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Abstract
Introduction: Insomnia is one of the major disorders of adolescent sleep that has implications for various
aspects of their health and performance. The purpose of this study was therefore the aim of this study was
investigation the effectiveness of integral deep listening(I D L) therapy on improving insomnia severity and
quality of sleep in adolescent girls with insomnia.
Methods: The research was semi-experimental (repeated measure). The statistical population consisted of 30
female adolescents, grade 10 and 11 with the problem of insomnia and no other psychiatric disorders from
Isfahan secondary high school, who, as a target, were selected and randomly assigned to the treatment and
control groups in 2018. Research tools: Insomnia Severrity Index (ISI - 2006), Pittsburgh sleep quality index
(PSQI -1989) and, Clinical Interviews (to diagnose insomnia and other mental problems). The treatment group
underwen integral deep listening treatment for two months and and the scores of insomnia severity and sleep
quality before and after the intervention and at the follow-up phase of two month were collected in both groups
and analyzed using Variance analysis test with repeated measurements and bonfroni pursuit test.
Results: Results have showed that treatment) IDL(significantly effect on improving the severity of insomnia
and sleep quality in the treatment group compared to the control group and this effect is persisted at follow-up
(P ˂ 0.001). There is a significant difference between the control group and the treatment group In the post-test
as well as follow-up stages in both variables the severity of insomnia and sleep quality (P ˂ 0.001).
Conclusions: Results of this study reveal the effectiveness of integral deep listening treatment on insomnia
severity and quality of sleep in adolescent girls with insomnia. According to these results and the mechanism of
its effectiveness, this therapy can have good therapeutic implications.
Keywords: Integral Deep listening Treatment, Insomnia Severity, Quality of sleep, Female adolescents.
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چکیده
مقدمــه :بیخوابــی یکــی از اختــاالت عمــده خــواب نوجوانــان شــناخته شــده اســت کــه پیامدهــای آن بــر جنبههــای مختلــف
ســامت و عملکردشــان تأثیرگذاراســت .هــدف از ایــن مطالعــه اثربخشــی درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل برشــدت بیخوابــی و
کیفیــت خــواب نوجوانــان دختــر مبتالبــه بیخوابــی اســت.
روش کار :پژوهــش از نــوع نیمــه آزمایشــی (اندازهگیــری تکــرار شــده) بــود و جامعــه آمــاری را دختــران نوجــوان دارای مشــکل
بیخوابــی کــه بهصــورت هدفمنــد از مــدارس دخترانــه متوســطه دوم شــهر اصفهــان پایــه دهــم و یازدهــم بــا مشــکل بیخوابــی و
نداشــتن هیــچ اختــال روانپزشــکی دیگــر انتخــاب و  30نفــر بهصــورت تصادفــی در یــک گــروه آزمایــش و یــک گــروه کنتــرل در
ســال  1397قــرار گرفتنــد .ابــزار پژوهــش آزمــون شــدت بیخوابــی ( ،)2006 - ISIپرسشــنامه کیفیــت خــواب پیتزبــورگ (PSQI
 )1989و مصاحبــه بالینــی (بــرای تشــخیص عــدم همبــودی بیخوابــی بــا مشــکالت روانــی دیگــر) بــود .گــروه درمــان طــی دومــاه تحــت درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل قــرار گرفتنــد و نمــرات پرسشــنامه شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب قبــل و بعــد از
مداخلــه و در مرحلــه پــی گیــری دوماهــه هــر دو گــروه جمـعآوری شــد و بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری تحلیــل واریانــس اندازهگیــری
مکــرر و تعقیبــی بونفرونــی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :یافتههــا نشــان داد کــه درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل در بهبــود شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب نوجوانــان
دختــر گــروه درمــان نســبت بــه گــروه کنتــرل تأثیــر معن ـیداری داشــته و ایــن تأثیــر در مرحلــه پــی گیــری نیــز باقیمانــده اســت
( .)p>0/001در مراحــل پسآزمــون و همچنیــن پیگیــری در هــر دو متغیــر شــدت بیخوابــی و کیفیــت خواببیــن گــروه کنتــرل
بــا گــروه درمــان تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد (.)p>0/001
نتیجهگیــری :نتایــج پژوهــش حاکــی از اثربخشــی درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل بــر کاهــش شــدت بیخوابــی و افزایــش
کیفیــت خــواب نوجوانــان دختــر مبتالبــه بیخوابــی اســت؛ ازایـنرو توجــه بــه ایــن یافتههــا و ســازوکار اثربخشــی ایــن روش درمانــی
میتوانــد اثــرات درمانــی مناســبی بــرای کاهــش شــدت بیخوابــی و بهبــود کیفیــت خــواب بیمــاران مبتالبــه بیخوابــی در پــی
داشــته باشــد.
کلیدواژهها :درمان گوش کردن عمیق کامل ،شدت بیخوابی ،کیفیت خواب ،نوجوانان دختر.

فاطمه ترک الدانی و همکاران

شــده اســت بـ ه عنــوان نمونــه بــه دارودرمانــی ( ،)10طــب ســنتی
( ،)11شــناختی  -رفتــاری ( )12فراشــناخت ( ،)13نوروفیدبــک ()14
ذهــن آگاهــی ( )15،16،17اشــاره کــرد .درمانهــای نامبــرده
تأثیــرات خــاص خــود را در جهــت کاهــش عالئــم ایــن مشــکل
بــر جــای گذاشــته اســت.
در ایــن پژوهــش در نظــر اســت از رویکــرد دیگــر بــه نــام
درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل ( )IDLجهــت بررســی
اثربخشــی بــر بیخوابــی و بهبــود کیفیــت خــواب بــ ه عنــوان
یــک مداخلــه روانشــناختی اســتفاده گــردد .ایــن روش بــهمثابــه
یــک خــودکاوی درونــی توســط مصاحبــه بــا ســاختاری اســت کــه
آزمودنــی (باراهنمایــی اولیــه درمانگــر) بــا خــود انجــام میدهــد
ودرآن میتوانــد فــرد پــی ببــرد در کجــای زندگــی گیــر افتــاده و
چگونــه میتوانــد از آن خــارج شــود .ایــن کار از طریــق ارزیابــی 6
عامــل (امتیــاز  0تــا  )10در مصاحبــه (اعتمــاد بــهنفــس ،دلســوزی،
خــردورزی ،پذیــرش ،آرامــش درونــی و نظــاره کــردن) و در پــی آن
بــا ایجــاد تکالیفــی کــه آزمودنــی بــرای تغییــر در این عوامــل انجام
میدهــد میســر میگــردد .در ایــن راســتا درمانگــر در هــر جلســه
مــوارد مذکــور را پــی گیــری و بررســی میکنــد .درمــان گــوش
کــردن عمیــق کامــل بـ ه عنــوان یــک رویکــرد درمانــی در ایــران
توســط هیــچ پژوهشــگر ایرانــی بــرای درمــان بیخوابــی نوجوانــان
بــهصــورت کار پژوهشــی بــه کار گرفتــه بــرای درمــان شــدت
بیخوابــی اســتفادهنشــده اســت ،فقــط در ایــران تأثیــر گــوش
کــردن عمیــق کامــل بــر افســردگی ،اضطــراب و عزتنفــس
بیمــاران  12تــا  18ســاله مبتالبــه اختــال اســترس پس از ســانحه
بررسیشــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه ایــن رویکــرد درمانــی
بــر کاهــش اضطــراب و افزایــش عزتنفــس ایــن گــروه تأثیــر
داشــته اســت ( .)18،19در ایــن روش درمانــی فــرد بــا اســتفاده از
قطــب نمــای درونــی و بیرونــی ذهــن میتوانــد فــرد پــی ببــرد در
کجــای زندگــی گیــر افتــاده و چگونــه میتوانــد از آن خــارج شــود
( .)20اثربخشــی رویکــرد درمانــی گــوش کــردن عمیــق کامــل در
درمــان اضطــراب ،افســردگی ،مســائل و روابــط جنســی ،بیخوابی،
اعتیــاد و کنتــرل درد در مطالعــات مــوردی بررسیشــده اســت؛ و
بــر اختــاالت نامبــرده بهطــور معنــاداری اثربخــش بــوده اســت.
( .)21ژوزف دیــارد ( )1981یــک رواندرمانگــر آلمانــی کــه بیــش
از بیســت ســال اســت در ارتبــاط بــا مشــکالت خــواب کاردرمانــی
انجــام میدهــد ،وی در درمــان مشــکالت خــواب از ایــن رویکــرد
اســتفاده میکنــد ( .)22گــوش کــردن یــک نکتــه مهــم بــرای
درســت تصمیــم گرفتــن اســت .فــرد هرچــه بیشــتر فرابگیــرد کــه
بــه خــود ،دیگــران و درسهایــی کــه ایــن روش بــه او میدهــد

مقدمه
بیخوابــی یکــی از شــایعترین نــوع شــکایت خــواب بــوده،
ممکــن اســت مــداوم یــا گــذرا باشــد ( .)1بیخوابــی بــهعنــوان
یکــی از اختــاالت عمــده خــواب نوجوانــان شناختهشــده اســت
کــه پیامدهــای آن بــر چندیــن جنبــه از ســامت و عملکــرد
نوجــوان اثرمــی گــذارد .عــاوه بــر ایــن بررســیشــده اســت کــه
مدلهــای رفتــاری در دوره نوجوانــی آمادگــی اثــر بــر ســبک
زندگــی بزرگســالی را فراهــم میســازد ( .)2شــیوع بیخوابــی
در نوجوانــان  %13/4اســت ( )3ایــن مشــکل بهطــور آشــکاری
در دختــران مشــاهده میشــود و بــ ه عنــوان یکــی از اختــاالت
عمــده روانپزشــکی بــه شــمار میآیــد (.)4
بیخوابــی بــهعنــوان یــک مشــکل روانشــناختی میتوانــد
پیامدهــای منفــی داشــته باشــد .از پیامدهــای بیخوابــی میتــوان
بــه کاهــش کیفیــت خــواب اشــاره کــرد .کیفیت خــواب بــه صفات
و ویژگیهــای یــک خــواب خــوب و درســت گفتــه میشــود کــه
عــدم وجــود آن موجــب اختــال در نظــم طبیعــی بــدن و اعصــاب
و روان میشــود .عــاوه بــر مــدت و کمیــت خــواب ،کیفیــت
خــواب هــم بســیار مهــم اســت .خیلــی افــراد بــهانــدازه کافــی
میخوابنــد امــا از خوابشــان رضایــت ندارنــد و نیازشــان تأمیــن
نمیشــود ()5
مشــکل بیخوابــی در نوجوانــان دختــر بیشــتر از نوجوانــان پســر
مشــاهده میشــود .نوجوانانــی کــه از بیخوابــی رنــج میبرنــد
کیفیــت خوابشــان کاهشیافتــه و پیامدهــای آســیبزای عصبــی
و جســمی زیــادی بــه آنــان وارد میگــردد کــه بــا کاهــش
عملکــرد روزانــه روبــهرو میگردنــد .بیخوابــی پیشبینــی
کننــده و زمینهســاز غیبــت از مدرســه (در بررســی یکســاله) در
نوجوانــان و عــدم توانایــی فعالیــت در آنــان اســت و بــه دنبــال
آن باعــث کاهــش عملکــرد تحصیلــی ،رفتــاری و شــغلی در
نوجوانــان میشــود ( .)6در نوجوانــان بیخوابــی باعــث خســتگی،
کاهــش عملکــرد درســی و غیبــت از مدرســه میشــود ( .)7کیفیــت
مناســب خــواب اثــرات مفیــدی در وضعیــت ســامت جســمانی و
روانــی برجــای میگــذارد .خــواب نامناســب باعــث ایجــاد انــواع
اختــاالت میشــود و کیفیــت خــواب نامطلــوب اثــرات منفــی
بــر ســامت روان میگــذارد ( .)8بیخوابــی کــودکان و نوجوانــان
پیامدهــای شــناختی و رفتــاری در یادگیــری آنــان دارد و ایــن در
کیفیــت زندگــی خــود و خانوادهشــان اثرگــذار اســت نوجوانــان
دچــار مشــکل بیخوابــی  38/5درصــد کیفیــت خــواب ضعیــف
دارنــد ( .)9بــرای درمــان بیخوابــی بــ ه عنــوان شــایعترین
اختــال خــواب شــیوههای درمانــی متعــددی تــا بــهحــال اســتفاده
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بــه بررســی و شــناخت کافــی از دیــدگاه روانشــناختی و زیســتی
دارد و در ایــن راســتا شــناخت ودرمــان عواملــی کــه در زندگــی
آن را تحــت تأثیــر قرارمــی دهــد و بــر کمیــت و کیفیــت آن اثــر
میگــذارد میتوانــد در زمینــه ایجــاد یــک زندگــی ســالم و پربــار
نقشآفریــن باشــد ،ضــروری بــه نظــر میرســد ایــن پژوهــش
باهــدف اثربخشــی ایــن روش درمانــی در گــروه نوجوانــان دختردار
بــا مشــکل بیخوابــی بــه کار گرفتــهشــده اســت تــا از طریــق
تأثیــر احتمالــی ایــن شــیوه درمانــی درشــدت بیخوابــی و کیفیــت
خــواب نوجوانــان ،بــارز و مســتند شــود.

گــوش دهــد بیشــتر قــادر خواهــد بــود تصمیــم درســتتری
بگیــرد .در واقــع یافتــن هــدف درســت بــه فــرد در زندگــی کمــک
میکنــد کــه بــه ترسهــا و توهمــات و مشــکالت خودســاختهای
غلبــه کنــد کــه منشــأ تمامــی جدالهــا ،عــدم توازنهــا ،اعتیادهــا،
اضطرابهــا ،افســردگیها ،بیخوابیهــا و اســترسهای زمــان
بیــداری میباشــد ( .)23گــوش کــردن بــه جنبههــای درونــی در
افــرادی کــه تجربــه متفاوتــی دارنــد میتوانــد راههــای متنــوع و
متفاوتــی از فکــر کــردن ،احســاس کــردن و رفتــار در پاســخ بــه
مشــکل آنــان باشــد ( .)24ایــن روش ،خصوصیــات مشــترکی بــا
روش یونــگ در درمــان دارد .یونــگ ابــراز مـیدارد کــه فــرد بایــد
وارد پروســه درام بــا عکسالعمــل شــخصی شــود ،گویــی کــه درام

روش کار

پژوهــش حاضــر در قالــب یــک طــرح نیمــه آزمایشــی بــا
پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل همــراه بــا پــی گیــری
دوماهــه (بعــد از دو مــاه از اتمــام دوره درمــان) انجامشــده اســت.
جامعــه آمــاری آن دانــش آمــوزان دختــر پایــه دهــم و یازدهــم
شــهر اصفهــان بودنــد نمونهگیــری بــهصــورت هدفمنــد از پایــه
دهــم و یازدهــم متوســطه از بیــن  6ناحیــه آموزشوپــرورش
شــهر اصفهــان ،ناحیــه یــک و در مرحلــه بعــد  3دبیرســتان
متوســطه دوم انتخــاب و کلیــه دانــش آمــوزان دختــر در ایــن دو
پایــه ( 256نفــر) مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد .بــرای تشــخیص
داشــتن مشــکل بیخوابــی از پرسشــنامه شــدت بیخوابــی ()ISI
جهــت غربالگــری اســتفاده گردیــد ( .)31بــا گرفتــن مجــوز و
هماهنگــی بــا آمــوزشو پــرورش ناحیــه  1اصفهــان ،مدیریــت
مــدارس منتخــب ،رضایــت اولیــاء و خــود دانــش آمــوزان از آنــان
آزمــون شــدت بیخوابــی گرفتــه شــد .افــرادی کــه واجــد شــرایط
بودنــد (نمــره آزمــون بیخوابــی آنــان باالتــر از  15بــود) و تمایــل
بــه همــکاری داشــتند ،بــا انجــام مصاحبــه بالینــی برای تشــخیص
نداشــتن اختــال روانــی و جســمی دیگــر و تحــت درمــان نبــودن
هیچیــک از درمانهــای روانشــناختی ،روانپزشــکی و پزشــکی
بررســی شــدند و در نهایــت  30نفــر حجــم کلــی نمونــه کــه از
آنــان بــر اســاس معیارهــای ورود و خــروج انتخــاب و در یــک
گــروه آزمــون ( 15نفــر) دریــک گــروه کنتــرل ( 15نفــر) قــرار
گرفتنــد.
معیــار ورود بــه پژوهــش عبــارت بودنــد از :دانــش آمــوزان دختــر
پایــه دهــم و یازدهــم (متوســطه دوم) ،داشــتن مشــکل بیخوابــی
(بعــد از ارزیابــی) ،رضایــت آگاهانــه خــود آنــان و اولیاءشــان .معیــار
خــروج شــامل مــوارد زیــر بــود :عــدم تمایــل بــه همــکاری بــرای
شــرکت در دورههــای درمانــی و قــرار داشــتن در هــر نــوع درمــان
دارویــی و روان شــناختی .گــروه آزمــون دوم طی  8جلســه (هفتهای

در جلــوی چشــمانش واقعــی اســت ( .)25در ایــن درمــان ،تأکیــد
بــر همزادپنــداری بــهاینترتیــب کــه شــخصیت عینــی (رنــگ و
شــکل) بــه مســائل زندگــی (از قبیــل ترس-اضطراب-افســردگی-
اعتیــاد) دادهشــده و بــا آنهــا مصاحبــه میشــود ( .)26از طریــق
مصاحبــه بــا مســائل زندگــی (ترس-اضطراب-افســردگی) بــا
اســتفاده از فراینــد پدیــده شــناختی فرضیههایــی کــه در آن فــرد
گیــر افتــاده ،نادیــده گرفتــه میشــود و فــرد از قدرتــی بیطــرف
وبــی نظیــر کــه بــه درمــان جهــت میدهــد برخــوردار میگــردد.
بهبیاندیگــر روش برخــورد بــا مســائل از طریــق پدیــده شــناختی،
موجــب کنــار گذاشــتن فرضیــات خودســاخته فــرد راجــع بــه
اینکــه چــه چیــزی واقعــی و درســت اســت شــده و افقــی جدیــد
از منظــر شــاهد یــا ناظــر بــرای حــل مشــکل پدیــدار میگــردد
( .)27اســتفاده خالقانــه از تصویرســازی ذهنــی در دنیــای اســام
هــم شــناخت هشــده و مــورد احتــرام اســت ایــن قلمرو تصــوری در
فلســفه اســامی بهعنــوان عالــم مثــال یــا عالــم تصــوری اســت
کــه بــر طبــق نظــر ابنســینا واســطهای بیــن منطــق انســان و
وجــود الهــی اســت ( .)28فــرد مــورد مصاحبــه ایــن کار را بــا بــروز
نقشهــای خــود بــه خــودی بچهگانــه و نوشــتن اولیــن افــکار و
احساســاتی کــه بــه ذهــن وی میآیــد انجــام میدهــد و البتــه
نکتــه کلیــدی آن اســت کــه ازنقطهنظــر آن شــخصیت ایــن رفتــار
را ابــراز میکنــد نــه از نقط ـ ه نظــر خــودش .ایــن روش ،راههــای
متنــوع و متفاوتــی از فکــر کــردن ،احســاس کــردن و رفتــار در
پاســخ بــه ایــن ترسهــا و اضطرابهــا را کشــف خواهنــد کــرد.
درنهایــت خواهنــد توانســت آرامــش روانــی خــود را بازیابنــد و
خــواب باکیفیتــی داشــته باشــند ( .)29هــدف از انجــام مصاحبــه
ایــن اســت کــه فــرد کمتــر وابســته بــه حمایــت دیگــران جهــت
یافتــن نگ ـهداری و قــوت تعــادل درونــی خــودش باشــد (.)30
خــواب ب ـ ه عنــوان بخــش مهمــی از زندگــی شــبان ه روزی لــزوم
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( .)24در (جــدول  )2بــهطــور خالصــه جلســات درمانــی (گــوش
کــردن عمیــق کامــل) ارائـ ه شــده اســت.

یــک جلســه) تحــت درمــان رویکــرد گــوش کــردن عمیــق کامــل
قــرار گرفتنــد و گــروه کنتــرل هیــچ درمانــی دریافــت نکردنــد.
متــن مصاحبــه در قالــب  25ســؤال طراحــی و ترجمـ ه شــده اســت

جدول  :1خالصه جلسات درمانی گوش کردن عمیق کامل

جلسه

اهدا ف

اول

ایجاد آشنایی ،انجام پیشآزمون ،مصاحبه به روش آی دی آل ،توضیح اهداف آموزش و اهمیت انجام تکالیف خانگی ،دادن فرم
مصاحبه با خود به شرکت کنندگان

دوم

تکلیف شبها بررسی و در صورت انجام مصاحبه فردی در طول هفته نتیجه بررسیشده و در صورت نیاز توصیههای مصاحبه
مذکور به تکلیف شبها اضافه میشود و یا اگر الزم بود ،مصاحبه جدید صورت میگیرد.
بررسی تکالیف شب آزمودنی که درنتیجه مصاحبه با خود فرم مصاحبهای که قب ً
ال ارائه

سوم تا
هفتم

شده بود ،مصاحبه مجدد و ارائه رهنمودهای الزم در صورت نیاز

هشتم

پاسخ به سؤاالت و بررسی تکالیف جلسات قبل ،بررسی عالئم و اجرای پسآزمون

گــزارش کردنــد ( )35همچنیــن در مطالعـهای پایایــی بــاز آزمایــی
ایــن پرسشــنامه  0/87بــه دســت آمــد ( .)36در ایــران نیــز ایــن
پرسشــنامه در جمعیتهــای مختلــف مورداســتفاده قرارگرفتــه
ل قبــول گزارششــده
اســت و ویژگیهــای روانســنجی آن قابــ 
اســت و آلفــای کرونبــاخ  0/89را بــرای ایــن مقیــاس گــزارش
کردهانــد .)37-38( .دادههــای پژوهــش بــا آزمــون تحلیــل
واریانــس اندازهگیــری مکــرر و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی تحلیــل
شــد .شــرکتکنندگان در پژوهــش بــه لحــاظ رعایــت اصــول
اخالقــی فــرم رضایــت آگاهانــه داده شــد تــا بــا رضایــت خــود و
ولــی قانونــی در پژوهــش شــرکت کننــد.

مصاحبــه بهوســیله یــک کارشــناس ارشــد مشــاور کــه آشــنا
بــه روش اســت انجــام شــد .هــم در حیــن مصاحبــه وهــم در
تالشهــای متعاقــب توصیههایــی داده شــد.
بــرای جمــعآوری دادههــا از شــاخص شــدت بیخوابــی ()I.S.I
کــه توســط موریــن ( )2006طراحیشــده اســت و یــک ابــزار خــود
ســنجی مختصــر اســت کــه ادراک بیمــار از بیخوابـیاش را انــدازه
میگیــرد ایــن آزمــون شــامل هفــت مــاده اســت کــه مشــکل
در شــروع خــواب و مشــکالت تــداوم خــواب (بیــدار شــدنهای
شــبانه و هــم بیــدار شــدنهای صبــح زود) رضایــت از الگــوی
کنونــی خــواب ،تداخــل بــا کارکــرد روزانــه ،قابــلتوجــه بــودن
آســیب نســبت دادهشــده بــه مشــکل خــواب و درجــه آشــفتگی یــا
نگرانــی ایجادشــده توســط مشــکل خــواب را ارزیابــی میکنــد.
شــرکتکنندگان ادراک خــود را از مادههــای ایــن آزمــون در
یــک مقیــاس  5نقطـهای ( 1برابــر بــا هرگــز و  5برابــر بــا بســیار
زیــاد) تخمیــن میزننــد .نمــرات بیــن  1تــا  28هســت .نمــرات
باالتــر ادراک بیشــتری از بیخوابــی را نشــان میدهــد .هــر مــاده
معیارهــای  DSM- Vرا نشــان میدهــد .اعتبــار ســازه آن بــر
اســاس دقــت ،شــدت ،رضایتمنــدی بــا واریانــس  0/72و پایایــی
آن بــا روش آلفــای کرونبــاخ  0/74و  0/78بــود .در تحقیقــی در
ایــران ضریــب اعتبــار ایــن آزمــون را  0/56به دســت آوردنــد (.)33
جهــت ســنجش میــزان کیفیــت خــواب از شــاخص کیفیــت
خــواب پیتزبــورگ ( )PSQIایــن پرسشــنامه یــک ابــزار خــود
گزارشــی اســت کــه دامنــه نمــرات آن بیــن  1تــا  21اســت ایــن
پرسشــنامه دارای هفــت مؤلفــه اســت و نمــره باالتــر از پنــجدر
آن نشــاندهنده بیخوابــی و کیفیــت خــواب نامناســب اســت
اســتفاده شــد ( .)34آلفــای کرونبــاخ را  0/80بــرای ایــن مقیــاس

یافتهها
شــرکتکنندگان در پژوهــش دانــش آمــوزان پایــه دهــم و یازدهــم
متوســطه دوم بودنــد کــه ســن  15تــا  17ســال را داشــتند .بــر
اســاس یافتههــای توصیفــی پژوهــش ،میانگیــن نمــرات شــدت
بیخوابــی و کیفیــت خــواب در گــروه مداخلــه (درمــان مبتنــی بــر
گــوش کــردن عمیــق کامــل) نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش
بیشــتری در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری از طریــق پسآزمــون
بعــد از دو مــاه از اتمــام دوره درمــان نســبت بهپیــش آزمــون دارد
(جــدول)2؛ امــا اینکــه ایــن تفاوتهــا از حــد شــانس و احتمــال
باالتــر اســت یــا خیــر ،بــرای پژوهشــگر مشــخص نیســت و لــذا
بــ ه منظــور بررســی تفاوتهــا میانگینهــا و آزمــون فرضیههــا
بــا توجــه بــه وجــود متغیرهــای وابســته بــا مقیــاس فاصل ـهای و
وجــود ســه مرحلــه اندازهگیــری در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل
از روش تحلیــل واریانــس آمیختــه بیــن و درون آزمودنــی اســتفاده
میشــود .در ابتــدا الزم اســت تــا مفروضــات آزمــون مبنــی بــر
5
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نرمــال بــودن نمــرات متغیرهــای موردســنجش ،یکســانی واریانس
دو گــروه ،یکنواختــی کوواریانسهــا در گروههــا مــورد بررســی
قــرار گیــرد .در تمامــی متغیرهــا ،آزمــون  Zکلموگروف اســمیرنوف
نشــان داد کــه دادههــا در هــر دو گــروه نرمــال بودهانــد (.)p<0/05
همچنیــن آزمــون لویــن نشــان داد کــه واریانــس دو گــروه در هــر
دو متغیــر برابــر بــوده اســت ( .)p<0/05نتایــج آزمــون ماچلــی
نیــز جهــت بررســی یکنواختــی کوواریانسهــا در گروههــا

بــرای متغیــر شــدت بیخوابــی ( )p>0/05رد شــده و بــرای
متغیــر کیفیــت خــواب ( )p<0/05تأییــد شــده اســت .ازای ـنرو در
تحلیلهــای درون آزمودنــی در متغیــر شــدت بیخوابــی از آزمــون
محافظهکاران ـهای چــون گریــن هــاوس – گیــزر و بــرای تحلیــل
متغیــر کیفیــت خــواب از آزمــون بــا فــرض کرویــت در تحلیــل
واریانــس اندازهگیــری مکــرر اســتفاده میشــود.

جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه و سه مرحله پژوهش

متغیر
شدت بیخوابی
کیفیت خواب

پیشآزمون

گروه

پیگیری

پسآزمون

Mean

SD

Mean

SD

Mean

SD

آزمایش

17/47

2/38

7/87

4/25

7/33

3/37

کنترل

18/13

2/47

18/67

3/13

20/4

2/87

آزمایش

9/2

3/46

4/13

1/84

4

1/64

کنترل

12/27

4/39

12/33

4/49

13/67

4/59

شــامل پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری بــ ه صــورت کلــی
بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد همچنیــن رونــد مراحــل پژوهــش
یعنــی پیشآزمــون ،پسآزمــون و پیگیــری و یــا اثــر زمــان در
گروههــا نیــز باهــم تفــاوت نشــان داده اســت .نتایــج مقایســه بیــن
آزمودنیهــا یعنــی مقایســه در متغیرهــای پژوهــش در (جــدول)3
ارائ ـ ه شــده اســت.

نتایــج آزمــون چنــد متغیــره بــا اســتفاده از آزمــون المبــدای
ویلکــز و اثرپیالیــی نمــرات شــدت بیخوابــی در اثــر زمــان
( )sig=0/001 ،F=25/69و تعامــل زمــان و گــروه (،F=67/97
 )sig=0/001بــه دســت آمــد .همچنیــن در کیفیــت خــواب
در اثــر زمــان ( )sig=0/01 ،F=5/53و تعامــل زمــان و گــروه
( )sig=0/002 ،F=7/97بــهدســتآمــده اســت کــه نشــان داد ،در
متغیرهــای شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب مراحــل پژوهــش

جدول  :3نتایج تحلیل اثرات بین آزمودنی و درون آزمودنی در متغیرهای پژوهش
متغیر

شدت
بیخوابی

کیفیت
خواب

اثر

منبع

SS

Df

MS

F

Sig

eta

Observed
power

بین
آزمودنی

گروه

1504/711

1

1504/711

71/91

0/001

0/72

1/000

خطا

585/911

28

20/925

درون
آزمودنی
بین
آزمودنی
درون
آزمودنی

اثر زمان

363/822

1/435

253/575

41/48

0/001

0/597

1/000

اثر زمان× گروه

653/956

1/435

455/791

74/56

0/001

0/727

1/000

گروه

1095/51

1

1095/51

50/89

0/001

0/645

1/000

خطا

602/756

28

21/527

اثر زمان

/102/2

2

51/1

5/712

0/006

0/169

0/847

اثر زمان× گروه

180/156

2

90/078

10/069

0/001

0/264

0/981

نتایــج در تحلیلهــای درون آزمودنــی ،بیــن میانگیــن نمــرات
شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب در مراحــل پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری بهطورکلــی تفــاوت معنــیداری وجــود
دارد ( ،)p<0/01همچنیــن تعامــل اثــر زمــان و عضویــت گروهــی
نیــز در هــر دو متغیــر معن ـیدار اســت ( .)p >0/001ب ـ ه عبــارت
دیگــر تفــاوت بیــن نمــرات شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب در
مراحــل پسآزمــون و پیگیــری در کل نمونــه پژوهــش معن ـیدار

بــر اســاس یافتههــای بــهدســتآمــده در (جــدول ،)3در تحلیــل
بیــن آزمودنــی ،میانگیــن نمــرات شــدت بیخوابــی و کیفیــت
خــواب در گــروه آزمایــش (درمــان مبتنــی بــر گــوش کــردن عمیق
کامــل) و گــروه کنتــرل تفــاوت معنــیداری دارد (.)p>0/001
نتایــج نشــان داده اســت کــه  72درصــد از تفاوتهــای فــردی
در متغیــر شــدت بیخوابــی و  64/5درصــد در متغیــر کیفیــت
خــواب بــه تفــاوت بیــن دو گــروه مربــوط اســت .بــر اســاس
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و کنتــرل در مراحــل پژوهــش در متغیرهــای پژوهــش در
(جــدول )4ارائــ ه شــده اســت.

بــوده اســت و همچنیــن تفــاوت نمــرات ایــن متغیرهــا در مراحــل
پژوهــش در دو گــروه معنــیدار اســت.
نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی جهــت مقایســه گــروه آزمایــش

جدول  :4نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جهت مقایسه دو گروه به تفکیک متغیرهای وابسته یا میانگین نمرات شدت بیخوابی و کیفیت خواب در مراحل پژوهش
Variable

شدت
بیخوابی

کیفیت
خواب

Factor

Mean
difference

Sig

Eta

Mean experimental group

Confidence 95%
Interval

Mean
control
group

Confidence 95%
Interval

Lower
Bound

Upper
Bound

پیشآزمون

-0/667

0/459

0/02

17/47

16/18

18/75

18/13

پسآزمون

-10/8

0/001

0/691

7/87

5/89

9/84

18/66

16/69

پیگیری

-13/07

0/001

0/823

7/33

5/68

8/99

20/4

18/74

22/06

پیشآزمون

-3/067

0/053

0/11

9/2

7/1

11/29

12/27

10/17

14/36

پسآزمون

-8/2

0/001

0/604

4/13

2/3

5/95

12/33

10/51

14/15

پیگیری

-9/67

0/001

0/678

4

2/17

5/82

13/67

11/84

15/49

نتایــج در (جــدول )4نشــان میدهــد ،در مرحلــه پیشآزمــون در
هیچیــک از متغیرهــا تفــاوت دو گــروه معنـیدار نیســت ()p<0/05
امــا در مراحــل پسآزمــون و همچنیــن پیگیــری در هــر دو متغیــر
شــدت بیخوابــی و کیفیــت خواببیــن گــروه کنتــرل بــا گــروه
درمــان مبتنــی بــر گــوش کــردن عمیــق کامــل ()p>0/001
تفــاوت معنــیداری وجــود دارد کــه نشــان میدهــد میــزان
تأثیــر درمــان گــوش کــردن عمیــق بــر بهبــود شــدت بیخوابــی
و کیفیــت خــواب در پسآزمــون بــه ترتیــب برابــر بــا  69/1و
 60/4درصــد حاصلشــده اســت .همچنیــن تأثیــر ایــن درمــان
در متغیرهــای شــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب در مرحلــه
پیگیــری بــه ترتیــب برابــر بــا  82/3و  67/8درصــد بهدس ـتآمده
اســت .همچنیــن نشــان داده اســت کــه میانگیــن نمــرات گــروه
آزمایــش (درمــان مبتنــی بــر گــوش کــردن عمیــق کامــل) و گروه
کنتــرل در دو مرحلــه پژوهــش در فاصلــه اطمینــان  95درصــد قرار
داشــته و صفــر در ایــن کــران بــاال و پاییــن نیســت .همچنیــن
فواصــل اطمینــان در مراحــل پسآزمــون و پیگیــری در گــروه
مداخلــه هــم همپوشــی دارد کــه نشــان میدهــد بیــن میانگیــن
نمــرات پسآزمــون و پیگیــری در ایــن گــروه تفــاوت وجــود نــدارد
بهعبارتدیگــر اثربخشــی درمــان در مرحلــه پیگیــری باقیمانــده
اســت و تغییــر معن ـیداری نســبت بــه پسآزمــون نــدارد.
در یــک نتیجهگیــری کلــی میتــوان گفــت ،درمــان مبتنــی
بــر گــوش کــردن عمیــق کامــل بــر کاهــش شــدت بیخوابــی
و کیفیــت خــواب نوجوانــان دارای مشــکل بیخوابــی در مرحلــه
پسآزمــون مؤثــر بــوده و اثــرات ایــن درمــان در مرحلــه پیگیــری
نیــز باقــیمانــده اســت.

Lower
Bound

Upper
Bound

16/84

19/42
20/64

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان گــوش
کــردن عمیــق کامــل برشــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب
دختــران نوجــوان بــا مشــکل بیخوابــی انجــام شــد .نتایــج
حاصــل از تجزیهوتحلیــل یافتههــای پژوهــش حاکــی از
تفــاوت معنــادار بیــن گــروه آزمایــش و کنتــرل در پیشآزمــون،
پسآزمــون و پیگیــری درشــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب
بــود .بــر اســاس ایــن یافتههــا مــا میتوانیــم نتیجــه بگیریــم
کــه درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل باعــث کاهــش شــدت
بیخوابــی و بهبــود کیفیــت خــواب شــده اســت .در واقــع نتایــج
پژوهــش حاکــی از اثربخشــی درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل
برشــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب دختــران نوجــوان بــا مشــکل
بیخوابــی بــود.
در تبییــن ایــن یافتههــا میتــوان گفــت ،طبــق شــواهد پژوهشــی
اثربخشــی رویکــرد درمانــی گــوش کــردن عمیــق کامــل بــه
نوجوانــان بــا مشــکل بیخوابــی کمــک کــرد تــا در حیــن مصاحبــه
بــا خــود در زمینــه مســائل زندگــی ،از اســتعدادهای نهانــی خــود
اســتفاده کننــد ،بــه منشــأ ترسهــا و اضطرابهــای خــود پــی
ببرنــد و بــا انجــام تکالیــف خانگــی کــه بــرای خــود منظور داشــتند
شــدت بیخوابــی آنــان کاهــش و کیفیــت خوابشــان بهبــود یافــت.
در ایــران در کاهــش اضطــراب ،افســردگی و افزایــش عزتنفــس
نوجوانــان دختــر ( )18،19فقــط بررسیشــده ونمــی تــوان بــا ایــن
پژوهــش کــه صرف ـ ًا برشــدت بیخوابــی و کیفیــت خــواب بــوده
مقایســهای انجــام داد .بررســیها و مطالعــات (،23 ،22 ،21 ،20
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دیــارد در ارتبــاط بــا جامعــه ســنجی رؤیــا ( ،)21پایانــی خــوش
بــرای کابوسهــای شــبانه ( ،)23آمــوزش تکنیکهــای مصاحبــه
درمانــی گــوش کــردن عمیــق کامــل ( )27میتــوان بهــره
گرفــت .در نهایــت بــا توجــه بــه پیامدهــای منفــی بیخوابــی
( ،)5شــیوع بیخوابــی در نوجوانــان ( ،)3تأثیــر بــر کیفیــت زندگــی
خــود و خانوادهشــان ( )9و تکــراری بــودن درمانهــای ذکــر شــده
( )10،11،12،13،14،15،16،17ایــن درمــان بهعنــوان رویکــردی
نســبت ًا نویــن بــرای اثربخشــی برشــدت بیخوابــی و کیفیــت
خــواب پیشــنهاد میشــود.
در تبییــن ایــن بخــش از مداخلــه میتــوان عنــوان کــرد کــه
دختــران نوجــوان دارای مشــکل بیخوابــی شــرکتکننده در

 )27در آلمــان (توســط ژوزف دیــارد) در زمینــه کاهــش مشــکالت
مربــوط بــه اضطــراب ،افســردگی ،اعتیــاد ،خودکشــی ،مشــکالت
خــواب و مســائل و مشــکالت زندگــی بررسیشــده اســت کــه بــا
یافتههــای ایــن پژوهــش مبنــی بــر کاهــش مشــکالت خــواب
(افزایــش کیفیــت و کمیــت خــواب) همخوانــی دارد الزم بــه ذکــر
اســت کــه دیــارد بیشــتر فعالیــت درمانــی در زمینــه مشــکالت
خــواب دارد و بیشــتر آثــار خــود را در قالــب کتــاب نگاشــته و کمتــر
بررسـیهای درمانــی خــود را در قالــب مقالــه نگاشــته اســت .ایــن
پژوهــش کــه در تــاش بــود نوجوانــان دختــر از طریــق مصاحبــه
گرههــای زندگــی خــود را دریابنــد و ایــن روش درمانــی توانســته
در زمینــه کاهــش شــدت بیخوابــی و افزایــش کیفیــت خــواب

پژوهــش توانســتند بــا انجــام تکالیفــی کــه در حیــن و بعــد از
مصاحبــه بــرای خــود عنــوان میکردنــد و انجــام آن بهصــورت
هفتگــی در مواجهــه بــا چالشهــای زندگــی خــود راهکارهــای
مســئله مــداری را بــه کاربندنــد و بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش
اثرگــذاری آن برشــدت بیخوابــی بهبــود کیفیــت خــواب در
آنــان نســبت بــه گــروه کنتــرل مشــهود بــود .شــرکتکنندگان
در پژوهــش بــا پــی گیــری دررونــد اجــرای تکالیــف و انجــام
مصاحبههایــی کــه بــا خــود داشــتند رونــد درمــان را تســهیل
نمــوده و توانســتند در کاهــش شــدت بیخوابــی و بهبــود کیفیــت
خــواب بــا توجــه بــه نتایــج ارائهشــده دریافتــه هــای بررسیشــده
بهطــور معنــیداری نســبت بــه گــروه کنتــرل تأثیرپذیرنــد.

دختــران نوجوانــی کــه مبتالبــه مشــکل بیخوابــی بودنــد بــا
بهکارگیــری اصــول درمانــی آن تأثیــر معن ـیداری داشــته باشــد.
ایــن درمــان برخــاف درمانهــای رایــج امــروزی در مواجهــه بــا
مشــکل بیخوابــی ماننــد اثربخشــی دارودرمانــی بــر بیخوابــی
( ،)10اثربخشــی طــب ســنتی بــر بیخوابــی ( ،)11درمــان
رفتــاری -شــناختی ( ،)12تأثیــر فراشــناخت در درمــان بیخوابــی
( ،)13درمــان نوروفیدبــک بــر بیخوابــی و کیفیــت خــواب (،)14
درمــان ذهــن آگاهــی بــر کیفیــت خــواب ( )16،15و آمــوزش
مهــارت ذهــن آگاهــی ویــژه بیخوابــی ( )17بهجــای تمرکــز
بــه دســتورات و توصیههایــی کــه درمانگــر بــرای بهبــود حــال
بیمــاران میکنــد از توانمنــدی و اســتعداد نهانــی افــراد دچــار
مشــکل بیخوابــی بــا اســتفاده از مصاحبــهای کــه درمانگــر و
خودشــان بــا خــود انجــام میدهنــد گرههایــی کــه در مواجهــه بــا
مســائل زندگــی برایشــان پیشآمــده را شناســایی و بــا تعهــدی که
بیمــاران بــه درمانگــر دادهانــد از تکالیــف خودســاخته بــرای حــل
تعــارض و مشــکالت خــود بهــره میبرنــد و درمانگــر بــا بررســی
تکالیــف هفتگــی بیمــاران رونــد بهبــودی آنهــا را پــی گیــری
میکننــد .در خصــوص ایــن پژوهــش وقتــی نوجوانــان توانســتند
بــا تغییــر تدریجــی  6عامــل اعتمادبهنفــس ،دلســوزی نســبت بــه
خــود و دیگــران ،خــردورزی از طریــق بررســی اشــتباهات خــود،
پذیــرش خــود و دیگــران و آرامــش درونــی و نظارهگــری بــه
احساســات خــود کــه در مصاحبههــا بررســی میشــد آرامــش
روانــی خــود را بازیابنــد و خــواب بــا کمیــت و کیفیــت مناســبی را
تجربــه کننــد علیرغــم بررســی منابــع مطالعاتــی در ایــران بــهجــز
مطالعــه ( )18،19کاربــرد ایــن درمــان بهصــورت پژوهشــی آنهــم
بــر افســردگی و اضطــراب عزتنفــس نوجوانــان مــورد دیگــری
یافــت نشــد .در ادامــه میتــوان اذعــان داشــت کــه از ایــن درمــان
در زمینــه مشــکالت مربــوط بــه خــواب بــا توجــه بــه بررسـیهای

نتیجهگیری
اجــرای درمــان گــوش کــردن عمیــق کامــل ضمــن فراهــم
نمــودن بســتری مناســب بــهمنظــور ایجــاد انگیــزش بــرای
همــکاری فعــال بــا مصاحبهکننــده و رهنمودهــای الزم بــرای
بهکارگیــری اســتعداد نهانــی و ایجــاد تکالیــف هفتگــی توســط
خــود شــرکتکنندگان بــرای رهایــی از ترسهــا و اضطرابهــا
در مواجهــه بــا مســائل زندگــی و تــاش بــرای شــنیدن
واکاویهــای درونیشــان صــورت گرفــت تــا بــا ایجــاد آرامــش
و آزاد شــدن و مســیریابی در گرههــای زندگــی و در پــی آن پــی
گیــری در جهــت حــل مشــکالتی کــه در پیــش رویشــان قــرار
دارد بتواننــد بــا مســائل زندگــی بـ ه صــورت مســئله مــدار مواجهــه
کننــد .در نتیجــه میتــوان گفــت ایــن امــر منجــر بــه کاهــش
شــدت بیخوابــی و بهبــود کیفیــت خــواب دختــران نوجــوان بــا
مشــکل بیخوابــی میشــود .از ایــنرو میتــوان رویکــرد IDL
را بـ ه عنــوان یــک مداخلــه مناســب بـ ه منظــور ارتقــای توانمنــدی
مبتالیــان در مواجهــه بــا مشــکل بیخوابــی و کاهــش عــوارض
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 دارای،عــاوه بــر تأییــد کمیتــه تخصصــی پژوهشهــای علمــی
کــد اخــاق از کمیتــه پژوهــش تحقیقــات علمــی دانشــگاه برابــر با
 بدینوســیله از. میباشــدIR.IAU.KHUISF.1397-193
کلیــه دانــش آمــوزان دختــر و مدیــران مدارســی کــه بــا همــکاری
خــود زمینــه و امــکان اجــرای ایــن پژوهــش را فراهــم نمودنــد
.صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مینماییــم

 در پایــان نیــز بــا توجــه.روانشــناختی ناشــی از آن بــه کاربــرد
بــه یافتههــا توصیــه میشــود درمــان گــرش کــردن عمیــق
کامــل بــرای نوجوانانــی کــه دارای مشــکل بیخوابــی در مــدارس
متوســطه یــا مراکــز مشــاوره و خدمــات روانشــناختی مورداســتفاده
قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق بــه نوجوانــان در مســیر رســیدن
.بهســامت روان هرچــه بیشــتر یــاری شــود

تضاد منافع
.هیچ تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد

سپاسگزاری
ایــن پژوهــش برگرفتــه از رســاله دکتــری روانشناســی بــا کــد
 کــه بــدون دریافــت هیچگونــه23820705962025 شناســایی
. انجــامشــده اســت،کمــک مالــی از مؤسســه یــا ســازمانی خــاص
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