تاريخ دريافت مقاله06/67/60 :
تاريخ بررسی مقاله06/60/51 :
تاريخ پذيرش مقاله06/56/06 :

مجله دست آوردهای روانشناختی
(علوم تربيتی و روانشناسی)
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،پاييز و زمستان 5106
دورهی چهارم ،سال  ،1-50شمارهی 0
صص505-500 :

بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت
خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر


سودابه بساک نژاد

اعظم آقاجانی افجدی
یداهلل زرگر





چکیده
هدف از اين پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کيفيت
خواب و کيفيت زندگی دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز بود .آزمودنیها با
استفاده از طرح پيش آزمون– پس آزمون با گروه کنترل انتخاب و به پرسشنامهی کيفيت
خواب پيتزبورگ و پرسشنامهی کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند .در دو
گروه (آزمايشی و کنترل)  51نفر گماشته شدند .گروه آزمايش به مدت  0جلسه تحت
گروه درمانی قرار گرفت در حالی که گروه کنترل هيچ درمانی دريافت نکرد .دادهها با
استفاده از نرم افزار آماری  SPSSتحليل شدند .نتايج نشان داد که درمان شناختی مبتنی
بر ذهن آگاهی به صورت معنیداری کيفيت خواب را بهبود بخشيده است اما بر کيفيت
زندگی تأثير نداشته است .اين يافتهها نشان میدهد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی میتواند برای افراد دارای کيفيت خواب نامطلوب مفيد باشد.

کلید واژگان :درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ،کيفيت خواب ،کيفيت زندگی ،درمان
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مقدمه
خواب مؤلفهی حياتی برای عملکرد جسمانی و روانی است .فقدان خواب با خستگی
روزانه ،نقص عملکرد شناختی ،اختالالت خلقی و افسردگی در ارتباط است .کمبود خواب
پيشبينی کنندهی تصادفات جادهای و حوادث شغلی است و بر سيستم ايمنی بدن تأثير مخربی

میگذارد (چارتير -کاسلر و داويدسون.)0667 ،1

بای سی ،رينولد ،مانک ،برمن و کوپفر ،)5000( 2کيفيت خواب را شامل تعيين الگوهای

بدکاری خواب از جمله کيفيت خواب ،دير به خواب رفتن ،کفايت خواب ،دورهی خواب،
اختالل خواب ،استفاده از داروهای خوابآور و خواب آلودگی در طول روز تعريف میکنند.
کيفيت خواب شامل جنبههای کيفی خواب مثل مدت زمان نهفته خواب و برانگيختگیهای
مرتبط با آن و جنبههای عينی مثل عمق يا آرامش دهندگی خواب میباشد (هاياشينو ،يامازاکی،

تاکه گامی ،ناکاياما ،سوکه جيما و همکاران .)0656 ،3کيفيت خواب نامطلوب ممکن است در
نتيجه خستگی روزمره ،کاهش انرژی و بیخوابی به وجود آيد و به صورت منفی بر کيفيت
زندگی افراد تأثير گذارد (چارتير -کاسلر و داويدسون .)0667 ،نشانههای جسمانی و شناختی
کيفيت خواب ضعيف شامل خستگی ،فقدان تمرکز ،آستانه درد کم ،اضطراب ،عصبی بودن،
تفکر انعطافناپذير و فقدان اشتياق است (هاياشينو و همکاران.)0656 ،
شايعترين اختالل خواب بیخوابی است که ده درصد از جمعيت عمـومی آن را تجربه

میکننـد و واجد شـرايط تشـخيص بیخوابی هستند (انگ ،شاپيرو ،مانبر .)0660 ،4بیخوابی
پايدار به صورت مشکل در به خواب رفتن يا تدوام خواب برای حداقل يک ماه تعريف

میشود (ادينگر و مينز .)0661 ،5بر اسـاس مالکهای راهنمای تشخـيصی آماری بيـماریهای
روانی ،مشکل در به خواب رفتن ،شکايت از خوابی که کافی و ترميم کننده نيست و تداوم اين
مشکالت حداقل به مدت يک ماه ،اختالل بیخوابی تلقی میشود (دادستان .)5101 ،يافتههای
تحقيقی ادينگر و مينز ( )0661نشان میدهد که بیخوابی میتواند باعث بروز مشکالتی مثل
Chartier- kasler & Davidson
Buysse, Reynolds, Monk, Berman, & Kupfer
Hayashino, Yamazaki, Takegami, Nakayama, Sokejima, & et al
Ong, Shapiro, & Manber
Edinger & Means
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ناتوانی در تصميمگيری در موارد بحرانی ،نارضايتی شخصی ،کاهش عملکرد شناختی ،اختالل
حافظه و کاهش توجه گردد .دانشجويان با توجه به فشار روانی در محيط خوابگاهها ممکن
است کيفيت خواب نامطلوب را تجربه کرده که پيامد آن ،کاهش کيفيت عملکرد روزانه است
(قريشی و آقاجانی.)5107 ،
کاهش کيفيت خواب با نارضايتی از کيفيت زندگی همراه است .يافتههای پژوهشی ليو

1

( )0660نشان میدهد که هر فردی بر اساس ادراک ذهنی خود از مقولههايی همچون ،سالمت
جسمی ،سالمت روان ،روابط اجتماعی و خانوادگی و اميد به زندگی ،کيفيت زندگی را

توصيف میکند .مالکينا -پيخ و پيخ )0660( 2توصيف میکنند که بر اساس معيارهای سازمان
بهداشت جهانی ،انتظارات و ارزشهای اجتماعی میتوانند رضايت از زندگی را شکل دهند و
بر اساس آن مفاهيم اجتماعی ،روانی و معنوی افراد پايهگذاری میشود .يافتههای باقری،
شهابی ،ابراهيمی و عاليینژاد ( )5101نشان میدهد که ارتباطات اجتماعی مطلوب ،ايفای
نقشهای اجتماعی مثبت ،تعامالت خانوادگی سازگارانه ،شرايط جسمانی مطلوب ،توانايی
انجام کار در خانه و بيرون از جمله مواردی هستند که کيفيت زندگی مطلوب را ايجاد میکنند.
يکی از روان درمانیهای رايج در بهبود کيفيت خواب ،درمان شناختی رفتاری است که
شامل چندين مؤلفه همچون محدود سازی خواب ،کنترل محرک يا آموزشهای آرام بخشی
همراه با يک مؤلفهی شناختی مثل بازسازی شناختی میباشد (انگ و همکاران0660 ،؛ اسپی،
انجليس ،تسير و هاروی .)0665 ،3تيکوتزکی و سده )0656( 4نشان میدهند که درمان

شناختی -رفتاری در کاهش زمان آغاز خواب ،5بيدار شدن پس از آغاز خواب 6و بهبود کيفيت
خواب اثربخش میباشد .در حالی که اين يافتهها فوايد درمان شناختی رفتاری را بر روی
خواب نشان میدهد ،اثر آن بر ديگر ابعاد خواب مثل کيفيت خواب ،عملکرد روزانه و
برانگيختگی در خواب کمتر روشن است (انگ و همکاران0660 ،؛ ساتيا و پيگون.)0662 ،7
Liu
Makina-pykh & Pykh
Espie, Inglis, Tessier, & Harvey
Tikotzky & Sadeh
sleep onset latency
wake time after sleep onset
Sateia & Pigeon
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افرادی که مشکل بیخوابی در آغاز خواب يا بعد از به خواب رفتن دارند ،ميزان بااليی از

برانگيختگی را نسبت به افراد عادی نشان میدهند (مورين ،رودريگو و ايورس )0661 ،1و
سطوح باالتری از برانگيختگی و نگرانی پيش از خواب را نشان میدهند (هاروی0661 ،؛
مورين و همکاران .)0661 ،برانگيختگی شناختی بيش از برانگيختگی فيزيولوژيکی باعث
بیخوابی میشود .برانگيختـگی شناختی میتواند به صورت نگرانی ،نشخوار ذهنی ،افکار
مزاحم ،مشکل در کنترل افکار هيجانی متجلی شود (مورين.)5001 ،
يافتههای انگ و همکاران ( )0660نشان میدهد که افراد دارای کيفيت خواب نامطلوب،
سطوح باالتری از نشخوار ذهنی پيش از خواب را گزارش میکنند و شناختهای منفی
بيشتری دربارهی خواب در مقايسه با افرادی که خوب میخوابند ،دارا هستند .سطح فعاليت
شناختی قبل از خواب ،شدت و محتوای آنها ممکن است نشان دهندهی جنبههايی از
برانگيختگی خواب باشند .مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی يک برنامهی گروهی کوتاه مدت
است و با عنوان برنامهی کاهش فشار روانی مبتنی بر ذهن آگاهی شناخته میشود (مورين،
 .)0662اين برنامه يک مداخلهی روانی اجتماعی است که در کاهش نگرانی و سالمت روان

بزرگساالن تأثيرگذار میباشد (اسپکا ،کارلسون ،گودی و انجن .)0666 ،2در اين برنامه به افراد
آموزش داده میشود که افکارشان را زير نظر بگيرند و رابطهای غير متمرکز با محتوای ذهنی
خود داشته باشند و رويکرد عينی و کنجکاوانه به تفکرات و احساسات را آموزش میدهد.

در تحقيقی يوک ،لی و رو )0660( 3گزارش کردند که نمرههای کيفيت خواب پيتزبورگ

در بين  50بيمار با اختالالت اضطرابی و بیخوابی بعد از  0هفته برنامهی درمان شناختی مبتنی

بر ذهن آگاهی بهبود معنیداری يافته است .بريتون ،شاپيرو ،پن و بوتزين ،)0661( 4پيامدهای
بیخوابی  7زن دارای بیخوابی را به دنبال برنامهی کاهش تنش مبتنی بر ذهن آگاهی بررسی
کردند و دريافتند که بيدار شدن حين خواب در طول شب در آنها کاهش يافته بود .گروس،

کرايتزر ،رايلی -اسپونج ،رايل ،وينبوش و همکاران ،)0655( 5تأثير دو درمان شناختی مبتنی بر
1- Morin, Rodrigue, & Ivers
2- Speca, Carlson, Goodey, & Angen
3- Yook, Lee, & Ryu
4- Britton, Shapiro, Penn, & Bootzin
5- Gross, Kreitzer, Reilly-Spong, Wall, Winbush, et al
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ذهن آگاهی و دارو درمانی را بر روی بیخوابی مورد ارزيابی قرار دادند .درمان شناختی مبتنی
بر ذهنآگاهی در طی هشت جلسه بر روی گروه آزمايش انجام شد .همچنين گروه دوم در
طی هشت جلسه هر شب به ميـزان سه ميلیگرم ازوپيکالن دريافت میکردند .در پايان ،گروه
آزمايشی که روان درمانی دريافت کرده بودند بهبود معنیداری در کل زمان خواب ،کارآمدی
خواب و کيفيت خواب در مقايسه با گروههای ديگر به دست آوردند.

ناکامورا ،لپسچيتزا ،الندوارب ،کانا و وسب )0655( 1تأثير دو جلسه آموزش ذهن آگاهی

را بر روی کيفيت خواب و کيفيت زندگی در افراد مبتال به فشار روانی پس آسيبی مورد
بررسی قرار دادند .نتايج حاکی از تأثيرگذاری آموزش بر بهبود کيفيت خواب بود اما از لحاظ
متغير کيفيت زندگی تفاوت معنیداری به دست نيامد .علی رغم تحقيقات بسيار در زمينهی
تأثير اين نوع درمان بر بیخوابی در خارج از کشور ،تاکنون تحقيقی از نوع مداخلهی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی کيفيت خواب در داخل کشور انجام نشده است .بنابراين،
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزايش
کيفيت زندگی و کيفيت خواب دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز میباشد.

فرضیههای پژوهش
فرضيه  -5درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزايش کيفيت خواب دانشجويان
دختر میشود.
فرضيه  -0درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث افزايش کيفيت زندگی دانشجويان
دختر میشود.

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری شامل کليهی دانشجويان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهيد چمران بودند
که در سال تحصيلی  ،5100-06به تحصيل اشتغال داشتند .در پژوهش حاضر برای انتخاب
نمونه ،از روش نمونهگيری تصادفی چند مرحلهای استفاده گرديد .ابتدا از ميان دانشکدههای
1- Nakamuraa, Lipschitza, Landwardb, Kuhna, & Westb
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مختلف دانشگاه ٬پنج دانشکدهی علوم ،اقتصاد و علوم اجتماعی ،کشاورزی ،ادبيات و الهيات
به صورت تصادفی انتخاب شدند .سپس در هر دانشکده تعدادی کالس به صورت تصادفی
انتخاب و ابزار پژوهش به دانشجويان دختر هر کالس داده شد .با اين روش از بين کليهی
دانشجويان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهيد چمران در سال تحصيلی  ،5100-06تعداد
 166نفر به عنوان نمونهی اوليه انتخاب گرديد و مورد آزمون قرار گرفتند .از اين تعداد105 ،
نفر در آزمون کيفيت خواب نمرهی باالتر از  1کسب نمودند .سپس  16نفر به طور تصادفی به
دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند.

ابزار پژوهش
سیاههی کیفیت خواب پیتزبورگ
سياههی کيفيت خواب پيتزبورگ( 5بایسی و همکاران )5000 ،جهت اندازهگيری کيفيت
و الگوهای خواب در طی يک ماه گذشته ساخته شده است .اين پرسشنامه هفت عامل کيفيت
ذهنی خواب ،تأخير در به خواب رفتن ،طول مدت خواب ،خواب مفيد ،اختالالت خواب،
مصرف داروهای خوابآور و اختالل عملکرد روزانه را میسنجد و شامل  50گويه است.
آزمودنیها به طيفی از پاسخها از هيچ (صفر) ،کمتر از يک بار در طول هفته ( ،)5يک يا دو بار
در طول هفته ( )0و سه مرتبه يا بيشتر در طول هفته نمره ( )1پاسخ میدهند .نمره کل باالتر از
 1نشان دهندهی کيفيت خواب ضعيف است .بایسی و همکاران ( )5000پايايی را برابر ،6/01
برتولوزی ،فاگوندس ،سانتوس ،هاف ،دارتورا ،مايوزو و همکاران )0655( 0ضريب پايايی به
روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه را برابر  6/00و افخم ابراهيمی ،قلعهبندی ،صالحی ،کافيان
تفتی ،وکيلی و همکاران ( )5107پايايی را برابر  6/70گزارش میکنند .در تحقيق کنونی نيز
پايايی اين مقياس به روش آلفای کرونباخ برابر با  6/70به دست آمد .همچنين يافتههای
حاصل از تحليل مواد نشان داد که همبستگی بين آيتمها و نمرهی کل کيفيت خواب بين 6/51
تا  6/70متغير میباشد و همگی ضرايب در سطح  6/665معنیدار بودند.
1- The Pittsburg Sleep Quality Index
2- Bertolazi, Fagondes, Santos Hoff, Dartora, Miozzo, & et al
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پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
فرم کوتاه مقياس ارزيابی کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( ،)5000دارای  00گويه
است که دو سؤال آن در خصوص احساس کلی فرد از کيفيت زندگی خويش و مابقی سؤاالت
احساس و رفتار فرد را در دو هفتهی اخير در حيطههای :بهداشت و سالمت جسمی
(فعاليتهای فيزيکی ،وابستگی به مواد و داروهای کمکی ،تحرک ،درد و احساس ناراحتی،
خواب و استراحت و توانايی انجام کارها) ،سالمت روان شناختی (احساس نسبت به وضع
ظاهری بدن ،احساسات مثبت و منفی ،يادگيری ،تفکر ،حافظه و تمرکز ،اعتماد به نفس و
روحيه و رفتارهای شخصيتی) ،روابط اجتماعی (روابط شخصی ،حمايت اجتماعی و
فعاليتهای جنسی) و محيط اجتماعی (منابع مالی ،آزادی و امنيت فيزيکی ،دسترسی به
مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی ،محيط خانه ،فرصتهای اجتماعی ،محيط فيزيکی مانند
آلودگی ،سر و صدا ،ترافيک و حمل و نقل) را بررسی میکند (عمرانیفرد ،اسماعيلینژاد،
مرائی و داورپناه جزی .)5100 ،نمرهی هر گويه از ( 5خيلی کم ،هرگز ،خيلی ناراضیام) تا 1
(خيلی زياد ،هميشه ،خيلی راضیام) قرار دارد .الزم به ذکر است که سؤالهای  2 ،1و  01به
صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .هرچه فرد نمرهی باالتری در اين مقياس به دست آورد
نشان دهندهی کيفيت زندگی باالتری است .پايايی پرسشنامه کيفيت زندگی توسط گروه
سازندگان مقياس کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( ،)5000ميزان آلفای کرونباخ را بين
 6/00تا  6/02گزارش میکنند که نشان دهندهی همسانی درونی خوب است.
در ايران نيز نصيری ( )5101برای پايايی مقياس از سه روش بازآزمايی (با فاصله سه
هفتهای) تنصيفی و آلفای کرونباخ استفاده کرد که به ترتيب برابر با  6/07 ،6/07و  6/02بود.
در تحقيق کنونی ميزان آلفای کرونباخ برابر  6/06به دست آمد .سازمان جهانی بهداشت
( )5000برای تعيين روايی اين فرم از پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی فرم
بلند 5استفاده میکند ،که نتايج ضرايب همبستگی همگی در سطح  6/665معنیدار هستند .در
تحقيق نجات ،منتظری ،هالکويی ،کاظم و مجدزاده ( ،)5101ميزان همبستگی بين تمام سؤاالت
همبستگی قابل قبولی بين  6/50تا  6/00داشتند .در پژوهش حاضر نيز برای تعيين روايی از
)1- World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL-100
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تحليل مواد به صورت همبستگی هر بُعد با تک تک سؤاالت استفاده شد .دامنههای ضريب
همبستگی بين  6/26تا  6/70بود و در سطح  6/65معنیدار بودند.

روش اجرای پژوهش
محتوای جلسات پژوهش حاضر بر اساس رويکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و با تکيه
بر اصول نظری و فنون درمانی در هشت جلسه طراحی و اجرا شد (سگال ،ويليامز و تيزدال،5
.)0660
جلسه اول :توجه به هدايت خودکار و آموزش حضور ذهن.
جلسه دوم :رويارويی با موانع ،تمرين بر روی حسهای ناراحت ،سرگردانی ذهنی و
عادات تکرار شونده ذهن ،تمرين در دنيای واقعی.
جلسه سوم :حضور ذهن از تنفس ،مراقبه نشستن به عنوان تمرين حضور ذهن ،رويارويی
با افکار از طريق تحت کنترل در آوردن آنها ،بازشناسی الگوهای افکار خودکار ،عموميت
بخشی به تمرين فضای تنفس  1دقيقهای.
جلسه چهارم :ماندن در زمان حال ،تماس راحت ،کشف تجربه ،دلبستگی و بيزاری،
محدود کردن و گسترش توجه ،توجه به شناختهای معيوب ،درگير شدن و جايگزينی آنها.
جلسه پنجم :اجازه /مجوز ،ايجاد رابطهای متفاوت با تجربه ،چگونگی ايجاد و استفاده از
پذيرش ،استفاده از فضای تنفس -دستورالعملهای گسترده ،ادامهی شيوههای شناختی.
جلسه ششم :افکار حقايق نيستند ،رويارويی با افکار در شناخت درمانی و رويکرد درمان
شناختی حضور ذهن ،ديدن "نوار در ذهن" برای آگاهی از آنچه در ذهن میگذرد ،آماده شدن
برای آينده ،ادامهی شيوههای شناختی.
جلسه هفتم :چطور میتوانم به بهترين شکل از خود مراقبت کنم ،توجه به ارتباط بين
فعاليت و خلق ،شناسايی نشانههای خود ،برنامه فعاليت برای رويارويی با خطر ،پيشگيری از
عود.
جلسه هشتم :بازنگری مطالب گذشته ،نگاه رو به جلو ،برنامه فعاليت برای پيشگيری از
عود مجدد.
1- Segal, Williams, & Teasdale
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یافتههای توصیفی
جدول  ،5ميانگين ،انحراف معيار ،کمترين و بيشترين نمرهی کيفيت خواب و کيفيت
زندگی را در نمونهی اوليه نشان میدهد.
جدول  .5يافتههای توصيفی نمرهی کيفيت خواب و کيفيت زندگی در نمونهی اوليه
متغیر
کيفيت خواب
کيفيت زندگی

میانگین
0/70
06/61

انحراف معیار
1/05
50/07

کمترین
1
26

بیشترین
57
551

تعداد
166
166

همان گونه که در جدول  5مشاهده میشود ميانگين و انحراف معيار نمرهی کيفيت خواب
در نمونهی اوليه به ترتيب برابر  0/70و  1/05میباشد .همچنين ميانگين و انحراف معيار
نمرهی کيفيت زندگی برابر  06/61و  50/07میباشد.
جدول  0ميانگين و انحراف معيار نمرهی کيفيت خواب را در گروه آزمايش و کنترل ،در
مرحلهی پيش آزمون و پس آزمون نشان میدهد.
جدول  .0يافتههای توصيفی نمرههای کيفيـت خـواب در آزمـودنیهـای گـروه آزمـايش و کنتـرل در
مرحلهی پيش آزمون و پس آزمون
متغیر

مرحله
پيش آزمون

کيفيت خواب
پس آزمون

شاخص آماری میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین تعداد
آزمايش
کنترل
کل
آزمايش
کنترل
کل

0/20
0/20
0/00
2/10
7/01
0/06

1/10
0/06
0/01
5/07
0/25
0/70

0
0
0
5
2
5

50
50
50
0
50
50

51
51
16
51
51
16

همان طور که مندرجات جدول  0نشان میدهد ميانگين نمرهی کيفيت خواب در گروه
آزمايش در مرحلهی پيش آزمون برابر  0/20و در گروه کنترل برابر  0/20میباشد .همچنين
نمرهی کيفيت خواب در گروه آزمايش در مرحلهی پس آزمون برابر  2/10و در گروه کنترل
برابر  7/01میباشد .جدول  1ميانگين و انحراف معيار نمرهی کيفيت زندگی را در دو گروه
آزمايش و کنترل ،در مرحلهی پيش آزمون و پس آزمون نشان میدهد.
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جدول  .1يافتههای توصيفی نمرهی کيفيت زندگی در آزمودنیهای گروه آزمايش و کنترل در مرحلهی
پيش آزمون و پس آزمون
مرحله
متغیر

کيفيت
زندگی

شاخص آماری میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین تعداد
51
01
10
55/70
70
آزمايش
51
07
20
52/01
71/07
کنترل
پيش آزمون
16
07
20
51/07
70/20
کل
51
566
76
7/01
00/01
آزمايش
51
556
20
57/01
01/10
کنترل
پس آزمون
16
556
20
51/11
01
کل

مندرجات جدول  1نشان میدهد که ميانگين نمرهی کيفيت زندگی در گروه آزمايش در
مرحلهی پيش آزمون برابر  ،70و در گروه کنترل برابر  71/07میباشد .همچنين ميانگين نمرهی
کيفيت زندگی در مرحلهی پس آزمون در گروه آزمايش برابر  00/01و در گروه کنترل برابر
 01/10میباشد .معنیداری اين يافتهها در قسمت مربوط به فرضيههای پژوهش مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.

بررسی همگنی واریانسها
جدول  2نتايج آزمون همگنی واريانسها (لوين) را بين متغيرهای وابسته در دو گروه
آزمايش و کنترل در مرحلهی پيش آزمون نشان میدهد.
جدول  .2نتايج آزمون همگنی واريانسها (لوين) بين متغيرهای وابسته در دو گروه آزمـايش و کنتـرل
در مرحلهی پيش آزمون
F
کيفيت خواب
کيفيت زندگی

6/660
1/50

درجه آزادی8
5
5

درجه آزادی2
00
00

sig
6/00
6/60

همان طور که در جدول  2مشاهده میشود آزمون لوين در هر دو متغير کيفيت خواب
 6/660و کيفيت زندگی  1/50معنیدار نمیباشند .بنابراين واريانس دو گروه آزمايش و کنترل
در کيفيت خواب و کيفيت زندگی معنیدار نيست و در نتيجه فرض همگنی واريانسها تأييد
میشود.
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یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش
در پژوهش حاضر جهت آزمون فرضيهها از روش تجزيه و تحليل کوواريانس چند
متغيری استفاده شد .اين امر به دليل وجود دو متغير وابسته بود که لزوم استفاده از روشهای
چند متغيری را ايجاب مینمود .به منظور آزمون فرضيهی  5تحليل کوواريانس چند متغيری با
کنترل پيش آزمون انجام گرفت .جدول  1نتايج حاصل از بررسی فرضيه را نشان میدهد.
مندرجات جدول  1نشان میدهد که بين گروه آزمايش و کنترل از لحاظ متغيرهای وابسته
در سطح  P6/665تفاوت معنیداری وجود دارد ،بنابراين فرضيه  5تأييد میشود .بر اين
اساس میتوان بيان داشت که دستکم در يکی از متغيرهای وابسته (کيفيت خواب و کيفيت
زندگی) بين دو گروه ،تفاوت معنیداری وجود دارد .جهت پی بردن به اين تفاوت ،تحليل
کوواريانس يک متغيری در متن مانکوا انجام گرفت که نتايج آن در جدول  0درج شده است.
ضريب اندازه اثر نشان میدهد که  27درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخلهی آزمايشی
است .توان آزمون برابر  6/00میباشد.
جدول  .1نتايج حاصل از تحليل کوواريانس چند متغيری بر روی ميانگين نمرههای پس آزمون کيفيت
خواب و کيفيت زندگی دانشجويان دو گروه آزمايش و کنترل
نام آزمونها

مقدار

6/27
اثر پياليی
6/10
الندای ويلکز
گروه
6/06
اثر هتلينگ
بزرگترين ريشه روی 6/06

نسبت
F
56/10
56/10
56/10
56/10

درجه آزادی درجه آزادی سطح
خطا
فرضیهها
P
6/665
01
0
6/665
01
0
6/665
01
0
6/665
01
0

اندازه
اثر
6/27
6/27
6/27
6/27

توان
آزمون
6/00
6/00
6/00
6/00

جدول  .0نتايج حاصل از تحليل کوواريانس يک متغيری در متن مانکوا بر روی ميانگين نمرههای پس
آزمون کيفيت خواب آزمودنیهای گروه آزمايش و کنترل
سطح اندازه
مجموع درجه میانگین
منبع تغییرات
متغیر
F
معنیداری اثر
مجذورات آزادی مجذورات
6/60 6/00 5/11 7/60
5
پيش آزمون 7/60
6/10 6/665 52/76 07/06
5
07/06
گروه
کيفيت خواب
2/05
02 556/00
خطا

توان
آزمون
6/00
6/01
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همان طور که جدول  0نشان میدهد بين آزمودنیهای گروه آزمايش و کنترل از لحاظ
متغير کيفيت خواب در سطح  P6/665تفاوت معنیداری وجود دارد .ضريب اندازه اثر نشان
میدهد که  10درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخلهی آزمايشی است و توان آزمون برابر
 6/01میباشد.
همان طور که جدول  7نشان میدهد بين آزمودنیهای گروه آزمايش و کنترل از لحاظ
متغير کيفيت زندگی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  .7نتايج حاصل از تحليل کوواريانس يک متغيری در متن مانکوا بر روی ميانگين نمرههای پس
آزمون کيفيت زندگی آزمودنیهای گروه آزمايش و کنترل
سطح اندازه توان
مجموع درجه میانگین
منبع تغییرات
متغیر
F
معنیداری اثر آزمون
مجذورات آزادی مجذورات
6/61 6/665 6/00 6/65 0/60
5
0/60
پيش آزمون
6/61 6/661 6/77 6/60 56/10
5
56/10
گروه
کيفيت زندگی
501/057 02 0000/050
خظا

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش در پی پاسخگويی به اين سؤال بود که آيا درمان شناختی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر کيفت خواب و کيفيت زندگی دختران دانشجو مؤثر است؟ يافتهها نشان میدهند که
اين روش درمانی در افزايش کيفيت خواب مؤثر میباشد .بنابراين درمان شناختی مبتنی بر
ذهن آگاهی باعث بهبود کيفيت خواب در آزمودنیهای گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل
در مرحلهی پس آزمون شده است .نتايج اين پژوهش با يافتههای تحقيق انگ و همکاران
( ،)0660وينبوش ،گروس و کريتزر ،)0667( 5ری و کريجی ،)0667( 0هيدنريش ،تين ،پفالگ،
ميشل و ميشاالک ،)0660( 3يوک و همکاران ( )0660بريتون و همکاران ( )0661همسو است.

اساس درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی يافتن حضور ذهن در هر لحظه ،جلوگيری از
نشخوارهای ذهنی ،کنترل نسبت به وقايع روزانه ،بازشناسی الگوهای افکار خودکار با تمرکز بر
1- Winbush, Gross, & Kreitzer
2- Ree & Craigie
3- Heidenreich, Tuin, Pflug, Michal, & Michalak
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تنفس ،تمرکز و يکپارچه بودن بيشتر ،توجه به شناختهای معيوب و استفاده از پذيرش و
رويارويی با افکار میباشد .اين روش با تمرکز بر ريشهی اصلی بیخوابی منجر به بهبود
خواب میگردد .سگال و همکاران ( )0660توصيف میکنند که حذف رفتارهای معيوب مانند
شرطی شدن نسبت به محيط خاص برای خوابيدن يا زمان خوابيدن يکی از حساسترين
مؤلفهها در درمان مشکالت خواب محسوب میشود .در حالت توجه آگاهانه که در ضمن
درمان به آن دست پيدا میکنيم ،اطالعات از تجربيات معيوب به طرف تجربهی کنونی چرخش
پيدا میکند.
آموزش ذهنآگاهی به افراد ياد میدهد که چگونه مهارتهای عادتی را از حالت خود
خارج سازند و به وسيلهی تمرکز بر تنفس باعث تغيير جهت دادن منابع پردازش اطالعات
شوند .بنابراين ،در آموزشهای ذهن آگاهی فرد ياد میگيرد که تالش برای کنترل خواب را
متوقف کنند و به صورت متفاوتی با تفکرات و احساسات خود ارتباط برقرار کنند (پيت و
هوگارد .)0655 ،1افرادی که دارای کيفيت خواب نامطلوبی میباشند تمايل دارند تا هر مشکلی

را مثل احساس خستگی ،بیحالی ،کاهش عملکرد و اختالالت خلقی خود را به خواب ربط
دهند .ذهن آگاهی توجه به نشانههای خستگی و عملکرد پايين مرتبط با خواب آلودگی را
افزايش میدهد .دانشجويان اغلب به دليل قرار گرفتن در شرايط رقابتآميز با همکالسیهای
خود ،تجربهی زندگی در محيط جمعی و دشواری در يادگيری حجم دروس زياد در طول يک
ترم درسی با احساس خستگی و بیخوابی روبرو میشوند و برنامهی ذهن آگاهی باعث
افزايش تمرکز ذهنی آنها و سطح بهداشت خواب میگردد.
يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به
بهبود کيفيت زندگی در آزمودنی های گروه آزمايش نشده است .نتايج اين پژوهش با يافتههای
ناکامورا و همکاران ( ) 0655همخوان بوده است .با توجه به اينکه کيفيت خواب نامطلوب
پيامد منفی برای سالمتی ،عملکرد و کيفيت زندگی دارد ،پژوهشگران انتظار داشتند تا اين
درمان با افزايش بهبود کيفيت خواب ،کيفيت زندگی آنان هم تغيير کند اما اين نتيجه حاصل
نشد و به نظر میرسد يکی از داليل رسيدن به چنين يافتهای کوتاه بودن مدت زمان اجرای
جلسات درمانی و از سوی ديگر زندگی کردن در محيط خوابگاهی است که تغييری را در
1- Piet & Hougaard
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کيفيت زندگی ايجاد نمیکند .عواملی همچون نگرانیهای تحصيلی ،دوری از خانواده ،احساس
غربتزدگی و شرايط همزيستی گروهی میتوانند در چگونگی کيفيت زندگی دختران جوان
اثر بگذارد و به نظر میرسد برنامههای آموزشی و درمانی طوالنی مدت و جامعتری برای تغيير
در سبک زندگی آنها الزم است.
اين تحقيق با محدوديتهايی همراه بود .عواملی مثل استفاده از گروه نمونه دانشجويی که
تعميمپذيری نتايج را محدود میکند ،استفاده از سياهه کيفيت خواب که برای نخستين بار مورد
استفاده قرار گرفت و عدم وجود گروه پسران دانشجو در نمونهی مورد بررسی جهت مقايسه
و نبودن يک برنامهی درمانی ديگر جهت مقايسه بين انواع درمان ،از جمله محدوديتهای اين
تحقيق میباشد .پيشنهاد میشود تا در پژوهشهای آتی پژوهشگران از اين روش درمان روی
دانشجويان پسر يا جمعيتهای غير دانشجويی با حضور يک برنامهی مداخلهای ديگر استفاده
کنند.
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