
 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
 935تا  925 ، صفحاتسوم، شماره 0410 پاييزم، ششدوره 

925 

 

 پژوهشي

رانييمتناسببافرهنگاتنظيمهيجانصييفراتشخدرمان
 

 4ي، جعفر حسن3ز آزادفالحي، پرو*2ييزاده طباطبا ، کاظم رسول0انيمان حاتميپ

 رانيت مدرس، تهران، اي، دانشگاه تربي، دانشكده علوم انسانشناسي روان يتخصص يدکتر .0

 rasoolza@modares.ac.ir، رانيت مدرس، تهران، اي، دانشگاه تربيده علوم انسان، دانشكشناسي روانار گروه يدانش :سنده مسئولينو* .2

 رانيت مدرس، تهران، اي، دانشگاه تربي، دانشكده علوم انسانشناسي روانار گروه يدانش .3

 راني، تهران، اي، دانشگاه خوارزميتيو ترب شناسي روان، دانشكده شناسي رواناستاد گروه  .4
 

 00/10/0410 :پذيرش مقاله    10/10/0410 :دريافت مقاله

 

 دهيچک
ن يافراد دارد، بنابرا يشناخت در سالمت روان ي، نقش مهمياجتماع يها و باورهاکه فرهنگ با شكل دادن به هنجارها، ارزش يياز آنجا: نه و هدفيزم

 .بود ياسالم-يرانينگ ادر فره جانيه ميبر تنظ يمبتن يصيپروتكل فراتشخ يسنج و امكان يطراحهدف از مطالعه حاضر 

افتاه باا متخصصاان و    يماه سااختار   يق مصااحبه ن يا ل محتاوا و از طر يا بود که باا اساتفاده از روش تحل   يفيپژوهش حاضر از نوع پژوهش ک :روش

 (CVR( )CVI) ييمحتاوا  يينسبت رواب و شاخص يضرسپس  استخراج و جانيه ميتنظ يفرهنگ يها مؤلفهجان، يم هينظران فعال حوزه تنظ صاحب

در . شاد  يابيارز داشتند جانيه ميتنظ نهيدر زم يسال درمانگر 9سابقه حداقل  يکه به صورت تخصص شناسي رواننفر از متخصصان  01 توسط آنها

 . م شديتنظ يجلسه هفتگ 0دست آمده در  به يهابراساس مؤلفه يجلسات بسته درمان يمحتوا بعد،گام 

ارسال شد کاه ضارورت کااربرد     شناسي رواندر حوزه  ينيسال کار بال 09متخصص با سابقه حداقل  0 يراشده ب يچارچوب پروتكل طراح: هاافتهي

باا توجاه باه     يريپذميت اجرا و تعمي، منابع و قابلي، سازگاريكپارچگيو تقاضا،  يريت و تناسب، کاربردپذيمقبولهمچون؛  ياز جهت ابعادپروتكل را 

 .ابعاد نامبرده بود ين بااليانگيماز  يحاک ،جيانت. ندينما يسبودن آن برر يصيفراتشخ

ن يج چنا يسالمت در کشور به نتا يارتقا يان فرهنگيشود متول يشنهاد ميپن رو ياز ا .و الزم است يپروتكل حاضر ضرور يامكان اجرا :يريگ جهينت

 .ژه داشته باشنديتوجه و ييهاپژوهش
 

 يرانيهنگ افر، جانيه ميتنظ، يصيپروتكل فراتشخ: ها دواژهيکل

 
 مقدمه
 يكردهاا يشااهد گساترش رو   يشاناخت  ر متاون روان يا اخ يها دهه در

 يروانا  يشناسا بيآسا  يدر بررس( Transdiagnostic Approach) يصيفراتشخ

ن اسات کاه   يا يصيفراتشخ يكردهايرو ييربنايمفروضه ز(. 2-0)بوده است 

(. 3)ت هاسا ن آنيموجاود با   يهاا شتر از تفااوت يها بنقاط مشترک اختالل

جاان را  يم هيتنظ( يرفتار-يشناخت يهابه ويژه درمان) يدرمان يكردهايرو

ج ينتاا (. 4)رناد  يگيدر نظار ما   يصا يفراتشخ ينادها ياز فرآ يكا يبه عنوان 

ک يا جان به عناوان  يم هينشان داد که تنظ( 9)اسلون و همكاران  يها افتهي

. فا کنديا يثرؤتواند نقش ميم يشناخت در اختالالت روان يصيسازه فراتشخ

 يرونا يو ب يدرونا  ينادها يجان را شاامل فرآ يم هيپردازان، تنظ هينظر يبرخ

، يجاان يه يهاا ل واکانش يو تعاد  يابيا دانناد کاه مسا ول نظاارت، ارز    يم

چناد  (. 0)است  يل به اهداف فردين يبرا يد و موقتيخصوص اشكال شد به

اول، . دت هساتن يا شود کاه حاا ز اهم  يف برداشت مين تعريمهم از ا يژگيو

دوم، . کناد يز ما يجاان متماا  يم هيجاان را از تنظا  يه ينكه به طور ضامن يا

ت يريفارد ماد   يشخص يهار افراد و تالشيسا يرونيب تأثيرق يجان از طريه

ف شاده اسات،   يا تعر يجاان از منظار کاارکرد   يم هيساوم، تنظا  . شاود يم

 ک بافات يکننده در  ميق اهداف فرد تنظيجان از طريم هيکه تنظ يمعن نيبد

م ينكاه تنظا  يدر نهايات، ا . شاود يت ما يجان هادا يزاننده هيبرانگ ياختصاص

باه عباارت   . اسات  يجاان يتجرباه ه  يابيو ارزشا  ينيبازب رندهيجان در برگيه

خاود   يجاان ياز تجارب ه يشناخت يهايابيو ارز يجانيه ينيگر، خود بازبيد

هاا  دگاهيجان ديم هينه تنظيدر زم(. 7)هستند  يجان ضروريم هيتنظ يبرا

ها؛  دگاهين دين اياز جمله مهمتر. ارا ه شده است يمتعدد ينظر يهاو مدل

 يم شاناخت يمادل تنظا   -2، (5-0)جان گروس يم هيتنظ ينديمدل فرآ -0

جاان  يه يميمادل بادتنظ   -3، (01)نهاون يج و اسپي، کرايجان گارنفسكيه

جااان گراتااز و يم هيماادل مشااكالت در تنظاا  -4، (00)ن و فرسااكو يمناا

وه خااص خاود بار    يها هر کدام باه شا  ن مدليدر مجموع ا. است( 02)رومر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 11

http://ijhp.ir/article-1-600-fa.html


 و همكاران زاده طباطبايي کاظم رسول

 ه سوم، شمار0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /931

اگار در   يجاان ينكه چگونه تجارب هيدارند و ا تأکيدجان يم هيتنظ يچگونگ

رخ دهناد،   يرمنطقا يزمان نامناسب، مكان نامطلوب و باا شادت و دامناه     

 (. 7)شوند  يروان يشناس بيساز ظهور و تداوم آس نهيتوانند زم يم

جان، درمان يم هيبر تنظ يمبتن يصيفراتشخ يهادرمانان انواع يدر م

برخوردار بوده  يت تجربين حمايشترياز ب( 3)بارلو و همكاران  يصيفراتشخ

عوامال مشاترک در افاراد مباتال باه       ين درمان باا هادف بررسا   يا. است

درماان   ياثربخشا  يمختلف يهاپژوهش. شد يطراح يجانيه يها اختالل

 يجاان يه يهاا از اخاتالل  ياهش عال ام دامناه  بارلو را در کا يصيفراتشخ

در (. 04-03)اناد  ت قارار داده يا مورد حما( و اضطراب يهمچون افسردگ)

باارلو را ماورد    يصا يدرماان فراتشخ  يکه اثربخشا  ييهاز پژوهشيران نيا

ثر بودن، ؤر م م البته به(. 00-09)قرار داده باشند، انجام شده است  يبررس

اناد وارد  استفاده کارده  ين درمانيها که از چنوهشن پژيز به اين يانتقادات

 .اندموثر را در نظر نگرفته يو فرهنگ ينكه عناصر بومياست، ازجمله ا

جان باا فرهناگ و   يم هياند که تنظداشته تأکيد يمختلف يهاپژوهش

ز در يا ن ياديا ز يشواهد علما (.  20-07)ارتباط دارد  يفرهنگ يهامؤلفه

(. 23-22)وجاود دارد   يصين سازه فراتشخيدن اوابسته بو -مورد فرهنگ 

تواناد  يما  ياجتماع يها و باورهافرهنگ با شكل دادن به هنجارها، ارزش

ن يهمچنا . ب کناد يا جاان تر  يم هياز تنظ يمشخص يهاوهيافراد را به ش

م ينكاه تنظا  ين اياي جاان و تع يم هيتوان گفت که فرهنگ بر نحوه تنظ يم

ک يا ج يکه نتا يابه گونه(. 24)گذارد يمر اثر يا خياست  يجان انطباقيه

را تجربه  يا منفيمثبت  يهاجانيکه ه يدهد افراد هنگاميمطالعه نشان م

فرهناگ خاود، از    يهاا کنناد، بساته باه بااور، آداب و رساوم و ارزش     يم

جااان بهااره يا کاااهش هيااش يحفاا ، افاازا يمختلااف باارا يهااا روش

ن باورند که اگر پژوهشگران يبر ا( 2113)تا و واکر يسكويم(. 29)رنديگ يم

جاان افاراد داشاته    يم هيتنظ يهاوهيش يچگونگ از يبخواهند درک بهتر

ها بپردازناد  خود آن يط فرهنگيها در بافت و محبه مطالعه آن ديباشند، با

 يط اجتمااع يد که متعلق به محيريرا در نظر بگ يبه عنوان مثال فرد(. 7)

 يشود و حت ياز خود مهم شمرده مدفاع  يجان خشم براياست که ابراز ه

که در  يرد در مقابل فرديگيق قرار ميتوسط خانواده و فرهنگ مورد تشو

 يجاان متفااوت  يم هيوه تنظا يکند، شا ينم يزندگ يط اجتماعين محيچن

که باه   يقيتطب يادر مطالعه( 2120)نال و نومن يواندورن، زا(. 20)دارند 

جاان در دو کشاور   يم هيتنظا  ثر بار ؤم يتيو جنس يعوامل فرهنگ يبررس

 يخيافتند که بافتار تاريجه دست ين نتيكا و هندوستان پرداختند، به ايآمر

ها و ت به نقش داستاني، اهميگذارز عوامل مرتبط با ارزشيو ن يو فرهنگ

 (.27)گر متفاوت استيک کشور به کشور ديها از اسطوره

داختاه شاده   موجود که در مطالعاه حاضار باه آن پر    يهااز خأل يكي

ن مادل  يو تادو  يطراح که تالش کند تا به يانكه تاکنون مطالعهياست، ا

بپاردازد،   يرانا يجان در فرهنگ ايم هيبر تنظ يمبتن يصيمداخله فراتشخ

م يز در حوزه تنظا ين( يفينه ک) يکمّ يهاانجام نشده است، البته پژوهش

از  يحتا اناد و   به نقش فرهناگ کارده   يجان انجام شده که توجه اندکيه

 يدارا يهاا ن پروتكال يچنا . اناد اساتفاده کارده   ير باوم يا   يهاپروتكل

ر از يا   ين شاده در فرهنگا  يو تادو  يت هستند، چرا کاه طراحا  يمحدود

کاه   ي، در صاورت (باارلو  يصيمثل پروتكل فراتشخ)هستند  يرانيفرهنگ ا

 يفرهنگ يها، فرهنگ و مؤلفه(27، 24، 22، 0)ن يشيپ يهاطبق پژوهش

فرهناگ بار    يدارناد و حتا   يجان افراد نقش مهما يم هيتنظ يبر چگونگ

نارو  ياز ا. گاذارد ير اثر ما يا خياست  يجان انطباقيم هيکه تنظنين اييتع

 يمبتن يصيپروتكل فراتشخ يسنج و امكان يمطالعه حاضر با هدف طراح

 .انجام شد ياسالم–يرانيجان در فرهنگ ايم هيبر تنظ

 

 روش
باود کاه باا اساتفاده از روش      يفا يک يهاا پژوهش حاضر از نوع پاژوهش 

افتاه باا متخصصاان    يماه سااختار   يق مصااحبه ن يته از طرفنه يل محتوايتحل

در گاام اول باراي   . ران انجام شاد يجان در ايم هينظران فعال حوزه تنظصاحب

زان يا و م ي، پژوهشينظران، براساس سوابق علممتخصصان و صاحب ييشناسا

هدفمناد   يريگ جان به روش نمونهيم هيتنظمتخصصان در حوزه  ينيسابقه بال

دن يهاا تاا زماان باه اشاباع رسا      مصاحبه. از آنها مصاحبه انجام شد يبا تعداد

. دا کارد يا ن نبود، ادامه پييتب يشتر براياز به اطالعات بيکه ن ييها و تا جامقوله

. نفر از متخصصان در مطالعه حاضر شرکت کردناد  00ن مرحله يدر نهايت در ا

 يتخصصا  يمتخصصان شاامل؛ داشاتن مادرک دکتار     يورود برا يهامالک

مقالاه   0جان و چاپ حداقل يم هينه تنظيدر زم يني، سابقه کار بالشناسي روان

 يهاا از جملاه ماالک  . سال گذشته بود 2جان ظرف يم هيمرتبط با تنظ يعلم

کننده به اقنااع برساد و    که مصاحبه ياالت تا زمانؤبه س ييخروج عدم پاسخگو

ت يا شايان ذکر است که براي رعا. ل جهت شرکت در مصاحبه بوديعدم تماز ين

شاد کاه   کننده درخواسات   قبل از شروع مصاحبه از شرکت يمالحظات اخالق

کاه   يياز آنجاا . ل کناد يا نامه شرکت در پژوهش را مطالعاه و تكم  تيفرم رضا

هاا   گرفت مدت زمان مصاحبه يافته انجام ميمه ساختار يها به صورت ن مصاحبه

هماانطور کاه   . قه بوديدق 09 يال 31 يقه و در بازه زمانيدق 42ن يانگيبه طور م

افته دربااره موضاوع   يمه ساختار يق مصاحبه نيها از طر داده گفته شد گردآوري

جاان در  يم هيتنظا  يفرهنگا  يهاا  بر مؤلفه تأکيدجان و با يم هيجان و تنظيه

ل يا ن مطالعاه، تحل يل ايوتحل هيوه تجزيکه ش يياز آنجا .انجام شد يرانيجامعه ا

شاد و  ين مصااحبه شاروع ما   يها باا اولا   ل دادهينهفته بود و آ از تحل يمحتوا

ن پاس از  يگرفات، بناابرا   يهاا انجاام ما    ل دادهيها تحلهمگام با انجام مصاحبه

از  يشد تاا پژوهشاگران باه درک کلا     يم ين بار محتوا بررسيچند يساز ادهيپ

 يداشاتند ولا   يکادها انساجام کمتار    ييبتادا در مراحال ا . ابنديمحتوا دست 

مصااحبه   00برگرفتاه از   يهابرخوردار شدند، داده يشتريج از انسجام بيتدر به

ه بااود کاه بعااد از حااذف و  يا کااد اول 343باا متخصصااان در مجماوع شااامل   

ر طبقاه،  يا ز 31، (کد باز)ه يکد اول 290 يمشابه و تكرار يکدها يساز همسان

شاايان ذکار اسات کاه نحاوه      . ه اساتخراج شاد  يادرون م 9و  يطبقه اصل 04
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 رانييمتناسب با فرهنگ ا تنظيم هيجان صييفراتشخ  درمان

 930/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

ن صورت بود که در گاام  ي، بدير طبقات و طبقات اصليک از زيهر  يريگ شكل

شادند و   يگر قرار داده ميداشتند در کنار همد يکه نقاط مشابه يمياول، مفاه

متناساب باا    ييدر گاام دوم، عناوان ابتادا   . دادناد  يل ما يک طبقاه را تشاك  ي

ک يا ش تعاداد طبقاات، طبقاات مشاابه در     ياب و با افزاآنها انتخ يهامشخصه

مشاترک   يهاا  ان متناساب باا جنباه   يا گرفتناد و در پا  يم يتر جا يطبقه کل

شاد، بعاد از آن باراي     يآن طبقاات، حاصال ما    يه کليما، درونيطبقات اصل

م يتنظا  يفرهنگا  يهامؤلفه ييمحتوا يي، مقدار نسبت روايب نسبيضر يبررس

 ييمحتاوا  ياي روا يب نساب يضار  يبراي بررسا . شد يابيجان، سنجش و ارزيه

(CVR ) نفاار از  01ار يااشااد و در اخت يطراحاا يتوسااط پژوهشااگران فرماا

ها درخواست شاد تاا ضارورت هار     قرار گرفت و از آن شناسي روانمتخصصان 

 يد اسات؛ اماا ضارور   يا اسات، مف  يضرور) يقسمت 3ف يطبقه را براساس ط

ک يا هر ( CVI) ييمحتوا ييرواشاخص . کنند يبررس( ستين يست و ضرورين

( سات يمناسب است تا اصالً مناساب ن ) يقسمت 9ف يز براساس طياز طبقات ن

نكاه فناون   يدر گام دوم بعاد از ا . ق همان ده نفر متخصص محاسبه شدياز طر

ک يا شد، در قالب  يجان گردآوريم هينه تنظيمورد نظر متناسب با زم يدرمان

نفار   01 ينون مربوط به هر جلسه براها و ف کيتكن يشده تمام يجدول طراح

ناه  يدر زم يسابقه درماانگر  يکه به صورت تخصص شناسي رواناز متخصصان 

ک يا جان داشتند ارسال و از آنها درخواست شد که ضرورت هار تكن يم هيتنظ

ز چاارچوب پروتكال   يدر آخر ن. کنند يابيجان ارزيم هيرا متناسب با حوزه تنظ

در حاوزه   ينيسال کاار باال   09ابقه حداقل متخصص با س 0 يشده برا يطراح

 يصا يبا توجه باه فراتشخ  ارسال شد که ضرورت کاربرد پروتكل را شناسي روان

 .کنند ياختالالت مختلف بررس يبودن آن برا

 

 ها افتهي
 يل محتاوا يا ج تحلين بخش نتايدر ا: جانيم هيتنظ يفرهنگ يها مؤلفه

ها  افتهييح الزم است که اين توض. مربوط به پژوهش حاضر آمده است يفيک

جاان  يم هينظاران فعاال در حاوزه تنظا    متخصصان و صااحب از مصاحبه با 

 00ن شرح بود که در مجماوع  يها بدنحوه استخراج داده. دست آمده است هب

ه اساتخراج شاد؛ اماا    يکد اول 343که با متخصصان انجام گرفت  يامصاحبه

کاد  )ه يا کاد اول  290 يمشابه و تكرار يکدها يساز بعد از حذف و همسان

. حاصال شاد   ييه نهاا يا درون ما 9و  يطبقاه اصال   04ر طبقاه،  يز 31، (باز

 .آمده است 0ها در جدول افتهيبسط  ياز چگونگ يا نمونه

 

 يعوامل خانوادگ

در  يه عوامل خاانوادگ يمال محتوا، درونيج حاصل از تحليبر طبق نتا

کارآمااد و  يطارتبااا يناادهايکااه شااامل؛ فرآ يرنااده دو طبقااه اصااليبرگ

انگر آن اسات کاه   يا ج بينتا. ناکارآمد در خانواده است يارتباط يندهايفرآ

طاور معماول    ست؛ بلكاه باه  ين يده درون فرديک پديجان تنها يم هيتنظ

رد و در يااگيقاارار ماا يو خااانوادگ ياجتماااع يهاااتيااموقع تااأثيرتحاات 

فرزندان  ک مانند همسر،يژه افراد نزديگران و به ويتعامل با د يها تيموقع

دهاد  يهاا نشاان ما   افتاه ي. شاود يکار گرفتاه ما   خانواده به ير اعضايو سا

شاتر و تعاار    يکه در تعاامالت و ارتباطاات خاود تفااهم ب     ييها خانواده

کنند و باالعكس، هار   يرا تجربه م يکمتر يجانيدارند مشكالت ه يکمتر

ممكن خانواده  يچقدر تعامالت درون خانواده نامناسب باشد به تبع اعضا

 . مواجهه شوند يشتريب يجانياست با مشكالت ه

 يا خاانواده کارآماد، خاانواده   : کارآمد در خانواده يارتباط يندهايفرآ

گر، يت حقاو  هماد  ين افراد خانواده و رعايد بيجاد رابطه مفياست که با ا

، ياعضاا  را در ابعااد شاناخت    ييهاا و تواناا  تينه کشف و پرورش قابليزم

از خانواده کارآماد ساخن باه     يوقت(. 20)کند يفراهم م يو رفتار يعاطف

مورد نظر قارار   يجانيو ه ياجتماع ياز رفتارها يعيف وسيد طيآيان ميم

کارآماد در خاانواده    يارتبااط  ينادها يدر پاژوهش حاضار فرآ  . رديا گيم

 يوالادگر  يهاا  ، سابک ير طبقه رواباط ماوثر خاانوادگ   يرنده سه زيدربرگ

 .ت در خانواده استيامن و حما يعاطفجان و جو يکننده ه ميتنظ

ناکارآماد،   يهاا خاانواده : ناکارآمدد در خدانواده   يارتباط يندهايفرآ

ن يتضاد و تنش با  يريگنه شكليک طرف زميهستند که از  ييها خانواده

 يالگوهاا  يريا گگر شكليد يکنند و از طرفيجاد مياعضا  در خانواده را ا

و کااهش ساطح    يش دلزدگا يافازا در خاانواده موجاب    يناکارآمد ارتباط

در پاژوهش حاضار   (. 25)شاود  يخانواده ما  ين اعضايت در روابط بيرضا

ر طبقاه رواباط   يرنده سه زيناکارآمد در خانواده دربرگ يارتباط يندهايفرآ

جان و يه يميساز بدتنظنهيزم يوالدگر يهانامناسب درون خانواده، سبک

 .ت در خانواده استيو عدم حما يناامن

 

 يمل اجتماععوا
جاان در  يم هيثر بار تنظا  ؤما  يه عوامل اجتماعيمادر مطالعه حاضر درون

جاان  يابراز ه ياجتماع ي، هنجارهايتعامالت اجتماع يرنده سه طبقه اصليبرگ

هاا در   انساان . جان در اجتماع اسات يم هيمرتبط با تنظ يتيجنس يهاشهيو کل

وه تفكار، نحاوه   يبار شا   ياجتماع ياز رفتارها ياريشوند، بس ياجتماع بزرگ م

 يكا يبه عنوان  يت اجتماعيحما. گذارند يم تأثيرجان يابراز ه يرفتار و چگونگ

از جملاه عوامال    ياجتمااع  يهاو شبكه يروابط اجتماع ياز اثرات و کارکردها

 .شوديمحسوب م يزندگ يو عاطف يجانيارضا کننده ه ياجتماع

ا يا م و يت مساتق باه صاور   يتعامالت اجتمااع : يتعامالت اجتماع( الف

باه  . گذارناد يم تأثيرجان افراد يل هيم و تعديتنظ يم بر چگونگيرمستقي 

، تارس،  يانسان همچون خشام، شااد   يهاجانياز ه ياريعنوان مثال بس

روزمااره خااود را نشااان  يدر تعااامالت اجتماااع... نااه، نفاارت و يعشااق، ک

در  يا کنناده  نياي نقاش تع  ين روابط و تعامالت اجتمااع يدهند، بنابرا يم

 يدر پژوهش حاضر طبقه اصال . کننديفا ميجان افراد ايم هيتنظ يچگونگ

، انتظارات ير طبقه روابط مؤثر اجتماعيرنده دو زيدر برگ يتعامالت اجتماع

 .گران استيو توقعات د
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 و همكاران زاده طباطبايي کاظم رسول

 ه سوم، شمار0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /932

 هامصاحبهه يها از کدهاي اولهيو درون ما يرطبقات، طبقات اصلياستخراج ز -1جدول 

 ها هيدرون ما يطبقات اصل ر طبقاتيز (باز يکدها)ه ياول ياز کدها ييهانمونه

 گريكديخانواده با  يرابطه سازگارانه اعضا 

 خانواده ين اعضايت روابط بيميصم 
 يثر خانوادگؤروابط م

کارآمد در  يارتباط يندهايفرآ

 خانواده

 يعوامل خانوادگ

 من در خانوادهيا مقتدرانه و يفرزندپرور يها وهيش 

 يتيترب ين از الگوهايق والديشناخت دق 
 جانيکننده ه ميتنظ يوالدگر يها سبک

 ت و آرامش در خانوادهيامن 

 خانواده يان اعضايامن در م يفراهم بودن بستر 
 ت در خانوادهيامن و حما يجو عاطف

 در روابط يريپذ عدم انعطاف 

 خانواده ين اعضايسرد ب يروابط عاطف 
 بط نامناسب درون خانوادهروا

ناکارآماد   يارتباط يندهايفرآ

 در خانواده

 نامناسب و نادرست يتيترب يها وهيش 

 گرسرزنش يتيترب يالگو 

 يميبادتنظ  سااز  ناه يزم يوالادگر  يهاسبک

 جانيه

 نين والديمكرر ب يهايريدرگ 

 خانواده ين اعضايب يكيزيو ف يتنش روان 
 ت در خانوادهيو عدم حما يناامن

 تيط و موقعيگران متناسب با شرايبا د يهمدل 

 ز در جامعهيآم برخورد محبت 
 يثر اجتماعؤروابط م

 يتعامالت اجتماع

 يعوامل اجتماع

 ميگران در هنگام شاديتوقع و انتظارات د  ، 

 گران مهميد يهاتوجه به خواسته 
 گرانيانتظارات و توقعات د

 ر جامعهحاکم ب يارا ه چارچوب مشخص از هنجارها 

 ياجتماع يدهايافراد نسبت با يش آگاهيافزا يداشتن برنامه برا 
 جانيابراز ه يهاکننده ليتسه

ابااراز  ياجتماااع يهنجارهااا

 جانيق افراد جامعه به سرکوب هيتشو  جانيه

  به شكل احساس گناه يمانيب پشيتر 
 جانيابراز ه يهابازدارنده

 تيوابسته به جنس يجانيه يها انگ 

 تيها مرتبط با جنس جانيپنداشتن ه ياختصاص 
 تيها متناسب با جنسجانيجدا کردن ه

 يهاا ناه يزم ير در برخا يناپاذ  بساته و انعطااف   ينگاه اجتمااع   يتيجنس يهاشهيکل

 ت يمرتبط با جنس يجانيه

 در هر دو جنس يتابو پنداشتن مسا ل جنس 

 يتيجنس يتابوها

 ها تفاوت در خرده فرهنگ-

 مختص به بوم يها تفاوت در ارزش-
 يت مرتبط با بافتار فرهنگيحساس

خارده  )و نقش زبان  هاتيقوم

 (ها فرهنگ

و  يخيبافتار تار

 يفرهنگ

 جانيان هيوه بيتفاوت در ش 

 يجانيان هيب ييبار معنا 
 يمرتبط با بافتار فرهنگ يجانيزبان ه

 به آرامش خاطر ياعتقاد سنت 

 دار شتنيانان خوها و پهلوها، افسانه ها، اسطورهداستان 
 يدار شتنيبر خو ين مبتنيمضام

 هاها و داستاننقش اسطوره
  ه فراوان به اخال يتوص 

 ش شجاعت همراه با اخال يستا 
 بر اخال  ين مبتنيمضام

 ن جوانان و سالمندانيب يگسست نسل 

 تابوها با گذشت زمان ير برخييتغ 
 گذشت زمان از يتفاوت ناش

 ين نسليتفاوت ب
 يجانيش هيت و کنجايت، ظرفياز لحاظ کفا تفاوت 

 ين نسليمتفاوت ب ينيب جهان 
 متفاوت ينيب جهان

 شناخت درست جامعه 

 تيدرک درست موقع 
 طيدرک درست از مح

 طيشناخت مح

 يابيدانش و ارز

 يشناخت

 ط اطراف خوديمح يعدم شناخت کاف 

 يل کافيبدون دل يط واقعير محييف و تغيتحر 
 طيحبرداشت نادرست از م

 ق و با برنامهيدق يابيارز 

 رش و قبول احساساتيپذ 
 يجانيرش هيو پذ يابيارز

 هاجانيرش هيدانش و پذ
 يجانيدانش ه فقدان 

 ها جانيه يبر رو يگذار در اسم يناتوان 
 ناقص يجانيدانش ه

 تولد ياز ابتدا يجانيعدم آموزش ه 

 يط آموزشيدر مح يجانينداشتن آموزش ه 
 نامناسب يجانيآموزش ه يجانيق آموزش هيدق يهانبود برنامه
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 رانييمتناسب با فرهنگ ا تنظيم هيجان صييفراتشخ  درمان

 933/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 هاه مصاحبهيها از کدهاي اولهيو درون ما يرطبقات، طبقات اصلياستخراج ز -1 ادامه جدول

 ها هيدرون ما يطبقات اصل ر طبقاتيز (باز يکدها)ه ياول ياز کدها ييهانمونه

 نادرست يها آموزش 

 ميتنظ يآموزش سرکوب به جا 
 موجود يهانقص آموزش

  

 انسان با خالق برتر يا رابطه 

 ين فرديدر روابط ب ينيد يگرفتن از باورها بهره 
 تيباور به معنو

 يو معنو يمذهب يها نگرش

و  يمعنو يباورها

 ياعتقاد

 ينيکردن باور د يباور متفاوت در مورد درون 

 ينينگاه متفاوت افراد نسبت به مسا ل د 

ر در برابا  يدرونا )فارد   يماذهب  يريا گ جهت

 (يرونيب

 ت تعادليبر رعا تأکيد 

 يديز از نااميپره 
 جانيکننده ه ميتنظ ينين ديمضام

 يمااذهب/يمعنااو يهااا آمااوزه

 و خواندن دعا يهاي مذهب شرکت در مراسم  جانيکننده ه ميتنظ

 گرانيمعامله با خدا و بخشش د 
 يجانيت هيدر موقع يريپذ ت انعطافيظرف

 تيال و وهم از واقعيز خيتما 

 يپرست خرافهاز ر يهپر 
 قت يش به حقيگرا

 ز باورها از خرافاتيتما
 ياز باور خرافات يطرفدار 

  ت مطلوبيدن به وضعيرس يخرافات برابه تمسک 
 يالبافيش به خيگرا

 
 يهاا وهيش ياجتماع يهنجارها: جانيابراز ه ياجتماع يهنجارها

ر طاول  اناد و افاراد د  هستند کاه در اجتمااع متاداول    ينيمع يرفتار

هاا  کاه باا آن   ين هار عملا  يبناابرا . اموزنديها را بآن ديخود با يزندگ

ها انحراف داشته باشند بهنجار و اگر نسبت به آن يمنطبق باشد، عمل

تاوان  يم ياجتماع يف از هنجارهاين تعريبا ا. شونديم ينابهنجار تلق

 جاان افاراد  يم هيابراز و تنظ يها بر چگونگن برداشت کرد که آنيچن

اجتماع  يکه با هنجارها يجانيبه عنوان مثال ابراز ه. گذارنديم تأثير

 ينابهنجاار تلقا   يک جامعه در تضاد باشد، از نظر آن اجتماع رفتاار ي

آن را  يبه شاكل  يستيآن جامعه شود با تأييداينكه مورد  يشده و برا

جاان  يم هيسازگارانه تنظا  يق راهبردهايتواند از طرير داد که مييتغ

همچون سرکوب  ييق راهبردهايا از طريرد يصورت بگ يرييتغ نيچن

در پاژوهش حاضار   . جاان اسات  يم هيناسازگار تنظ يک استراتژيکه 

ر طبقاه  يا جاان شاامل دو ز  ياباراز ه  ياجتماع يهنجارها يطبقه اصل

 .جان استيابراز ه يهاجان و بازدارندهيابراز ه يهال کنندهيتسه

جاان و  يابراز ه يدان و زنان در چگونگن مريهر چند ب: يتيجنس يهاشهيکل

عناوان مثاال    وجاود دارد، باه   ييهاا تفاوت يجانيه ياستفاده از راهبردها يحت

 يجاناات منفا  يراجع باه ه  يو نگران يهمچون نشخوار فكر يزنان از راهبردها

 يجاان يکنناد، درعاو  ماردان سارکوب ه    يشتر از مردان اساتفاده ما  يخود ب

هاا و  جاان يز کاردن ه يبااره و متماا  نيا در ا ينگار  دارناد؛ اماا مطلاق    يشتريب

، يت ممكن است مشكالت رفتاار يجان متناسب با جنسيم هيتنظ يراهبردها

در پاژوهش  . به وجود آورد( مرد و زن)هر دو جنس  يرا برا يو عاطف يشناخت

 ير طبقاه تابوهاا  يا رناده دو ز يدر برگ يتيجنسا  يهاشهيکل يحاضر طبقه اصل

 .ت استيت متناسب با جنسجانايو جدا کردن ه ينيجنس

 

 يو فرهنگ يخيبافتار تار
و  يخيه بافتار تاريمال محتوا، درونيج حاصل از تحليبر طبق نتا

ها و نقش زبان، نقش  تيازجمله؛ قوم يشامل سه طبقه اصل يفرهنگ

ج ينتااا. اساات ين نسااليز تفاااوت باايااهااا و نهااا و داسااتاناسااطوره

دادن باه هنجارهاا،   هاا باا شاكل    دهنده آن است که فرهناگ  نشان

 يمشخص يهاوهيتوانند افراد را به شيم ياجتماع يها و باورها ارزش

از  يم درک بهتار يب کنند، پاس اگار بخاواه   يجان تر يم هياز تنظ

به مطالعه  ديم بايجان افراد داشته باشيم هيتنظ يهاوهيش يچگونگ

فرهنگ هنجارهاا،  . ميموجود بپرداز يط فرهنگيها در بافت و محآن

ادراک ماا از   يشود که افكار و حتا يرا شامل م ييها و باورهارزشا

(. 29)دهاد   يخود قرار م تأثيرط اطرافمان را تحت يشتن و محيخو

نكاه  ين اياي تع يجاان و حتا  يم هيب فرهنگ بر نحوه تنظين ترتيبد

 .ر اثر گذار استيا خياست  يجان انطباقيم هيتنظ

نجاا منظاور از نقاش    ير اد(: هاخرده فرهنگ)ها و نقش زبان تيقوم

مختلف در واقاع هماان    يهاخرده فرهنگ يا به عبارتيها و زبان و تيقوم

مارتبط باا    يجاان يو زباان ه  يمرتبط با بافتار فرهنگ يقوم يهاتيحساس

ت، يا رناده قوم يفرهنگ دربرگ. خاص در هر جامعه است يت فرهنگيموقع

جان يم هيند بر تنظتوان يگر است که ميد يهايژگيو يارينژاد، زبان و بس

که ممكن است منجر به تجربه  ين عوامل فرهنگياز مهمتر. اثرگذار باشند

 يهاا ت است، گاروه يدر افراد شود، نژاد و قوم يجانيه ياسترس و دشوار

مختلاف   يهاا وهيخود را باه شا   يو عال م جسمان يشانيمتفاوت، پر يقوم

( هاا خرده فرهنگ)ها و نقش زبان تيدر پژوهش حاضر قوم. کننديابراز م

و زباان   يت مارتبط باا بافتاار فرهنگا    ير طبقاه حساسا  يرنده دو زيدربرگ

 است يمرتبط با بافتار فرهنگ يجانيه

 يها به عناوان عاوامل  ها و داستاناسطوره: هاها و داستاننقش اسطوره

را  يسنت ي، زمان گذشته و باورهايكره جامعه امروزيا و فعال در تمام پيپو

روح  يدهايا هاا و ام دهند و به تحقق آرماان يوند ميپ يکنون يهابا ارزش

در پاژوهش حاضار باه صاورت خااص منظاور از نقاش        . پردازناد يبشر م
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 و همكاران زاده طباطبايي کاظم رسول

 ه سوم، شمار0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /934

و  يدارشاتن ين مرتبط باا خو يبر نقش مضام تأکيدها ها و داستان اسطوره

 يرانيمرتبط با فرهنگ ا يها و اسطورهااست که در داستان ياخال  مدار

 .شده است تأکيدها  آن يبر رو

در واقاع هماان    ين نسال يبا  يهاا منظاور از تفااوت  : ين نسليتفاوت ب

جوان، بزرگسال و ساالمندان در اباراز و    يهان نسليمتفاوت ب ينيب جهان

از گذشت زمان در  يتوان آن را ناشيم يجان است که تا حدوديم هيتنظ

ر يز رنده دويدربرگ ين نسلين در پژوهش حاضر تفاوت بيبنابرا. نظر گرفت

 .متفاوت است ينيب از گذشت زمان و جهان يطبقه تفاوت ناش

 

 يشناخت يابيدانش و ارز
 يابيا ه داناش و ارز يا ما ل محتاوا، درون يا ج حاصال از تحل يبراساس نتاا 

هاا و  جاان يرش هيکاه شاامل؛ داناش و پاذ     يشامل دو طبقه اصل يشناخت

 ياصال  ه شامل سه طبقهين درون مايالبته ا)نامناسب است  يجانيآموزش ه

 ياي روا يب نساب يضر يط در مرحله بررسيچون طبقه شناخت مح يبود ول

و درک  يدانش، آگاه(. ميکن يم يح آن خوددارينشد از توض تأييد ييمحتوا

به  يابي ها، امكان دستق و درست از آنيدق يابيز ارزيها و نجانينسبت به ه

. کناد يل ما يهرا تس يتكانش يکنترل کردن رفتارها ييجان و توانايم هيتنظ

 يک راهبارد ساازگارانه نشاخوارها   يا ها باه عناوان   جانيه يشناخت يابيارز

 .کنديم يرا خنث يمنف يجانيرا کاهش داده و تجارب ه يو نگران يفكر

خود  يهاجانيها نسبت به هکه انسان يزمان: هاجانيرش هيدانش و پذ

ها جانيند که هريشناخت داشته باشند و آنها را متعلق به خود بدانند و بپذ

ز يا هاا ن  ت آنيريم و مدين تنظيشوند، بنابراياز آنها محسوب م ييهم جز

در پاژوهش  . از به آموزش داردين يطين شرايجاد چنيالبته ا. تر است آسان

و  يابيا ر طبقه ارزيشامل دو ز يجانيرش هيدانش و پذ يحاضر طبقه اصل

 . ناقص است يجانيو دانش ه يجانيرش هيپذ

ها به شكل درست اتفاا   جانياگر آموزش ه: نامناسب ينجايآموزش ه

 يجانيه يهاتيدر موقع يجانيم هينامناسب تنظ يفتد افراد از راهبردهاين

نامناسب در  يجانيآموزش ه يدر پژوهش حاضر طبقه اصل. رنديگيبهره م

و نقاص در   يجانيق آموزش هيدق يها ر طبقه فقدان برنامهيرنده دو زيبرگ

 . جود استمو يهاآموزش

 

 يو اعتقاد يمعنو يباورها
و  يمعناو  يه باورهاا يل محتوا، درون مايج حاصل از تحليبر طبق نتا

و  يمعناو  يهاا کاه شاامل؛ نگارش    يرنده سه طبقه اصليدر برگ ياعتقاد

ز باورهاا از  يجان و تماا يکننده ه ميتنظ يمذهب/يمعنو يها، آموزهيمذهب

هاا  آن يفاراد، جاز  جداناشادن   ا يو اعتقاد يمعنو يباورها. خرافات است

با  يو اعتقاد يمعنو ين باورهاياز ارتباط ب يج حاکينتا. شوديمحسوب م

ده دارناد کاه ماذهب باا فاراهم آوردن      يا عق يبرخا . جان استيم هيتنظ

هاا دارد و باه افاراد     جاان يه يم شناختيدر تنظ يسع ياسناد يها دگاهيد

 يمنفا  يهاجانيبند، هايب يکند تا معنا و هدف خود را در زندگيکمک م

 .خود فراهم آورند يرا برا يت و راحتيخود را کاهش دهند و احساس امن

شاتر  ي، بيو معناو  يماذهب  يهاا نگارش : يو مذهب يمعنو يهانگرش

افاراد را در بار    يماذهب  يريا گو جهت ييگراتيمرتبط با معنو يهاجنبه

ود در کناار  خا  ينيد يباورها ن صورت که هر چقدر افراد ازيرد، به ايگ يم

خود را  يهاجانيتوانند هيرند، بهتر ميروزمره بهره گ يگر در زندگيابعاد د

 يو ماذهب  يمعناو  يهاا در پژوهش حاضر نگرش. ت کننديريم و مديتنظ

فارد   يماذهب  يريا گت و جهات يا باور به معنو ير طبقهيدو ز رندهيدربرگ

 .است( يرونيب يريگدر مقابل جهت يدرون يريگجهت)

انگر اين است يج بينتا: جانيکننده ه ميتنظ يمذهب/يمعنو ياه آموزه

جان استفاده يم هيدر جهت تنظ يو معنو يمذهب يهاتوان از آموزهيکه م

 ين و محتاوا يسرشار از مضام يستينكه بايضمن ا يمذهب يهاآموزه. کرد

نامعقول  يد از التزام و اجبارهاين حال بايد آرامش بخش باشند، در عيمف

جان افراد نقش يم هيتنظ يتوانند بر چگونگين صورت ميانند، در ادور بم

ن اسالم ين مبيبر د يمبتن يمذهب/يمعنو يهاآموزه. داشته باشند يپررنگ

و انعطااف   ي، بار آراماش، صابر، بردباار    ي ن ياز محتو يمندضمن بهره

در کنتارل   يتوانند نقاش مهما   يم يين آموزه هايدارند، چن تأکيد يريپذ

 يو معناو  يماذهب  يهاا در پژوهش حاضر آماوزه . فا کننديافراد ا يجانيه

م کنناده  يتنظا  ينا ين دير طبقاه مضاام  يجان شامل دو زيکننده ه ميتنظ

 .است يجانيه يهاتيدر موقع يريپذ ت انعطافيجان و ظرفيه

باا   يمعناو  ين باورهاا يکه افراد چگونه بتوانند بنيا: ز باورها از خرافاتيتما

ج ينتاا . دارد يشاناخت  با ساالمت روان  يكيشوند ارتباط نزد ز قا ليخرافات تما

دارند در مقايساه   ييجو قتيش به حقيکه گرا يدهنده اين است که افراد نشان

 يهاا جاان يتوانناد ه يدارند بهتر م يالبافيش به خرافات و خيکه گرا يبا افراد

ر يا ز ز باورها از خرافات شاامل دو يدر پژوهش حاضر تما. ت کننديريخود را مد

 .و خرافات است يالبافيش به خيو گرا ييجو قتيش به حقيطبقه گرا

 

م يتنظ يفرهنگ يهامؤلفه يمحتوا ييروا يب نسبيضر
 جانيه

م يتنظ يفرهنگ يهامؤلفه ييمحتوا يين قسمت مقدار نسبت روايدر ا

ماورد اساتفاده قارار گرفتناد،      ين پروتكال درماان  يجان که جهت تدويه

( CVR) ييمحتوا ييروا يب نسبيضر يهت بررسج. شد يابيسنجش و ارز

نفار از متخصصاان    01ار يا شد و در اخت يطراح يتوسط پژوهشگران فرم

ها درخواست شد تا ضارورت هار طبقاه را    قرار گرفت و از آن شناسي روان

سات و  ين يد است؛ اما ضرورياست، مف يضرور) يقسمت 3ف يبراساس ط

ک از طبقاات  يا هر  ييمحتوا ييشاخص روا. کنند يبررس( ستين يضرور

از ( سات يمناسب اسات تاا اصاالً مناساب ن    ) يقسمت 9ف يز براساس طين

و شااخص   يب نسبيج ضرينتا. ق همان ده نفر متخصص محاسبه شديطر

 .آمده است 2هر طبقه در جدول  ييمحتوا ييروا
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 رانييمتناسب با فرهنگ ا تنظيم هيجان صييفراتشخ  درمان

 939/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 هر طبقه ييمحتوا ييرواشاخص و  يب نسبيضر -2 جدول

 CVI ييجه نهاينت CVR يطبقات اصل ها هيدرون ما
 ييجه نهاينت

 (97/0باالتر از  تأييدمقدار مورد )

 يعوامل خانوادگ
 تأييد 0 تأييد 0/1 کارآمد در خانواده يارتباط يندهايفرآ

 تأييد 0 تأييد 0/1 ناکارآمد در خانواده يارتباط يندهايفرآ

 يعوامل اجتماع

 تأييد 0 تأييد 0/1 يتعامالت اجتماع

 تأييد 0 تأييد 0 جانيابراز ه يعاجتما يهنجارها

 تأييد 0 تأييد 0/1 يتيجنس يهاشهيکل

 يو فرهنگ يخيبافتار تار

 تأييد 5/1 تأييد 0/1 (هاخرده فرهنگ)ها و نقش زبان  تيقوم

 تأييد 5/1 تأييد 0/1 هاها و داستاننقش اسطوره

 تأييد 0 تأييد 0 ين نسليتفاوت ب

 يشناخت يابيدانش و ارز

 تأييدعدم  0/1 تأييدعدم  -2/1 طيخت محشنا

 تأييد 5/1 تأييد 0/1 هاجانيرش هيدانش و پذ

 تأييد 0 تأييد 0/1 يجانيآموزش ه

و  يمعندددو يباورهدددا

 ياعتقاد

 تأييد 0 تأييد 0/1 يو معنو يمذهب يها نگرش

 تأييد 5/1 تأييد 0 جانيم کننده هيتنظ يمذهب/يمعنو يها آموزه

 تأييد 5/1 تأييد 0/1 از خرافاتها ز باوريتما

 

زان يا م يمشخص است تماام طبقاات اصال    2همانطور که در جدول 

ط کاه  يشد به جز طبقاه شاناخت محا    تأييدها آن ييمحتوا يينسبت روا

به  ييگو از متخصصان در هنگام پاسخ يتعداد يشنهاديحات پيطبق توض

 يالدر البه( طيت محشناخ)ن طبقه ياند که ان داشتهيها اعتقاد بر افرم آن

 يان طبقاه يوجاود چنا   يبارا  ين ضارورت يگر آمده است، بنابرايطبقات د

تمام طبقات به جز طبقه شناخت  ييمحتوا يين شاخص روايهمچن. ستين

اکثار   ييمحتاوا  ياي ن شااخص روا يباشاد، بناابرا   يم 75/1ط باالتر از يمح

 . است تأييدطبقات مورد 

بار   يمبتن يصيدل مداخله فراتشخن ميبر تدو يدر ادامه مطالعه مبن

شده در مرحله اول، فنون و  تأييد يهااز مؤلفه يريگ جان، با بهرهيم هيتنظ

 .شنهاد شديانتخاب و پ يدرمان يها کيتكن

ن بخش يدر ا: جانيم هيبر تنظ يمبتن يصين پروتکل فراتشخيتدو

م يبار تنظا   يمبتن يصين پروتكل فراتشخيو تدو ياز پژوهش، براي طراح

شده از مرحله مصااحبه   تأييد يهاجان، اهداف جلسات بر اساس مؤلفهيه

فناون و جلسااات، بااا توجااه بااه   ين محتااواين شاادند و بااراي تاادوياي تع

 يهاا هيا نظر يجان، ضامن مطالعاه و واکااو   يم هيبودن تنظ يصيفراتشخ

و  ي؛ گارنفسك(30، 31، 0)ه گروس يجان همچون نظريم هيمرتبط با تنظ

نبارگ  يگر؛ (00)ن و فرساكو  ي؛ منا (22)ر يا ون و م؛ تامپس(01)همكاران 

، يرفتاار -ي، از فنون برگرفتاه از درماان شاناخت   (02)؛ گراتز و رومر (32)

م يتنظا  يک، پروتكال درماان  يا الكتيد يرش و تعهد، رفتاردرمانيدرمان پذ

را که متخصصاان و صااحبنظران    ييهكارهاز راهيجان گروس و بارلو و نيه

جان با توجاه باه   يم هيل و تنظيبه براي تعدجان در طول مصاحيم هيتنظ

 .شنهاد کردند، استفاده شديپ يرانيو شناخت از بافت و فرهنگ ا يآگاه

نكه فناون  يبعد از ا: يشنهاديپ يفنون درمان يابيج حاصل از ارزينتا

ک يو در قالب  يجان گردآوريم هينه تنظيمورد نظر متناسب با زم يدرمان

 01 يبرا ها و فنون مربوط به هر جلسه کيتكن يشد؛ تمام يجدول طراح

سال  9سابقه حداقل  ينفر از متخصصان روانشناسان که به صورت تخصص

جان داشتند ارسال شد و از آنها درخواسات  يم هينه تنظيدر زم يدرمانگر

 يابيا جاان ارز يم هيک را متناسب باا حاوزه تنظا   يشد که ضرورت هر تكن

و متناسب با فرمول  يج بررسيبان نتاايارز ييگو بعد از پاسخ درنهايت. کنند

اسات کاه از    يگفتنا . محاسبه شد CVRزان يمحتوا م ييروا ينسب بيضر

 0جلساه ماورد نظار در پروتكال      0 يبارا  يشنهاديک پيتكن 39مجموع 

ارا اه   3ر يا ج در جادول ز يشد که نتا تأييدگر يک ديتكن 27ک رد و يتكن

که  يفنون( 0579)ه شايان ذکر است که بر اساس جدول الوش. شده است

 . حذف شدند يبود در برنامه درمان 02/1کمتر از  CVR مقدار

طاول مادت    جلسه و 0اين توضيح الزم است که پروتكل مورد نظر در 

ن پروتكال  يناد تادو  ينكاه فرآ يشد، ضامن ا  ينيش بيقه پيدق 01هر جلسه 

 :ل انجام شديجان در سه مرحله به شرح ذيم هيبر تنظ يمبتن يصيفراتشخ

م يبر تنظ يمبتن يصيساختار پروتكل فراتشخ :ساختار پروتکل يزير يپ

شاده از مرحلاه مصااحبه باا      تأييد يهاها و مؤلفه هيجان بر اساس نظريه

 يرانا يو شاناخت آنهاا از بافات و فرهناگ ا     يمتخصصان با توجه به آگاه

 افت؛ يها اختصاص از مقوله يكيشد و هر جلسه درمان به  يزير يپ

ن مرحله متناسب با سااختار جلساات اهاداف هار جلساه      يدر ا :ن هدفييتع

 شد؛ ين مييتع يدرمان/ ين صورت که اهداف به صورت آموزشين شد، بدييتع

هاا و فناون   کيا کاردن اهاداف، تكن   ياتيدر جهت عمل: کيتکن يطراح

، باراي  يينهاا  ينيپاس از باازب  . شد يمتناسب با ساختار هر جلسه طراح

ک از فنون به کارگرفته در آن، يپروتكل و هر يامحتو يينسبت روا يابيارز

   متخصاص و روان  01 يبارا  يشانهاد يشاده و فناون پ   يچارچوب طراح
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 و همكاران زاده طباطبايي کاظم رسول

 ه سوم، شمار0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /930

 يک از فنون درمانيهر  (CVR) ييمحتوا ييروا يب نسبيج ضرينتا -3جدول 

 (بود 22/0ها کمتر از نآ CVRمقدار )که رد شدند  يفنون (شتر بوديا بي 22/0ها آن CVRمقدار )شدند  تأييدکه  يفنون جلسه

 فن رد شد 0 شد تأييدفن  2 جلسه اول

 - شدند تأييد( فن 9)همه فنون  جلسه دوم

 - شدند تأييد( فن 3)همه فنون  جلسه سوم

 فن رد شد 2 شد تأييدفن  2 جلسه چهارم

 فن رد شد 2 شد تأييدفن  4 جلسه پنجم

 فن رد شد 0 شد تأييدفن  9 جلسه ششم

 فن رد شد 2 شد تأييدفن  4 جلسه هفتم

 - شدند تأييد( فن 2)همه فنون  جلسه هشتم

 

ناه  ياز تخصص الزم در زم يمداخالت درمان ينه طراحيدرمانگر که در زم

 يابان، برخيافت نظر ارزيجان برخوردار بودند ارسال و پس از دريم هيتنظ

  .ها اصالح و حذف شدندکياز تكن

جان از نظر يم هيبر تنظ يمبتن يصيپروتکل فراتشخ يسنج امکان

و  ين بار اقادام باه طراحا   ياول يکه پژوهشگران برا يهنگام: متخصصان

ن اسات  يا شود ايده ميکه پرس ين سؤاليکنند، اوليک مداخله مين يتدو

ن ساؤال از  يا پاساخ باه ا   يبرا «ن مداخله را به کار گرفت؟يتوان ايم ايآ»

 . شودياستفاده م يسنجامكان

جاان  يم هيبر تنظ يمبتن يصيپروتكل فراتشخ يسنج براي امكان

ت و تناسب، کااربرد  يابعاد مقبول ياز نظر متخصصان، فرم امكان سنج

ت انطباا ، قابال اجارا باودن     يا ، قابليكپارچه نگار يو تقاضا،  يريپذ

ف، مناسب بودن تعداد و مدت زمان جلسات، کامل و جامع بودن يتكال

در بعاد  . گيرد قرار مي يبررس آن مورد يبودن اجرا يبرنامه و تخصص

زان تقاضاا و  يا برناماه، م  يزان ضرورت اجارا يو تقاضا م يريکاربردپذ

ازهاا  يبودن در رفع ن يبه صرفه بودن، کاربردآن، مقرون يخواست برا

در بعد . رديگيقرار م يابيموجود مورد ارز يهاتيو با توجه به محدود

اد اام برناماه باا    ت يا زان همساو باودن، تناساب و قابل   يم يكپارچگي

ت انطباا   يا بعاد قابل . شاود  يم يموجود در جامعه بررس يهاستميس

تواند قدرت انطباا  و انعطااف   يک برنامه تا چه حد ميدهد ينشان م

مختلاف   يهاا مختلف و باا انادازه   يهاتيمختلف، موقع يهادر گروه

ف آن چقادر باا اهاداف    يبرنامه و تكال ين محتوايهمچن. داشته باشد

-ين موضاوع ما  يت اجرا به ايدر بعد منابع و قابل. ه مطابقت داردبرنام

 يو تخصصا ( يو انسان يمال)م که برنامه مورد نظر به چه منابع يپرداز

ط موجاود  يک فرهنگ و جامعه با امكاناات و شارا  يا در ياز دارد و آين

 يت اجارا يا ، مسا له قابل يريپذميدر بعد تعم. ريا خيقابل اجرا است 

در (. 33)شود يم يگر بررسيد يهاها، جوامع و فرهنگهبرنامه در گرو

بار   يمبتنا  يصا يپروتكال فراتشخ  يامكان سانج  مطالعه حاضر براي

 يابعااد ناامبرده بارا    يابيا باراي ارز  ناه يجان در قالاب بازب يم هيتنظ

ن منظاور کاه پاس از سااخت     يمتخصصان صاجب نظر ارسال شد، بد

ا همراه با پروتكال ماورد   ر يسنجنه امكانيک نسخه از بازبيپروتكل، 

  ساال کاار روان   09که حداقل ساابقه   ينفر از متخصصان 0 ينظر برا

متخصصان پس از . جان داشتند ارسال شديم هيدر حوزه تنظ يدرمان

 9كارت  يف ليدر ط يسنجنه امكانيبازب مطالعه بسته، نظر خود را در

اد، يا ز ار کام، کام، متوساط،   يبسا )اد يار زيار کم تا بسياز بس يادرجه

دسات  ن بهيانگيت با توجه به ميدر نها. کردند يگذارنمره( اديار زيبس

ن يباد . هاا مشاخص شاد   ک از مؤلفهيمتخصصان از هر  يابيآمده، ارز

ت و تناساب،  يا صورت کاه نماره پروتكال ماورد نظار در ابعااد مقبول      

ت اجارا و  يا ، مناابع و قابل ي، سازگاريكپارچگيو تقاضا،  يريکاربردپذ

تاوان  ير ما ين تفاسا يا شد که با ا يابين ارزيانگيم يباال يريپذميتعم

 .و الزم است يآن ضرور يجه گرفت امكان اجراينت

 

 يريگ جهيبحث و نت
 يصا يپروتكال فراتشخ  يو امكان سانج  ين مطالعه، طراحيهدف از ا

 يهاهدف از درمان. بود ياسالم-يرانيجان در فرهنگ ايم هيبر تنظ يمبتن

 يهاا در حاوزه  يشاناخت  مشاترک روان  يهاا نبهبر ج تأکيد، يصيفراتشخ

، اصاول  ييهاا ن درماان يچن. فردي و رفتاري استني، بيجاني، هيشناخت

ن که پروتكل يبرند، بدون ا يرا به کار م يهاي رواناختالل ييربنايز يدرمان

ز به عنوان يجان نيم هيتنظ. ص خاص متناسب کننديرا با هر تشخ يدرمان

 يجانيدر کاهش اختالالت ه يواند نقش پررنگتيم يصيک سازه فراتشخي

 يهاا  افتاه يبا توجاه باه   . فا کنديا ياز مشكالت روانشناخت يعيف وسيو ط

را کاه   ييهكارهاا هاا و راه  هيا هاا، نظر  ل مصااحبه يا دسات آماده از تحل   هب

. ن شاد يجان داشاتند، جلساات مداخلاه تادو    يم هيمتخصصان حوزه تنظ

نه ارتباط فرهناگ  يدر زم ياديز يو پژوهش ياست که شواهد علم يگفتن

نشاانگر آن هساتند کاه     يک به روشنيجان وجود دارد که هريم هيبا تنظ

ج مطالعات ينتا. ارتباط دارد يفرهنگ يهاجان با فرهنگ و مؤلفهيم هيتنظ

م ي؛ ل(30)ال يز و پاسي؛ لوپز، پر(39)و همكاران  ي؛ ه(34)منگ و همكاران 

جلساات  . ن مهام اسات  يا کننده ا دتأيي (23)و ترومسدروف و کول ( 21)

ن يو تادو  يطراحا  يرانا يفرهناگ ا  يها ز بر اساس مؤلفهيپروتكل حاضر ن

مورد  يسنج ست امكانيل ت توسط متخصصان در قالب چکيشدند و در نها

 .قرار گرفتند تأييد
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 رانييمتناسب با فرهنگ ا تنظيم هيجان صييفراتشخ  درمان

 937/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز 

 يرانيجان در فرهنگ ايم هيبر تنظ يمبتن يصيفراتشخ ياز چارچوب پروتکل درمان يا خالصه -4جدول 

 هاکيتکن دستور جلسات اهداف جلسه جلسات

 :جلسه اول

با اهدداف   ييآشنا

 يجلسات و بررسد 

 يزان آگددداهيدددم

 فرد يجانيه

 :ن جلسهيهدف از ا

 ييبراي آشانا  يتيفراهم ساختن موقع .0

مراجااع بااا درمااانگر و تااالش بااراي   

 يارتباط درمان يريگ شكل

 ييط در جهت آشنايا ساختن شرايمه .2

 با اهداف جلسات

ت حضااور در جلسااات و يااهمان ايااب .3

 منطق درمان

ن مراجاع و درماانگر،   يمراجع با درمانگر، تمرکز بر ضارورت اتحااد با    ييآشنا

 يزان آگااه يا م يخود، بررس يهاجانيکمک به مراجع براي گفتگو راجع به ه

 مراجع يجانيه

نده در هنگاام  يشود که در طول هفته آياز مراجع خواسته م: ف جلسهيتکل

جااد  يکاه در او ا  يو عااطف  يجانيه يهاروزمره، حالت يهاتيمواجهه با موقع

ار يادداشت که در اختيک برگه يگذارد در  يآنها م يکه او رو يشود و اسميم

 .شود ثبت کندياو قرار داده  م

 جانيفن شناخت ه .0

آماااااوزش ثبااااات  .2

 ها جانيه

 :جلسه دوم

از کددارکرد  يآگدداه

رش يها و پذجانيه

 هابا آن ييارويو رو

 :ن جلسهياز اهدف 

 يهاا  جاان يرش هيد شناخت و پذيفوا .0

 .خود

 رفتارهااي  در شادن  ريا درگ ييتواناا  .2

 رفتارهااي  باازداري  و محاور  هادف 

 هااي  جاان يه تجرباه  هنگام ايتكانه

 .يمنف

 .جانيت هيريمد .3

 يهاا  شتر به شناسايي و کاار روي هيجاان  يکمک به مراجع براي ارج نهادن ب

 يرقضاوتي  يمک به مراجع براي آگاهش شناخت در مورد آنها، کيخود و افزا

 يزان اعتباار بخشا  يا م يابيا حاال، کماک باه مراجاع باراي ارز      بار  متمرکز و

 ... يدي، نااميخود همچون خشم، ترس،  م، شرم، ناکام يها جانيه

که در  يشود در کاربرگ يان جلسه از مراجع خواسته ميدر پا: ف جلسهيتکل

زانناده  يبرانگ يدادهايا برخاورد باا رو  شاود، در هنگاام   يار او قرار داده مياخت

 يتجرباه شاده، بار رو    يهاا از حالات  يها و آگااه رش آني، ضمن پذيجانيه

جااد  يهاا ا  کاه در آن  يو رفتار يرات بدنييخود اسم بگذارند و تغ يها جانيه

 .شود را ثبت کنند مي

 کااارکرد آمااوزش .0
 به مراجع جانيه

 فيتوصا  و مشاهده .2
 ها جانيه

 ييارويا رش و رويپذ .3

 جانيبا ه

جان خود يمشاهده ه .4

بدون قضاوت دربااره  

 آن
 :جلسه سوم

بدا نقدش    ييآشدنا 

م يخانواده در تنظد 

 جانيه

 :ن جلسهيهدف از ا

ت روابااط يااشااناخت نساابت بااه اهم .0

 جانيت هيريدر مد يخانوادگ

 خانواده يت روابط اعضايتقو .2

 يريپذ بر انعطاف تأکيد .3

فراد باا خاانواده بار    ا يارتباط يو الگوها ينكه چگونه سبک دلبستگيا يبررس

 برقارار کاردن   ارتباط يگذارد، تمرکز بر چگونگير ميجان تاثيم هيوه تنظيش

 ، شايوه يجاان يه يها تيخانواده به هنگام مواجهه با موقع ير اعضايفرد با سا

 ...ن افراد خانواده و ييافتگي ب نظم

 يناده بار رو  يشاود در طاول هفتاه آ   ياز مراجع خواسته ما  :ف جلسهيتکل

خاانواده در   يرا کاه در آن اعضاا   ييهاا تيا از موقع يادداشت برخا يه دفترچ

کنند، احساس و نظر خود در مورد يرا تجربه م ييهاجانيگر هيكديارتباط با 

 .ادداشت کنديت ها را يآن موقع

 وضااع تشااخيص .0

 ياعضااا  هيجاااني 

 خانواده

ک ياااآماااوزش تكن .2

 يهماادلي بااا اعضااا

 خانواده

مااذاکره بااا آمااوزش  .3

  خانواده ياعضا

 :جلسه چهارم

 

بدا نقدش    ييآشدنا 

م ياجتماع در تنظد 

 جانيه

 :ن جلسهيهدف از ا

ن يباا يهاااتيااق موقعياادق ييشناسااا .0

 يفرد

ارتبااط   يبرقارار  يهاا آموزش مهارت .2

 گرانيموثر با د

 يسازش اجتماع .3

و  يفرد يها تيموقع ييان، شناسايق روابط خود با اطرافيدق ييشناسا

مثبت، آموزش چگونگي انتقال  يها تياز فعال يه فهرستي، تهين فرديب

طرف  يها خود به ديگران و ارتباط برقرار کردن با هيجان يها هيجان

 .مقابل

ان جلسه ضامن گارفتن باازخورد از مراجاع، خواساته      يدر پا :ف جلسهيتکل

ش رو تجرباه  يکه در طول هفته پ ييهاتيشود از فنون ارا ه شده در موقع يم

 .اشت کندادديرد و آنها را يکند، کمک بگيم

 يهامهارت آموزش .0
 گفتگاو، ) يفرد نيب

 حال  و وجود اظهار
 (.تعار 

 روابط يابيارز خود .2

 :جلسه پنجم

نقددش  ييشناسددا

در  يند يد يباورها

 جانيم هيتنظ

 :ن جلسهيهدف از ا

 يرياااگ و کشاااف جهااات ييشناساااا .0

 .نيفرد نسبت به خدا و د ياعتقاد

 يهااا شااتر از جنبااه يب يريااگ بهااره .2

 .ياعتقاد

فارد   يهاي مثبت عاطف شيت گرايتقو .3

 .ينيد ينسبت به خدا و باورها

ري آنها، تصاور او  يگ خچه شكلياداراکات مراجع از خدا و تار ييدرک و شناسا

ر آن در يدر ماورد نقاش درک انساان از خادا و تاأث      ياز خالق برتر، آگاه ساز

 يهاا هاا، مهاارت  ت آنيا جان، توجه به نقش صبر، توکل، دعا و تقويم هيتنظ

 ري با خدايگ ارتباط

ان جلسه باا توجاه باه فناون ارا اه شاده از مراجاع        يدر پا :ف جلسهيتکل

با خدا در قالاب دعاا،    يريارتباط گ يهااز برنامه يشود فهرست يخواسته م

ز مشاخص  يا ادداشت و نيش رو خواهد داشت را يکه در طول هفته پ... ذکر

همچون  يهاجانيها موجب کنترل هن برنامهيا کمک گرفتن از ايکند که آ

 شود؟يم... خشم، ترس و 

 يهااا م برنامااهيتنظاا .0

با خادا   يريارتباط گ

 يهااااتيااادر موقع

در قالااب ) يجااانيه

 (.ذکر و دعا

مارتبط   يهاا نيتمر .2

 يمعنو يبا خودآگاه

  يو خداآگاه

 :جلسه ششم

بددددا  ييآشددددنا

 يمبتند  يها مهارت

و  يدار شتنيبر خو

 يريپذ تحمل

 :ن جلسهيهدف از ا

 .يشانيمل پرن مهارت تحيتمر -0

 .کنترل خشم يهامهارت -2

 .يشتن داريه خويت روحيو تقو -3

ج مثبت کنتارل  يخشم و نتا يامدهاي، پيرفتار يدارشتنيت خويآموزش اهم

نش فارد نسابت باه    يت بيو تقو ين فرديو ب يفرد يهاخشم، آموزش مهارت

و ارتبااط   يهااي بادن  کنترل نشده، آموزش در مورد حاس  يجانيه يرفتارها

 ...ها و جانيها با ه نآ

را کاه   ييهاا تيشود چند مورد از موقع ياز مراجع خواسته م: ف جلسهيتکل

...( و يشاان يخشام و پر )همچون  ييها جانيش رو منجر به هيدر طول هفته پ

کناد   ين جلسه سعيادداشت و با توجه به فنون ارا ه شده در ايشوند يدر او م

 .ها مواجهه شودآموخته شده با آن ا چند نمونه از فنونيک يمتناسب با 

و  يسااز  آموزش آرام .0

 يخودکنترل

 يهايير خودگوييتغ .2

 يمنف

دور کااردن ذهاان از  .3

 زا موضوع تنش
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 و همكاران زاده طباطبايي کاظم رسول

 ه سوم، شمار0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /930

 يرانيجان در فرهنگ ايم هيبر تنظ يمبتن يصيفراتشخ ياز چارچوب پروتکل درمان يا خالصه -4دول جادامه 

 هاکيتکن دستور جلسات اهداف جلسه جلسات

 :مجلسه هفت

 ينيخودبددددددازب

در  يشددددددناخت

 يهدددا تيدددموقع

 يجانيه

 :ن جلسهيهدف از ا

اصااالح تفكاار ناسااازگارانه در مااورد    .0

 ها جانيه

فارد   يهاا  آموزش نقش افكار و نگرش .2

 يهاااتياال موقعيم و تعااديباار تنظاا

 يجانيه

 يدن منطقا يهاا، باه چاالش کشا    جانيه و ن افكاريب متقابل از ارتباط يآگاه

جاان  يم هيتنظا  ساازگارانه  يتفاده از راهبردهاآزاردهنده، اس يجانيتجارب ه

 يباه معنا   ييرش و تمرکاز مجادد، توجاه و بازنماا    يمجدد و پذ يابيمانند ارز

 ييشناساا  هاا، ق آنيا دق يابيها با ارزجانيه ي، باز ساختاردهيجانيداد هيرو

 ...و  يجانيه يهاحالت يرو آنها اثرات و  لط يهايابيارز

شاود کاه در طاول هفتاه هرگااه باا       يه ما از مراجع خواسات  :ف جلسهيتکل

مواجهه شد با استفاده .... يهمچون خشم،  م، ترس، نگران يجانيه يها حالت

- لاط و بااز   يهاا يابيا ارز ييهمچون شناسا يشناخت يابيارز يهاکياز تكن

 .خود را ثبت کند يجانيتجربه ه يمنف يهاجانيه يابيارز

اسااتفاده از راهباارد   .0

 يابيارز-باز

 يناختشاا يابيااارز .2

 جانيه يها افسانه

 يذهناا يرسااازيتصو .3

 هاجانيدر مورد ه

 :جلسه هشتم

و  يينهددا يابيددارز

 از عود يريشگيپ

 :ن جلسهيهدف از ا

هاا در  مهاارت  يدها ميکمک باه تعما   .0

 مشابه يهاتيموقع

 ها مهارت يکمک به ماندگار .2

 يها از مهارت يريگ بهره ين چگونگيارا ه شده و تمر ميمفاه يکل ضمن مرور

 مشاكالت  و به مواناع  راجع ،يجانيه يهاتيوخته شده در مواجهه با موقعآم

در برابار   يآماادگ  ين در ماورد چگاونگ  يهمچنا . شوديفنون گفتگو م ياجرا

حات الزم ارا ه ينده به مراجع توضيآ يبرا يپرخطر و هدف گذار يهاتيموقع

 .شوديم

 يهاا جانيش هيافزا .0

 مثبت

آمااااوزش فنااااون   .2

 از رفتار مراقبت

 
 پروتکل يکاربرد يشنهادهايپ

شاده در مطالعاه    يطراحا  يکه پروتكل درماان نيبا توجه به ا

شاده اسات کاه     يطراحا  يرانيفرهنگ ا يهاحاضر براساس مؤلفه

، ي، اجتمااع يمرتبط با عوامال خاانوادگ   يهاهياز درون ما يقيتلف

ن ياسات، بناابرا   ينا يو د يارزشا  يمباان  يو حت يخي، تاريبافتار

ساالمت در کشاور باه     يارتقاا  يان فرهنگيمتول شود يشنهاد ميپ

 .ج پژوهش توجه داشته باشندينتا

هااي  اي درماان يا حاضار از مزا  يکاه پروتكال درماان    يياز آنجا

سازي برنامه درماان باا هار     از به متناسبيمانند عدم ن يصيفراتشخ

هااي همباود، عادم    به اختالل يم اثرات درمانيل تعمياختالل، تسه

، از يابيا ق و صرف زمان کمتار باراي ارز  يري دقگذاصياز به تشخين

ت يل آموزش و قابليها، تسه صيتشخ ياز برخ ين بردن انگ ناشيب

 ين مراکاز درماان  يهاي ناهمگن برخوردار است، بناابرا اجرا در گروه

 يدرماان   نه کمتار خادمات روان  يشتر و با هزيتوانند با سهولت بيم

 .ارا ه کنند يرانيمتناسب با فرهنگ ا

 

 يکر و قدردانتش
اند کمال  کرده ين مطالعه همراهيکه ما را در انجام ا يافراد ياز تمام

سنده اول ينو ين مقاله برگرفته از رساله دکتريا .ميرا دار يسپاس و قدردان

ت ماااادرس بااااا شناسااااه اخااااال   ياااابااااوده و در دانشااااگاه ترب

IR.MODARES.REC.1399.148  ن در يهمچنا . قرار گرفته است تأييدمورد

 يشناسا روش يهاا ماالک  ين بوده است که تماام يبر ا ين مطالعه سعيا

 .ت شوديرعا يق و اخال  پژوهشيتحق
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Abstract 
Background: Culture plays an important role in psychological health via shaping social norms, values and beliefs. 

Hence, the purpose of this study was to design and assess the feasibility of a transdiagnostic protocol based on 

emotion regulation in Islamic-Iranian Culture .  

Methods: The current research is a qualitative study that uses the content analysis method. Via semi-structured 

interviews with experts in the field of emotion regulation, the cultural components of emotion regulation were 

extracted. Subsequently, content validity ratio coefficient (CVR) (CVI) was evaluated by ten psychologists with at 

least five years of experience in emotion regulation therapy. In the next step, the contents of the therapy sessions 

package was adjusted based on the obtained components in eight weekly sessions.  

Results: Finally, the framework of the designed protocol was sent to six experts with at least 15 years of clinical experience in the 

field of psychology. Due to the meta-diagnostic nature of the study, this stage was necessary to investigate the application of the 

protocol in terms of: acceptability and appropriateness, utility and demand, integration, compatibility, resources and applicability, 

and generalizability. . The results indicated a high average for the mentioned dimensions. 

Conclusion: It can be concluded that the possibility of implementing the present protocol is necessary. Therefore, it 

is suggested that cultural guardians of health promotion in the country pay special attention to the results of such 

researches. 
 
Keywords: Emotional Regulation, Iranian Culture, Transdiagnostic Protocol 
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