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Abstract
Introduction: The prevalence of depression is so high that many therapeutic methods,
including pharmacotherapy and psychotherapy, have been developed. Therefore, this study was
conducted to determine the effectiveness of distress tolerance, emotional regulation and
interpersonal efficacy in the form of dialectical behavioral therapy on emotional, cognitive and
physical symptoms of depression.
Materials and Methods: This research was a semi-experimental design (pre-test, post-test).
Twenty-eight patients with diagnosis of post-adjuvant depression disorder were randomly
assigned into 3 treatment groups (distress tolerance, emotional regulation and interpersonal
efficacy) and one control group (N=8). Patients in the experimental group were treated for 8
weeks and then were examined by Beck Depression Inventory. Finally, the results were
analyzed using descriptive and inferential statistics, covariance and post hoc test (LSD) by
SPSS-19 software.
Results: All three experimental groups (distress tolerance, emotional regulation, and
interpersonal efficacy) had significant improvement after treatment (P=0.00). Also, the results
of covariance analysis indicated that, dialectical behavioral therapy resulted in significant
improvement in the emotional, cognitive and physical symptoms of depression in patients with
adjustment disorder (P=0.00).
Conclusions: According to these results, it seems that teaching distress tolerance skills,
emotional regulation and interpersonal efficacy in the form of dialectical behavioral therapy is
an effective way in treating severity of depression symptoms.
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مقدمه :شیوع اختالالت افسردگی به حدی است که موجب شده شیوههای درمانی متعددی اعم از دارودرمانی و
رواندرمانی برای آن ارائه گردد .لذا این پژوهش با هدف اثربخشی مهارتهای تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و
کارآمدی بینفردی در قالب رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانههای عاطفی ،شناختی و جسمانی افسردگی انجام شد.
مواد و روشها :این طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون ،پس آزمون) بود 21 .بیمار با تشخیص اختالل
افسردگی پس از اختالل سازگاری به طور تصادفی در  3گروه درمانی (تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و کارآمدی بین
فردی) و یک گروه کنترل قرار گرفتند .بیماران گروه آزمایش به مدت  1هفته مورد درمان قرار گرفتند و با استفاده از
پرسشنامه افسردگی ویراست دوم بک مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت نتایج به دست آمده با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی ،کوواریانس و آزمون تعقیبی ( )LSDتوسط نرمافزار  SPSS-19تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :بیماران هر  3گروه آزمایشی (تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و کارآمدی بینفردی) بهبودی قابلتوجهی بعد
از درمان داشتند ( .)P=2/22همچنین نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد رفتاردرمانی دیالکتیکی منجر به بهبود
قابلتوجه عالئم عاطفی ،شناختی و فیزیکی افسردگی در مبتالیان به اختالل سازگاری میشود (.)P=2/22
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد آموزش مهارتهای تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و
کارآمدی بینفردی در قالب رفتاردرمانی دیالکتیک در درمان شدت عالئم افسردگی بیماران مؤثر است.

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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بررسی تأثیر آموزش مهارتهای تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و کارآمدیبینفردی

زمانی

224

روش کار
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با مدل پیشآزمون و
پسآزمون در  3گروه آزمایش و یک گروه شاهد بود .جامعه
آماری ،بیماران مبتال به اختالل سازگاری مراجعهکننده به مرکز
مشاوره رایگان خدمات روانشناختی بودند .از این میان 21
بیمار به صورت در دسترس انتخاب و پس از تأیید اختالل
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اختالالت اضطرابی از شایعترین اختالالت روانپزشکی در
جمعیت عمومی است که در رأس فهرست بیماریهای روانی
قرار میگیرند و میتوان آن را خانوادهای از اختالالت روانی
مجزا و در عین حال مرتبط به هم در نظر گرفت که بهاندازه
یک بیماری فیزیکی فلجکننده است [ .]4-1این اختالل یکی از
پرهزینهترین نوع اختالالت روانی بهحساب میآید [.]1
اختالالت مرتبط با عامل استرسزا طبقه تشخیصی مجزا و
مستقلی است که برای اولین بار در انجمن روانشناسی آمریکا
در سال  2213مطرح شد و شامل اختالل استرس پس آسیبی،
اختالل دلبستگی واکنشی ،اختالل تعامل اجتماعی بیقید و
بند ،اختالل استرس حاد و اختالالت سازگاری است .در همه
این اختالالت ،معیار تشخیص اصلی عبارت است از قرار گرفتن
در معرض یک رویداد استرسزا [ .]6اختالالت سازگاری زمانی
رخ میدهند که فرد نمیتواند با یک رویداد استرسزا یا
تروماتیک مثل پایان یافتن رابطه رمانتیک ،اخراج شدن از کار
یا چند رویداد استرسزای همزمان مثل مشکالت مالی شدید و
مشکالت زناشویی سازگار شود [ .]1بیماران مبتال به این
اختالل از اختالالت افسردگی و اضطراب رنج میبرند و با
اختالالت نیمه بالینی دیگر همراه است .ماهیت اختالالت
سازگاری با اختالالت اضطرابی متفاوت است و از مهمترین
تفاوت بین آنها این است که در اختالالت اضطرابی ،هیچ عامل
یا عوامل استرسزایی وجود ندارد ،ولی در اختالالت استرس
پس از سانحه و اختالل استرس حاد ،عامل یا عوامل استرسزا
وجود دارد [ .]4هرچند نرخ شیوع این اختالل تابع جمعیت
مورد مطالعه و روشهای سنجشی مورداستفاده است ،اما بهطور
کلی شیوع اختالالت سازگاری باالست و تقریبا  1تا  %22از
جمعیت را به خود اختصاص میدهد [ .]1بنابراین با توجه به
شیوع باالی این اختالل ،انتخاب یک رویکرد درمانی مناسب
میتواند بسیار تاثیرگذار باشد .اختالالت سازگاری طبق پژوهش
دیاموند و همکاران یکی از اختالالت شایع در میان اختالالت
روانی است که تعداد زیادی از افراد با سوابق مختلف را شامل
شده و گسترشی جهانی دارد [ .]9همچنین به دلیل اینکه غالبا
یک اختالل روانی مزمن عود کننده است ،به عنوان یک
تشخیص مقاوم در برابر درمان شناخته میشود که اگر درمان
نشود یا درمان آن ناکارآمد باشد ،ممکن است به بروز رفتارهای
ناسازگارانهای منجر گردد که به نوبه خود مشکالت عمده
بیشتری را سبب میشوند [ .]12گستردگی اختالالت افسردگی
موجب شده که شیوههای درمانی متعددی اعم از دارودرمانی و
رواندرمانی برای آن ارائه شود ،ولی نتایج نشان داده که این
اثربخشیها نسبی بوده و به دلیل عوارض بسیار هنوز هیچ روش
قطعی برای درمان کامل اختالالت افسردگی وجود ندارد که

بتوان آن را راهحلی قطعی برای این اختالل دانست [.]11
درواقع با اینکه در درمان افسردگی هدف بهبودی کامل است،
بسیاری از بیماران در دستیابی یا حفظ وضعیت بدون نشانه
شکست میخورند [.]12
امروزه درمانهای روانشناختی متعددی برای افسردگی وجود
دارند ،اما تعداد کمی از آنها که توانستهاند در کار آزمایی های
تصادفی بالینی ،اثرمندی خود را به اثبات برسانند عبارتند از
رفتاردرمانی ،رواندرمانی بین فردی و شناخت درمانی [.]13
ازجمله درمانهایی که میتواند بر اختالالت خلقی و افسردگی
مؤثر باشد و تاکنون موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است،
آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک است [.]13
رفتاردرمانی دیالکتیک شکلی از درمان است که اولین بار به
عنوان یک درمان جامع به منظور درمان بیماران مبتال به
اختالل شخصیت که بهطور مزمن در معرض اقدام به خودکشی
بودند توسط لینهان در سال  1993پایهریزی شد [ .]13این
متد از چهار نوع مداخله تشکیل میشود :جلسات درمانی
ساختاریافته گروهی (برای مهارتآموزی) ،جلسات انفرادی،
تماسها یا مشاورههای تلفنی با درمانگر (برای کاهش رفتارهای
مخاطرهآمیز و اطمینان از تعمیم مهارتآموزی به خارج از
جلسات درمانی) و جلسات تیم متخصصان به منظور حمایت از
درمانگران رفتاردرمانیدیالکتیک و جلوگیری از فرسودگی
شغلی [ .]14نتایج مطالعات کالرکین ،میلر ،ون دن بوش و
دیگران تأثیر این روش درمانی را در تنظیم هیجان و بهبود
بخشیدن به مسائل خلقی و هیجانی نظیر افسردگی ،اضطراب،
خشم ،بیثباتی عاطفی و تحریکپذیری را نشان دادهاند [-11
 .]14با توجه به ابعاد افسردگی و تأثیر آن بر جنبههای مختلف
زندگی بیمار و فقدان پژوهش در مورد اثربخشی مؤلفههای
مجزای رفتاردرمانی دیالکتیک بر اختالالت سازگاری ،استفاده از
نتایج این پژوهش در محیطهای درمانی و مشاورهها و
فراهمسازی زمینهای برای تحقیقات بعدی ،از دالیل انجام این
پژوهش است .بنابراین هدف از انجام این پژوهش پاسخگویی به
این سؤال بود که آیا مؤلفههای رفتاردرمانی دیالکتیک در بهبود
ابعاد افسردگی بیماران مبتال به اختالالت تروماتیک و سازگاری
مؤثر است یا خیر.
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سازگاری بر اساس مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی ویرایش پنجم و مصاحبه بالینی روانشناس
بهطور تصادفی ،در یکی از چهار گروه (تحمل پریشانی،
نظمبخشی هیجانی ،مهارتهای کارآمدی بین فردی و گروه
کنترل) قرار گرفتند .با توجه به ریزش افراد ،گروه آموزش
تحمل پریشانی به  6نفر ،گروه مهارتهای کارآمدی بین فردی
به  1نفر و گروه نظمبخشی هیجانی به  6نفر تقلیل یافتند.
بیماران دارای اختاللهای شخصیت ،داغدیدگی در  6ماه اخیر،
اختالالت اعتیادی و سایکوتیک ،قبل از آغاز درمان حذف
شدند .سپس درمان دیالکتیک به مدت  1هفته برنامهریزی شد.
ابزارهای پژوهش عبارت بودند از -1 :مصاحبه بالینی بر مبنای
DSM-5؛  -2ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک ()2222؛
 -3آموزش مؤلفههای رفتاردرمانی دیالکتیک.
مصاحبه بالینی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی ویراست پنجم ( :)DSM-5مصاحبة
تشخیصی از مجموعه معیارهای تشخیصی اختالالت سازگاری
تشکیل شده که هدف آنها ارزیابی آن دسته از الگوهای
رفتاری ،افکار و احساسات مراجعان است که بهنوعی با تشخیص
اختالل آنها ارتباط دارد [.]6
فرم بازبینیشده پرسشنامه افسردگی بک ،استرن و برون
( :)2222این ابزار ازجمله مناسبترین ابزارها برای انعکاس
افسردگی است .این پرسشنامه دارای  21ماده است که عالئم
جسمانی ،رفتاری و شناختی افسردگی را اندازهگیری میکنند.
هر ماده دارای  4گزینه است که درجات مختلفی از افسردگی را
از خفیف تا شدید تعیین میکند .این پرسشنامه بیشتر به
سنجش ویژگیهای روانشناختی افسردگی میپردازد تا
ناراحتیهای جسمانی و فیزیولوژیک و با پرسشنامه همیلتن
 %41همبستگی دارد 21 .ماده پرسشنامه افسردگی بک در 3
گروه نشانههای عاطفی ،نشانههای شناختی و نشانههای
جسمانی طبقهبندی میشوند [ .]11نتایج فراتحلیل انجام شده
در مورد پرسشنامه افسردگی بک حاکی از آن است که ضریب
همسانی درونی آن بین  %43تا  %93با میانگین  %16است و
ضریب آلفا را برای گروه بیمار  %16و غیر بیمار  %11گزارش
کرده اند .در یک بررسی بر روی دانشجویان دانشگاه تهران و
دانشگاه عالمه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی
پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم بر روی جمعیت ایرانی
انجام گرفت ،نتایج بیانگر آلفای کرونباخ  %41و اعتبار باز
آزمایی به فاصله دو هفته %43 ،بود [.]19
رفتاردرمانی دیالکتیکی :روشی است مبتنی بر پذیرش بیمار
همانگونه که هست و درعینحال کمک به او برای تغییر یافتن
با آموزش مهارتهای بین فردی ،مهارتهای تحمل پریشانی،

مهارتهای تنظیم هیجان و مهارتهای هوشیاری [.]13
جلسات رواندرمانگری هفتگی ،با کاوش یک رویداد یا رفتار
مشکلآفرین یعنی با زنجیرهای از رویدادها از هفتة قبل ،شروع
و با بررسی راهحلهای پیشنهادی که بکار رفتهاند و عواملی که
درمانجو را در استفاده از راهحلهای سازگارانه تر با مشکل
روبرو ساختهاند ،ختم میشود .در طی جلسات و بین آنها،
درمانگر فعاالنه رفتارهای سازگارانه را آموزش میدهد و تقویت
میکند .تأکید بر آموزش دادن به بیماران در این مورد است که
چگونه میتوان آسیبهای هیجانی را کنترل کرد نه اینکه
آنها را کاهش داد یا آنها را از بحران خارج کرد .همچنین
تماس تلفنی با درمانگر انفرادی میان جلسات ،بخشی از
روشهای رفتار درمانگری دیالکتیکی است [ .]22 ,13در گروه
مهارتها که به صورت کالسهای مشاورة گروهیست چهار
مهارت بسیار مهم به درمان جویان آموزش داده میشود که در
این پژوهش سه متغیر زیر آموزش داده شد:
الف) تحمل پریشانی (درماندگی) :این مهارت ترکیبی از
مهارتهای استاندارد رفتاردرمانی شناختی است که عبارت
است از مقایسه و فرونشانی هیجانها ،افکار و احساسها [.]21
ب) تنظیم هیجانی :راهبردهای آگاهانه و غیرآگاهانهای است که
شامل افزایش ،حفظ وکاهش مؤلفههای هیجانی ،رفتاری و
شناختی یک پاسخ هیجانی است [.]22
ج) کارآمدی بینفردی :با تکیه بر مهارتهای نحوه برخورد
مناسب و چگونگی مدیرت موقعیت و اعتمادبهنفس درجهبندی
میگردد [.]23
پس از گزینش ،آزمودنیها به آزمون افسردگی بک به عنوان
پیش آزمون پاسخ دادند .هر سه گروه آزمایش توسط روانشناس
بالینی آموزشدیده تحت گروهدرمانی قرار گرفتند .این درمان
بر مبنای کار میتو مککی ،جفری وود وجفری برنتلی که بر
اساس کتاب مهارتآموزی لینهان ( )1993برنامهریزی شده
اجرا شد [ .]24برای هر مهارت نیز  1جلسه گروهی (هر هفته
 1جلسه) تشکیل شد و پس از پایان جلسات مجدد آزمون
انجام شد .دادههای بهدستآمده ناشی از پیشآزمون و
پسآزمون با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و
کوواریانس و آزمون تعقیبی ( )LSDبرای بررسی اختالف بین
گروهها با استفاده از نرمافزار ( )SPSSتحلیل شدند .برای
استفاده از تحلیل کوواریانس ،ابتدا پیش فرض تساوی
واریانسها بررسی و برای آزمودن این فرضیه از آزمون لوین
استفاده شد .مالحظات اخالقی نیز در این پژوهش رعایت شده
و با توجه به اثربخشی درمان به گروه شاهد نیز در انتهای
پژوهش آموزش داده شد (جدول .)1

زمانی
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جدول  :1آموزش مداخله در گروههای آزمایش

جلسه

مهارت خود آرامش بخشی ،خود آرامش بخشی با استفاده
از احساس بویایی ،،خود آرامش بخشی با استفاده از
احساس شنوایی ،خود آرامش بخشی با استفاده از احساس
چشایی ،خود آرامش بخشی با استفاده از احساس المسه،
تدوین طرحهای آرمیدگی شناختی در منزل و در خارج از
منزل،

جلسه

 ،تصویرسازی از مکان امن (تجسم محل امن) ،تن آرامی
کنترل ایجاد شده ،آرامش وابسته به نشانه ،کشف مجدد
ارزشها (کشف ارزشهایتان) ،تمرین پرسشنامه زندگی
ارزشمند (ویلسون ،)2222،تمرین عمل متعهدانه.

استفاده از افکار مقابلهای ،فهرست افکار مقابلهای،
تعادل بین افکار واحساسات بااستفاده از فرم،
آموزش و تمرین فرم ثبت شواهد برای همه جانبه
نگری ،تمرین برنامه ریزی برای تجارب لذت بخش،
فرم ثبت فعالیتهای لذت بخش.

جلسه

شناسایی قدرت برتر و ارتباط بهتر باقدرت برتر ،ارتباط با
قدرت برتر ،تمرین فعالیتهای قدرت برتر ،تعیین وقت
استراحت و تمرین آن ،زندگی در زمان حال ،تمرین
ذهنتان اآلن کجاست؟ تمرین گوش سپاری به زمان حال،
تمرین تنفس آگاهانه ،استفاده از افکار مفابله ای
خودتشویق گرایانه و خودتصدیقی ،فهرست افکار مقابلهای
 ،آموزش مهارت افکار مقابلهای و کامل کردن برگه تمرین
افکار مقابلهای ،تشخیص هیجانها ،غلبه بر موانع سر راه
هیجانهای (هیجانها و رفتارهای خو دآسیبی ،فریب
دادن دیگران) ،کاهش آسیب پذیری بدنی پرخوری و کم
خوری.
پذیرش بنیادین و استفاده از پذیرش بنادین ،تمرین
پذیرش بنیادین ،خودگویی های تاییدگرایانه ،تدوین و
ایجاد راهبردهای مقابلهای یا سازگاری جدید برای
موقعیتهای آشفته ساز بین فردی ،وموقعیت های آشفته
ساز شخص

تمرین بهوشیاری به هیجانها بدون قضاوت درباره
هیجانهاتمرکز بر روی تنفس ،تمرکز روی هیجانهای
کنونی وگذشته ،توجه به احساسات بدنی مربوط به
هیجانها ،نام گذاری هیجانها،

جلسه

ایجاد یک برنامه سازگاری فوری ،تدوین طرح مقابلهای
برای شرایط ضروری ،ورزش ،بیماری و درد بدنی ،بهداشت
خواب ،تنش و فشار بدنی ،شناسایی رفتارهای
خودتخریبی ،نظارت بر خود بدون قضاوت ،کاهش آسیب
پذیری شناختی ،افز آیش هیجانهای مثبت و گرفتن پس
آزمون

اول

جلسه
دوم

سوم

چهارم

پنجم

جلسه
ششم

جلسه
هفتم

هشتم

تصویرسازی ذهنی ،مشاهده هیجانهای تجربه شده،
صحبت با خود درباره احساسها ،مشاهده
قضاوتهای تجربه شده ،تنفس بهوشیارانه ،رویاروی
با هیجانها ،تمرین ثبت هیجان و کامل کردن فرم
ثبت هیجان.
تمرین رویارویی با هیجانها ،آموزش عمل کردن
برخالف امیال شدید هیجانی ،کامل کردن برگه
تمرین برنامه ریزی عمل متضاد ،آموزش و تمرین
وکامل کردن برگه تمرین تحلیل رفتار

آموزش مهارت حل مساله ،تمرین راه حل آفرین
یاستفاده ازبرگه ثبت تنظیم گر هفتگی برای کاهش
آسیب پذیری و مشاهده و پذیرش هیجانات و
گرفتن پس آزمون
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تمرین تناسب بین خواستههای من و دیگران ،تمرین
و کامل کردن فرم سنجش تناسب بین خواستهها،
آموزش نسبت خواستهها و بایدها ،تمرین باید گویی
(باید اندیشی).

آموزش مهارت آموزی روابط بین فردی ،آموزش
مهارتهای کلیدی بین فردی ،آموزش و تمرین
شناسایی ارزشهای بین فردی ،شناسایی موانع
استفاده از مهارتهای ین فردی ،شناسایی راهبردهای
آزارنده پرخاشگرانه و اثربخشیان در تشدید مشکل
روابط بین فردی ،تمرین ثبت تعارض و شناسایی
شیوههای آزاردهنده ،شناسایی راهبردهای منفعالنه
روابط (کمرویی)،
شناسایی هیجانهای آشفته ساز ،آموزش و تمرین
رفتاها و احساسهای اخطارگونه (سیستم هشدار
دهی) ،آموزش شناسایی نیازها و موانع شناسای نیازها،
آشنایی باترس و شناخت عامل ترس ،تمرین اول
شناسایی ترس (خطرسنجی) ،تمرین دوم شناسایی
ترس (برنامه ریزی برای خطرپذیری) ،کامل کردن فرم
خطرپذیری ،طرح ریزی برای خطرپذیری ،آموزش
مهارتهای جسارتمندی ،آشنایی با  4افسانه ناتوان ساز
روابط.
آموزش خودشناسی ،آموزش شناسایی هیجانهای
خود ،تمرین شناسایی آن چه که میخواهید ،آموزش
ارزش قائل شدن برای خود و نوشتن حقوق خود

اشنایی با شدت خواستهها ،تمرین تعدیل شدت
خواستهها ،آشنایی با مهارت طرح یک درخواست
ساده ،تمرین طرح یک درخواست ساده.

پیش نویس های جسارتمندی ،آموزش یکپارچه سازی
مؤلفههای جسارتمندی ،تمرین خلق پیش نویس های
جسارتمندی خاص خود ،آموزش گوش دادن
جسارتمندانه ،آموزش موانع گوش دادن ،آموزش
جرات ورزی و مهارت نه گفتن ،تمرین تهیه سلسله
مراتب جسارتمندی
آموزش  1مهارت تدبیر اندیشی تعارض (تأیید و
احترام متقابل ،صفحه خراب ،وارسی ،کدرسازی یا
موافقت جسارتمندانه ،تأخیر جسارتمندانه) ،آموزش
چگونگی مذاکره ،تمرین وکامل کردن فرم مذاکره،
چگونگی تحلیل مشکالت بین فردی ،شناسایی
مشکالت بین فردی و گرفتن پس آزمون
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آموزش پیامدهای منفی راهبردهای مقابلهای خود
آسیبرسان ،تمرین پذیرش بنیادین ،تمرین توجه
برگردانی از رفتارهای خود آسیبرسان (مهارتهای پرت
کردن حواس از رفتارهای خود تخریبی) ،تمرین توجه
برگردانی از طریق فعالیتهای لذتبخش و تهیه فهرست
فعالیتهای لذتبخش و گنجاندن آن در برنامه هفتگی
توجه برگردانی از طریق معطوف کردن توجه به کار یا
موضوعی دیگر ،توجه برگردانی از افکار ،توجه برگردانی از
طریق ترک موقعیت ،توجه برگردانی از طریق تکالیف و
کارهای روزمره ،توجه برگردانی از طریق شمارش ،تدوین
برنامه توجه برگردانی.

آموزش شناسایی و آشنایی با هیجانها ،پر کردن
برگه تمرین شناسایی هیجان و افکار و احساسات
خودایند ،تمرین ثبت هیجانی با صدای بلند (فریاد
احساس) ،آموزش موانع هیجانهای سالم (هیجان،
رفتار ،افکار) ،آشنایی با هیجانهای که منجر به
انجام رفتارهای مخاطرهآمیز میشود
آموزش مهارتهای رفتاردرمانی شاختی (تشویق،
پاداش رفتار ،تکرار عمل) ،آموزش و تمرین کاهش
آسیبپذیری جسمی در برابر هیجانهای آشفته ساز
(غذا ،پرخوری و کم خوری ،ورزش ،خواب ،بیماری و
درد جسمی ،تنش جسمانی و استرس) ،تمرین
شناسایی رفتارهای خود آسیبرسان.
مشاهده خویشتن بدون قضاوت درباره خویشتن بر
اساس فرم کامل شده خانه ،کاهش آسیبپذیری
شناختی ،تمرین ناهمجوشی فکروهیجان،
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جلسه

تحمل پریشانی

نظمبخشی هیجانی

مهارتهای کارآمدی بین فردی
آموزش رفتار منفعالنه در برابر رفتار پرخاشگرانه،
تمرین شناسایی سبک ارتباطی،
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یافتهها

گروه

تحمل پریشانی 6
فراوانی

درصد

نظم بخشی

کارامدی بین

هیجانی 6

فردی 1

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

گروه شاهد 7
فراوانی

مجرد
متأهل
مطلقه
میزان تحصیالت
زیر دیپلم
دیپلم ،فوق دیپلم
لیسانس
باالتر از لیسانس

3
3
2

12
12
2

3
2
1

12
33/34
16/64

4
2
1

12
2
22

X2

P

2/314

2/113

درصد

وضعیت تأهل
3
4
2

مقایسه کی دو

42/16
14/11
2
2/436

1
3

16/64
12

1
4

16/64
66/64

2
2

2
42

1
4

14/29
14/11

2

33/34

1

16/64

3

62

2

21/11
2/19

شغل
خانه دار
دانشجو
کارمند

3
2
1

12
33/34
16/64

4
1
1

66/64
16/64
16/64

2
1
2

42
22
42

3
2
2

2/464

2/421

42/16
21/11
21/11

جدول  :9مقایسه میانگین سنی گروههای چهارگانه
دامنه سنی

میانگین

انحراف استاندارد

آزمون F

P

تحمل پریشانی

34 -21

29/34

1/43

2/613

2/141

نظم بخشی هیجانی

34 -21

32/94

1/19

2/613

2/141

کارامدی بین فردی

34 -21

21/39

6/21

2/613

2/141

گروه شاهد

34 -21

29/64

1/29

2/613

2/141

گروه
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جدول  :2مقایسه فراوانی گروههای چهارگانه به تفکیک وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،مدت بیماری
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 13نفر از مراجعه کنندگان مجرد 1 ،نفر متأهل و  3نفر نیز
مطلقه بودند .همچنین  %14/16از شرکت کنندگان در گروه
فوق دیپلم و لیسانس و  %12/1نیز در گروه زیر دیپلم بودند
(جدول .)2
بیشترین و کمترین میانگین سنی به ترتیب در گروههای روابط
بین فردی و گروه نظم بخشی هیجانی ،با میانگین سنی 21/39
و  32/94بودند که براساس آزمون  Tاختالف معنی داری بین
دو گروه از لحاظ میانگین سنی وجود نداشت (جدول .)3
میانگین و انحراف معیار نمره کل و ابعاد افسردگی در نشانههای
عاطفی ،شناختی و جسمانی آزمودنیها درچهار گروه در جدول
 4ارائه شده است .به منظور بررسی معناداری تفاوت میانگینها،
از آزمون کوواریانس استفاده شد .بر اساس نتایج حاصل از این

آزمون پیشفرض تساوی واریانس نمرهها در چهار گروه در تمام
متغیرها تأیید شد .نتایج تحلیل کوواریانس در مورد مقایسه
میانگین نمرههای چهار گروه نیز در جدول  1آمده است.
نتایج کوورایانس نشان داد که در نمره کل و ابعاد افسردگی
تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون از نظر آماری معنا دار بود
( .)P = 2/221به عبارت دیگر در افسردگی کلی ،کاهش نمره
در گروههای آزمایشی حاکی از اثر بخشی این روشها نسبت به
گروه کنترل بود .همچنین نتایج نشان داد که عامل عضویت
گروهی در نمره کل افسردگی و ابعاد افسردگی نشانههای
عاطفی ،نشانههای شناختی و نشانههای جسمانی آزمودنیها از
نظر آماری معنادار بود (.)P = 2/21

زمانی
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جدول  :4میانگین و انحراف معیار نمره کل و ابعاد افسردگی نشانههای عاطفی ،نشانههای شناختی و نشانههای جسمانی آزمودنیهای
گروهها

نمره کل افسردگی
میانگین

انحراف معیار

نشانههای عاطفی
میانگین

نشانههای شناختی

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

نشانههای جسمانی
میانگین

انحراف معیار

تحمل پریشانی

پیش آزمون
پس آزمون

2/466
1/614

11/144
26/264

19/314
1/944

1/123
1/914

1/446
2/296

14/446
9/122

11/219
1/192

2/311
1/316

نظمبخشی هیجانی

پیش آزمون
پس آزمون

3/239
2/411

19/149
21/644

11/164
12/241

1/194
2/426

2/649
1/149

22/614
9/416

19/922
1/131

1/461
2/614
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برحسب پیشآزمون و پسآزمون گروهها

کارامدی بین فردی

19/291
26/612

19/419
9/114

شاهد

پیش آزمون
پس آزمون

3/943
1/294

11/622
16/111

19/941
11/614

2/244
1/164

2/464
2/944

11/214
11/124

11/394
19/641

1/461
2/149

جمع

پیش آزمون
پس آزمون

2/142
1/212

61/322
34/622

22/412
11/494

2/994
2/324

1/294
2/211

21/129
11/666

22/411
11/391

1/214
2/224

جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین نمرههای افسردگی آزمودنیها در چهار گروه
عاملها

درجه آزادی

میانگین مجذورات

ارزش F

معناداری P

اندازه اثر

توان آماری

نمره کل
پیش آزمون
عضویت گروهی

24
3

نشانههای عاطفی
پیش آزمون
عضویت گروهی

24
3

293/442
124/219
31/364
9/192

4/643
2/294
6/646
2/461

** 2/221
* 2/414
** 2/221
** 2/229

2/991
2/223
2/116
2/194

1
2/131
1
2/164

نشانههای شناختی
پیش آزمون
عضویت گروهی
نشانههای جسمانی
پیش آزمون
عضویت گروهی

24
3
24
3

36/446
1/344
31/164
1/946

4/261
2/914
2/646
1/699

** 2/221
* 2/212
** 2/221
* 2/112

2/432
2/412
2/134
2/212

2/924
2/424
1
2/219

* معناداری در سطح  2/221و ** معناداری در سطح 2/221

بحث
با توجه به شیوع باال و رو به رشد اختالالت سازگاری و ضرورت
بررسی روشهای موثرتر برای درمان پسامدهای این اختالل،
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مؤلفههای تحمل
پریشانی ،نظم بخشی هیجانی ،مهارتهای کارآمدی بین فردی
در نشانههای عاطفی ،شناختی و جسمانی افسردگی بیماران

مبتال به اختالالت سازگاری انجام شد .نتایج به دست آمده
بیانگر اثربخشی اجرای مؤلفههای رفتاردرمانی دیالکتیکی بر
افزایش سازگاری کلی و کاهش افسردگی بیماران مبتال به
اختالل سازگاری در گروههای آزمایشی نسبت به گروه شاهد
بود .همچنین سایر یافتهها حاکی از اثربخشی اجرای روشهای
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پیش آزمون
پس آزمون

2/461
1/461

22/934
1/141

1/194
2/449

1/146
2/214

11/162
1/114

1/434
1/219

زمانی

232

با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد آموزش
مهارتهای تحمل پریشانی ،تنظیم هیجانی و کارآمدی
بینفردی در قالب رفتاردرمانی دیالکتیک در درمان شدت عالئم
افسردگی بیماران مؤثر است .به منظور بررسی دقیقتر اثر
بخشی این رویکرد پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده از
طرحهایی با کنترل و جایگزینی تصادفی استفاده شود و
زیرگروههای بیماران و سؤاالت متناسب با هدف مورد نظر مد
نظر قرار گیرد و اثربخشی این رویکرد با رویکردهای دیگر نیز
مقایسه شود .همچنین دوره طوالنیتر پیگیری در نظر گرفته
شده و اثر بخشی آن در مردان نیز مطالعه گردد .عالوه بر این
رفتاردرمانی دیالکتیک میتواند به عنوان یک روش مفید و
کارآمد در مورد مشکالت ارتباطی به بیماران فاقد مهارت
آموزش داده شود.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی
شرکتکنندگان در پژوهش کمال سپاسگزاری را داشتهباشند.
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درمانی بر ابعاد افسردگی از قبیل بعد عاطفی ،شناختی و
جسمانی است .نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهشهای میلر،
راتوس و لینهان [ ،]22ون دن بوش [ ]14و کروگر [ ]23بود
که همگی مؤید اثر بخشی رفتاردرمانگری دیالکتیک و مهارت
آموزی گروهی در کاهش رفتارهای خود آسیبی ،تنظیم هیجان
و بهبود بخشیدن به تعدادی از مسائل خلقی و هیجانی نظیر
افسردگی ،اضطراب ،خشم ،بیثباتی عاطفی و تحریکپذیری در
افراد مورد مطالعه است .همچنین با یافتههای چیو [ ،]24لینچ
و همکاران [ ]21و هارلی و اسپیریچ [ ]26مبنی بر اثربخشی
رفتاردرمانی دیالکتیک در درمان افسردگی نیز همسو میباشد.
نتایج مطالعه ما همچنین از یافته میلر در این رابطه که رفتار
درمانی دیالکتیک منجر به کاهش معنیداری در شاخص
نشانههای مثبت پریشانی میشود و از یافته پژوهش فیشر در
این زمینه که مداخالت رفتاردرمانی دیالکتیک منجر به کاهش
سطح کلی پریشانی میگردد حمایت میکند [ .]22 ,11آنتونی
و همکاران نیز یک مطالعه فراتحلیلی از تمامی مطالعاتی که تا
سال  2226اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانههای
افسردگی را گزارش کردهاند انجام داده که نشان میدهد
رفتاردرمانی دیالکتیکی نه تنها اندازه اثر بزرگی در بهبود
افسردگی و اندازه اثر متوسطی بر شاخصهای مرتبط با آن را
بعد از درمان در مقایسه با قبل از آن نشان میدهد ،بلکه این
اثرات را طی دورههای ارزیابی پیگیری نیز حفظ میکند [,11
 .]24پژوهشی که تأثیر این درمان بر اختالالت خلقی را نفی
کند ،نشان داده نشده و این ممکن است به علت آشنایی با نحوه
تفکر و هیجانات سالم و همینطور دیدگاه مادرانه لینهان باشد
که در سراسر درمان آمده است .عدم دسترسی به ابزار

هنجاریابی شده برای اندازه گیری متغیرهای افسردگی
محدودیت زمانی ،پیگیری تداوم زمانی و انتقال بلندمدت
مهارتها بر بهبود عملکرد از محدودیتهای این پژوهش بودند.
عالوه بر این ،یافتههای پژوهش به آن دسته از بیمارانی قابل
تعمیم است که درصد درمان بر میآیند .در نهای از آنجا که
گروه نمونه تنها از زنان تشکیل شده بود بنابراین یافتههای این
پژوهش تنها به زنان مبتال به اختالالت سازگاری که درصدد
درمان برآمدهاند قابل تعمیم است.
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