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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the
effectiveness of Transdiagnostic Treatment interventions
for reducing stress symptoms in female students. Method:
A total of 70 female students were enrolled in the study
and after initial clinical evaluation were selected and
assigned to two groups of diagnostic (35 patients) and
control (35 patients). Twelve sessions of the weekly cure
for the experimental group were considered. The
instrument for collecting information in this study was a
stress scale and Graz's emotional regulation questionnaire.
Data were analyzed using descriptive statistics and
multivariate covariance analysis (MANCOVA). Result:
The results of the analysis indicated that emotional
regulation based on diagnostic and emotional regulation
based on problem-oriented and emotional-focused coping
styles was effective at P <0.01, but it was not effective on
the avoidance circuit (P <0.05). Conclusion:
Transdiagnostic Treatment interventions based on emotion
regulation on styles of coping with stress in female
students are effective.
Keywords: Transdiagnostic
regulation, Stress
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 هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی مداخالت فراتشخیصی برای:هدف
 نفر از دانشجویان70  روش.کاهش عالیم استرس در دانشجویان دختر بود

 انتخاب شده و،دختر با احراز شرایط ورود به مطالعه و پس از ارزیابی بالینی اولیه
12 . نفر) گماشته شدند35 (  نفر) و کنترل35 ( در دو گروه درمان فراتشخیصی
 ابزار.جلسه درمان هفتگی فراتشخیصی برای گروه آزمایشی در نظر گرفته شد
 مقیاس استرس و پرسشنامه تنظیم هیجانی،گردآوری اطالعات در این پژوهش نیز

 دادههای پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی و تحلیل. بود2گراتز

 یافتهها تحلیل نتایج نشان.کواریانس چند متغیره (مانکوا) تجزیه و تحلیل شدند
کهای مقابلهی شامل
 داد که درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجانی بر سب
 اثربخش بوده است ولی بر رویP>0/ 01 مسئله مدار و هیجان مدار در سطح
 نتیجهگیری.)P<0/ 05 ( سبک مقابلهای اجتناب مدار اثربخش نبوده است
مداخله درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان بر سبکهای مقابله با استرس
.دانشجویان دختر از کارایی الزم برخوردار است

Emotional
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مقدمه
از آنجا که استرس تجربه عمومی در زندگی همه انسانهاست ،شیوههای رویارویی در برابر استرس نقش مهمی در سالمت روانی آنان
یهای مقابلهای
س و عدم کنترل هجانات در طول دوران دانشجویی نیز امری اجتناب ناپذیر است ،اما توانای 
دارد (اکبری .) 2015 ،استر 
آنان میتواند باعث موفقیتشان در دوران تحصیل گردد .تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که اثرات استرس و عدم
کنترل هیجانات در طی دوران تحصیل بر سالمت دانشجویان ،به توانایی مقابله آنها بستگی دارد (کالنتری .) 2017 ،همچنین سطوح
باالی استرس نیز در دانشجویان میتواند به ناتوانی در یادگیری ،مشکالت روان شناختی از جمله افسردگی و مشکالت جدی در
سالمت افراد منجر شود (فاوزی .) 2017 ،با وجود اهمیت داشتن این قشر در جامعه و همچنین منابع استرسزای گوناگونی که در
کهای مقابلهای تالش مستمر به
محیط زندگی افراد وجود دارد ،نمیتوان نسبت به شناخت و کاهش آسیب دراین افراد غافل بود ،سب 
منظور سازگار شدن افراد با وضعیت نامتعادل است .در صورت استفاده از سبکهای مقابله مؤثر ،هیجانات تعدیل شده و استرس
یگردد (ماکولی .) 2017 ،در تحقیقی که توسط آزاد و همکاران روی دانشجویان انجام گرفته است ،نشان داد  % 71 /1از
برطرف م 
دانشجویان از استرس رنج میبرند (آزاد و همکاران.) 2017 ،

درمان فراتشخیصی که بارلو 1و همکاران با نام پروتکل یکپارچه () 2UPتدوین کردهاند را میتوان برای اختاللهای روانی هم وقوع و
چندگانه ،عالیم غیر بالینی و همچنین در قالب برنامههای پیشگیری استفاده کرد .رویکرد فراتشخیصی ساختاری شبیه درمان شناختی-
شهای رو به رشد
شهای درمانی تأکید میکند .نتایج پژوه 
رفتاری کالسیک دارد؛ با این حال ،به جای جلسات درمانی ثابت ،بر بخ 
درباره اثربخشی این درمان امیدوار کننده به نظر میرسد و میتوان آن را گام مهمی برای توسعه درمانهای شناختی-رفتاری به حساب
آورد .تعدادی از محققان و متخصصان بالینی با در نظر گرفتن امتیازات رویکرد درمانی فراتشخیصی هم چون کاربردپذیری در مورد
طیف وسیعی از اختاللها و قابلیت آموزش آسان آن توسط مراجعان و درمانگران و بنا به ضرورت ،انتشار و توسعه درمانهای
لهای متنوع در دستور کار پژوهشی و بالینی خود قرار دادند (االرد،
یکپارچه فراتشخیصی کارآمد و اثربخش را به جای دستورالعم 
 .) 2017این روش درمانی با ادغام مؤلفههای مشترک درمان شناختی-رفتاری برای اختاللهای هیجانی و با استفاده از آخرین
تها در حوزه علم هیجان ،تالش میکند تا فرآیندهای اصلی سبب ساز اختاللهای هیجانی را مورد آماج قراردهد (سائر-
پیشرف 
تهای عمومی و مقابله با
زوال .) 2016 ،درمان فراتشخیصی میتواند قبل از درمانهای اختصاصی و حتی به منظور آموزش مهار 
مشکالت عمومی به کار رود (بارلو.) 2004 ،
تهای نظم
در مورد اینکه درمان فراتشخیص تا چه اندازه میتواند کارآیی داشته باشد باید گفت ،این روش سعی دارد تا با تنظیم عاد 
تهای هیجانی را کاهش دهد ،میزان آسیب را کم کند و کارکرد را ارتقا بخشد .در رویکرد
بخشی هیجانی ،شدت و وقوع عاد 
سها با هم تعامل و پویایی دارند و هریک ازآنها در تجربه هیجانی نقش دارند و بر آن تأثیر می-
یکپارچه ،افکار ،رفتارها و احسا 
گذارند.
باتوجه به مطالب فوق ،این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که آیا روش درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم
کهای مقابله با استرس در دانشجویان دختر تأثیر گذار است؟
هیجانی بر سب 

1-Barlo
2-Unified protocol
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حهای نیمه تجربی است و از نوع پیش آزمون -پس
پژوهش حاضر باتوجه به اهداف و نیز نوع مداخالتی که به عمل آمده از طر 
آزمون با گروه کنترل خواهد بود .نمونههای این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه قم تشکیل داده است .تعداد  70دانشجو که
همگی معیارهای ورود به پژوهش را داشتند انتخاب شده و به طور تصادفی ساده به دو گروه  35نفری تقسیم شده و در دو گروه
آزمایش و کنترل قرارگرفتند .گروه اول در معرض درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان قرارگرفت و گروه دوم هیچ درمانی را
دریافت نکردند .معیارهای ورود به این مطالعه عبارت بود از :دانشجویان در حال تحصیل ،مؤنث بودن دانشجویان ،مجرد ،سن بین 19
تا  25سال و عدم حضور در گروههای درمانی دیگر .همچنین معیارهای خروج نیز شامل :نداشتن انگیزه برای انجام تکالیف ،عدم
شرکت در جلسات به طور منظم و پیوسته (غیبت بیش از  2جلسه) ،نداشتن انگیزه برای درمانهای روان شناختی.
همچنین بعد از تعیین گروه مداخله و کنترل و کسب رضایت از آنها ،اطالعاتی در مورد اهداف و مداخالت ،نحوه حضور آنها در
جلسات ،تعداد و زمان جلسات به تمامی دانشجویان ارائه شد .همچنین رازداری به عنوان اصل اساسی درمان توضیح داده شد تا افراد
از محرمانه نگه داشته شدن اطالعات شخصی اطمینان حاصل نمایند .سپس هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه تنظیم هیجان و
استرس را تکمیل نمودند (پیش آزمون) .ساختار جلسات بر اساس مبانی وروش درمان فراتشخیصی برگرفته از طرح بارلو و همکاران
تدوین شده بود (  12جلسه) .جلسات شامل  8جلسه  50تا  60دقیقهای بودند که به صورت هفتگی برگزار شدند ،به جز جلسه پایانی که
با فاصله  2هفته برگزار شد تا درمانجو بتواند زمان بیشتری برای غلبه بر مسائل باقی مانده خود داشته باشد (بارلو.) 2004 ،
گروه آزمایش در تعداد جلسات تعیین شده شرکت کرده که البته با توجه به مالک خروج تعداد  5نفر از آنها از تحلیل آماری در
پس آزمون حذف شدند و پس از پایان جلسات پرسش نامههای پس آزمون را تکمیل کردند .گروه کنترل نیز دارای ریزش بود و
تعداد  3نفر در مرحله پس آزمون همکاری الزم را نداشتند ،پس از دو ماه که جلسات به پایان رسیده بود پرسش نامههای پس آزمون
را تکمیل کردند.
ابزار

الف) در این پژوهش شيوه مقابله با استرس با استفاده از پرسشنامه )1(CISSاندازهگیری شد .این آزمون شامل  48عبارت است که
پاسخ به هر عبارت به روش ليکرت ،از هرگز ( )1تا خیلی زیاد ()5؛ مشخص شده است .آزمون مقابله با بحران استرس چند زمينه
اصلی رفتارهاي مقابلهای را در بر میگيرد که عبارتند از :مسئله مدار (متمرکز شدن در مورد مسئله و راه حلهاي آن (؛ هيجان
ی(که در آن از مکانيسمهاي فرار استفاده میشود) .اندلر و پارکر
مدار(متمرکز شدن در مورد هيجانهاي ناشی از مسئله (؛ و اجتناب 

ضریب آلفاي کرونباخ را براي سبک مقابله مسئله مدار  ،٪ 92سبک هيجان مدار  ٪28و سبک اجتنابی را  ٪ 85براي نوجوانان پسر
گزارش کردند که حاکی ازاعتبار مقياس است (اندلر.) 2004 ،
ب) پرسشنامه تنظیم هیجانی :این پرسشنامه که در سال  2004توسط گراتز ساخته شده است و یک پرسشنامهی  36آیتمی چند
یدهد و از شش خرده مقیاس تشکیل شده است که
بعدی خودگزارشی است که الگوهای تنظیم هیجانی افراد را مورد ارزیابی قرار م 
خهای هیجانی ،اشکال در مشارکت در رفتارهای منتهی به هدف ،مشکالت کنترل تکانه ،کمبود آگاهی
عبارتند از :عدم پذیرش پاس 
هیجانی ،محدودیت در دستیابی به راهکارهای تنظیم هیجانی و کمبود وضوح هیجانی (گراتز .) 2004 ،نحوه پاسخ دهی بر اساس
مقیاس  5درجهای لیکرت است .پایایی این پرسشنامه یا روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر  0/ 86که بیانگر ضرایب قابل قبول

)Coping Inventory for Stressful Situations (CISS
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پرسشنامه تنظیم هیجان بود .حد پایین نمرات پرسشنامه شامل نمرات بین  36تا  72است .حد متوسط دشواری در تنظیم هیجان نمره بین
 72تا  107است .حد باالی دشواری در تنظیم هیجان نمرات بین  108تا  180میباشد .در این مطالعه از نمره کل هیجان به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته شد.
روش تجزیه و تحلیل آماری دادهها
شهای آمار توصیفی و استنباطی ارائه شده است .برای بررسی همسانی بین گروهها از
نتایج در دو بخش توصیفی با استفاده از رو 
آزمون لوین و همچنین جهت مقایسه بین گروهی از تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) استفاده شده است .تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش توسط بسته آماری پژوهش در علوم اجتماعی  SPSSنسخهی  61انجام گرفت.
یافتهها
در این مطالعه  70دانشجوی دختر وارد مطالعه شدند .دامنه سنی اعضای نمونه بین  02تا  25سال بود .میانگین سنی برابر با  22 / 90سال
با انحراف استاندادر  1/ 73سال است.
برای بررسی تفاوتهای بین دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون از آزمون  tمستقل استفاده شد .تفاوت معنیداری در
هیچ یک از متغیرهای پژوهش در مرحله پیش آزمون مشاهده نشد (  ،)P≤0/ 05که بیانگر تخصیص تصادفی مناسب پیش از اجرای

مداخله بود .میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته به صورت تفکیک شده برای دو گروه آزمایش و کنترل در جدول  1آورده
شده است.
جدول  :1میان گین و انحراف استاندارد گروه آزما یش و کن ترل در مراحل پیش آز مون ،پس آز مو ن

کهای مقابله با استرس
سب 

مقیاس

زیر مقیاس
مسئله مدار
هیجان مدار
اجتناب مدار

مرحله

آزمایش
میانگین

کنترل
انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

47 / 10

7/ 59

48 / 84

10 / 74

پس آزمون

53 / 86

9/03

47/ 31

11 / 22

پیش آزمون

48 / 10

10 / 26

47 / 50

8/ 00

پس آزمون

33 / 63

8/39

50 / 34

8/ 53

پیش آزمون

43 / 70

7/ 38

93/ 09

6/ 54

پس آزمون

38 /61

10 / 27

38 / 62

9/ 42

برای انجام تحلیل کواریانس ،ابتدا پیش فرضهای آن بررسی شد .به این منظور ،چهار مفروضه زیربنایی تحلیل کوواریانس شامل
خطی بودن ،هم خطی چندگانه ،همگنی واریانسها و همگنی شیبهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفتند و ضرایب همبستگی بین
پیش آزمون و پس آزمون به دست آمد .با توجه به همبستگیهای به دست آمده مفروضه خطی بودن مورد تأیید قرار گرفت .ضرایب
همبستگی بین متغیرهای کمکی (پیش آزمون) نیز در تمام متغیرها کمتر از  0/8بود .با توجه به مقادیر همبستگیهای به دست آمده ،از
مفروضه هم خطی چندگانه بین متغیرهای تصادفی کمکی ،اجتناب شده بود .پیش فرض همگنی واریانسها در بین نمرات دو گروه
آزمودنی از طریق آزمون لوین بررسی شد .نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ یک از مقادیر در سطح  5درصد معنادار نیست

(  ،)P<0/ 05بنابراین فرضیهی صفر آزمون لوین مبتنی بر همگنی بین گروههای همپراش و وابسته تأیید شد و تمامی این زوج گروهها با
یکدیگر تجانس دارند .در نتیجه فرض مشروط دیگر برای انجام تحلیل کوواریانس برقرار بود .بر این اساس ،میتوان اطمینان حاصل
کرد که دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل کوواریانس را برآورد میکنند و میتوان دادههای پژوهش را توسط این
روش آماری تجزیه و تحلیل کرد.

21

اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجانی ...

برای بررسی تفاوت گروههای شاهد و آزمایش از نظر سبکهای مقابله با استرس (پس آزمون) ،تحلیل کوواریانس چندمتغیره
کهای استرس (پیش -آزمون) و تنظیم هیجان انجام شد .نتایج این تحلیل در جدول  2ارائه
(مانکوا) یک راهه با کنترل متغیرهای سب 

شده است .نتایج مندرج در جدول  2نشان میدهد که تفاوت بین دو گروه در متغیرهای مسئله مدار با مقادیر (  )P≥0/ 01 ،F= 77 / 54و
یدار بوده ولی بین دو گروه از نظر متغیر اجتناب مدار با مقادیر ( )P≥0/ 01 ،F= 23 / 59
هیجان مدار با مقادیر (  )P≥0/ 01 ،F= 33 / 22معن 
یداری مشاهده نشده است.
تفاوت معن 
ج د و ل  : 2ت ح ل ی ل ک و و ا ر ی ا ن س ی ک ر ا ه ه ( م ا ن ک و ا ) د ر م ا ن م ب ت ن ی ب ر ت ن ظ ی م ه ی ج ا ن ی ب ر س ب ک ه ا ی م ق ا ب ل ه ب ا ا س ت ر س ب ا ک ن ت ر ل م ت غ ی ر ه ا ی س ب ک ه ا ی ا س ت ر س ( پ ی ش
آز مون) و مت غیر ت نظ یم هیجان
منبع

مجموع مجذورات

مسئله مدار

3693 / 46

گروه

800 / 67

درجه آزادی
1
1
57

خطا

2714 / 91

هیجان مدار

1653 / 00

1

گروه

3951 / 34

1

خطا

2836 / 31

57

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اتا

توان آزمون

3693 / 46

77 / 54

0/ 01

0/ 57

1/ 00

800 / 67

61/ 81

0/ 01

0/ 23

0/ 98

47 / 63

--

--

--

--

1653 / 00

33 / 22

0/ 01

0/ 37

1/ 00

3951 / 34

97/ 40

0/ 01

0/ 58

1/ 00

49 / 76

--

--

--

--

بحث و نتیجهگیری
مدل درمان فراتشخیصی برمبنای مهارتهای تنظیم هیجان پایه ریزی شده است و برای دامنهای از اختالالت هیجانی کاربرد دارد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی اختاللت هیجانی انجام شد .با بررسی نتایج به دست
آمده ،مشاهده میگردد که ابعاد سبکهای مقابله با استرس گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از پیش آزمون به پس آزمون

افزایش معناداری داشته است (  ،)P≥ 0/ 05جداول ( )1و ( ،)2بر این اساس نشان داد جلسات مداخله درمان فراتشخیصی مبتنی بر

1

تنظیم هیجان بر سبکهای مقابله با استرس دانشجویان دختر مؤثر بوده است .این یافته تقریبًاًا با نتایج مطالعاتی که توسط (گارنفسکی

و همکاران ،) 20011 ،لجرستی وهمکاران (  ) 20011صورت گرفته همسو بود و حمایت تجربی دیگری برای رویکرد درمان
فراتشخیصی فراهم آورد .این نتایج ،با منطق درمان فراتشخیصی که بر پردازش هیجان تاکید دارد ،همخوان است.

براساس یافتههای فولکمن 2و الزاروس ( ،) 986 1زمانی که یک موقعیت استرس زا ،غیر قابل تغییر و همراه با کنترل بسیار اندک
ارزیابی شود ،افراد تمایل دارند تا با راهبردهای هیجانی با آن موقعیت مقابله نمایند .در مقابل زمانی که موقعیت ،قابل تغییر ارزیابی
شود ،پاسخها و واکنشهای کنش محور و راهبردهای مقابله مسئله محور ترجیح داده میشوند .درپژوهشی کارایی روش درمان
فراتشخص توسط فارشیونه 3وهمکاران (  ،) 2012بر روی  37بیمار مبتال به انواع اختالالت اضطرابی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج

بیانگر پیشرفت معنیدار در شدت عالیم بالینی از جمله عالیم افسردگی و اضطراب ،مقدار عواطف مثبت ومنفی ،و تداخل عالیم در
عملکرد روزانه بود.

بویسو 4و همکاران (  ،)0 201نیز کارآمدی روش درمانی فراتشخیصی را در یک مطالعه موردی برای درمان یک بیمار وسواس مبتال به
اضطراب منتشر و هراس تأیید کرد.
بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر پژوهشی که به طور خاص روی تأثیر درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان برسبکهای
مقابله با استرس انجام گرفته باشد یافت نشد ،سعی شد از یافتههای پژوهشهایی که روی اختالالت هیجانی از جمله اضطراب کارشده
5-Garnefski
2

-Folkman &Lazarus

7-Farchione
8-

Boisseau
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استفاده شود که نتایج یافتههای پژوهشگران در این زمینه نیز با یافتههای پژوهش حاضر همسو بوده است ،واثربخشی درمان
کهای مقابله با استرس راتایید میکند.
فراتشخیصی مبتنی برتنظیم هیجان بر سب 

یافته پژوهش حاضر با یافتههای مطالعه انجام شده توسط االرد 1و همکاران (  ) 2017هم سو است که در آن درمان فراتشخیصی
تاثیرمعناداری بر عواطف مثبت و منفی داشت .همچنین یافتههای پژوهش محمدی و همکاران (  ) 2013نیز با یافتههای این پژوهش
مبنی بر اثر بخشی درمان فراتشخیصی همسو است .گامورا و آرسینو (  ) 2002در پژوهشی عنوان کرد یکی از عواملی که در عملکرد
شهای هیجانی آنان در قبال منابع فشارزا و راهبردهای تنظیم آنها است .در
تحصیلی و بهداشت روانی دانشجویان اثرگذار است ،واکن 
این راستا پژوهشهای دیگر نشان دادهاند که برنامه ریزی و تنظیم هیجانی به طور مثبتی با عملکرد فرد در ارتباط است (زینس،
ویسبرگ .) 2006 ،بنابراین اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان تأیید میشود.
تهایی را به همراه داشت که عبارت بودند از اجرای پژوهش روی دانشجویان ،حجم پایین نمونه ،استفاده از
پژوهش حاضر محدودی 
پرسشنامه خودگزارشی به عنوان ابزار جمع آوری دادهها و کوتاه مدت بودن زمان پیگیری .براین اساس در تعمیم نتایج آن به
دانشجویان سایر دانشگاهها و جنسیت مذکر و سایر اقشار جامعه با سنین مختلف باید جانب احتیاط رعایت شود .در پژوهش حاضر
مالکهای ورودی خاصی مانند :جنسیت ،دامنه سنی ،سطح نحصیالت ،وضعیت تأهل و ....انتخاب نمونه لحاظ گردید ،در نتیجه در
تعمیم نتایج به افراد خارج از این محدوده (افراد متأهل ،آقایان ،سنین باال و )..باید جانب احتیاط رعایت نمود .لذا پیشنهاد میگردد
تأثیر این شیوه درمانی بر روی سایر افراد جامعه باسنین مختلف و جنسیت مذکر نیز انجام شود .با توجه به نتایج به دست آمده از
تحقیق حاضر میتوان در زمینههای روابط بین فردی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی و ارائه راهکارهای تنطیم هیجانی وپاسخ های
متناسب با موقعیت ،راهبردهایی را با کمک متخصصین در این حوزه فراهم نمود .این راهبردها را میتوان در سایر حوزههای بین
فردی و خانواده مورد استفاده قرار داد و همچنین میتوان از این روش درمانی در سنین نوجوانی جهت ارتقاء سطح مهارتهای
اجتماعی و حتی ایجاد تغییرات در روند تحصیلی استفاده کرد .همچنین ،پیشنهاد میشود جهت افزایش اثربخشی ،درمان مربوطه روی
افراد به صورت انفرادی صورت گیرد.
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