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Background: Research shows that students with internalizing behavioral problems suffer from
actions such as distress intolerance and inability to regulate emotion. Previous research has also
shown that unified transdiagnostic treatment affects different variables. Therefore, according to the
research background, there was a research gap in the effectiveness of unified transdiagnostic
treatment in distress tolerance and emotion regulation of students with internalizing behavioral
problems.
Aims: The present study aimed to investigate the effectiveness of unified transdiagnostic treatment
on distress tolerance and emotion regulation of students with internalizing behavioral problems.
Methods: The present study was quasi-experimental with pre-test, post-test, and a control group. The
statistical population of this study included first-grade high school female students with internalizing
behavioral disorders in Tehran schools in 2019-2020. Thirty students with internalizing behavioral
problems were selected by purposive non-random sampling and assigned into experimental (n = 15)
and control (n = 15) groups. The experimental group received unified transdiagnostic treatment
(Barlow et al., 2017) in ten 90-minute sessions over three months. The data were collected by the
Youth Self- Report (Achenbach & Rescorla (2003), Distress Tolerance Scale (Simmons & Gaher,
2005), and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefsky, Kraaij & Spinhoven, 2001),
and were analyzed by the multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
Results: The results showed that unified transdiagnostic treatment increased distress tolerance and
improved students’ emotion regulation (p= 0.01). Also, the results of MANCOVA showed that the
effect of unified transdiagnostic treatment on distress tolerance (F= 106.23), self-blame (F= 17.84),
other-blame (F= 37.22), rumination (F= 36.12), catastrophizing (F= 38.67), acceptance (F= 18.86),
refocusing on planning (F= 21.06), positive refocusing (F= 35.26), positive reappraisal (F= 29.69),
and putting into perspective (F= 33.59) was significant (p= 0.01).
Conclusion: According to the findings of this study, it can be stated that unified transdiagnostic
treatment using emotional awareness training, learning to observe emotional experiences, reidentifying emotions, identifying patterns of emotion avoidance, and cognitive reappraisal increased
distress tolerance and improved emotion regulation in students with internalizing behavioral
problems.
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Introduction
Emotional-behavioral disorders of children and
adolescents refer to conditions in which emotionalbehavioral responses in the school and home
environment differ from social norms (Jiao et al.,
2020) and negatively influence the individual’s
adjustment, academic performance, self-care and
social interactions (Reddy & Deutsch, 2020). Among
the behavioral disorders in childhood and
adolescence, we might refer to depression and anxiety
disorders, categorized as internalizing behavioral
disorders. Numerous studies have shown that a
significant percentage of internalizing behavioral
disorders continue into adulthood, and have
detrimental consequences (Takahashi & Honda,
2021).
Research has shown that cognitive-behavioral
components play an important role in internalizing
behavioral problems (Priestley, 2016). Distress
tolerance is one of the cognitive-behavioral
components associated with internalizing behavioral
disorders. Distress tolerance is defined as the
perceived capacity to endure a physical or emotional
state and perform behaviors to cope with the
distressing state caused by certain types of stressors
(Qi et al., 2021). Failure to regulate emotion is
another problem experienced by individuals with
internalizing behavioral problems. Maladaptive
emotion regulation strategies play a key role in the
formation or persistence of psychological disorders
(Garnefski & Kraaij, 2007).
The unified transdiagnostic treatment of Barlow,
Ellard & Fairholme (2010) is one of the most
effective psychological therapies that significantly
influenced a wide range of emotional disorders.
unified
transdiagnostic
cognitive-behavioral
treatment seeks to identify and correct maladaptive
attempts to regulate emotional experiences (Barlow et
al., 2017) by emphasizing emotions and the adaptive
and functional nature of emotions. Unified
transdiagnostic treatment consists of five main
therapies: 1) mood-based emotional awareness, 2)
cognitive flexibility, 3) emotional avoidance and
emotion-based behaviors, and 4) awareness and
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tolerance of physical sensations, and 5) endogenous
(mental) and situation-based emotional exposure
(Barlow et al., 2017).
Due to the high prevalence of internalizing behavioral
problems in adolescents and also the need to use
appropriate psychological treatment for these
adolescents to prevent the possible effects of these
problems to spread to other functional areas, also,
considering
the
effectiveness
of
unified
transdiagnostic treatment in improving the
psychological components of different groups, and
finally, the lack of research to evaluate the
effectiveness of this therapeutic approach in specific
psychological characteristics of adolescents with
internalizing behavioral problems, the main question
posed for the present study was whether the unified
transdiagnostic treatment was effective in distress
tolerance and emotion regulation of students with
internalizing behavioral problems

Method
The present study was quasi-experimental with pretest, post-test, and a control group. The statistical
population consisted of all first-grade high school
female students with internalizing behavioral
disorders studying in Tehran schools in the academic
year of 2019-2020. The sample was selected by
purposive, non-random sampling. By referring to
seven schools, the counselors of these schools were
requested to introduce the students who had
counseling records due to behavioral problems. Sixty
students were introduced by these schools. In the next
step, by administering the Achenbach and Rescorla
(2003) Youth Self- Report (YSR), whose reliability
was 0.95, thirty of these students who obtained higher
scores were selected as the sample and randomly
assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15)
groups. The Simmons and Gaher (2005) Distress
Tolerance Scale, with the reliability of 0.69, was used
to assess distress tolerance, and the Garnefski, Kraaij,
and Spinhoven (2001) Cognitive Emotion Regulation
Questionnaire, with the reliability of 0.91, was used
to assess cognitive emotion regulation. After the pretest, the experimental group received unified
transdiagnostic treatment intervention by Barlow et
al. (2017) during ten one-and-a-half-hour training
sessions, one session per week for three months, and
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then both groups were post-tested. For ethical
considerations, informed consent was obtained from
the participants. They were assured that they could
leave the intervention at any time, and the research
results would be reported without mentioning the
name.
Mean and standard deviation were used to analyze the
data at the level of descriptive statistics. At the level
of inferential statistics, the Shapiro-Wilk test was
used to check the normality of data distribution;
Levene’s test was used to check the equality of
variances, and analysis of covariance was used to test

the research hypothesis. The statistical results were
analyzed by SPSS23.

Results
The mean age of female students in the experimental
group was 13.05 with the standard deviation of 1.24,
and the mean age of female students in the control
group was 13.23 years with the standard deviation of
1.32. Descriptive findings revealed that the scores of
the experimental group decreased compared to the
control group in the variables of distress tolerance and
subscales of cognitive emotion regulation in the posttest stage.

Table 1. Descriptive statistics of experimental and control group scores in pre-test and post-test (n = 24)
Statistical indexes
Pre-test
Post-test
Variable
Group
M
SD
M
SD
Experimental
34.33
4.27
36.83
4.36
Distress tolerance
Control
33.75
5.02
33.33
5.1
Experimental
13.75
1.13
11.41
1.31
Self-blame
Control
13.58
1.31
13.66
1.37
Experimental
13.25
1.35
11.25
1.35
Other-blame
Control
13.83
.93
13.58
.9
Experimental
13.58
1.16
11.25
1.21
Rumination
Control
13.75
1.21
13.25
1.35
Experimental
13.08
1.24
11
1.27
Catastrophizing
Control
12.25
.75
12.08
.66
Experimental
6.75
1.48
9
1.41
Acceptance
Control
7.75
1.28
7.83
.83
Experimental
7.33
1.07
9.83
.83
Refocusing on planning
Control
7.58
1.31
7.65
1.31
Experimental
7.66
1.23
10.41
1.24
positive refocusing
Control
7.33
1.15
7.75
1.05
Experimental
8
1.04
10.16
.93
Positive reappraisal
Control
7.41
.9
7.83
.83
Experimental
6.83
1.33
9
1.47
Putting into perspective
Control
7.91
1.16
8.05
.96

Shapiro-Wilk test was used to check the assumption
of normal distribution of scores, whose results
revealed that the assumption was met (p <0.05).
Levene’s test was used to check the homogeneity of
variances; the lack of significance (p <0.05) indicated
that the assumption was met. In addition, the
homogeneity of regression coefficients was checked
by the interaction of the pre-test, distress tolerance,
and cognitive emotion regulation components and
independent variables in the post-test stage. The
interaction of these pre-tests with the independent
variable was not significant (p <0.05), so the
assumption of homogeneity of regression coefficients
was also met. Finally, the Box’s M test was used to

check the assumption of the homogeneity of the
variance-covariance matrix, whose result was (p
<0.05, F = 1.3, Box = 156.41).
Distress tolerance scores and cognitive emotion
regulation components of the experimental and
control groups were compared using multivariate
analysis of covariance by removing the pre-test effect
from the post-test scores of the experimental and
control groups. The values of Pillai’s Trace (.99),
Wilk’s lambda (.00), Hotelling’s Trace (302.32), and
Roy’s Largest Root (302.32) were significant (p =
0.05). The significance of these tests showed a
difference between the mean of the post-test scores of
experimental and control groups in at least one of the
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variables of distress tolerance and components of
cognitive emotion regulation. Therefore, multivariate

analysis of covariance was performed to investigate
this significance.

Table 2. Results of multivariate analysis of covariance for the effect of educational intervention on distress tolerance scores
and cognitive emotion regulation components
Sources of variance
Distress tolerance
Self-blame
Other-blame
Rumination
Catastrophizing
Acceptance
Refocusing on planning
Positive refocusing
Positive reappraisal
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Putting into perspective

Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test
Pre-test
Post-test

Sum of squares
16.86
18.79
14.81
11.82
12.75
10.2
25.73
15.89
11.58
11.31
7.37
9.17
7.60
9.99
12.71
14.57
6.80
9.85
19.92
9.96

Table 2 shows the results of the multivariate analysis
of covariance. According to this table, the values of F
are as follows: tolerance of distress 106.23, selfblame 17.84, other-blame 37.22, rumination 36.12,
catastrophizing 38.67, acceptance 18.86, refocusing
on panning 21.06, positive refocusing 35.26, positive
reappraisal 29.69 and putting into perspective 33.59,
all of which are significant. According to the partial
eta squared values, distress tolerance.73, selfblame.59,
other-blame.75,
rumination.75,
catastrophizing.76, acceptance.61, refocusing on
planning.63, positive refocusing.74, Positive
reappraisal.71, and putting into perspective.73 were
due to the effect of independent variable (p = 0.05).

Conclusion
The results of data analysis demonstrated that unified
transdiagnostic treatment was effective on distress
tolerance and emotion regulation of students with
internalizing behavioral problems (p <0.01). The
findings of this study are somehow consistent with
those of Dear et al (2016), Talkovsky, Green,
Osegueda & Norton (2017), Bullis et al (2014),
Zemestani & Imani (2016), Otared et al (2017) and
Abdi et al (2014). In their research on the
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df
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mean square
16.86
18.79
14.81
11.82
12.75
10.2
25.73
15.89
11.58
11.31
7.37
9.17
7.60
9.99
12.71
14.57
6.80
9.85
19.92
9.96

F
98.01
106.23
22.35
17.84
46.49
37.22
58.48
36.12
40.52
38.67
15.17
18.86
16.02
21.06
30.76
35.26
20.49
29.69
67.17
33.59

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.002
.000
.002
.000
.000
.000
.001
.000
.001
.000

Partial Eta Squared
.76
.83
.65
.59
.79
.75
.83
.75
.77
.76
.55
.61
.57
.63
.71
.74
.63
.71
.84
.73

effectiveness of unified transdiagnostic treatment on
anxiety, depression, and emotional-behavioral
disorders, these researchers showed that this
treatment reduced anxiety, depression, and emotional
and psychological problems. According to the
rationale of unified transdiagnostic treatment,
significant improvement and changes in distress
tolerance and emotion regulation can be due to
targeting common factors such as repetitive thoughts
and negative affect that are emphasized in protocol
models (Bullis et al., 2014). In other words,
increasing distress tolerance and improving emotion
regulation in students with internalizing behavioral
problems might be indirectly due to changes in these
common factors, realized by integrating effective
skills and techniques of unified transdiagnostic
treatment to target key symptoms of clinical issues
such as emotional-behavioral disorders.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری درونیشده
2

مهدی قزلسفلو ،1سارا نجاتیفر ،2علی آقازیارتی

 .1استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علومانسانی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران.
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص ،دانشکده علومتربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :پژوهشها نشان میدهند دانشآموزان با مشکالت رفتاری درونیشده از کنشهایی مانند عدم تحمل پریشانی و نارسایی در تنظیم

درمان فراتشخیصی یکپارچه،

هیجان رنج میبرند ،همچنین پژوهشهای پیشین نشان دادهاند درمان فراتشخیصی یکپارچه بر متغیرهای مختلفی تأثیر دارد .بنابراین با توجه

تحمل پریشانی،

به پیشینه پژوهش ،در زمینه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری درونی

تنظیم هیجان،

شده شکاف تحقیقاتی وجود داشت.

مشکالت رفتاری درونیشده

هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت
رفتاری درونیشده بود.
روش :روش پژوهش حاضر شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموزان
دختر متوسطه اول دارای اختالالت رفتاری درونیشده در مدارس تهران در سال  1318-1311بود که  35دانشآموز دارای مشکالت رفتاری
آزمایش مداخله درمان فراتشخیصی یکپارچه (بارلو و همکاران )2517 ،را طی سه ماه در  15جلسه  15دقیقهای دریافت کرد .برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامه خودسنجی نوجوانان (آخنباخ و ریسکوال ،)2553 ،پرسشنامه تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر )2550 ،و پرسشنامه تنظیم
شناختی هیجان (گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون )2551 ،استفاده شد .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و
تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه در افزایش تحمل پریشانی و بهبود تنظیم هیجان دانشآموزان تأثیر داشته است
( .)P= 5/51همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی ( ،)F= 151/23مالمت
خویش ( ،)F= 17/84مالمت دیگران ( ،)F= 37/22نشخوارگری ( ،)F= 31/12فاجعه انگاری ( ،)F= 38/17پذیرش ( ،)F= 18/81تمرکز
مجدد بر برنامه ریزی ( ،)F= 21/51تمرکز مجدد مثبت ( ،)F= 30/21ارزیابی مجدد مثبت ( )F= 21/11و دیدگاهپذیری ( )F= 33/01معنادار
بوده است (.)P= 5/51

دریافت شده1455/57/24 :

نتیجهگیری :بر اساس یافتههای حاصل از این پژوهش میتوان گفت درمان فراتشخیصی یکپارچه با استفاده از آموزش آگاهی هیجانی،

پذیرفته شده1455/58/20 :

یادگیری مشاهده تجارب هیجانی ،بازشناسی هیجانها ،شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و ارزیابی مجدد شناختی منجر به افزایش تحمل

منتشر شده1451/53/51 :

پریشانی و بهبود تنظیم هیجان در دانشآموزان با مشکالت رفتاری درونیشده میشود.

رایانامهsara.njt1373@gmail.com :

تلفن52121152111 :
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درونی شده با روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند و در گروههای آزمایش ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) جایگزین شدند .گروه

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...

مهدی قزلسفلو و همکاران

گردد که در آن پاسخهای هیجانی  -رفتاری در محیط مدرسه و خانه با

پریشانی که به وسیله بعضی از انواع استرسورها به وجود میآید ،تعریف

هنجارهای اجتماعی متفاوت است (جیائو و همکاران )2525 ،بهطوری که

شده است (چی و همکاران .)2521 ،همچنین تحمل پریشانی به عنوان

بر سازگاری فرد ،عملکرد تحصیلی ،مراقبت از خود و تعامالت اجتماعی

توانایی شخص برای تحمل حاالت درونی ناخوشایند تعریف شده است

تأثیر منفی میگذارد (ردی و دویچ .)2525 ،از جمله اختاللهای رفتاری

(کوزاک و فوت .)2511 ،تحمل پریشانی به عنوان یک ساختار اساسی

دوران کودکی و نوجوانی ،اختالل افسردگی و اضطراب 2میباشد که در

متشکل از تحمل ،جذب ،ارزیابی و تنظیم تجارب احساسی منفی و بهویژه

دسته اختاللهای رفتاری درونیشده 3قرار میگیرد .میزان شیوع اختالل

پیشگیری از اقدام به اجتناب یا واکنش هیجانی در نظر گرفته شده است

های رفتاری درونیشده از جمله اضطراب و افسردگی ،به ترتیب 8-1

(موسوی ،خواجوند خوشلی ،اسدی و عبدالهزاده .)1455 ،مطابق دیدگاه

درصد گزارش شده است (کاپالن و سادوک .)2517 ،اختالالت رفتاری

سیمونز و گاهر ( )2550افراد دارای تحمل پریشانی پایین به این حقیقت

درونیشده بیشتر درونفردی و شامل مشکالتی همچون کنارهگیری از

آگاهی دارند که نمیتوانند احساس ناراحتی را تحمل کرده و احساس می

تعاملهای اجتماعی ،بازداری ،اضطراب و افسردگی است (کریستنر ،اسلر،

کنند که دیگران امکانات بهتری برای مقابله با هیجانهای منفی دارند ،در

هزام و پائولوس .)2521 ،پژوهشهای متعددی حاکی از آن است که

نتیجه آنها بیشتر اوقات احساس سرافکندگی میکنند .این افراد همچنین

همچنان درصد قابل توجهی از اختالالت رفتاری درونیشده در طول تحول

برای اجتناب از تجربه هیجانهای منفی به سختی تالش میکنند .در صورتی

و تا سالهای بزرگسالی پایدار میمانند و پیامدهای زیانباری برای فرد به

که اجتناب مقدور نباشد آنها در تالش برای برطرف کردن حالت هیجانی

همراه میآورند (تاکاهاشی و هوندا.)2521 ،

آزارنده ،به روشهای نامناسب روی میآورند؛ این راهبردهای نامناسب به

اضطراب ،یک احساس فراگیر و ناخوشایند با منشأ ناشناخته است که فرد

احتمال قوی ،انرژی آنها را کاهش داده و این کار در نهایت ،کارکردهای

تجربه میکند و آن شامل عدم اطمینان ،درماندگی و برانگیختگی

جسمانی ،روانی و اجتماعی آنها را مختل خواهد ساخت.

فیزیولوژیکی است .اضطراب دارای هیجان منفی است و یک احساس

تمام فرآیندهای روانشناختی اولیه بهطور اجتنابناپذیری از وجود اضطراب

نگرانی را در مورد خطری که احتمال بروز دارد ،در بر میگیرد .نشانههای

و افسردگی تأثیر میپذیرند .از آنجایی که تنظیم

هیجان 0یک متغیر واسطه

اضطراب در کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن تقریباً مشابه است ،اما

ای مهم در روابط بینفردی و سازگاری اجتماعی  -عاطفی افراد است ،لذا

تظاهرات آن در سنین گوناگون متفاوت میباشد (وندرگیسن و بوگلز،

برای هر فردی مهم است (پروسن و جندریکو .)2518 ،بر اساس نظر

 .)2518اختالل افسردگی نیز از جمله رایجترین مشکالت دوران کودکی

گارنفسکی و همکاران ( )2551تنظیم هیجان ،دامنه وسیعی از فرآیندهای

و نوجوانی است؛ که در آن شخص به صورت مداوم ،ناراحتی عمیق و

شناختی هشیار و ناهشیار ،فیزیولوژیکی ،اجتماعی و رفتاری را در برمیگیرد

کاهش عالقه را در تمام فعالیتها در طول دوره زمانی حداقل دو هفتهای

و یک اصل اساسی در شروع ،ارزیابی و سازماندهی رفتار ناسازگارانه و نیز

تجربه میکند (مارتینسن و همکاران.)2511 ،

جلوگیری از هیجانهای منفی و رفتار ناسازگارانه محسوب میگردد.

پژوهشها نشان دادهاند که مؤلفههای شناختی  -رفتاری در مشکالت

نارسایی در این زمینه ،از جمله مشکالت مشاهده شده در افراد با مشکالت

رفتاری درونیشده ،نقش مهمی دارند (پریستلی .)2511 ،یکی از مؤلفههای

رفتاری درونیشده میباشد .تنظیم هیجان یک ساختار چندبُعدی است که

شناختی  -رفتاری مرتبط با اختاللهای رفتاری درونیشده ،تحمل پریشانی4

راهکارهای تلفیقی انعطافپذیری همچون مهار رفتاری ،هشیاری نسبت به
هیجانات و تحمل آشفتگی را در بر میگیرد (عبدالکریمی ،قربان شیرودی،

1

4

2
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مقدمه

میباشد .تحمل پریشانی به عنوان ظرفیت درک شده جهت تحمل کردن

فرآیند آغاز ،حفظ ،تعدیل و یا تغییر در بروز ،شدت و یا استمرار احساس

اوسیکیودا و نورتون 2517 ،و زمستانی و ایمانی )1310 ،بیانکننده اثربخشی

درونی و هیجان مرتبط با فرآیندهای اجتماعی  -روانی و فیزیکی در انجام

این پروتکل بر بهبود عالئم اختاللهای هیجانی و مخصوصاً اختاللهای

رساندن اهداف فرد تعریف کردهاند .راهبردهای تنظیم هیجان ممکن است

اضطرابی است .تالکووسکی و همکاران ( )2517در پژوهشی نشان دادند

انطباقی یا غیرانطباقی باشند .راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان در شکل

که دوازده جلسه درمان فراتشخیصی موجب کاهش معنادار عالئم اضطراب

گیری و یا تداوم اختاللهای روانشناختی ،نقش اساسی دارند (گارنفسکی

و افسردگی ،عاطفه منفی ،بازداری رفتاری و مشکالت تنظیم هیجانی در

و کرایج.)2557 ،

بیماران مبتال به اختالل اضطرابی شده است .همچنین نتایج پژوهش زمستانی

در چند دهه اخیر برای کاهش اضطراب و افسردگی یا به عبارتی کاهش

و ایمانی ( )1310نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه در کاهش

شدت مشکالت رفتاری درونیشده در نوجوانان از شیوههای متعددی نظیر

نشانههای افسردگی ،اضطراب و نیز تعدیل راهبردهای تنظیم هیجان در افراد

درمان شناختی  -رفتاری و تکنیکهایی مانند تنآرامی ،حساسیتزدایی

مبتال به حداقل یک اختالل اضطرابی و یک اختالل افسردگی (به صورت

منظم و غرقهسازی استفاده شده است (هافمن و اوتو .)2517 ،با این حال،

همبود) اثربخش است .همچنین عطارد و همکاران ( )1310و بولیس و

نتایج نشان میدهد که این درمانها فقط تا حدی موفق بودهاند و بیشتر

همکاران ( )2514در پژوهش خود با موضوع بررسی اثر درمان فراتشخیصی

مراجعان ،بخشی از عالئم را پس از درمان نیز تجربه کردهاند (اولندیکف و

یکپارچه بر اختالالت اضطرابی ،افسردگی و هیجانی نشان دادند که این

همکاران.)2511 ،

شیوه درمان میتواند به کاهش اضطراب ،افسردگی و مشکالت هیجانی و

یکی از درمانهای مؤثر روانشناختی که روی طیف وسیعی از اختاللهای

روانشناختی منجر شود .عبدی ،بخشیپور رودسری ،محمودعلیلو و فرنام

رفتاری هیجانی اثربخش میباشد ،درمان فراتشخیصی یکپارچهنگر 1بارلو،

( )1312نیز در پژوهشی تأثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه را بر عالئم

االرد و پرلهولم ( )2515است که جدیدترین نسخه آن در سال  2517ارائه

اضطراب و افسردگی همایند بررسی کردند و نشان دادند که درمان

شده است (بارلو و همکاران .)2517 ،درمان مذکور ،یک درمان شناختی -

فراتشخیصی یکپارچه میتواند با بهبود عالئم اضطراب ،افسردگی و

رفتاری فراتشخیصی متمرکز بر هیجان است؛ در این درمان با تأکید بر

مشکالت هیجانی سبب شود که فرد خودپنداشتی مثبتتر از خود داشته

هیجانها و ماهیت انطباقی و کارکردی هیجانها ،سعی در شناسایی و

باشد.

اصالح کوششهای غیرانطباقی برای تنظیم تجارب هیجانی (بارلو و

علیرغم انجام پژوهشهای متعدد در خصوص اثربخشی درمان

همکاران )2517 ،میشود .منطق شکلگیری درمانهای فراتشخیصی مبتنی

فراتشخیصی یکپارچه بر حوزههای مختلف و به خصوص تنظیم هیجان و

بر مفاهیم نظری و نتایج تجربی در خصوص وجود عوامل مشترک بین

مشکالت ناشی از آن ،پژوهشگران در بررسی انتقادی پیشینه پژوهش به این

اختاللهای هیجانی بوده است که عمدتاً با هدف مورد آماج قرار دادن این

نتیجه رسیدند که اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر مشکالت و

عوامل سببساز طراحی شدند (آشنا ،بشارت ،ملیحیالذاکرینی و رافضی،

مسائل نوجوانانی که دارای مشکالت رفتاری درونیشده هستند ،مورد

 .)1455درمان فراتشخیصی یکپارچه ،شامل پنج بخش درمانی اصلی است

بررسی قرار نگرفته است .حال از یکسو با توجه به شیوع باالی مشکالت

که عبارتند از .1 :آگاهی هیجانی مبتنی بر حال .2 ،انعطافپذیری شناختی،

رفتاری درونیشده در نوجوانان و همچنین ضرورت بهکارگیری درمان

 .3اجتناب هیجانی و رفتارهای برخاسته از هیجان .4 ،آگاهی از احساسهای

روانشناختی مناسب برای این نوجوانان در جهت جلوگیری از گسترش

بدنی و تحمل آنها و  .0مواجهه هیجانی درونزاد (ذهنی) و مبتنی بر

اثرات احتمالی این مشکالت به سایر حوزههای عملکردی ،و از سوی دیگر

موقعیت (بارلو و همکاران.)2517 ،

با نظر به کارایی درمان فراتشخیصی یکپارچه در بهبود مؤلفههای
روانشناختی گروههای مختلف ،و سرانجام عدم انجام پژوهشی در راستای
1

). Barlow’s unified transdiagnostic (UP
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خلعتبری و زربخش .)1317 ،کویم و پینا ( )2515تنظیم هیجان را به عنوان

نتایج برخی پژوهشها (دیر و همکاران2511 ،؛ تالکووسکی ،گرین،
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اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...

مهدی قزلسفلو و همکاران

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...

مهدی قزلسفلو و همکاران

بررسی اثربخشی این رویکرد درمانی بر شاخصهای روانی خاص نوجوانان

است .دو دسته مقیاس کلی را میتوان بر اساس این پرسشنامه ارزیابی نمود

دارای مشکالت رفتاری درونیشده ،سؤال اصلی پژوهش این است که آیا

که عبارت هستند از مقیاسهای سندرمی مبتنی بر تجربه و مقیاسهای

درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان

سندرمی مبتنی بر  .DSMمقیاسهای مبتنی بر  DSMشامل مشکالت عاطفی

با مشکالت رفتاری درونیشده مؤثر است؟

(مطابق با اختالل افسردگی اساسی و افسرده خویی) ،مشکالت اضطرابی
(مطابق با اختالالت اضطراب تعمیمیافته ،اضطراب جدایی و هراس خاص)،

روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :طرح پژوهش و شرکت
کنندگان :روش پژوهش حاضر ،شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پس
آزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش
آموزان دختر متوسطه اول دارای اختالالت رفتاری درونیشده مشغول به
تحصیل در مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  1318-1311تشکیل می
دادند .جهت انتخاب نمونه از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند استفاده
شد؛ بدین صورت که با مراجعه به  7مدرسه از مشاوران این مدارس
درخواست شد دانشآموزانی که دلیل داشتن مشکالت رفتاری دارای
دانشآموز معرفی شد .در گام بعد با اجرای پرسشنامه خودسنجی نوجوانان
آخنباخ و ریسکوال ( )2553تعداد  35نفر از این دانشآموزان که نمرات
باال تری به دست آوردند به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی
در دو گروه آزمایش ( 10نفر) و کنترل ( 10نفر) جایدهی شدند .مالکهای
ورود به پژوهش شامل تشخیص مشکالت رفتاری درونیشده ،نداشتن سایر
اختالالت روانشناختی ،نداشتن درمان دارویی ثابت برای حداقل  12هفته،
برخورداری از سالمت جسمانی بود .همچنین مالکهای خروج از پژوهش
شامل غیبت در دو جلسه آموزشی ،دریافت درمانهای روانشناختی همزمان
و عدم تمایل به ادامه درمان بود.

مشکالت عدم توجه و بیشفعالی ،مشکالت رفتار مقابلهای و مشکالت
سلوک هستند .این مقیاسها محقق را قادر میسازد تا سنجشهای استاندارد
و کمی شده از مشکالت رفتاری  -عاطفی را به طبقه بندی  DSMمرتبط
نماید .سه مقیاس اضطراب  /افسردگی ،گوشهگیری  /افسردگی و شکایات
جسمانی گروهبندی درونیسازی را تشکل داده و سندرم رفتار مقابلهای،
سلوک و بیشفعالی ،گروهبندی برونسازی را تشکیل میدهند .نمرات
سؤاالت به صورت لیکرت درجهبندی شده است به این ترتیب که آزمودنی
به هر سؤال یکی از سه نمره صفر (درست نیست) ،یک (تاحدی یا گاهی
درست است) و ( 2کامالً یا غالبا غلط است) را میتواند بدهد .ضرایب
همسانی درونی برای اکثر مقیاسهای سندرمی مبتنی بر تجربه و مبتنی بر
 DSMدر سطح مطلوب و رضایتبخش قرار دارد به طوری که ضرایب
همسانی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس کفایت کلی
 5/41و برای مشکالت رفتاری کلی  5/10و متوسط همسانی درونی برای
مشکالت رفتاری درونیسازی و برونیسازی  5/81و ضریب آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاسهای سندرمها دامنه ای از ( 5/01کناره گیری)
تا (5/81رفتار پرخاشگرانه و افسردگی  -اضطراب) گزارش شده است
(آخنباخ ،دامنسی و ریسکوال .)2553 ،در مطالعه حبیبی ،بشارت ،فدایی و
نجفی ( )1388میزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در

پرسشنامه خودسنجی نوجوانان آخنباخ ( :)YSRاین پرسشنامه توسط

و میزان اعتیار دو نیمه کردن در دوقلوهای همسان  5/11و در دوقلوهای

آخنباخ و ریسکوال ( )2553ساخته شده است .که مشکالت عاطفی /

ناهمسان  5/81و در کل نمونه  5/81به دست آمد.

رفتاری و همچنین توانمندیها و شایستگیهای تحصیلی و اجتماعی

مقیاس تحمل پریشانی :1مقیاس تحمل پریشانی که به وسیله سیمونز و گاهر

کودکان  11-18سال را از دیدگاه دانشآموز مورد سنجش قرار میدهد

( )2550ساخته شده یک ابزار خودگزارشی  10گویهای است .گویههای

(کاکابرایی ،حبیبی عسگرآبادی و فدایی .)1387 ،مینایی ( )1380فرمهای

این مقیاس براساس مقیاس  0درجه ای لیکرت کامال موافقم=  1تا کامال

نظام آخنباخ را به فارسی ترجمه نموده و برای جمعیت ایرانی هنجار کرده

مخالفم=  0نمرهگذاری میشوند .نمره باالتر در این مقیاس ،تحمل باالی

1

. Disturbance Tolerance Scale
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دوقلوهای همسان  5/14و در دوقلوهای ناهمسان  5/15و در کل نمونه 5/13
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پرونده مشاورهای بودند را معرفی کنند .از این تعداد مدارس ،تعداد 15

مشکالت جسمانی (مطابق با اختالالت جسمانی کردن و جسمانی شکل)،

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...

این مقیاس ارزیابی میشود عبارت است از .1 :تحمل .2 ،ارزیابی .3 ،جذب

این درمان در  15جلسه  15دقیقهای ،هفتهای یک جلسه در طی سه ماه به

و  .4تنظیم .سیمونز و گاهر ( )2550ضرایب آلفای کرونباخ خردهآزمون

شرح زیر اجرا شد.

های تحمل ،ارزیابی ،جذب و تنظیم را به ترتیب  5/74 ،5/11 ،5/73و 5/87

روش اجرا :جهت انجام این پژوهش ،ابتدا هماهنگیهای الزم با مدیران

به دست آوردند .این مقیاس دارای روایی مالکی و همگرایی اولیه خوبی

مدارس منطقه هشت شهر تهران انجام شد .سپس با مراجعه با مدارس

است و ضریب روایی آن  5/11گزارش شده است (سیمونز و گاهر.)2550 ،

انتخاب شده ،افراد نمونه مورد مطالعه به شرحی که در بخش روش توضیح

عزیزی ،میرزایی و شمس ( )1381ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

داده شد انتخاب شده و به تصادف در گروههای آزمایش و کنترل قرار

را  5/81و برای خرده مقیاسهای تحمل ،جذب ،تنظیم و ارزیابی به ترتیب

گرفتند .پس از انجام پیشآزمون ،گروه آزمایش مداخله درمان

 5/77 ،5/73 ،5/71و  5/11گزارش کردند (عزیزی ،میرزایی و شمس،

فراتشخیصی یکپارچه بارلو و همکاران ( )2517در  15جلسه آموزشی یک

.)1381

و نیم ساعته ،هفتهای یک جلسه در طی سه ماه دریافت کردند و سپس از

پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان :1این پرسشنامه توسط

هر دو گروه آزمایش و کنترل ،پسآزمون به عمل آمد .به منظور رعایت

گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2551ساخته شد ،یک ابزار  31سؤالی

اخالق در پژوهش از شرکتکنندگان رضایت گرفته شد و به آنها اطمینان

است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان را در پاسخ به حوادث تهدید

داده شد در هر زمان تمایل داشته باشند میتوانند از مداخله خارج شوند و

کننده و تنیدگی زای زندگی در طیف لیکرت از هرگز=  1تا همیشه= 0

نتایج پژوهش بدون ذکر نام گزارش میشود .در این پژوهش برای تجزیه

برحسب  1زیر مقیاس به این شرح میسنجد :مالمت خویش؛ مالمت

و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در

دیگران؛ نشخوارگری)؛ فاجعهانگاری؛ پذیرش؛ تمرکز مجدد بر برنامه

سطح آمار استنباطی از آزمون شاپیرو  -ویلک جهت بررسی نرمال بودن

ریزی؛ تمرکز مجدد مثبت؛ ارزیابی مجدد مثبت؛ کماهمیت شماری.

توزیع دادهها ،آزمون لوین برای بررسی برابری واریانسها ،همچنین از

حداقل نمره در هر خرده مقیاس  0و حداکثر  25است .در بررسی

تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه پژوهش استفاده شد .نتایج آماری با

مشخصات روانسنجی آزمون گارنفسکی و همکاران ( )2551پایایی

استفاده از نرمافزار آماری  SPSS-23تجزیه و تحلیل شدند.

دست آوردند .نسخه فارسی این پرسشنامه در فرهنگ ایرانی توسط حسنی
( )1381مورد هنجاریابی قرار گرفته است .اعتبار این مقیاس بر اساس
روشهای همسانی درونی و بازآزمایی ،و روایی آن از طریق تحلیل مؤلفه
اصلی با استفاده از چرخش واریماکس محاسبه شد و همبستگی بین خرده
مقیاسها و روایی مالکی ( )5/12-5/80گزارش شده است (حسنی،
 .)1381همچنین روایی محتوای و روایی همگرا و تشخیصی از طریق اجرای

یافتهها
میانگین سنی دانشآموزان دختر در گروه آزمایش  13/50با انحراف معیار
 1/24و میانگین سنی دانشآموزان دختر گروه کنترل  13/23سال با انحراف
معیار  1/32بود .اطالعات جدول  1حاکی از کاهش نمرههای گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل در متغیرهای تحمل پریشانی و خرده مقیاس
های تنظیم شناختی هیجان در مرحله پسآزمون است.

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-06-29

پریشانی را نشان میدهد .همچنین مؤلفههای تحمل پریشانی که به وسیله

عبدی ،بخشیپور رودسری ،محمودعلیلو و فرنام ( )1312اقتباس شده است.

آزمون را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با  5/11به

هم زمان مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس و مقیاس سالمتروانی مورد
تأیید قرار گرفت و نتایج نشان داد این پرسشنامه از روایی کافی برخوردار
است.
برنامه مداخلهای :برنامه مداخلهای در پژوهش حاضر برگرفته از برنامه
درمان فراتشخیصی یکپارچه بارلو و همکاران ( )2517بود که از پژوهش
1

). Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ

034
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مهدی قزلسفلو و همکاران

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...

مهدی قزلسفلو و همکاران

جدول .1خالصه جلسات آموزشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بارلو و همکاران (2512؛ به نقل از عبدی ،بخشیپور رودسری ،محمودعلیلو و فرنام)1332،
جلسه

هدف

اول

معارفه

دوم

شناسایی هیجانها

سوم

آموزش آگاهی هیجانی

چهارم

ارزیابی مجدد شناختی

پنجم
ششم

شرح جلسه
معارفه افراد نمونه پژوهش به یکدیگر ،افزایش انگیزه ،مصاحبه انگیزشی برای مشارکت و درگیری شرکت
کنندگان در طول درمان ،ارائه منطق درمان و تعیین اهداف درمان.
ارائه آموزش روانی ،بازشناسی هیجانها و ردیابی تجارب هیجانی و آموزش مدل سه مؤلفهای تجارب هیجان،
و مدل ARC

یادگیری مشاهده تجارب هیجانی (هیجانها و واکنش به هیجانها به خصوص با استفاده از فنون ذهنآگاهی)
ایجاد آگاهی از تأثیر و ارتباط متقابل بین افکار و هیجانها ،شناسایی ارزیابیهای سازشنایافته خودکار و دام
های شایع تفکر و ارزیابی مجدد شناختی و افزایش انعطافپذیری در تفکر.

شناسایی الگوهای اجتناب از

آشنایی با راهبردهای مختلف اجتناب از هیجان و تأثیر آن بر تجارب هیجانی و آگاهی یافتن از اثرات متناقض

هیجان

اجتناب از هیجان.

بررسی رفتارهای ناشی از هیجان

هفتم
هشتم و نهم

آشنایی و شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان و درک تأثیر آنها روی تجارب هیجانی ،شناسایی و ایجاد
گرایشهای عمل جایگزین به واسطه رویارویی با رفتارها.

آگاهی و تحمل احساسهای

افزایش آگاهی از نقش احساسهای جسمانی در تجارب هیجانی ،انجام تمرینهای مواجهه با رویارویی

جسمانی

احشایی به منظور آگاهی از احساسهای جسمانی و افزایش تحمل این عالئم.

رویارویی احشایی و رویارویی با

آگاهی یافتن از منطق رویاروییهای هیجانی ،آموزش نحوه تهیه سلسله مراتب ترس و اجتناب و طراحی

هیجان مبتنی بر موقعیت

تمرینهای مواجهه هیجانی مکرر و اثربخش به صورت تجسمی و عینی و ممانعت از اجتناب.

اختتام

پیشگیری از عود ،مرور کلی مفاهیم درمان و بحث در مورد بهبودی و پیشرفتهای درمانی.

دهم

شاخصهای آماری
متغیر
تحمل پریشانی
مالمت خویش
مالمت دیگران
نشخوارگری
فاجعهانگاری
پذیرش
تمرکز مجدد بر برنامهریزی

ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهپذیری

پیشآزمون
گروه

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش

34/33
33/70
13/70
13/08
13/20
13/83
13/08
13/70
13/58
12/20
1/70
7/70
7/33
7/08
7/11
7/33
8/55
7/41
1/83

4/27
0/52
1/13
1/31
1/30
5/13
1/11
1/21
1/24
5/70
1/48
1/28
1/57
1/31
1/23
1/10
1/54
5/15
1/33

31/83
33/33
11/41
13/11
11/20
13/08
11/20
13/20
11/55
12/58
1/55
7/83
1/83
7/10
15/41
7/70
15/11
7/83
1/55

4/31
0/15
1/31
1/37
1/30
5/15
1/21
1/30
1/27
5/11
1/41
5/83
5/83
1/31
1/24
1/50
5/13
5/83
1/47

گواه

7/11

1/11

8/50

5/11

آزمون تحلیل کواریانس دارای پیشفرضهایی از جمله نرمال بودن توزیع

وابسته ،عدم وجود دادههای پرت و همگنی ماتریس واریانس  -کوواریانس

نمرات ،همگنی واریانسهای گروهها ،خطی بودن رابطه متغیر همگام و

است .برای بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیرو -
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تمرکز مجدد مثبت

پسآزمون
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جدول .2شاخصهای توصیفی نمرههای گروه آزمایش و گواه در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ()n= 22
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مهدی قزلسفلو و همکاران

پریشانی ( ،)Z= 5/10مالمت خود ( ،)Z= 5/81مالمت دیگران (،)Z= 5/11

مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان و متغیر مستقل در مرحله پسآزمون نیز

نشخوارگری ( ،)Z= 5/80فاجعهانگاری ( ،)Z= 5/11پذیرش (،)Z= 5/87

مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها با متغیر مستقل معنادار

تمرکز مجدد بر برنامهریزی ( ،)Z= 5/81تمرکز مجدد مثبت (،)Z= 5/11

نبود ( .)P> 5/50بنابراین مفروضه همگنی ضرایب رگرسیون نیز برقرار

ارزیابی مجدد مثبت ( )Z= 5/81و دیدگاهپذیری ( )Z= 5/15حاکی از

است .در نهایت برای بررسی پیش فرض همگنی ماتریس واریانس -

رعایت این پیشفرض داشت ( .)P> 5/50برای بررسی همگنی واریانسها

کوواریانس از آزمون باکس استفاده شد که نتایج آن (،P> 5/50

از آزمون لوین استفاده شد ،که نمره  Fمتغیرهای تحمل پریشانی

.)Box= 101/41 ،F= 1/351

( ،)F= 5/51مالمت خود ( ،)F= 5/24مالمت دیگران (،)F= 5/13

با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری و با حذف تأثیر پیشآزمون از

نشخوارگری ( ،)F= 5/31فاجعهانگاری ( ،)F= 5/28پذیرش (،)F= 2/11

نمرات پسآزمون گروههای آزمایش و گواه ،نمرات تحمل پریشانی و

تمرکز مجدد بر برنامهریزی ( ،)F=1/41تمرکز مجدد مثبت (،)F= 5/47

مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر مقایسه

ارزیابی مجدد مثبت ( )F= 2/12و دیدگاهپذیری ( )F= 3/11به دست آمد

شد که مقادیر آزمونهای اثر پیالیی ( ،)5/117المبدای ویکلز ( ،)5/553اثر

که عدم معناداری ( )P> 5/50آن نشان از برقراری این پیشفرض داشت.

هتلینگ ( )352/32و بزرگترین ریشهروی ( )352/32معنادار است

بررسی دادههای پرت با استفاده از نمودار جعبهای صورت گرفت که داده

( .)P= 5/50معناداری این آزمونها نشان میدهد که حداقل در یکی از

پرتی بین دادهها وجود نداشت .مفروضه دیگر ،خطی بودن همبستگی متغیر

متغیرهای تحمل پریشانی و مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان ،بین میانگین

همگام و متغیر مستقل است که در این پژوهش برای اثبات خطی بودن،

نمرات پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد .لذا

مقدار  Fمتغیر همگام محاسبه شد که در این شاخص معنادار بود

جهت بررسی این معناداری به تحلیل کواریانس چندمتغیری پرداخته شد.

()P> 5/50؛ بنابراین این پیشفرض نیز رعایت شده است .به عالوه آزمون
جدول .3نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره تأثیر مداخله آموزشی بر نمرات تحمل پریشانی و مؤلفههای تنظیم شناختی هیجان
منابع تغییرات
تحمل پریشانی
مالمت خویش
مالمت دیگران

فاجعه انگاری
پذیرش
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
تمرکز مجدد مثبت
ارزیابی مجدد مثبت

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

5/71
5/83

پیشآزمون

11/81

1

11/81

18/51

5/555

پسآزمون

18/71

1

18/71

151/23

5/551

پیشآزمون

14/81

1

14/81

22/30

5/555

5/10

پسآزمون

11/82

1

11/82

17/84

5/551

5/01

پیشآزمون

12/70

1

12/70

41/41

5/555

5/71

پسآزمون

15/25

1

15/25

37/22

5/551

5/70

پیشآزمون

20/73

1

20/73

08/48

5/555

5/83

پسآزمون

10/81

1

10/81

31/12

5/551

5/70

پیشآزمون

11/08

1

11/08

45/02

5/555

5/77

پسآزمون

11/31

1

11/31

38/17

5/551

5/71

پیشآزمون

7/37

1

7/37

10/17

5/552

5/00

پسآزمون

1/17

1

1/17

18/81

5/551

5/11

پیشآزمون

7/15

1

7/15

11/52

5/552

5/07

پسآزمون

1/11

1

1/11

21/51

5/551

5/13

پیشآزمون

12/71

1

12/71

35/71

5/555

5/71

پسآزمون

14/07

1

14/07

30/21

5/551

5/74

پیشآزمون

1/85

1

1/85

25/41

5/551

5/13

031
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نشخوارگری

سطح معناداری

مجذوراتا

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-06-29

ویلک استفاده شد که عدم معناداری این آزمون برای متغیرهای تحمل

همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون ،تحمل پریشانی و

اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان با مشکالت رفتاری...
منابع تغییرات

دیدگاه پذیری

مهدی قزلسفلو و همکاران

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذوراتا

پسآزمون

1/80

1

1/80
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جدول  3نتایج آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره را نشان میدهد .با توجه

نپنداشته و نیازی به کاهش آن نمیبیند .همچنین آنها را دارای ارزش

به مندرجات جدول ،مقدار  Fمتغیر تحمل پریشانی  ،151/23مالمت خویش

انطباقی و کارکردی میداند و به جای کاهش واکنشهای عاطفی نسبت به

 ،17/84مالمت دیگران  ،37/22نشخوارگری  ،31/12فاجعهانگاری ،38/17

هیجانهای منفی ،به کاهش خود هیجانهای منفی از طریق فرآیند تنظیم

پذیرش  ،18/81تمرکز مجدد بربرنامه ریزی  ،21/51تمرکز مجدد مثبت

هیجانی تأکید دارد (عبدی و همکاران )1312 ،این رویکرد درمانی تأکید

 ،30/21ارزیابی مجدد مثبت  21/11و دیدگاه پذیری  33/01به دست آمد

ویژهای بر کاهش اجتناب از هیجانهای مثبت و ترغیب به گرایش بیشتر به

که همگی در سطح معناداری قرار دارد .با توجه به اندازه اثر محاسبه شده

تجارب هیجانی مثبت دارد (فرشیون و همکاران )2512 ،که این موضوع

تحمل پریشانی  ،5/73مالمت خویش  ،5/01مالمت دیگران ،نشخوارگری

سبب تجربه بیشتر هیجانات مثبت در افراد با اختاللهای هیجانی  -رفتاری

 ،5/70فاجعهانگاری  ،5/71پذیرش  ،5/11تمرکز مجدد بر برنامهریزی

میشود.

 ،5/13تمرکز مجدد مثبت  ،5/74ارزیابی مجدد مثبت  5/71و دیدگاه

عطارد و همکاران ( )1310معتقدند که تأکید عمده درمان فراتشخیصی

پذیری  5/73ناشی از تأثیر متغیر مستقل بوده است (.)P= 5/50

یکپارچه بر تجربه و پاسخهای هیجانی است .افراد دارای اختاللهای

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر
تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری
درونیشده انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که این
رویکرد درمانی بر تحمل پریشانی و تنظیم هیجان دانشآموزان دارای
مشکالت رفتاری درونیشده مؤثر بوده است ( .)P< 5/51نتایج این پژوهش
با یافتههای پژوهش دیر و همکاران ( ،)2511تالکووسکی ،گرین،
اوسیکیودا و نورتون ( ،)2517بولیس و همکاران ( ،)2514زمستانی و ایمانی
( ،)1310عطارد و همکاران ( )1310و عبدی و همکاران ( )1312به نوعی
همسو است .بدین صورت که این پژوهشگران نیز در پژوهش خود با
موضوع بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر اختالالت
میتواند به کاهش اضطراب ،افسردگی ،مشکالت هیجانی و روانشناختی
منجر شود.
بر همین اساس باید اشاره کرد که درمان فراتشخیصی یکپارچه با آماج
قرار دادن مستقیم عواطف منفی میتواند در حاالت هیجانی افراد تغییر
ایجاد کند .این رویکرد درمانی ،تجارب منفی هیجانی را منزجر کننده
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ها استفاده میکنند .درمان فراتشخیصی یکپارچه به افراد میآموزد که
چگونه با هیجانات ناخوشایند خود مواجه شده و به شیوه سازشیافتهتری به
هیجانهای خود پاسخ دهند .این درمان کمک میکند تا بیماران ،ادراک
بهتری از تعامل افکار ،احساسها و رفتارها در ایجاد تجربههای هیجانی
درونی داشته باشند .افراد در این روش درمان یاد میگیرند تا آگاهی بهتری
از تجربههای هیجانی خود (شامل برانگیزانندهها و پیامدهای رفتاری) کسب
کنند ،ارزیابیهای شناختی منفی از احساسها و هیجانهای جسمی را مورد
تردید قرار دهند ،رفتارهای ناشی از هیجان را شناسایی و اصالح کنند،
آگاهی و تحمل احساسهای جسمی در طی مواجهه درونزاد را کسب
کنند و در بافتهای موقعیتی و درونزاد با تجربههای هیجانی خود مواجه
شوند .همه این مهارتها ،با اصالح عادات تنظیم هیجانی منجر به کاهش
شدت تجربههای هیجانی سازشنایافته و برگرداندن هیجانها به سطح
کارکردی و کاهش ناراحتی و آشفتگی روانشناختی میشود.
در تبیین دیگر میتوان گفت که با توجه به منطق پدیدآیی رویکرد درمانی
فراتشخیصی یکپارچه ،بهبودی و تغییرات معنادار تحمل پریشانی و تنظیم
هیجان میتواند به واسطه آماج قرار گرفتن عوامل مشترکی همچون افکار
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بحث و نتیجهگیری

هیجانی  -رفتاری مانند افسردگی و اضطراب از راهبردهای تنظیم هیجانی

میشود (بولیس و همکاران)2514 ،؛ به عبارت دیگر افزایش تحمل

بر افزایش تنظیم هیجانی در دانشآموزان با مشکالت رفتاری درونیشده

پریشانی و بهبود تنظیم هیجان در دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری

تأثیرگذار باشد .همانطور که قبالً ذکر شد ،مدل درمان فراتشخیصی بر

درونیشده ،احتماالً به طور غیرمستقیم به واسطه تغییرات حاصل شده در

مبنای مهارتهای تنظیم هیجان پایهریزی شده است و برای دامنه گستردهای

این عوامل مشترک باشد و این موضوع با توجه به تجمیع مهارتها و

از اختاللهای هیجانی کاربرد دارد .در تبیین این یافته پژوهش میتوان

تکنیکهای اثربخش بر درمان فراتشخیصی برای مورد هدف قرار دادن

چنین استدالل کرد که براساس نظر بارلو ،درمان  UPیک درمان

عالئم کلیدی آسیبهای بالینی همچون اختالالت هیجانی  -رفتاری انجام

فراتشخیصی بر پایه شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان است و در آن

میشود.

فرآیندهای هیجانی ،هدف اصلی درمان است (بارلو و همکاران.)2517 ،

یافته نخست این پژوهش نشان داد که اختالف معناداری بین میانگین درمان

بدین ترتیب ،شناسایی این رفتارها ،فرد را در مدیریت و تنظیم هیجانها

فراتشخیصی یکپارچه بر افزایش تحمل پریشانی در دانشآموزان با

یاری میکند .طبق نظر بیسیک عقاید منفی درباره خود ،عامل محوری در

اختالالت رفتاری درونیشده در دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

افسردگی است و نگرشهای منفی ،بخش اصلی تغییرات خُلق محسوب

در تبیین این یافته میتوان گفت درمان فراتشخیصی شامل راهبردهایی مانند

میشوند .از طرفی تغییر در هر کدام از بخشهای مختلف عملکرد سیستم

آموزش آگاهی هیجانی ،یادگیری مشاهده هیجانی ،آشنایی با راهبردهای

های شناختی ،از قبیل حافظه ،توجه و هشیاری موجب تغییر خُلق میشود؛

مختل اجتناب از هیجان ،آگاهی یافتن از اثرات منفی اجتناب از هیجان و

بنابراین نمیتوان نقش تنظیم هیجان را نادیده گرفت .در نتیجه علت

شناسایی رفتارهای ناشی از هیجان است که موجب تعدیل هیجانهای افراد

اختاللهای هیجانی به نارسایی در کنترلهای شناختی نسبت داده میشود،

میشود .بنابراین آموزش فراتشخیص با تکیه بر تکنیکهای تنظیم هیجان

به طوری که ناتوانی در مهار هیجان منفی ناشی از وجود افکار و باورهای

موجب میشود افراد به بازیابی هیجانها و مخصوصاً هیجانهای منفی خود

منفی درباره نگرانی و استفاده از شیوههای ناکارآمد مقابلهای است .سبک

بپردازند و این امر باعث میشود افراد ،هیجانها را در درون خویش بپذیرند

های مقابله مشتمل بر کوششهایی از نوع عملی و درونروانی برای مهار

(بارلو و همکاران .)2517 ،در نهایت این امر موجب افزایش تحمل پریشانی

مقتضیات درونی و محیطی و تعارضهای میان آنها است؛ بنابراین مفهوم

در افراد خواهد شد .نظریه سیمونز و گاهر ( )2550که تحمل پریشانی را به

تنظیم هیجان به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است.

عنوان یک ساختار احساسی متشکل از تحمل ،توجه و جذب ،ارزیابی و

الزم به ذکر است که وجود برخی متغیرهای کنترل نشده مانند وضعیت

تنظیم تجارب احساسی منفی ،و بهویژه پیشگیری از اقدام به اجتناب یا

هوشی دانشآموزان حاضر در پژوهش ،وضعیت مالی خانوادهها،

واکنش هیجانی ،در نظر گرفته شده است و از طرفی با در نظر گرفتن این

تحصیالت والدین و موقعیت اجتماعی آنها و عدم پیگیری نتایج به دست

حقیقت که داشتن زندگی با کیفیت ،راحت ،آرام و سرشار از احساس

آمده در بلندمدت از محدودیتهای این پژوهش بوده است؛ بنابراین

سالمتی در گرو پذیرش احساسات منفی و مثبت در قدم اول ،و تعهد به

پیشنهاد میشود برای افزایش قدرت تعمیمپذیری نتایج ،این پژوهش در

کاهش احساسات منفی به شیوهای متعادل و آرام در قدم دوم است (تحمل

سایر مناطق و جوامع دارای فرهنگهای متفاوت ،روی دیگر دانشآموزان

پریشانی از همین فرآیند شکل میگیرد) ،میتوان انتظار داشت تا درمان

گروههای مختلف با کنترل عوامل ذکر شده و با اجرای مرحله پیگیری

فراتشخیصی یکپارچه بر تحمل پریشانی حاصل از اضطراب و افسردگی در

انجام شود .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی ،کارایی درمان

دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری درونیشده مفید باشد .در حقیقت

فراتشخیصی یکپارچه در دانشآموزان دارای مشکالت رفتاری برونیشده

تحمل پریشانی ،مانند پذیرش اضطراب ،نشانه سازشیافتگی مطلوب در

همچون پرخاشگری ،اختالل نافرمانی مقابلهای و سلوک نیز انجام شود .با

شخص است و فرد سالم یاد میگیرد که پریشانی را به عنوان یک واقعیت

توجه به تأیید اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه در این پژوهش ،در

زندگی بپذیرد (کیو و همکاران.)2515 ،

سطح کاربردی پیشنهاد میشود درمان فراتشخیصی یکپارچه طی دورههای
038
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تکرار شونده و عاطفه منفی باشد که در مدلهای پروتکل روی آنها تأکید

دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه توانسته
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تخصصی به مشاوران مدارس آموزش داده شود تا این برنامه در مراکز

حامی مالی :این پژوهش با هزینه شخصی نویسندگان انجام شده است.

آموزشی و درمانی آموزش و پرورش برای بهبود فرآیندهای روانشناختی

نقش هر یک از نویسننندگان :نویسنننده اول ،راهنمایی و جهتدهی و همکاری در

و ارتقای سالمتروانی دانشآموزان به کار گرفته شود.
مالحضات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش :در پژوهش حاضر ،مشارکتکنندگان به صورت
آگاهانه و داوطلبانه در پژوهش مشارکت نمودند و اصل رازداری رعایت شد.

آموزش و اجرای پروتکل پژوهش حاضنننر را بر عهده داشنننته و نویسننننده دوم و سنننوم،
محققان اصلی پژوهش هستند.
تضاد منافع :نویسندگان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعالم نمینمایند.
ت شکر و قدردانی :بدین و سیله از مدیران و م شاوران مدارس که در انجام این پژوهش
یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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