
 

 :تحصيالت تكميلي نامهپایانچكيده     

 3196 /          /                           :نامهپایانپروپوزال تاریخ تصویب  ساحل خاکپور برازجاني نام دانشجو:

 3197 /        /                                             :نامهپایانتاریخ دفاع  دکتر اميد ساعد استاد راهنما:

  :نامهپایاندرجه  دکتر عليرضا آرماني کيان  استاد مشاور:

 3194ورودي: باليني يروانشناس گروه:
 

اثر بخشی پروتکل یکپارچه و نقش عوامل میانجی فراتشخیصی در کاهش اضطراب و افسردگی  تعیین :عنوان طرح

 دانشجویان

 
 

 ندکیم شنهادیدرمان پ نیرا به خود جلب کرده است. ا ایندهیتوجه فزا ریدر چند ساله اخ یصیفراتشخ یرفتار یدرمان شناخت :مقدمه

درمان  یمطالعات از اثربخش جینتا کرده است. فیتعر یصیفراتشخ هایدارند که آنها را در قالب سازه یمشترک یربناهایز یجانیه هایاختالل

وجود، هنوز نقش واحد و متعامل هر کدام از  نی. با اکندیم تیحما یجانیه هایدر درمان اختالل کپارچهیپروتکل  رب یمبتن یصیفراتشخ

پروتکل،  نیا یاثر بخش یهدف پژوهش حاضر بررس نینشده است. بنابرا یدرمان بررس یامدهایپ یانجیبه عنوان م یصیفراتشخ هایسازه نیا

 ت.اس یجانیه هایمبتال به اختالل انیدانشجو یرا در کاهش اضطراب و افسردگ یصیفراتشخ هایسازه یانجینقش م یبررس نیو همچن
 

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یۀکلشامل پژوهش  نیا یآمار ۀجامع است. ینیبال ییپژوهش حاضر از نوع کارآزما :روش بررسي

در دسترس  ۀوینفر به ش 010به حجم  اینمونه ،یآمار ۀجامع انیمطالعه در دو گام انتخاب شد: ابتدا از م نیا ۀ(. نمونN=0033) بودزنجان 

 هاینفر بر اساس نقطه برش پرسشنامه 62به حجم  ایگام دوم نمونه درها اجرا شد. بِک در مورد آن یاضطراب و افسردگ هایانتخاب و آزمون

 63درمان و کنترل گمارده شد. گروِه درمان  ینفر 10در دو گروه  یتصادف هایبک انتخاب شد. نمونه به صورت بلوک یاضطراب و افسردگ

لیفی ، عدم تحمّل بالتکجانیه مِیدر تنظ یدشوار سایمق ،بک، اضطراب بک یافسردگ هایکردند. پرسشنامه افتیدرمان در ساعتهکی ۀجلس

 اجرا شد. آزمون و پیگیری دو ماههپسآزمون، شیپ سه مقطع زمانیو عمل در  رشیپذ ۀپرسشنامو 

 
 

به طور  در مقایسه با گروه کنترلتواند میزان اضطراب و افسردگی بیماران را می مبتنی بر پروتکل یکپارچه فراتشخیصی درمان :نتایج

و کاهش عدم  جانیه میتنظبهبود راهبردهای  ۀبه واسط کپارچهیپروتکل  داد که نتایج نشان. به عالوه، (>331/3P)معناداری کاهش دهد 

 .شودیم مارانیب یسبب بهبود اضطراب و افسردگ ایتحمّل بالتکلیفی و اجتناب تجربه
 

های لاضطراب و افسردگی بیماران مبتال به اختالدر کاهش  مبتنی بر پروتکل یکپارچه فراتشخیصیدرمان  :و پيشنهادات يريگجهينت

 یانجیو م بالقوه رییتغ عواملبه عنوان  توانیرا م ای، عدم تحمّل بالتکلیفی و اجتناب تجربهجانیه میتنظعالوه بر این،  .مؤثر استهیجانی 

پروتکل  نیر ااث زمیو مکان یاثربخششود که در نهایت پیشنهاد می در نظر گرفت. کپارچهیبر پروتکل  یمبتن یصیدرمان فراتشخ یامدهایپ

 شود. یمطالعات بررس ریدر سا یکارمانند اهمال یمشکالت نیخواب و همچن هایاختالل ایخوردن و  هایها مانند اختاللحوزه ریدر سا
 

 افسردگیپروتکل یکپارچه، عوامل فراتشخیصی، اضطراب،  :کليدي يهاواژه

 امضاء استاد راهنما:                                                                                             امضاء دانشجو:

 :پژوهشي دانشگاهامضاء معاون                                       :تحصيالت تكميلي دانشكده پزشكيامضاء معاون 

  /         /        تاریخ:

 شماره:

 

 ((یتعالبسمه))

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشكي دانشكده 

 پزشكي زنجان


