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های این . اغلب پژوهشاندبرخوردار شده تجربی خوبی از شواهد ،برای مشکالت هیجانی ،رفتاری مبتنی بر رویکرد فراتشخیصیـ مداخالت شناختی  ،های اخیرسال در :چکیده

درمانی گروه      درمانی فراتشخیصی با گروه تأثیر ةحاضر با هدف مقایس ةود دارد. مطالعو اطالعات کمی درباره اثربخشی آن وج نداحوزه بدون گروه کنترل انجام شده

 8طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در فرونشانگانی اضطراب و افسردگی داشتند به عالئمنفر از دانشجویانی که  11شناختی کالسیک انجام شده است. برای این منظور، 

از آزمون  ها با استفاده. تحلیل دادهمشاهده شد متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری در ،گروه آزمایش و کنترلمیان  ،ته شرکت کردند. پس از مداخلهگروهی دو ساع جلسه

اضطراب و بهبود تنظیم هیجانی  ئمعالدر کاهش  اثربخشی باالتری ،درمانی شناختی در مقایسه با گروه یفراتشخیص درمانیِ نشان داد که گروه دو گروه بین اریانسوتحلیل کو

 اضطراب و بهبود تنظیم هیجانیِ عالئمتداوم داشت و برای کاهش بعد، همچنان ماه  1بود. این نتایج در پیگیری معنادار نافسردگی ولی تفاوت دو گروه در کاهش عالئم دارد. 

 داد. نشانی را قبولاندازه اثر قابل ،درمانی شناختیدر مقایسه با گروه درمان فراتشخیصی

 

Abstract: Transdiagnostic cognitive behavior-ral treatments for emotional problems have received some empirical supports in recent years. 

Most of the research on this area has been conducted without any control group. Moreover, little information has been reported about 

comparative effectiveness of this proce-dure. The purpose of the current study was to compare transdiagnostic group therapy with classical 

cognitive group therapy. To do so, 33 college students with anxiety and depression symptoms were randomly assigned to two groups and 

participanted in eight two-hour sessions. Both groups have been gaining significant differences after the intervention and at the three month 

follow-up. However, results of ACOVA for anxiety symptoms and emotional regulation revealed significant differences. The effectiveness of 

transdiag-nostic group therapy was confirmed in improving anxiety symptoms and emotions components. These results were significant after 

follow-up and the experimental group’s results had good effect size for anxiety and emotion regulation. Future directions, limitations and 

implications of the study are discussed. 

 

 

 افسردگی، اضطراب؛ گروه درمانی شناختی ؛گروه درمانی فراتشخیصی: هاکلیدواژه

 

Keywords: transdiagnostic group-therapy, group cognitive therapy, anxiety, depression 
 

 21-7صفحات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
 a-mohammadi@tums.ac.ir 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/12t0wavatmr24/?&v=b&cs=wh&to=a-mohammadi@tums.ac.ir

