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دست  به ایندهم سردگیِهای اضطرابی و اف اختالل در یررفتاـ شناختی   های فراتشخیصی مبتنی بر رویکرد  درمانبرای های اخیر، اگرچه شواهد تجربی خوبی  در سال :دهیچک

های  جهت ارتقاء اثربخشی پروتکلتالش در هدف پژوهش حاضر،  ها است. های انجام شده در این زمینه حاکی از اثربخشی متوسط این درمان ولی نتایج پژوهش آمده است،

مبتنی بر  فراتشخیصیِ درمان جدیدِ ارزیابی یکو های هیجانی  اختالل راتشخیصی درـیک عامل بنیادین ف منزلة منفی به ةکردن نقش افکار تکرارشوند فراتشخیصی و برجسته

های اضطرابی و  فرد مبتال به اختالل 9چندگانه بر  با خط پایةموردی  طرح تک ،برای این منظوربود. های اضطرابی و افسردگی همایند  اختالل درمنفی  ةافکار تکرارشوند

 ةها ابزارهای مورد استفاد ماهه، آزمودنی موردنظر قرارگرفتند. در طول خط پایه، درمان، و پیگیری یک هفتگی، تحت درمانِ ةجلس 42ها در  اجرا شد. آزمودنی یندهما افسردگیِ

ها در  مودنیآز ةکردند. نتایج پژوهش نشان داد که هم مثبت و منفی تکمیل ةمنفی، و عاطف ةپژوهش را برای سنجش افسردگی، اضطراب، عملکرد عمومی، افکار تکرارشوند

 نتایج این پژوهشِ با اینکههای همراه پیدا کردند.  و هم در اختالل ،های اصلی در متغیرهای موردنظر، در اختالل یمعنادار تغییرات بالینیِ ه،ماه پیگیری یکدر پایان درمان و 

 ةشد کنترل های بالینیِ کند، ولی انجام کارآزمایی می تأیید دنیهما ضطرابی و افسردگیِهای ا برای اختاللرا منفی  ةمبتنی بر افکار تکرارشوند اولیه اثربخشی درمان فراتشخیصیِ

 جدید الزم و ضروری است. تر این پروتکل فراتشخیصیِ بیشتر برای ارزیابی دقیق

 
Abstract: The transdiagnostic treatments based on cognitive behavioral approach for co-occurring anxiety and depressive disorders have received great 

empirical supports in recent years. However, these treatments have had moderate efficacy. Following the improvements and developments in 

transdiagnostic protocols and considering the importance of repetitive negative thinking as a transdiagnostic core factor across emotional disorders, this 

study evaluated a new form of Trans-diagnostic Treatment based on Repetitive Negative Thinking (TTRNT) for co-occurring anxiety and depressive 

disorders. For this purpose, single case series with multiple baselines design were carried out on three patients with co-occurring anxiety and depressive 

disorders. The participants were treated individually for 12 weekly sessions. During the baseline, treatment, and one-month follow-up, participants 

completed the standardized outcome measures for assessing depression, anxiety, general function, repetitive negative thinking, and positive and negative 

affects. At post-treatment, all participants had made clinically significant changes on a range of standardized outcome measures and these gains were 

largely maintained in 1-month follow-up, both in principal and co-principal diagnoses. Although the results of this preliminary investigation indicated that 

TTRNT could prove to be an effective and efficient treatment for individuals with these co-occurring disorders, further con-trolled research is necessary for 

evaluating this new treatment.  
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