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 چکیده

ضر با هدف بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی گروهی بر اضطراب، استرس و نارسايی هیجانی در بیماران آسیب پژوهش حا

جامعه آماری اين پژوهش شامل كلیه افراد بزرگسال دارای آسیب مغزی مراجعه كننده به مراكز  مغزی صورت گرفته است.

نفر از افراد در دسترس با توجه  31ه آماری پژوهش شامل می باشد.نمون1322توانبخشی بهزيستی شهرستان اردبیل در سال 

اين بررسی  نفر درگروه كنترل( قرار گرفتند. 11نفر گروه آزمايش و  11به معیارهای ورود و خروج پژوهش كه به طور تصادفی )

وری داده های پس آزمون( صورت گرفته و جهت جمع آ-)پیش آزمون به روش شبه آزمايشی، با گروه كنترل و گروه آزمايش

(، مقیاس استرس ادارک شده كوهن و مقیاس نارسايی هیجانی تورنتو BAIپژوهش از پرسشنامه های استاندارد اضطراب بک )

دقیقه ای )هفته ای دو  01جلسه  11استفاده شده در مرحله بعدی جلسات توانبخشی شناختی به صورت گروهی به مدت 

آزمون از هر دو گروه آزمايش و كنترل نترل هیچ آموزشی دريافت نکرد و بعد پسگروه ك جلسه( در گروه آزمايش اجرا شد،

با آزمون تحلیل كوواريانس مورد تجزيه و تحلیل آماری قرار  SPSSدر نهايت پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار  گرفته شد.

ش نسبت به گروه كنترل در كاهش اضطراب، های پژوهش نشان داد كه توانبخشی شناختی گروهی در گروه آزمايگرفت. يافته

توان از توانبخشی شناختی گروهی در  های پژوهش می (. با توجه به يافته>11/1Pاسترس و نارسايی هیجانی مؤثر بوده است )

 جهت كاهش اضطراب، استرس و نارسايی هیجانی در افراد مبتال به آسیب مغزی استفاده كرد. 
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