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Introduction
Smartphones have become a new type of addiction due to the pace of
development, including in the media, smart phones and the information
technology industry (Kwon, Kim, Cho & yang, 2013). Smartphone use is
becoming more prominent than other behaviors in a person's life, and people
cannot control their use of these devices, meaning they still use smartphones
despite negative physical, psychological, and social experiences (Chun,
2018). The main cause of adolescents' and youth's addiction to smartphones
seems to be stress from family and school (Choi, Kim, Yang, Lee, Joo &
Jung, 2014). Research results show that adolescent girls are more
vulnerable to smartphone addiction, and smartphone use and addiction
factors differ from those affecting adolescent boys (Chun, 2018).

Method
This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test with
control group. The statistical population of the study consisted of all female
psychology students of Tabriz Islamic Azad University. Among students
with SAS scores of two standard deviations and one standard deviation
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below the mean of distress tolerance scale (DTS), 45 were selected as
available and divided into experimental and control groups. A control group
was replaced. The number of people in all three groups was 15. Subjects in
the first and second groups received 8 hours of two-hour training on
dialectical therapy based on quality of life and behavioral therapy, but the
control group received no training. At the last session, the questionnaires
were again administered to all three groups. After three months of post-test,
distress tolerance questionnaire was again administered to all subjects to
determine the effects of techniques training over time.

Results
The results of univariate analysis of covariance showed that training of
dialectical behavior therapy techniques was effective on increasing distress
tolerance compared to quality of life therapy (P<0/05). The results of oneway analysis of variance also showed that the effectiveness of dialectical
behavior therapy training in 3-month follow-up was maintained (P<0/01).

Discussion
The results showed that teaching dialectical behavior therapy techniques
was effective in increasing the distress tolerance of students with smartphones
in comparison with teaching quality of life Based therapy techniques. It can be
said that dialectical behavior therapy, as it contains exercises and techniques
that emphasize consciousness and consciousness, monitoring events without
judging and evaluating (brainwashing), thus creates a deep relaxation in the
person that is more pathetic.
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چکيده
پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثربخشی آموزش فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و رفتار
درمانی ديالكتيكی بر تحمل پريشانی دانشجويان دختر رشته روانشناسی مقطع كارشناسی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبريز كه دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند بودند ،انجام شد .در اين مطالعه نيمه
آزمايشی ،از بين دانشجويانی كه نمره آنان در مقياس اعتياد به گوشیهای هوشمند ( ،)SASدو انحراف
معيار باالتر از ميانگين و در مقياس تحمل پريشانی ( ،)DTSيك انحراف معيار پايينتر از ميانگين بود،
 45نفر به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و يك گروه گواه
گمارده شدند .تعداد افراد هر سه گروه  95نفر بود .آزمودنیهای گروه اول و دوم به مدت  8جلسه دو
ساعتی تحت آموزش فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی قرار گرفتند اما
گروه گواه ،هيچگونه آموزشی دريافت نكرد .در آخرين جلسه ،مجدداً پرسشنامهها در مورد هر سه
گروه اجرا شد .پس از سه ماه از اجرای پسآزمون ،مجدداً پرسشنامه تحمل پريشانی در مورد تمام
 دانشجوی دكتری روانشناسی عمومی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ايران.
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آزمودنیها اجرا شد تا اثرات آموزش فنون ،در طول زمان مشخص شود .نتايج تحليل كوواريانس تك-
متغيری نشان داد كه آموزش فنون رفتار درمانی ديالكتيكی در مقايسه با درمان مبتنی بر كيفيت زندگی،
بر افزايش تحمل پريشانی مؤثر بوده است ( .)p<7/75همچنين نتايج تحليل واريانس يكراهه نشان داد
كه اثربخشی آموزش فنون رفتار درمانی ديالكتيكی در پيگيری سه ماهه نيز حفظ شده است (.)p<7/79
پس با آموزش فنون رفتار درمانی ديالكتيكی میتوان تحمل پريشانی را كه احتماالً يكی از داليل اعتياد
به گوشیهای هوشمند است ،بهبود بخشيد.
كليد واژگان :درمان مبتنی بر كيفيت زندگی ،رفتار درمانی ديالكتيكی ،تحمل پريشانی ،گوشیهای هوشمند.

مقدمه
بخش قابل توجهی از زندگی جوانان امروز را ارتباط با اينترنت و تلفن همراه تشكيل
میدهد ( .)Morovati & Yadgari, 2019گرچه اهميت استفاده از گوشیهای هوشمند 9رو به
افزايش است ،اما توانايی كنترلِ نحوه استفاده از آنها در حال كاهش میباشد؛ و اين موضوع
باعث بروز مشكالت زندگی روزمره میشود .در اين مورد ،اهميت بدان معنی است كه استفاده
از گوشیهای هوشمند ،از رفتارهای ديگر در زندگی فرد برجستهتر میشود و مردم نمیتوانند
نحوه استفاده از اين دستگاهها را كنترل كنند؛ يعنی با وجود تجربههای منفی فيزيكی ،روانی و
اجتماعی ،باز هم از گوشیهای هوشمند استفاده میكنند ( .)Chun, 2018كاربران گوشیهای
هوشمند بهطور مداوم پاداشهايی را به دست میآورند؛ از قبيل كسب اطالعات ،تعامالت
اجتماعی و سرگرمی .در نتيجه ،آنها به احتمال خيلی زيادی از گوشیهای هوشمندشان به
صورت غيرارادی و ناخودآگاه استفاده خواهند كرد ( .)Lin & Huang, 2017اگرچه اعتياد به
گوشی هوشمند يا سوءاستفاده از گوشی هوشمند ،هنوز به عنوان اعتياد بالينی نامگذاری نشده
است ولی جنبه منفی و اجبار به سوءاستفاده از گوشی هوشمند به عنوان يك اعتياد رفتاری
شناخته میشود ( Samaha and Hawi (2016) .)Lee, Ahn, Choi & Choi, 2014دريافتند كه
اعتياد به گوشیهای هوشمند با رضايت از زندگی ارتباط منفی دارد.

Lee, Chang, Cheng, and

) Lin (2014نيز گزارش دادند كه اعتياد به گوشیهای هوشمند ،ارتباط مثبتی با تكنواسترس

2

دارد .افرادی كه معتاد به گوشی هوشمند هستند ،بيشتر از كسانی كه به صورت بهنجار از آن
 smartphones -9يا گوشیهای هوشمند ،به گونهای از تلفن همراه گفته میشود كه توانايیهای پيشرفتهتر و
قدرت محاسبات بيشتری نسبت به گوشیهای ساده يا كالسيك ( )Feature phonesارائه میدهد.
2- technostress
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استفاده میكنند ،در معرض مسائل مربوط به سالمت ،مانند دردهای جسمانی قرار دارند (خشكی
چشم ،سردرد و سندرم تونل كارپ .)9در ضمن ،اين افراد به احتمال بيشتری در معرض
مشكالت روانی مانند ترس ،غمگينی ،خشم ،نشانههای روانپزشكی ،افسردگی و اضطراب قرار
میگيرند ( .)Kee, Byun, Jung & Choi, 2016نتايج پژوهشها نشان میدهد كه نوجوانان دختر
در اعتياد به گوشیهای هوشمند ،آسيبپذيرتر هستند و استفاده از گوشیهای هوشمند و عوامل
اعتياد آنها با عوامل موثر بر نوجوانان پسر متفاوت است (.)Chun, 2018
2

يكی از متغيرهايی كه در بحث اعتياد میتواند قابل بررسی باشد ،تحمل پريشانی است.
اگر چه تحمل پريشانی میتواند تحت تأثير فرايندهای شناختی و جسمانی باشد ،ولی بيشتر در
چارچوب حاالت هيجانی ظاهر میشود و فرد برای رسيدن به آرامش ،دست به هر گونه عملی
میزند ( .)Simons & Gaher, 2005تحمل پريشانی يعنی توانايی شخص برای تحمل
حالتهای درونی ناراحتكننده ( .)Kaiser, Milich, Lynam & Charnigo, 2012مطالعات
صورت گرفته در زمينه تحمل پريشانی به اين يافته رسيدهاند كه در شرايط فشارزا ،مردها در
مقايسه با زنها از تحمل پريشانی به مراتب بيشتری برخوردارند (.)Simons & Gaher, 2005
تحمل پريشانی به طور روز افزونی در شكلگيری رشد بينشی تازه در مورد آغاز و ماندگاری
آسيبهای مختلف روانشناختی و نيز در مقوله پيشگيری و درمان آسيبها ،نقش ايفا میكند
( .)Kaiser et al., 2012پژوهشها بيانگر اين است كه پريشانی روانشناختی احتمال دارد هم
عملكرد اجتماعی و هم زندگی روزمره افراد را تحت تأثير منفی خودش قرار دهد

( & Hasani

 .)Shahmoradi, 2016افرادِ با سطوح كمتر تحمل پريشانی ممكن است در معرض پاسخ
ناسازگارانه به پريشانی و شرايط برانگيزاننده پريشانی باشند .در نتيجه ،اين افراد ممكن است
برای اجتناب از احساسهای منفی /يا حالتهای آزارنده ،بكوشند .در مقابل ،افراد با سطوح
باالتر تحمل پريشانی ،ممكن است بيشتر قادر باشند كه به پريشانی و شرايط برانگيزاننده
پريشانی پاسخ انطباقی دهند ).)Zvolensky et al., 2010
 -1عصب مديان (عصب ميانی  )Median Nerveدر ناحيه مچ دست از زير بافت همبندی مچ دست (ليگامان
عرضی مچ يا فلكسور رتيناكولوم) و از روی استخوانهای مچ عبور می كنند ،اگر به هر دليلی اين فضا تنگ
شده باشد به اين عصب فشار وارد شده و اختالالت حسی و حركتی در انگشتان دست بروز میكند كه به
اين بيماری سندرم كارپال تونل گفته میشود.
2- distress tolerance
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افرادی كه با هيجانات آشفتهساز مشكل دارند ،اغلب برای كنار آمدن با درد خود ،دست به
واكنشهای بیاثر و ناسالم میزنند ،زيرا كار ديگری بلد نيستند .وقتی فردی دچار درد هيجانی
میشود ،پای تفكر منطقی و چارهانديشی عاقالنه میلنگد .بدون شك افرادی كه درگير
هيجانات آشفتهساز میشوند ،راهبردهای مقابلهای زيادی به كار میبرند ،اما مشكل چنين
راهبردهايی اين است كه اوضاع را بدتر از قبل میسازند (

McKay, Wood & Brantley,

 .)2012تحمل پريشانی از منظر رويكرد سيستمها قابل بررسی است .حساسيت باالی سيستم
بازداری باعث میشود كه افراد ،راهبردهای ناسازگارانه و غير مؤثر تنظيم هيجان را به كار
گيرند .در كنار سيستم بازداری ،سيستم جنگ -گريز و سيستم فعالساز با دشواری در تنظيم
هيجان ،رابطه مستقيمی با تحمل پريشانی دارد .بين سيستم فعالساز رفتاری و تحمل پريشانی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد؛ بدين صورت كه هر چه ميزان سيستم فعالساز رفتاری
افزايش يابد ،تحمل پريشانی نيز افزايش خواهد يافت ( .)Kakabarayi & Azami, 2016در
بررسی ) Skues, Williams, Oldmeadow and Wise (2016معلوم شد كه بين استفاده آسيبزا
از اينترنت و تحمل پريشانی رابطه وجود دارد و دانشجويانی كه از تحمل پريشانی پايينی
برخوردار بودند بيشتر به صورت آسيبزا از اينترنت استفاده میكردند .نتايج مطالعات صورت
گرفته توسط ) Sanghvi and Rai (2015و ) Koo and Kwon (2014نشان داد كه بين تنظيم
هيجانات و استفاده مفرط از تلفن همراه رابطه وجود دارد؛ به اين صورت كه با كاهش كنترل و
تنظيم عواطف ،استفاده از تلفن همراه افزايش میيابد.
يكی از روشهای افزايش تحمل پريشانی ،رفتار درمانی ديالكتيكی 9است.

Marsha

 Linehanاين روش درمانی را برای كمك به بيماران مرزی 2ابداع كرده است كه به سطح دوم
درمانی (درمان فشرده سرپايی همراه با تغييرات رفتاری) تعلق دارد (.)Bohus et al., 2004
نظريه زيرساز رفتار درمانی ديالكتيكی بيان میدارد كه اختالل شخصيت مرزی نتيجه نوعی
اختالل در تنظيم هيجانی است كه از نقايص جدی در مهارتهای بين فردی ،تنظيم هيجانی و
تحمل پريشانی ريشه گرفته و بسياری از مهارتهای رفتار انطباقی در اين اختالل ،دچار
بازداری شده است ( .)Neacsiu, Rizvi & Linehan, 2010بسياری از پژوهشهای انجام شده
1- dialectical behavior therapy
2- borderline
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Miller, Rathus & Linehan,

 ،)2007روابط بين فردی و تحمل پريشانی و رنج تجربه میكنند (.)Neacsiu et al., 2010
رفتار درمانی ديالكتيكی مبتنی بر سه رويكرد نظری علوم رفتاری ،فلسفه ديالكتيكی و
تمرينهای ذن 9است .اين رويكرد ،چهار ويژگی ذهن آگاهی فراگير ،2تحمل پريشانی ،3تنظيم
هيجانی 4و تأثيرگذاری بين فردی 5را برای ايجاد تغيير در فرد پيشنهاد میكند (

Miller et al.,

 .)2007در تعدادی از پژوهشها ،يافتهها از اثربخشی رفتار درمانی ديالكتيكی بر تحمل
پريشانی حكايت دارند كه از آن جمله میتوان به پژوهش ) Fischer (2007و
) Keough and Schmidt (2007اشاره كرد .در يك مطالعه توسط

Buckner,

)Lee and Mason (2018

يافتههای به دست آمده بيانگر اين بود كه رفتار درمانی ديالكتيكی گروهی ،بر افزايش تحمل
پريشانی ،تابآوری و سالمت عمومی گروه آزمايش در مقايسه با گروه گواه اثربخش بوده
است .در پژوهش ) Nila, Holt, Ditzen and Aguilar-Raab (2016يافتهها حاكی از اين بود
كه مداخله كاهش فشار روانی مبتنی بر ذهنآگاهی 6منجر به افزايش تحمل پريشانی میشود.
نتايج يافتههای ) Berking, Wupperman, Reichardt, Pejic and Znoj (2008بيانگر اين بود
كه مداخالت تنظيم هيجان میتوانند تحمل پريشانی آزمودنیها را افزايش دهند.
يكی ديگر از روش های درمان كه ريشه در روانشناسی مثبتگرا دارد و از مقوله رضايت
از زندگی و كيفيت زندگی حمايت و پشتيبانی می كند ،درمان مبتنی بر كيفيت زندگی 0است.
با توجه به جنبههايی كه در اين روش درمانی تأكيد میشود ،بهزيستی فردی از طريق
قلمروهای ذهنی و عاطفی تقويت میشود (

Agha Yusefi, Dahestani, Abaspour,

 .) Bakhtiari & Vafaee, 2015مقصد نهايی اين رويكرد يافتن مفاهيم و راههای ايجاد
بهزيستی و شادی در انسانها است .همچني ن بررسی علمی تأثير توانايیهای فردی و نظام-
های اجتماعی در افزايش سالمت روانی افراد از ديگر اهداف اين رويكرد است .بنابراين،
متغيرهايی كه سازگاری هر چه بيشتر انسان را با عوامل و شرايط زندگی تبيين كنند ،اساسی-
Zen
core mindfulness
distress tolerance
emotion regulation
interpersonal effectiveness
Mindfulness-based stress reduction
quality of life therapy
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ترين سازه های مورد اشاره در اين رويكرد خواهند بود ( .)Carr, 2011در درمان مبتنی بر
كيفيت زندگی ،سعی می شود تغييراتی در پنج حوزه يعنی ،شرايط زندگی ،9نگرشها 2يا
ادراك ،استانداردهای تعريفشده برای خويش ،3ارزشها 4و رضايت عمومی از زندگی 5به
دست آيد ( .) Frisch, 2006با تغييرات ايجاد شده در اين حوزهها بر اساس الگوی كيفيت
زندگی ،درمانجويان افزايش رضايت مندی و شادكامی را تجربه میكنند .بنابراين ،فاصله بين
آنچه هست و آنچه میخواهد باشد كاهش می يابد و منجر به بهبود كيفيت زندگی فرد می-
شود ( .)Frisch, 2013درمان مبتنی بر كيفيت زندگی ،در تنظيم هيجان ( Motahhari, Etemadi,

 )Shafiabady & Qorbani Vanajemi, 2016و كاهش افسردگی (
 )2009اثربخش بوده است .نتايج پژوهش

Sin & Lyubomirsky,

Kajbaf, Hoseini, Ghamarani and Razazian

) (2017نشان داد كه درمان مبتنی بر كيفيت زندگی در كاهش تحمل پريشانی زنان مبتال به
سردرد تنشی ،مؤثر بوده است.
با توجه به اين كه دانشجويان دختر در شرايطی هستند كه هم درگير مسائل تحصيلی و
احتماالً شغلی هستند و به لحاظ شرايط مرتبط با جنسيت از فشار روانی و موقعيت دشوارتری
در مقايسه با ساير افراد برخوردار میباشند ،و از همه مهمتر در آينده بايد در نقش مادر و
همسر به امور مرتبط با فرزندان و خانواده بپردازند ،لذا در اولويت بررسی مسائل مربوط به
اعتياد به گوشیهای هوشمند و تبعات منفی آن هستند .با اين توضيحات ،انجام پژوهشهای
جدی در اين زمينه غير قابل اجتناب است ،زيرا هرگز نمیتوان اثراتی را كه اينترنت در رفتار و
زندگی دختران ايجاد كرده است ،ناديده گرفت .با توجه به كمبود پژوهشها در حوزه
گوشیهای هوشمند ،و بخصوص اثرات آن در زندگی و رفتار دختران ،نياز جدی به پژوهش در
اين زمينه احساس میگردد تا با در نظر گرفتن نيازها ،زمينهای برای برنامهريزی صحيح برای
كمك به اين افراد فراهم گردد .اهداف پژوهش حاضر عبارتند از مقايسه اثربخشی آموزش
فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی بر تحمل پريشانی دانشجويان
دختر دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند و مقايسه اثربخشی اين دو روش در طول زمان.
circumstance
attitude
standards of fulfillment
importance
overall satisfaction

12345-
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روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
پژوهش حاضر از نظر جمعآوری دادهها از نوع نيمه آزمايشی با روش پيشآزمون-
پسآزمون ،پيگيری با گروه گواه بود .از لحاظ هدف و فرضيه پژوهش نيز از جمله طرحهای
كاربردی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش ،شامل تمامی دانشجويان دختر شاغل به
تحصيل در رشته روانشناسی مقطع كارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز در نيمسال دوم
 96 -95بود .پس از تكميل مقياس اعتياد به گوشیهای هوشمند توسط دانشجويان ،از بين
افرادی كه نمره مقياس اعتياد به گوشیهای هوشمند آنها دو انحراف معيار باالتر از ميانگين و
نمرات تحمل پريشانی آنان يك انحراف معيار پايينتر از ميانگين بود 45 ،نفر به صورت هدفمند
انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و يك گروه گواه (در هر گروه  95نفر)
جايگزين شدند .مالكهای ورود به پژوهش عبارت بودند از -9 :سن بين  98تا  25سال-2 ،
داشتن رضايتنامه كتبی برای شركت در پژوهش -3 ،عدم دريافت همزمان مداخله آموزشی يا
درمانی ديگر .مالكهای خروج از پژوهش نيز عبارتند از -9 :عدم شركت در جلسات آموزشی در
دو جلسه متوالی و سه جلسه متناوب -2 ،عدم همكاری در انجام تكاليف ،و  -3سابقه شركت در
دورههای آموزشی در ارتباط با درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی .الزم به ذكر
است كه نمرات به دست آمده در مرحله اول پژوهش ،به عنوان نمرات پيشآزمون در نظر گرفته
شد .سپس آزمودنیهای گروه اول ،توسط محقق ،به مدت  8جلسه دو ساعتی تحت آموزش فنون
درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و آزمودنیهای گروه دوم نيز به همان ميزان ،تحت آموزش فنون
رفتار درمانی ديالكتيكی قرار گرفتند .اما گروه گواه ،هيچ گونه آموزشی دريافت نكرد .در آخرين
جلسه آموزش فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی ،مجدداً پرسشنامه
تحمل پريشانی در مورد هر سه گروه اجرا شد .اين نمرات به عنوان نمرات پسآزمون مورد
تحليل قرار گرفت .در نهايت پس از سه ماه از اجرای پسآزمون ،مجدداً مقياس تحمل پريشانی،
در مورد تمام آزمودنیها اجرا شد تا اثرات آموزش فنون درمان كيفيت زندگی و رفتار درمانی
ديالكتيكی ،در طول زمان ،مشخص شود .برای اينكه اعضای گروه گواه ،بدون دريافت هيچگونه
آموزشی ،فرآيند پژوهش را ترك نكنند ،پس از اتمام پژوهش ،فنون آموزش داده شده به دو گروه
آزمايشی ،در قالب يك بسته آموزشی به اعضای گروه گواه ارائه شد.
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ابزارهاي پژوهش
مقياس اعتياد به گوشیهاي هوشمند ( :)SASاين مقياس توسط

)Kwon et al. (2013

تهيه شده و دارای  33ماده است .نمرهگذاری آن به روش ليكرت ششدرجهای (كامالً موافقم=
 6تا كامالً مخالفم=  )9انجام میشود .نمره باالتر در اين مقياس ،نشاندهنده اعتياد به
گوشیهای هوشمند است .اين مقياس شامل شش خردهمقياس اختالل در زندگی روزمره،
پيشبينی مثبت ،عقبنشينی ،استفاده بيش از حد ،تحمل و ارتباط با جهتگيری مجازی
میباشد .پس از ترجمه پرسشنامه ،به منظور بررسی مادهها ،آزمون در اختيار پنج نفر متخصص
روانشناسی قرار گرفت و روايی محتوايی آن مورد تأييد قرار گرفت.

)Kwon et al. (2013

پايايی همسانی درونی مقياس را با روش آلفای كرونباخ  7/90به دست آوردند .در پژوهش
حاضر ،پايايی مقياس با همين روش  7/94به دست آمد.
مقياس تحمل پريشانی ( :)DTSاين مقياس يك شاخص خودسنجی تحمل پريشانی
هيجانی است كه توسط ) Simons and Gaher (2005تهيه شده است .اين مقياس دارای 95
ماده است .مادهها تحمل پريشانی را طبق توانايیهای فرد برای تحمل پريشانی هيجانی،
ارزيابی ذهنی پريشانی ،ميزان توجه به هيجانات منفی در صورت وقوع و اقدامات تنظيمكننده
برای تسكين پريشانی مورد سنجش قرار میدهند .مقياس به روش ليكرت پنجدرجهای (كامالً
موافقم= 9تا كامالً مخالفم= )5نمرهگذاری میشود .نمره باال در مقياس ،بيانگر تحمل پريشانی
باال است .در بررسی ) Andamikhoshk (2013آلفای كرونباخ كل مقياس  7/86به دست آمد
كه نشاندهنده مطلوب بودن مقياس است .پايايی همسانی درونی برای كل مقياس توسط
) 7/09 Alavi, Modarres Gharavi, Amin-Yazdi and Salehi Fadardi (2011به دست آمده
است .در پژوهش حاضر پايايی مقياس با روش آلفای كرونباخ  7/04به دست آمد.
پس از جايگزينی آزمودنیها در گروههای آزمايش و گواه ،به گروه اول ،فنون درمان مبتنی
بر كيفيت زندگی 9و به گروه دوم فنون رفتار درمانی ديالكتيكی ،2طبق جدول ذيل آموزش داده
 -9مهارتهای اين دوره از مقاله آموزش رواندرمانی مبتنی بر بهبود كيفيت زندگی بر شادكامی همسران (پاداش
و همكاران )9397،بر گرفته شده است.
 -2مهارتهای اين دوره از كتاب تكنيكهای رفتار درمانی ديالكتيكی مك كی و همكاران ترجمه حميدپور،
جمعه پور و اندوز ( )9393برگرفته شده است.
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شد .الزم به ذكر است در پايان هر جلسه ،تكاليف منزل به آزمودنیها ارائه میشد و در شروع
جلسه بعدی ،فنون جلسه قبل مرور میشد.
Table 1.
Content of quality of life and dialectical behavior therapy training sessions
رفتار درمانی ديالکتيکی
درمان مبتنی بر كيفيت زندگی
جلسات
اول تعيين ساختار جلسات ،بيان قوانين و مقررات ،تعيين ساختار جلسات ،بيان قوانين و مقررات ،اهداف و
اهداف و معرفی دوره آموزشی ،گرفتن تعهد از معرفی دوره آموزشی ،گرفتن تعهد ،توضيح در مورد
شركتكنندگان برای حضور در جلسات ،معرفی و تعريف ديالكتيك ،اصول و روشهای تفكر و رفتار به
بحث پيرامون كيفيت زندگی ،رضايت از زندگی ،شيوه ديالكتيكی ،آشنايی با هشياری فراگير و حاالت
ذهنی هيجانی ،خردگرا و منطقی ،ارائه تكليف برای
شادی ،اجرای پيشآزمون ،بازخورد
جلسه بعد
دوم مروری بر بحث جلسه قبل ،تعريف درمان مبتنی بر مرور تكاليف جلسه قبل ،آموزش فنون بنيادين تحمل
كيفيت زندگی ،معرفی ابعاد كيفيت زندگی ،آشفتگی از قبيل :روشهای مختلف توجه برگردانی از
آشناكردن اعضای گروه با درخت زندگی و كشف رفتارهای خود آسيبرسان ،توجه برگردانی از طريق
موارد مشكلآفرين اعضاء ،خالصه بحث ،ارائه فعاليتهای لذتبخش ،معطوف كردن توجه به كار يا
موضوعی ديگر ،ترك موقعيت و  ،...تدوين برنامه
بازخورد
توجه برگردانی ،خود آرامش بخشی ،تدوين طرح
آرميدگی ،ارايه تكليف
سوم مروری بر بحث جلسه قبل ،معرفی پنج ريشه ،مرور تكاليف جلسه قبل ،آموزش فنون پيشرفته تحمل
شروع كردن با يكی از ابعاد ،معرفی شرايط زندگی آشفتگی :تصويرسازی از مكان امن ،كشف ارزشها،
به عنوان استراتژی اول و كاربرد آن در ابعاد كيفيت زندگی در زمان حال ،پذيرش بنيادين ،تدوين راهبردهای
مقابلهای جديد ،تدوين طرح مقابلهای برای شرايط
زندگی
ضروری ،ارائه تكليف برای جلسه بعد
چهارم مرور جلسه قبل ،بحث پيرامون پنج ريشه ،معرفی مرور تكاليف جلسه قبل ،ارائه فنون بنيادين ذهن
نگرش به عنوان استراتژی دوم ،كاربرد استراتژی دوم آگاهی :آشنايی با فنون ،تمرين بیتوجهی ،اهميت فنون
ذهن آگاهی ،ارائه تكاليف برای جلسه بعد
در ابعاد كيفيت زندگی
پنجم مرور جلسه قبل ،بحث پيرامون پنج ريشه ،معرفی مرور تكاليف جلسه قبل ،ارائه فنون پيشرفته ذهن
استانداردها ،اولويتها ،تغيير رضايت به عنوان آگاهی :پذيرش بنيادين ،ذهن آغازگر ،قضاوتها و
استراتژی سوم ،چهارم و پنجم برای افزايش رضايت برچسبها ،قضاوت نكردن ،وارسی بدن ،ارتباط
آگاهانه با ديگران ،برنامه روزانه ذهن آگاهی ،آگاهی از
در زندگی ،آموزش اصول كيفيت زندگی
موانع اجرای تمرينات ،ارائه تكاليف برای جلسه بعد
ششم مرور جلسه قبل ،بحث پيرامون اصول مربوط به مرور تكاليف جلسه قبل ،آموزش فنون بنيادين و
كيفيت زندگی ،ارائه اصول و توضيح كاربرد اين پيشرفته تنظيم هيجان :هيجانها و نحوه عمل آنها،
فنون تنظيم هيجانی ،غلبه بر موانع هيجانهای سالم،
اصول برای افزايش رضايت
كاهش آسيبپذيری جسمی در برابر هيجانها ،افزايش
هيجانهای مثبت ،رويارويی با هيجان ،حل مسئله ،ارائه
تكاليف برای جلسه بعد
هفتم مرور جلسه قبل ،ادامه بحث درباره اصول ،بحث مرور تكاليف جلسه قبل ،آموزش فنون بنيادين ارتباط
درباره حيطه روابط و كاربرد اصول مهم در حيطه مؤثر :رفتار منفعل -پرخاشگرانه ،تناسب خواستههای
من و آنها ،نسبت خواستهها و بايدها ،مهارتآموزی،
روابط
فنون كليدی بين فردی ،موانع استفاده از فنون بين
فردی ،ارائه تكاليف برای جلسه بعد
هشتم ارائه خالصهای از مطالب عنوانشده در جلسات مرور تكاليف جلسه قبل ،آموزش فنون پيشرفته ارتباط
قبل ،جمعبندی و آموزش تعميم پنج ريشه در مؤثر :شناسايی خواستهها ،تعديل شدت خواستهها،
دادن
گوش
جسارتمندی،
شرايط مختلف زندگی و كاربرد اصول در ابعاد پيشنويسهای
جسارتمندانه ،نه گفتن ،چگونگی مذاكره ،نحوه تحليل
مختلف زندگی
مشكالت بين فردی ،پايان جلسات
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دادههای مربوط به پژوهش ،در دو بخش آمار توصيفی ،شامل ميانگين و انحراف معيار و
آمار استنباطی ،شامل تحليل كوواريانس تك متغيری ،تحليل واريانس يكراهه و آزمون مقايسه
چندگانه  L Matrixمورد بررسی قرار گرفت .در ضمن ،تجزيه و تحليل دادهها با نرم افزار
 SPSS-19انجام شد.

يافتهها
اطالعات جدول  2ميانگين ،انحراف معيار و آزمون نرمال بودن كولموگروف -اسميرنف
گروههای آزمايش و گواه در پيش آزمون ،پسآزمون و پيگيری سه گروه مورد مطالعه در متغير
تحمل پريشانی را نشان میدهد.
Table 2.
Mean scores, standard deviation and Kolmogorov-Smirnov normality test in pretest, post-test and follow-up of distress tolerance
dialectical behavior
quality of life therapy
control
therapy
sig

z

Mean SD

sig

z

Mean SD

sig

z

Mean SD

pre-test 27.86 3.79 1.17 0.126 28.06 3.59 0.578 0.891 28.06 2.60 0.49 0.972
post-test 33.01 2.80 0.61 0.854 29.26 4.18 0.555 0.918 27.80 2.81 0.58 0.888
follow- 33.60 2.74 1.00 0.268 28.80 3.38 0.482 0.974 28.33 2.89 0.53 0.938
up

همانگونه كه جدول  2نشان میدهد ،به منظور بررسی پيشفرضهای تحليل كوواريانس
(نرمال بودن توزيع نمرههای) از آزمون كولموگروف -اسميرنف استفاده شد كه اين پيش-
فرضها با مقادير ( )p>7/75مورد تأييد قرار گرفت .با توجه به مقدار معنیداری و عدم رد
فرضيه صفر ،توزيع نمرات تحمل پريشانی در پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيری ،نرمال میباشد.
بنابراين ،میتوان از آماره پارامتريك و ساير آزمونها برای بررسی فرضيهها استفاده نمود.
بررسی همگنی شيب رگرسيون نيز نشان داد كه مفروضه همگنی شيب رگرسيون برقرار می-
باشد ( p>7/75و  .)F)3,49(=3/988بنابراين ،بين متغير وابسته (پسآزمون) و متغير كووريت
(پيشآزمون) در درون گروهها رابطه خطی وجود ندارد .در ضمن با توجه به نتايج آزمون لوين

و معنیدار نبودن مقدار آماره (F)2,42(=2/740 ،)p<7/942؛ برابری واريانسهای متغير وابسته
برقرار بوده و اجرای آزمون آنكوا امكانپذير است .پس از بررسی مفروضههای آزمون تحليل
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كوواريانس ،به بررسی تأثير مداخلههای آموزشی پرداخته شد كه نتايج به شرح ذيل است.
Table 3.
Testing the effectiveness of quality of life therapy training and dialectical behavior
therapy on distress toleranc
Sum of
Mean
Partial Eta
df
F
Sig.
squares
squares
square
pre-test
289.64
1
289.64
67.59
0.001
0.62
group
229.62
2
114.81
28.79
0.001
0.89
error
175.69
41
4.28

همانگونه كه اطالعات جدول  3نشان میدهد ،مقدار Fكه تأثير پيشآزمون را نشان میدهد
( )60/59در سطح  99درصد ،معنیدار است ( .)p<7/779بنابراين ،میتوان گفت كه همبستگی
متغير پيشآزمون و پسآزمون رعايت شده است .معنیدار بودن مقدار  Fپيشآزمون نشان میدهد
كه تحليل كوواريانس صحيح است و متغير پيشآزمون انتخاب شده بر مدل پيشنهادی تأثير دارد.
خروجی اصلی تحليل كوواريانس در سطر گروه نشان میدهد كه مقدار  Fتأثير متغير مستقل
( )28/09معنیدار است ( ،)p<7/779يعنی پس از خارج كردن تأثير پيشآزمون ،اختالف معنی-
داری بين ميانگين نمرات گروه آزمايش و گروه گواه در پسآزمون وجود دارد .بنابراين ،میتوان
اظهار داشت كه اختالف ميانگين دو گروه در پسآزمون و پس از حذف اثر پيشآزمون ،معنیدار
است .همچنين مقدار مجذور ايتا نشاندهنده اين است كه نزديك به  89درصد تغييرات نمرات
گروهها در تحمل پريشانی (تفاوت گروهها در پسآزمون) ناشی از اجرای متغير مستقل (آموزش
فنون درمان مبتنی بر بهبود كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی) است .پس میتوان نتيجه
گرفت كه آموزش فنون درمان مبتنی بر بهبود كيفيت زندگی و رفتار درمانی ديالكتيكی موجب
افزايش تحمل پريشانی دانشجويان دختر دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند میشود .برای
بررسی دقيق تفاوت ميانگينها ،نتايج آزمون مقايسه چندگانه  L Matrixگزارش میشود.
training in
Sig.
0.059
0.001
0.001

Table 4.
Investigating the difference between the effect of quality of life therapy
comparison with dialectical behavior therapy on distress tolerance
Mean
Groups
Standard error
F
difference
QOLT-CON
-1.467
0.756
3.67
DBT-CON
5.356
0.756
35.44
QOLT-DBT
-3.889
0.756
21.59
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با توجه به نتايج جدول  ،4اثر مداخله آموزش فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی بر تحمل
پريشانی با  F=3/60مؤثر نبوده است ( .)p<7/79ولی اثر رفتار درمانی ديالكتيكی بر تحمل
پريشانی دانشجويان دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند ،با  F= 35/44مؤثر بوده است و در
سطح  99درصد معنادار است ( .)p>7/79مقايسههای چندگانه نشان میدهند كه ميانگين گروه
رفتار درمانی ديالكتيكی نسبت به ميانگين گروه درمان كيفيت زندگی ( )3/889واحد بيشتر شده
است و تفاوت مشاهده شده در سطح  99درصد معنیدار است ( .)p>7/779همچنين ميانگين
گروه رفتار درمانی ديالكتيكی نسبت به ميانگين گروه گواه ( )5/356واحد افزايش يافته است .اين
تفاوت مشاهده شده نيز در سطح  99درصد معنیدار است ( .)p>7/779اما بين گروه درمان
كيفيت زندگی با گروه گواه ( )9/460واحد تفاوت ديده میشود .اما تفاوت مشاهده شده معنادار
نيست ( .)p=7/759بنابراين مالحظه میشود كه ميانگين تحمل پريشانی در گروه رفتار درمانی
ديالكتيكی هم در مقايسه با گروه گواه و هم در مقايسه با ميانگين گروه درمان كيفيت زندگی،
افزايش معنیداری يافته است .پس میتوان اظهار داشت كه رفتار درمانی ديالكتيكی در مقايسه با
درمان مبتنی بر كيفيت زندگی منجر به افزايش تحمل پريشانی دانشجويان دختر دارای اعتياد به
گوشیهای هوشمند شده است .برای بررسی فرضيه دوم پژوهش ،نمرات افتراقی پيشآزمون و
پيگيری محاسبه شده و با روش تحليل واريانس يكراهه مورد آزمون قرار گرفت.
Table 5.
One-way analysis of variance to evaluate the effectiveness of two therapies on
increasing distress tolerance over time
Type III sum of squares
df
Mean squares
F
Sig.
test
162.711
2
81.356
19.429
0.001
group
175.867
42
4.187
error
338.578
44

خالصه تحليل واريانس نشان میدهد كه متغير بين گروهی گروه ،از نظر آماری معنیداری
است ( p<7/79و  .)F)2,42(=99/429اين نتايج نشاندهنده معنیداری تفاوت بين سه گروه است.
مقايسههای چندگانه پسين شفه نشان میدهند كه بين گروه رفتار درمانی ديالكتيكی با گروه
درمان كيفيت زندگی و گروه گواه در دو سطح پيشآزمون و مطالعه پيگيری ،تفاوت معنیداری
وجود دارد ( .)p<7/79با توجه به ميانگينهای مشاهده شده در جدول  ،9میتوان اظهار داشت
كه آموزش فنون رفتار درمانی ديالكتيكی بر افزايش تحمل پريشانی در طول زمان پايدار است.
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Table 6.
Multiple comparisons
Sig.
0.001
0.001
0.001
0.996
0.001
0.996

Standard
error
0.747
0.747
0.747
0.747
0.747
0.747

Mean
difference
*4.066
*4.001
*-4.066
-0.066
*-4.001
-0.066

QOLT
CON
DBT
CON
DBT
QOLT

DBT
QOLT
CON

بحث و نتيجهگيري
با توجه به تغييرات روز افزون در حوزه اجتماعی و مشكالت روزمرهای كه افراد در هر
جامعهای با آنها رو به رو هستند ،آماده نمودن آنها برای مقابله با موقعيتهای تنشزا
موضوعی مهم به نظر میرسد .يافتههای به دست آمده نشان داد كه آموزش فنون رفتار درمانی
ديالكتيكی در مقايسه با آموزش فنون درمان مبتنی بر كيفيت زندگی ،بر افزايش تحمل پريشانی
دانشجويان دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند مؤثرتر بود .اين نتيجه با نتايج پژوهشهای
;)Lee and Mason (2018); Nila et al. (2016); Berking et al. (2008); Fischer (2007
) Buckner et al. (2007همسو و با يافتة پژوهش ) Kajbaf et al. (2017ناهمسو است.

در تبيين اين يافته میتوان اظهار داشت افرادی كه تحمل پريشانی پايين دارند ،نمیتوانند
به راحتی با اضطراب ناشی از فشارزاها سازگار شوند و به احتمال فراوان آنها از هيجانات
منفی برای مواجهه با رويدادها و موقعيتهای دشوار بهره میبرند .با در نظر داشتن نظريه
اريكسون كه اعتقاد دارد دوره جوانی مرحلهای از زندگی است كه فرد به دنبال صميميت،
ازدواج و يافتن شغل مناسب و همراستا با هويت خويش است ،لذا دانشجويان به دليل شرايط
حساسی كه از لحاظ زمانی در آن قرار دارند ،فشار روانی بيشتری را تجربه میكنند و در نتيجه،
هيجانات منفی مانند غم ،افسردگی و اضطراب ،در آنها میتواند بيشتر باشد .محتمل به نظر
میرسد كه دانشجويان برای كاستن از فشارهای تجربه شده ،راهبرد مقابلهای هيجانمدار مثل
استفاده بيش از حد از گوشی هوشمند اتخاذ نمايند و از رو در رويی با هيجانات منفی ناشی از
فشارهای روانی مختص دوره زندگی خود اجتناب نمايند .اجتناب از رويدادهای زندگی ،نه
تنها مشكل آنها را حل نمیكند بلكه باعث كاهش توجه و تمركز آنها در حيطه تحصيلی
شده و در نهايت میتواند منجر به كاهش عملكرد تحصيلی آنان شود.
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بنابراين میتوان گفت دانشجويانی كه به صورت اجتنابی و به شكل استفاده از راهبردهای
هيجانمدار مقابله با فشار روانی -اعتياد به گوشیهای هوشمند -با شرايط فشارزا روبهرو می-
شوند ،از تحمل پريشانی پايينی برخوردارند .به عبارت ديگر ،به احتمال زياد ،تحمل پريشانی
پايين ،منجر به كاهش عزتنفس و كاهش عملكرد تحصيلی دانشجويان میشود و آنها به دليل
احساس ناتوانی در مواجهه مؤثر با رويدادهای فشارزا و به جای استفاده از راهبردهای مقابلهای
مسئلهمدار ،از راهبردهای هيجانمدار و با اثربخشی كمتر ،برای مواجهه با موقعيتهای تنشزا
استفاده میكنند .لذا رفتار درمانی ديالكتيكی با به كارگيری عناصری از درمان اختصاصی خود،
مانند حمايت محوری ،تأكيد بر شناخت و همكاری و نيز ،مهارتهای افزايش تحمل پريشانی ،به
افراد كمك میكند تا با شرايط فشارزا و رويدادهای ناگوار زندگی ،مقابله موثر داشته باشند.
) Zvolensky et al. (2011بيان میكنند كه تحمل پريشانی مطلوب ،باعث میشود كه فرد
درباره حاالت درونی خويش ،يعنی احساسها و هيجانها آگاهی هشيارانه داشته باشد .در
ضمن در برابر يك موقعيت رنجآور با اتخاذ يك راهبرد اجتنابی و يا به صورت عادتِ ناديده
گرفتن نشانههای هشداردهنده به صورت خودكار واكنش نشان ندهد .پس میتوان اظهار
داشت كه عدم تحمل پريشانی و تحمل زياد در برابر موقعيتهای تنشزا ،بدون آگاهی و
هشياری روی میدهند .بنابراين ،فنون ذهنآگاهی با ايجاد هشياری نسبت به رويدادها به
صورت غير ارزشيابانه و قدرت نظارت بر وقايع تنشزا و آزاردهنده ،بدون قضاوت در مورد
آنها ،میتواند منجر به افزايش تحمل پريشانی در افراد گردد .در اين مهارت سعی میشود تا
افراد با يادگيری يك سری فنون ،بدون اين كه كوششی برای ايجاد هر نوع تغيير در شرايط
فعلی داشته باشند ،فقط تجربههای هيجانی خود را مشاهده نموده و آنها را بپذيرند .به نظر
میرسد اين شيوه مواجهه با هيجانات منفی ،منجر به كاهش رفتارهای تكانشی در برابر
رويدادهای فشارزا میشود .به همين منظور ،با استفاده از فنون ذهنآگاهی ،فرد ترغيب میشود
تا تجارب هيجانی خويش را در قالب رويدادهای موقتی و گذرا درك كند و در برابر آنها،
رفتارها و واكنشهای نامناسب و ناسازگارانه بروز ندهد.
با استمرار تمرين اين فنون ،فرد ياد میگيرد كه در زمان حال و اكنون زندگی كند و در
نتيجه افكاری كه ذهن فرد را به گذشته يا آينده منتقل میكردند ،اهميت خود را از دست
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میدهند و شخص به آرامش میرسد .وقتی كه شخص به گذشته و آينده رجوع میكند به
راحتی فراموش میكند كه در زمان حال زندگی میكند و اين تفكراتش است كه شخص را با
خود به آينده يا گذشته میبرد و او را در اين افكار غرق میكند كه در اغلب موارد ناخوشايند
است .همچنين آموزش فنون تنظيم هيجان ،باعث میشود تا افراد ضمن مواجهه با هيجانات
منفی ،آن ها را بپذيرند و از تالش برای فرار يا اجتناب سريع از تجربه هيجانات منفی دست
بردارند .با آموزش اين فنون فرد ياد میگيرد كه اگرچه توانايی تغيير شرايط زندگی در هر
شرايطی امكانپذير نيست ،اما قادر است تا واكنشهای هيجانی خود را در رويارويی با
موقعيتهای فشارزا تغيير دهد .بنابراين ،روبهرو شدن با اين هيجانات ،به افراد میآموزد كه
آنها قابل تحمل هستند و آنان میتوانند در برابر هيجانات منفی ،مقابله مؤثر داشته باشند .در
ضمن ،اين فنون فرد را قادر میسازد تا نگرش خود را در مواجهه با رويدادهای نامطلوب تغيير
دهد و در نتيجه ،هيجانات منفی را با شدت پايينتری تجربه كند و يا واكنشهای هيجانی منفی
خود را كنترل كند و از اين تجربههای موفقيتآميز ،احساس شايستگی و بسندگی نموده و در
نهايت فشار روانی و هيجانات منفی كمتری را تجربه نمايد.
به نظر میرسد دسته ديگری از مهارتها كه قادر هستند بر تحمل پريشانی افراد تأثير مفيد
داشته باشند ،توجه برگردانی است .از جمله فنون توجه برگردانی میتوان به توجه برگردانی از
طريق انجام فعاليتهای لذتبخش ،توجه برگردانی از راه معطوف كردن توجه به كار يا
موضوعی ديگر ،توجه برگردانی از افكار و توجه برگردانی با روش ترك موقعيت اشاره كرد.
اين فنون مهارت رویگردانی از موقعيتها و شرايط تنشزا و رنجآور را به فرد ياد میدهند.
همچنين تمرينهای وارسی بدن به عميقتر شدن اين تجربه و كاهش پريشانی در سطح ذهن
كمك شايانی میكنند .اين مهارت فرد را متوجه میسازد كه وقتی توانايی تغيير شرايط را
ندارد ،آن را بپذيرد ،تحمل كند ،تالشی برای انجام اعمال اجتنابی انجام ندهد و بینظمی
رفتاری را از خود دور سازد.
در تبيين يافته دوم پژوهش حاضر ،مبنی بر اينكه اثربخشی رفتار درمانی ديالكتيكی در دوره
پيگيری پايدار بوده است ،میتوان گفت كه رفتار درمانی ديالكتيكی چون حاوی تمرينات و
فنونی است كه بر ذهنآگاهی و هشياری ،نظارت بر رويدادها بدون قضاوت و ارزشيابی

37

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهيد چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،72پاييز و زمستان  ،9311شمارهي )7

(ناهمجوشی فكر) تأكيد میكند ،لذا در فرد آرامشی عميق ايجاد مینمايد كه راهی بسيار عالی
برای تحمل بيشترِ پريشانی است .با توجه به اين كه تمرينات ذهنآگاهی ،اساس رفتار درمانی
ديالكتيكی را تشكيل میدهد ،لذا میتوان داليل ماندگاری اثرات آموزش فنون رفتار درمانی
ديالكتيكی را بر اساس حيطة ذهنآگاهی تبيين نمود.
پژوهشها بيانگر آن است كه ذهنآگاهی به صورت عصبی -زيستی میتواند بر افراد
تأثيرگذار باشد .مطالعات انجامگرفته با روشهای مختلف ،از جمله تصويربرداری با تشديد
مغناطيسی ،9مقطع نگاری رايانهای تك فوتونی 2و ثبت فعاليت الكترونيكی مغز 3تأييد میكنند
كه تمرينهای ذهنآگاهی ،میتوانند در ساختار عملكرد مغز تغيير ايجاد نمايند .اين تمرينها
روش بسيار خوبی برای تحريك مثبت تغييرات شكلپذيری عصبی در مغز است .شكلپذيری
عصبی ،يعنی توانايی مغز برای تغيير خودش ( .)Burdick, 2018در يك پژوهش توسط
) Newberg, Wintering, Waldman, Amen, Khalsa, and Alavi (2010با روش مقطعنگاری
رايانهای نشر فوتونی 4مشخص شد كه بين افرادی كه به صورت منظم تمرينات ذهنآگاهی را
انجام میدهند و افرادی كه اين تمرينها را انجام نمیدهند از بُعد جريان خون مغز در قشر
پيش پيشانی ،آهيانهای و تاالموس تفاوت وجود دارد و جريان خون در اين بخشها در افرادی
كه ذهنآگاهی انجام میدهند ،بيشتر است .تمرينهای منظم ذهنآگاهی به اندازه تمرينهای كم
در بين تازهكارها ،آن دسته از قسمتهای مغز را كه در توجه ،تمركز ،هيجانات و عواطف نقش
دارند ،تحت تأثير قرار میدهد ( .), Slagter, Dunne, & Davidson, 2008Lutzهمچنين اين
تمرينها ،میتوانند ساختار اينسوال 5و به ويژه سمت راست بخش قدامی آن را تغيير دهند.
بخش عظيمی از ماده خاكستری سمت راست اينسوالی قدامی با افزايش دقت در احساسهای
بدنی انتزاعی ،تجارب عاطفی منفی و نيز توجه مستمر ،مرتبط است .پژوهشها بيانگر تأثير
ذهنآگاهی در بهبود خودتنظيمی ،خُلق ،بهزيستی ،عزتنفس ،تمركز ،خواب ،سالمت ،اعتياد،
حافظه و بسياری از موضوعات ديگر هستند ( .)Baer et al., 2008رشد ذهنآگاهی افراد را
)1- Magnetic Resonance Imaging (MRI
)2- Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT
)3- electroencephalogram (EEG
4- single-photon emission computed tomography
5- insula
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قادر میسازد تا پاسخهای عادتی و خودبهخودی به تجربيات تنيدگیزا را كاهش دهند
( .)Bagian Kulehmarzi, Karami, Momeni, & Elahi, 2019با اين توضيحات كامالً
مشخص میشود كه فنون ذهنآگاهی به دليل اينكه در ساختار مغز و در نتيجه عملكرد آن
تغيير ايجاد میكنند ،در طوالنیمدت نيز میتوانند تداوم داشته باشند.
همچنين به نظر میرسد مهارتهای تنظيم هيجانی ،چون به افراد ياد میدهند تا
احساسهای خود را دقيقتر شناسايی كنند و بدون اينكه با هيجانهای پريشانساز كلنجار
بروند ،صرفاً به مشاهده آنها بپردازند ،میتوانند رفتارهای مشكلزا را كاهش دهند و روز به
روز بهبود شرايط برای فرد تقويتكننده شده و اثرات فنون در طوالنیمدت ماندگار میشود.
گامهای اصلی مهارت تحمل پريشانی در سرواژه  ACCEPTSخالصه شده است :فعاليتها،9
مشاركت ،2مقايسه ،3هيجانها ،4فرونشانی ،5افكار ،6و حسها .0در واقع ،اين تكنيك به درمانجو
كمك میكند تا با انجام برخی از فعاليتها (مثل تلفن زدن به يك دوست صميمی يا حتی
مرتب كردن اتاق) ،مشاركت در برخی از كارها (مثل كمك كردن به ديگری ،غافلگير كردن
يك دوست از طريق خريد هديه) ،مقايسه خود با كسانی كه وضعيت بدتری دارند يا ايجاد
تعمدی هيجانهای مثبت (مثل ديدن فيلم) ،فرونشانی موقتی شرايط دردناك (مثل كشيدن يك
ديوار خيالی بين خود و مشكالت) ،جايگزين كردن افكار ،و تقويت ساير حسها (مثل فشردن
قطعههای يخ يا شنيدن موسيقی با صدای بلند) حواسبرگردانی كرده و قدرت تحمل پريشانی
و رنج و اندوه را در خود باال ببرد (.)Linehan, 2014
در انتها از آنجاكه دادههای پژوهش حاضر ،با روش پرسشنامه به دست آمده است،
بنابراين ،محدوديتهای مربوط به اين روش جمعآوری اطالعات را بايد لحاظ كرد .همچنين
با توجه به اينكه آزمودنیهای پژوهش حاضر دختران دارای اعتياد به گوشیهای هوشمند را
شامل میشد ،لذا در تعميم نتايج به ساير افراد بايد با احتياط عمل نمود .با عنايت به اين
activities
collectivity
comparison
emotions
pacify
thoughts
senses
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موضوع كه اعتياد به گوشیهای هوشمند در بين قشر نوجوان و جوان در حال فزونی است و
در حال حاضر نيز روشهای كارآمد برای كنترل عوارض اين نوع اعتياد ارائه نشده است ،از
اين رو به نظر میرسد میتوان از بستههای آموزشی رفتار درمانی ديالكتيكی برای كاهش اثرات
منفی اعتياد به گوشیهای هوشمند ،استفاده عملی نمود .با توجه به اينكه پژوهش حاضر در
مورد دختران انجام شده است ،لذا پيشنهاد میشود از آزمودنیهای پسر در پژوهشها استفاده
شود و نتايج دو گروه با هم مقايسه گردد .در ضمن ،پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از
روشهای ديگری به جز پرسشنامه ،مانند مصاحبه استفاده شود .به مسئولين ذيربط پيشنهاد
میشود ضمن شناسايی دانشجويانی كه در حيطههای روانشناختی ،به ويژه اعتياد به گوشی-
های هوشمند ،دچار مشكل هستند ،شرايطی فراهم آورند تا تحت آموزش فنون رفتار درمانی
ديالكتيكی قرار بگيرند .در اين صورت تحمل پريشانی آنان افزايش يافته و موجبات پيشرفت
تحصيلی و سالمت روان آنان فراهم میگردد.

سهم مشاركت نويسندگان :سعيد نجارپور استادی ،طراحی چارچوب كلی ،تدوين محتوا و تحليل مطالب ،ارسال
و اصالحات مقاله؛ دكتر بهمن اكبری ،همكاری در طراحی چارچوب كلی ،انتخاب رويكردها ،بررسی نهايی
و نويسنده مسئول؛ دكتر جواد خلعتبری و دكتر جليل باباپور خيرالدين ،مقايسه رويكردها و نتيجهگيری؛ همه
نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نمودهاند.
سپاسگزاري :نويسندگان مراتب تشكر خود را از همه كسانی كه با نقد و مشورت در تكميل اين پژوهش مؤثر
بودهاند اعالم میدارند.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان می كنند كه در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد .اين مقاله مستخرج از
پاياننامه دكتری ،با راهنمايی دكتر بهمن اكبری و مشاورت دكتر جواد خلعتبری و دكتر جليل باباپور خيرالدين
است.
منابع مالی :اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.
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