژوهش

آباد، تداخل زمان تکمیل آموزان دختر نوجوان شهر خرمدانش
یری نتایج مداخله، دشواری ها با ساعات آموزشی، عدم پیگپرسشنامه

های آموزان و تفاوت در وضیعتجلب توجه و همکاری دانش
های این ترین محدودیتخانوادگی، اقتصادی و اجتماعی آنها از مهم

 پژوهش بودند.
 آموزشی یهادوره که گرددمی پیشنهاد پژوهش این نتایج به توجه با

 شودمی پیشنهاد گردد. در مدارس اجرا درمانی وامیددرمانی شناخت

 جزوات نظیر مختلف طرق به اجتماعی یهامهارت با مرتبط مباحث

 آنان یهاخانواده و دانش آموزان  اختیار در... و آموزشی، بروشور

-ی شناختیهاآموزش و هابرنامه که شودمی گیرد. پیشنهاد قرار
افراد درگیر در  به مدون الگویی صورت به درمانی رفتاری و امید

 افراد این تا شود داده آموزش هامسائل اجتماعی نوجوانان و خانواده

نقش  آنان، روانی -روحی مسائل و برخورد بانوجوانان در بتوانند
 کنند. ایفا تری مناسب شکل به را کنندگی خود تسهیل

.  
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