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چکیده
مقدمه :بیخوابی از شایعترین اختاللهای خواب و درمانگری شناختی رفتاری از جمله روشهاای درماانی ما بر بارای
آن است .صفات شخصیت ،عالوه بر اینکه یک عامل احتمالی آمااده سااز و تاداوخ بخا بایخاوابی اسات مایتواناد
پی بینی کننده پیامدهای مداخالت درمانی برای ایان اخاتالل باشاد .هادو پاحوه حایار تقیاین نجا میاان یگار
صفات شخصیتی پیشنهادی (دی .اس .اخ )5 - .در تاثبیر درماانگری شاناختی رفتااری بار عالیا بایخاوابی دانشا ویان
دانشگاه کردستان بود.
روش 34 :نفر از دانش ویان مبتال به بیخوابی با روش نمونهگیاری در دساترس انتخااب شادند ،در دو گاروه  17نفاری
آزمای و کنترل قرار گرفتند و با پرسشنامهی شدت بیخوابی و پرسشنامهی شخصایت بارای (دی .اس .اخ )5 - .ماورد
ارزیابی قرار گرفتند .طرح پحوهشی ،از نوع آزمایشی همراه باا پای آزماون و پا آزماون باود .دادههاا باا آزماونهاای
آماری توصیفی و تحلیل کواریان تک متغیره و با استفاده از نساخه  22نارخافااار (اس .پای .اس .اس ).ت ایاه و تحلیال
شدند.
نتایج :نتایج پحوه بیانگر کاه مقنادار در نمرات آزمونهای شدت بیخوابی در گاروه آزماای  ،نسابت
به شرکتکنندگان گروه کنترل بود که این نشاندهندهی ابربخشی درمان بود .عالوه بر این ،نتاایج نشاان داد
که نمرات باال در تماخ صافات شخصایتی پیشانهادی (دی .اس .اخ )5 - .ارتباا مقنااداری باا کااه ابارات
درمانی داشتند .از آن میان ،نج صفات ع یب و غریب بودن ،خودبارگ بینی ،توجهطلبی ،فجادان احسااس
لذت ،اجتناب از صمیمیشدن ،حواسپرتی ،تحریکپذیری و بیبباتی هی انی بی از سایر صفات بود.
بحث و نتیجهگیری :صفات شخصیتی مریی قادر هستند شرایط درماانی بیمااران را پیدیادهتار و ابربخشای درماانی
شناختی رفتاری را کاه دهند .بنابراین ،الزخ است که پی از آغاز مداخالت درمانی ماورد ارزیاابی قارار گیرناد و در
صورت امکان ،خود آنها در کانون درمان قرار گیرند.
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مورین 3یک مدل شناختی رفتاری از بیخوابی را ارائه داده
است که روی افکار ناسازگارانه بیماران مبتال به بیخوابی
بعنوان عوامل مستعد کننده و تداوم بخش بیخوابی تمرکز
میکند .تحقیقات وی نشان داد که بیماران مبتال به
بیخوابی ،طیف گستردهای از افکار ناسازگارانه در مورد
خواب دارند ] . [15وی پیشنهاد داد که راهبردهای
درمانگری شناختی به منظور کمک به بیماران برای تغییر
باورها و بازخوردهای نارساکنش آنها دربارهی خواب ،به
مداخالت رفتاری اضافه شود ]. [16
شخصیت و اختالل در آن میتواند تعدیل کنندهی
دامنهی وسیعی از بدکارکردیهای روانشناختی و متغیرهای
مرضی باشد ] . [17صفات شخصیتی خاص ممکن است
عوامل مستعد کننده و همینطور تداوم بخش مهم بیخوابی
به شمار آیند .مطالعات مختلف نه تنها بر نقش برخی صفات
شخصیتی به عنوان یک عامل سبب شناختی احتمالی برای
بیخوابی متمرکز شدهاند ،همچنین به تأثیر شخصیت روی
پیامد درمان ،به ویژه درمانگری شناختی رفتاری نیز توجه
دارند ،که نتایج برخی پژوهشها نشان دادهاند که بین
ویژگیهای شخصیتی پایه و نتایج درمان رابطه وجود دارد
]. [18دی .اس .ام 5 - .مدلی را برای شخصیت پیشنهاد
داده است که شامل  25صفت میشود که نشانگر توصیف-
گرهای محوری آسیب شناسی شخصیت و ترسیم  5دامنه
گستردهی متشکل از عاطفه منفی ،4کناره گیری،5
خصومت ،6مهار گسستگی 7و روان گسسته گرایی 8است
] . [19مدل جامع شخصیت ،بصورت کلی ،هم از لحاظ
مفهومی و هم از لحاظ تجربی (بعنوان مثال از طریق تحلیل
عاملی) مبنی بر مدل پنج عاملی شخصیت 9است .اگرچه
مدل پنج عاملی که شخصیت را در واژههایی مانند روان
آزردگی ( ،)Nبرونگرایی ( ،)Eباز بودن به تجربه ( ،)Oتوافق
پذیری ( )Aو وجدانی بودن ( )Cتوصیف میکند ،برای
سطح نرمال شخصیت گسترش یافته است ،مطالعات اخیر
نشان داده است که بسیاری از مدلهای موجود برای صفات
ناسازگارانه شخصیت و سبکهای بین شخصی نیز بر اساس
این مدل طراحی شدهاند ]. [20
نتایج پژوهشهایی نشان دادهاند که نمرات پایینتر در

مقدمه
اختالل بیخوابی شایعترین اختالل خواب است که به
صورت نارضایتی از مقدار و کیفیت خواب تعریف شده است
که حداقل با یکی از عالئم :مشکل در شروع خواب ،مشکل
در حفظ خواب و بیدار شدن در اوایل صبح و ناتوانی برای
بازگشتن به خواب ،حداقل  3شب در هفته و به مدت
حداقل  3ماه همراه است ] . [1نسخه پنجم راهنمای
تشخیصی و آماری اختاللهای روانی  ،1بیخوابی "اولیه" و
"ثانویه" را با "اختالل بیخوابی" جایگزین کرده است .این
تغییر ،تأکید میکند که افراد مبتال به اختالل خواب ،عالوه
بر وجود هرگونه اختالل پزشکی یا روانی دیگر ،باید مورد
توجه بالینی مستقل قرار بگیرند ] . [2نتایج پژوهش تیلور 2و
همکاران نشان داده است که افراد مبتال به عالئم بیخوابی
در جمعیت عمومی در معرض خطر باالتری برای ابتال به
افسردگی ،اضطراب ،سوء مصرف مواد ،خودکشی ،اختالل در
کنشوری سیستم ایمنی و بیماریهای قلبی و عروقی
هستند]. [3
بیخوابی یک پدیدهی جهانی است که توسط بسیاری از
افراد تجربه میشود] . [4همچنین ،برخی از پژوهشها
] 6 ،5و  [7نشان دادهاند که  40تا  77درصد دانشجویان از
کیفیت خواب پایین رنج میبرند .دانشجویانی که بیخوابی
مزمن دارند نسبت به افرادی که خواب طبیعی دارند ،بطور
قابل توجهی ،خواب بدتر ،خستگی ،افسردگی ،اضطراب،
استرس ،کیفیت زندگی پایین و استفاده از داروهای
خوابآور یا محرک برای مشکالت خوابشان را گزارش
میدهند]. [4
از روشهای غیر دارویی مورد استفاده برای بیخوابی،
میتوان به تغییر در سبک زندگی ،ماساژ درمانی ،یوگا ،طب
سوزنی ،نور درمانی و تنش زدایی اشاره کرد ] . [8در بین
مداخالت روانشناختی مطرح شده برای بیخوابی ،درمانگری
شناختی رفتاری بیشترین شواهد تجربی را به خود
اختصاص داده است ] . [9درمانگری شناختی رفتاری ،یک
روان درمانگری ساختاریافته ،مشارکتی و مسأله -محور است
که از طریق اصالح افکار ،باورها و بازخوردهای ناسازگارانه و
همچنین سوگیری پردازش اطالعات معیوب ،در صدد
کاهش عالئم بیماران است ] . [10درمان شناختی رفتاری
در چندین پژوهش برای اختالل بیخوابی مورد بررسی قرار
گرفته ] 13 ،12 ،11و  [14و در مجموع نتایج بیانگر
اثربخشی این درمان در کاهش عالئم بیخوابی بوده است.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Taylor

3
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negative affectivity
5 detachment
6 antagonism
7 disinhibition
8 psychoticism
9 Five-Factor Model
4
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دامنهی پاتولوژیک ام.ام.پی.آی 1با نتایج درمانی بهتر ،و
نمرات باالتر با شکست در درمان ارتباط دارد ].[18
همینطور نشان داده شده است که نگرانی ،به صورت منفی
روی پیامدهای درمانی بیخوابی تأثیر میگذارد ].]21
بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که صفات شخصیتی
میتوانند پیامدهای درمانی را پیش بینی کنند.
پیش بینی پیامدهای درمانی از جمله نکات مهم در
شناخت و بکارگیری شیوههای درمانی مناسب است.
همچنانکه ذکر شد پژوهشها بیانگر این بودهاند که
متغیرهای شخصیتی از جمله عوامل پیش بینی کننده و
حتی پیچیده کنندهی پیامدهای درمانی هستند .با توجه به
اینکه دی .اس .ام 5 - .سیستمی را برای تشخیص
اختاللهای شخصیت ارائه میدهد که عالوه بر طبقه بندی
اختاللهای شخصیت ،بر ابعاد ناسازگار صفات نیز تأکید
دارد ،میتوان حضور و شدت صفات شخصیت ارائه شده در
آن را بعنوان متغیرهای احتمالی پیش بینی کننده اثربخشی
درمانگری شناختی رفتاری نیز در نظر گرفت .به این ترتیب،
عواملی که پیش بینی کنندهی درمان هستند نیز مورد
مطالعه قرار میگیرند .عالوه بر این با توجه به اینکه مطالعه
ای که بر اساس صفات شخصیتی دی .اس .ام 5 - .به
پیشبینی پیامدهای درمانگری شناختی رفتاری بر عالیم
بی خوابی بپردازد ،یافت نشد و این بخش پیشنهادی جدید
از نسخه تشخیصی و آماری اختاللهای روانی نیاز به
پژوهشهای بیشتری دارد ،بنابراین ،پژوهش حاضر در پی
تعیین نقش میانجی این صفات شخصیتی در تأثیر
درمانگری شناختی رفتاری بر عالیم بیخوابی دانشجویان
دانشگاه کردستان است.
با توجه به متغیرهای تحقیق ،فرضیهی پژوهش عبارت
است از :صفات شخصیتی پیشنهادی دی .اس .ام 5 - .در
تأثیر درمانگری شناختی رفتاری بر عالیم بی خوابی نقش
تعدیل کننده دارند.

تشخیصی اختالل بیخوابی بودند ،تشکیل داد.
ب) نمونه پژوهش :برای شناسایی این افراد ،از روش
فراخوان و پرسشنامه شدت بیخوابی ( )ISIاستفاده شد.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :تشخیص بالینی
اختالل بیخوابی بر اساس مصاحبه بالینی ،دانشجوی
دانشگاه کردستان بودن ،سن  18تا  35سال و موافقت
شرکت کنندگان برای حضور در پژوهش .پس از ارائه
توضیحات الزم درباره اهداف و نحوه انجام مطالعه ،از بین
افراد شناسایی شده و دارای ویژگیهای مورد نظر ،به روش
داوطلبانه و در دسترس 34 ،نفر از افرادی که داوطلب
همکاری با پژوهشگر بودند به عنوان نمونه در نظر گرفته
شدند که  17نفر در گروه آزمایش و  17نفر در گروه کنترل
قرار گرفتند.
ابزارهای پژوهش
 )1پرسشنامه شدت بیخوابی :در پژوهش حاضر
برای سنجش شدت بیخوابی شرکت کنندگان از مقیاس
شدت بیخوابی که در سال  1993توسط مورین طراحی
شده است ،استفاده شد .این مقیاس دارای  7ماده است که
مشکل در شروع خواب و مشکالت تداوم خواب (هم بیدار
شدنهای شبانه و هم بیدار شدنهای صبح زود) ،رضایت از
الگوی کنونی خواب ،تداخل با کنشوری روزانه ،قابل توجه
بودن آسیب نسبت داده شده به مشکل خواب و درجه
آشفتگی یا نگرانی ایجاد شده توسط مشکل خواب را ارزیابی
میکند .نمره گذاری نتایج به صورت ( 0هرگز) تا ( 4بسیار
شدید) برای  3سؤال اول و ( 0بسیار راضی) تا ( 4بسیار
ناراضی) برای  4سؤال بعدی صورت میگیرد .نمره کل
پرسشنامه از طریق جمع کردن نمره گویهها به دست
میآید و نمرات باالتر نشان دهندهی شدت بیخوابی است
] . [22بنابراین دامنه نمرات بین  0تا  28خواهد بود .نمرات
 15تا  21نشان دهندهی بیخوابی متوسط و  22تا 28
نشان دهنده بیخوابی شدید است .همسانی درونی این
مقیاس در پژوهش تیمپانو 2و همکارانش 0/85 ،به دست
آمده است ] . [22در ایران ،داستانی و همکاران همسانی
درونی این مقیاس را از طریق آلفای کرانباخ  0/72به دست
آوردهاند ]. [23
 )2پرسشنامه شخصیت برای دی .اس .ام:5 - .
مقیاس دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت
پرسشنامه شخصیت برای دی .اس .ام 5 - .بود که در سال

روش
نوع پژوهش
پحوه حایر  ،پحوهشای ازمایشای باا پای
همراه با گروه کنترل می باشد.

ازماون و پا

ازماون

آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری این پژوهش را
تمامی دانشجویانی که در سال تحصیلی  1394 -95در
دانشگاه کردستان مشغول به تحصیل بوده و واجد ضوابط
MMPI
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 2012توسط کروگر 1و همکارانش طراحی شده است و
دارای  220سؤال است که پنج حیطهی شخصیتی
پیشنهادی دی .اس .ام 5 - .و صفات مربوطه آنها را در یک
طیف لیکرت چهار درجهای اندازه گیری میکند ].]17
پاسخگویی به سؤالها در یک طیف لیکرت چهار درجهای از
( 0کامالً مخالفم) تا ( 3کامالً موافقم) است .این پرسشنامه
از  25خرده مقیاس که در  5حیطه کلی قرار میگیرند،
تشکیل شده است .حیطه عاطفه منفی شامل :صفات سلطه
پذیری ،ناامنی جدایی ،اضطراب ،بیثباتی هیجانی و در جا
ماندگی میشود .حیطه کناره گیری شامل :صفات گرایش به
افسردگی ،بدگمانی ،عاطفه محدود ،انزوا طلبی ،اجتناب از
صمیمی شدن و فقدان احساس لذت است .حیطه خصومت
شامل :صفات عوام فریبی ،تقلب ،خصومت ،بیرحمی ،توجه
طلبی و خود بزرگ نمایی میشود .حیطه مهار گسستگی
شامل صفات وظیفه نشناسی ،تحریک پذیری ،حواس پرتی،
کمال گرایی انعطاف ناپذیر و خطر پذیری است .همچنین
حیطه روان گسسته گرایی شامل صفات عجیب و غریب
بودن ،بیانسجامی ادراکی و افکار غیر معمول میشود .عالوه
بر این نمره گذاری بعضی از گویهها (،58 ،35 ،30 ،7
،210 ،177 ،164 ،155 ،142 ،131 ،98 ،97 ،96 ،87،90
 )215بصورت معکوس است .در پژوهش آندرسون 2و
همکاران همسانی درونی هریک از حیطهها باال بوده است.
حیطه مهار گسستگی ،./89 ،عاطفه منفی ،0/93 ،کناره
گیری ،0/93 ،خصومت 0/94 ،و روان گسستهگرایی0/94 ،
] . [24در ایران ،همتی و همکارانش جهت بررسی همسانی
درونی هر یک از پنج حیطه و  25صفت مربوط به آنها از
روش ضریب آلفای کرانباخ استفاده کردند .ضریب آلفا در
حیطه عاطفه منفی  ،0/91کناره گیری  ،0/93خصومت
 ،0/91مهار گسستگی  0/84و روان گسسته گرایی0/93 ،
بوده است.
دامنهی آلفای کرانباخ برای  25صفت نیز از  0/52برای
صفت سلطه پذیری تا  0/91برای صفت عجیب و غریب
بودن ،بوده است ]. [17
عالوه بر این ،شرح جلسات درمانگری شناختی رفتاری
برای اختالل بیخوابی در جدول شماره  1ذکر شده است.

Kruger
Anderson

جدول  .1شرح جلسات درمانگری شناختی رفتاری برای اختالل
بیخوابی
جلسه
جلسه اول

جلسه دوم
و سوم
جلسه
چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه
هشتم و
نهم
جلسه دهم
و یازدهم
جلسه
دوازدهم

اهداف
آموزش اصول روانی خواب و توضیح درباره بیخوابی ،شناسایی
مشکالت و تعیین اهداف ،آموزش روشهای شناسایی افکار
اتوماتیک ،تأکید بر اهمیت یادداشت برداری و پایبندی به تمرینهای
درمانی
ارزیابی افکار اتوماتیک در موقعیتهایی در راستای اهداف جلسه،
بررسی شناختها و باورهای معیوب مرتبط با خواب و بیخوابی،
آموزش بهداشت خواب
بررسی خطاهای شناختی
آموزش تکمیل کامل برگه ثبت افکار ( )TRو همچنین ایجاد پاسخ
سازگارانه و افکار جایگزین
آموزش مهارت حل مسأله؛ ابتدا منطق زیربنایی برای حل مسأله به
مراجع توضیح داده شد و سپس روی مراحل فرآیند حل مسأله
تمرکز شد .آموزش کنترل محرک نیز در این جلسه قرار گرفت.
آموزش تکنیکهای تنفس دیافراگمی ،تن آرامی عضالنی ،روشهای
توقف فکر و توجه برگردانی
شناسایی ،ارزیابی و بازسازی باورهای میانی
شناسایی و ارزیابی باورهای محوری و صورت بندی یک پاسخ سازش
یافتهتر
مرور و جمع بندی مطالب جلسات قبل ،تشویق مراجع به ادامه
فرآیند تمرینها و ادامه کارهای صورت گرفته در جلسات قبل ،همراه
با آموزش در مورد ضرورت تداوم تمرینها

شیوه انجام پژوهش
در مرحله اول به هر دو گروه ،مقیاس شدت بیخوابی
(بعنوان پیش آزمون) و پرسشنامه شخصیت برای دی .اس.
ام 5 - .داده شد ،سپس برای گروه آزمایش مداخله درمانی
اجرا شد و گروه کنترل در این مدت مداخلهای دریافت
نکردند .تعداد جلسات درمانی  12جلسه و زمان هر جلسه
 75دقیقه بود و در هر هفته یک جلسه بصورت انفرادی
تشکیل میشد .پس از اتمام جلسات درمانی که به مدت سه
ماه طول کشید ،پرسشنامهی مربوطه (بعنوان پس آزمون)
به هر دو گروه داده شد .پس از اجرای پس آزمون ،نتایج
آزمونها در اختیار آزمودنیها قرار گرفت و نکات و توصیه-
های الزم به آنها ارائه گردید.
شیوه تحلیل داده ها
دادههای پژوهش با استفاده از نسخه  22نرم افزار اس.
پی .اس .اس .و آزمونهای آماری توصیفی و تحلیل
کوواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج
در جدول  2به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است .هر دو گروه از

1
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لحاظ جنسیت همگن هستند و همینطور میانگین سنی
گروه آزمایش25± 3/39و گروه کنترل  25/71± 4/13است.
عالوه بر این میانگین و انحراف معیار نمرات شدت بیخوابی

طاهره محرابیان و همکاران

( )ISIبه تفکیک پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه
آزمایش و کنترل گزارش شده است (جدول .)3

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی به نفکیک گروههای مورد مقایسه
جنسیت
گروه

تعداد

گروه آزمایش
گروه کنترل

17
17

سن

مونث

مذکر

حداقل

16
15

1
2

20
20

حداک
ثر
32
36

میانگین

انحراف استاندارد

25
25/71

3/39
4/13

جدول .3میانگین و انحراف معیار نمرات شدت بیخوابی به تفکیک پیشآزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل
گروهها
آزمایش
کنترل

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

18/29

4/59

پس آزمون

7/71

4/95

پیش آزمون

17/98

2/89

پس آزمون

17/94

4/16

شد که نتایج آن در جدول  4گزارش شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،درمانگری شناختی رفتاری به میزان
 %65بر روی کاهش نمرات پرسشنامه شدت بیخوابی ()ISI
تأثیر داشته است .همچنین تمام صفات شخصیتی
پیشنهادی دی .اس .ام 5 - .به درجات مختلفی برای درمان
اثر مزاحم داشتهاند.

پس از بررسی نرمال بودن نمرات آزمونها که با استفاده
از آزمون کالموگراف اسمیرنف تأیید شد و همگنی واریانس
که از طریق آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت ،برای
تحلیل دادهها و بررسی تأثیر درمانگری شناختی رفتاری بر
بیخوابی با نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی پیشنهادی
دی .اس .ام ،5 - .از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده

جدول  .4تحلیل کوواریانس اثرات درمانگری شناختی رفتاری بر میزان شدت بیخوابی با نقش تعدیل کننده صفات شخصیتی پیشنهادی دی .اس .ام5 - .
منبع تغییر
اثر پیش آزمون
اثر صفت سلطه پذیری
اثر ناامنی جدایی
اثر اضطراب
اثر بیثباتی هیجانی
اثر درجاماندگی
اثر گرایش به افسردگی
اثر بدگمانی
اثر عاطفه محدود
اثر انزواطلبی
اثر اجتناب از صمیمی شدن
اثر فقدان احساس لذت
اثر عوام فریبی
اثر تقلب
اثر خصومت
اثر بیرحمی
اثر توجه طلبی
اثر خود بزرگ نمایی
اثر وظیفه نشناسی
اثر تحریک پذیری
اثر حواس پرتی
اثر کمال گرایی
اثر خطر پذیری

مجموع مجذورات
59/29
0/29
12/84
2/61
22/19
0/55
17/82
11/39
2/21
3/74
39/94
43/77
0/98
2/39
4/08
0/65
27/20
55/22
6/33
22/39
37/89
1/82
1/44

درجه
آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

میانگین مجذورات
59/29
0/29
12/84
2/61
22/19
0/55
17/82
11/39
2/21
3/74
39/94
43/77
0/98
2/39
4/08
0/65
27/20
55/22
6/33
22/39
37/89
1/82
1/44
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نسبت
F
3/25
0/01
0/70
0/14
1/21
0/30
0/97
0/62
0/12
0/20
2/19
2/40
0/05
0/13
0/22
0/03
1/49
3/03
0/34
1/22
2/08
0/10
0/08

سطح معناداری
0/12
0/90
0/43
0/72
0/31
0/87
0/36
0/45
0/74
0/66
0/19
0/17
0/82
0/73
0/65
0/85
0/26
0/13
0/57
0/31
0/19
0/76
0/78

نسبت مجذور
اتا
0/35
0/003
0/10
0/02
0/17
0/005
0/14
0/09
0/02
0/03
0/27
0/28
0/009
0/02
0/03
0/006
0/19
0/33
0/05
0/17
0/25
0/01
0/01

نشریه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت ،دوره ،17شماره  ،1پیاپی ،32بهار و تابستان  ،1398صص.101-109 :.
Journal of Clinical Psychology & Personality, Vol.17, No.1, Serial 32, Spring & Summer 2019, pp.: 101-109.

اثر عجیب و غریب بودن
اثر بی انسجامی ادراکی
اثر افکار غیر معمول
اثر بین گروهی
اثر خطا

64/02
4/50
1/79
207/84
109/33

1
1
1
1
6

64/02
4/50
1/79
207/84
18/22

3/51
0/24
0/09
11/40

0/11
0/63
0/76
0/01

0/36
0/04
0/01
0/65

مختلف شناختی رفتاری از جمله آموزش اصول روانی،
چالش با افکار اتوماتیک منفی ،نگرشها ،بازخوردها و
فرضیهها و همچنین بازسازی شناختها میتواند باورهای
معیوب فرد به خصوص در مورد بیخوابی را کاهش دهد یا
اصالح کند .مهارت حل مسأله نیز راهبرد مهم این روش
درمانگری است که میتواند به افراد کمک کند که برای
افکار نگران کنندهای که قبل از خواب به ذهنش میآیند و
مانع به خواب رفتنش هستند ،راه حل پیدا کند و به این
ترتیب میزان نگرانیاش کاهش یابد .همچنین ،تکنیک تن
آرامی عضالنی نیز به بیمار کمک میکند که بتواند بدن و
ذهن خود را قبل از خواب در حالت آرامش قرار دهد که در
نتیجه به خواب رفتن سریعتر رخ میدهد .عالوه بر این،
تکنیکهای کنترل محرک و توقف فکر میتواند در کنترل
افکار تکراری قبل از خواب به مراجع کمک کند .مجموع
تکنیکهای فوق باعث کاهش عالئم بیخوابی شرکت
کنندگان در مرحله پس آزمون شد .بنابراین با توجه به
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان گفت
درمانگری شناختی رفتاری به عنوان یک درمان برای
اختالل بیخوابی مؤثر است ] 33 ،32و . [34
صفات شخصیتی میتوانند روی درمانگری شناختی
رفتاری برای بیخوابی ،تأثیر بگذارند .یافتههای پژوهش
حاضر نشان داد که تمام صفات شخصیتی برای نتایج
درمانگری شناختی رفتاری بر شدت بیخوابی اثر مزاحم
دارند ،بنابراین ممکن است روند درمان را با مشکل مواجه
سازند .قابل ذکر است که از میان این متغیرها ،مزاحمت
صفات عجیب و غریب بودن ،خود بزرگنمایی ،توجه طلبی،
فقدان احساس لذت ،اجتناب از صمیمی شدن ،حواسپرتی،
تحریک پذیری و بیثباتی هیجانی بیشتر از سایر صفات بود.
با توجه به اینکه تا زمان حاضر هیچ پژوهشی به بررسی
تأثیر این صفات شخصیتی پیشنهادی دی .اس .ام 5 - .بر
تأثیر درمانگری شناختی رفتاری برای بیخوابی نپرداخته
است ،میتوان گفت که این یافتهها به صورت غیر مستقیم با
نتایج پژوهشهای وندی الر 1و همکاران ] [18و اسپای 2و
همکاران ] [21که در مجموع مبنی بر وجود رابطه منفی
بین صفات شخصیتی ناسازگار و پیامدهای درمانگری

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،پیشبینی پیامدهای درمانگری
شناختی رفتاری بر اساس صفات شخصیتی پیشنهادی دی.
اس .ام 5 - .بود که نتایج پژوهش نشان داد تمام صفات
ناسازگار شخصیت ،به درجات مختلفی برای درمان اثر
مزاحم دارند ،اما بهرغم این تأثیر منفی ،درمانگری شناختی
رفتاری همچنان برای این بیماران اثر یاری کنندهی قاطعی
دارد.
در نگاهی کلی ،میتوان مشاهده کرد که درمانگری
شناختی رفتاری موجب کاهش معنادار نمرات عالئم
بیخوابی افراد در مقیاس شدت بیخوابی شد .کاهش قابل
توجه میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش در طی 12
جلسه درمانگری شناختی رفتاری ،نشان از اثربخشی این
روش درمانی و بهبودی در افراد بود .یافتههای این پژوهش
با یافتههای پژوهشهای پیشین ،همسو است ]،27 ،26 ،25
 29 ،28و  . [30تمامی پژوهشهای یاد شده ،تأیید کننده
درجات مختلف اثربخشی این روش درمانگری بر کاهش
عالئم بیخوابی بودهاند .این نتایج را میتوان تأییدی بر
اهمیت این روش درمانی برای بیخوابی دانست .درمانگری
شناختی رفتاری ،روش درمانی برای بی خوابی است که
پیشینهی تجربی زیادی دارد ] [31و تأثیرات متوسط تا
زیادی روی بیداری شب ،از جمله تأخیر در شروع خواب و
بیدار شدنهای مکرر دارد .بطور خالصه و با توجه به مطالب
ذکر شده ،با توجه به محتوا و فرایند جلسات ،میتوان گفت
با در نظر گرفتن نقش باورهای نارساکنش افراد مبتال به
بیخوابی درباره علتهای بیخوابی و روشهای بهبود خواب
و نیز پنداشت کاهش کنترل بر خواب در آنها ،دلیل
اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری ،تمرکز آن بر شناسایی
و نقد باورهای مربوط به خواب و بیخوابی آنها و اسنادهای
آسیب دیدهای است که باعث افزایش پریشانی و بازداری از
حل مسأله به طور مؤثر میشود .بنابراین به درمانجو کمک
میکند تا تفکرات و باورهای نارساکنش خود را به چالش
بکشد ،برداشت خود را درباره بیماری مورد بازنگری قرار
دهد ،از رفتارهای ایمنی که در کوتاه مدت ممکن است مؤثر
باشند اما در حقیقت باعث تداوم بیخوابی میشوند اجتناب
کند .همچنین ،بیمار یاری میشود که به طور مؤثر با مشکل
کنار بیاید و از این چرخه معیوب رهایی یابد .روشهای
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شناختی رفتاری بر بیخوابی بوده است ،همسو هستند.
همچنین پژوهشهای پارک 1و همکاران ] [7حاکی از وجود
رابطه مثبت بین اجتناب از آسیب و شدت بی خوابی و
رابطه منفی بین همکاری و شدت بیخوابی است .عالوه بر
این پژوهش روشان و همکارانش نشان دهندهی رابطه بین
استرسهای روانی و مشکالت خواب است ] . [35همینطور
یافتههای پژوهشهای الند 2و همکارانش ] [5و وینسنت و
والکر [36] 3که در مجموع نشان دهندهی رابطه منفی بین
صفات شخصیتی ناسازگار و مشکالت خواب است ،تأیید
کننده این نتایج است .به نظر میرسد که صفت شخصیتی
روان آزردگی پیامدهای درمان را با مشکل مواجه میکند.
برخی از پژوهشگران روانآزردگی را همان عاطفهی منفی
نامیدهاند و آن را عامل آسیبپذیری در برابر اختاللهای
روانی ذکر کردهاند ] . [37با توجه به اینکه یکی از اصول
مهم درمانگری ،برقراری اعتماد و اتحاد درمانی با بیمار
است ،و این خود یک عنصر درمانی و عامل شفا بخش
محسوب میشود ،افرادی که در حیطه کناره گیری و
خصومت نمرات باالتری میگیرند ،بر اساس صفات
شخصیتی آنها ،ممکن است نسبت به فرآیند درمان مقاوم
باشند و کمتر از درمان بهرهمند شوند.
از آنجاییکه صفات شخصیتی افراد دارای اعتبار
پیش بینی برای عوامل بالینی از جمله انتخاب درمان ،مدت
و فراوانی درمان هستند ] [20و در پژوهش حاضر نیز نشان
داده شد که آنها نقش تعدیل کنندهای در تأثیر درمانگری
دارند ،بنابراین پیشنهاد میشود که در درمانگری شناختی
رفتاری برای بیخوابی ،عالوه بر اینکه روی مؤلفههای
شناختی ،هیجانی و رفتاری تمرکز میشود ،به صفات
ناسازگار شخصیت درمانجویان نیز توجه شود که هم خود
این صفات در کانون درمان قرار بگیرند و هم تأثیر منفی
آنها روی پیامدهای درمانی کمتر شود.
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دیگر میتواند به نتیجه گیریهای دقیقتر منجر گردد.
همچنین توصیه میشود که از نتایج این پژوهش در مراکز
درمانی و مشاورهای دانشجویی توسط متخصصین بهداشت
روانی استفاده شود.
سپاسگزاری
از تمامی کسانی که در اجرای این پژوهش هرگونه
همکاری داشتند ،بینهایت سپاسگزاریم.
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