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Abstract
Background and Aim: Given the high prevalence of self-mutilation during military service as an important
and sometimes stressful period for young people, it is essential to identify the interventions that prevent or reduce
this problem. This study aimed to investigate the effectiveness of Emotional Schema Therapy on improving
cognitive emotion regulation in the soldiers with self-mutilation attempts.
Methods: This study was conducted following a pretest-posttest quasi-experimental study design in 2019. The
participants in this study consisted of 20 soldiers who referred to (505 Army Psychiatric Hospital) and were
selected using availability sampling assigned to two groups, the experimental group and the control group awaiting
treatment (10 in each group). Participants in the experimental group received 10 sessions of Emotional Schema
Therapy for 90 minutes per week, and participants in the control group awaiting treatment did not receive any
intervention. The instruments used in this study included Inventory of statements about self-injury (ISAS),
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), Leahy Emotional Schema Scale (LESS), and a researchermade demographic information questionnaire.
Results: The mean ages of soldiers in the experimental and control groups were 19.7±1.6 and 19.5±1.7 years
old, respectively. All participants were male and single. The results obtained from Multivariate Analysis of
Covariance (MANCOVA) confirmed the effect of Emotional Schema Therapy on reducing self-mutilation
attempts (75%) and increased cognitive emotion regulation (76-89 percent) in soldiers (P<0.01).
Conclusion: According to the findings of the present study, it is suggested that Emotional Schema Therapy
was effective and psychologists in military counseling centers after completing the necessary training courses, use
the emotional schema therapy approach to treat and reduce self-mutilation attempts in soldiers.
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اثربخشي طرحوارهدرماني هیجاني بر بهبودی تنظیم شناختي -هیجان در سربازان اقدامکننده به
خودزني
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چکیده
زمینه و هدف :با توجه به شیوع بالای خودزنی در دوره سربازی بعنوان یک دوره مهم و بعضاً پر استرس برای جوانان ،تعیین راههای
پیشگیری و کاهش آن ضروری است .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی -هیجان
در سربازان اقدامکننده به خودزنی انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه نیمهتجربی دو گروهی از نوع مداخلهای قبل و بعد بود که در سال  2931انجام شد .جامعه آماری
شامل  67نفر از سربازان مراجعهکننده به بیمارستان روانپزشکی  575نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران بود که به
صورت نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند و در  6گروه  27نفری (آزمایش و کنترل در انتظار درمان) تخصیص یافتند .گروه آزمایش
در  27جلسه  37دقیقهای تحت درمان طرحوارهدرمانی هیجانی قرار گرفت ،در حالی که گروه کنترل در انتظار درمان هیچ مداخلهای دریافت
نکرد .ابزارها شامل سیاهه خودگزارشی خودزنی ( ،)ISASپرسشنامه تنظیم شناختی -هیجان ( ،)CERQمقیاس طرحواره هیجانی لیهی
( )LESSو پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختی محققساخته بود.
یافتهها :میانگین سن سربازان در گروه آزمایش و کنترل در انتظار درمان به ترتیب  23/1±2/2و  23/5±2/1سال بود .همه مرد و
مجرد بودند .تحلیل نتایج با استفاده تحلیل کوواریانس چندمتغیره حکایت از آن داشت که طرحوارهدرمانی هیجانی به طور معناداری اقدام به
خودزنی ( 15درصد) را در سربازان دریافتکننده مداخله کاهش و تنظیم شناختی -هیجان ( 12تا  13درصد در تمام ابعاد تنظیم شناختی -
هیجان) را به طور معناداری در آنان افزایش داده است (.)P>7/72

نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد میشود روانشناسان مراکز مشاوره نظامی پس از طی نمودن دورههای آموزشی
لازم ،رویکرد طرحوارهدرمانی هیجانی را به عنوان یکی از مداخلههای درمانی اثربخش در درمان و کاهش اقدام به خودزنی در کارکنان پایور
و وظیفه به کار بگیرند.
کلیدواژهها :طرحوارهدرمانی هیجانی ،تنظیم شناختی -هیجان ،خودزنی ،سرباز.
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هر ساله حدود چند صد هزار نیروی جوان ،وارد سازمانهای
نظامی و انتظامی به عنوان سرباز میشوند و این دوره به عنوان
مرحله انتقال از دوران نوجوانی و تحصیل به مرحله کار ،تولید و
مسئولیتپذیری ،از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است (.)2
در این دوران گاهاً برخی از رفتارهای آسیبزا مانند اقدام به خودزنی
( )self-mutilationدر تعدادی از سربازان مستعد یا مبتلا به
اختلالهای روانی به خصوص اختلالهای طیف افسردگی
( )Depressive Disorderو اختلال یا صفات شخصیت مرزی
( )Borderline Personality Disorder-Traitsرخ میدهد یا
افزایش مییابد (.)6
خودزنی به عنوان یک مشکل جدی و شایع در جمعیت جوان
که در همه فرهنگها وجود دارد ،شامل تخریب عمدی بافتهای
بدن است که با هدف غلبه بر آشفتگیهای هیجانی و کسب آرامش
با استفاده از روشهای مختلف انجام میشود و از دید اجتماعی،
رفتاری غیرقابلقبول محسوب میگردد ( .)9،4بریدن دستها ،پاها
و قسمتهای دیگر بدن با چاقو ،تیغ ،شیشه یا هر شی تیز دیگر،
رایجترین روشها هستند ( .)5در واقع ،خودزنی روش مقابلهای
نامناسب برای مواجهه با مشکلات هیجانی ،خشم و ناکامی است
(.)2
از طرفی دیگر با توجه اهمیت و پیامدهای اقدام به خودزنی،
در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویرایش پنجم
( Diagnostic and Statistical Manual of Mental
 ،)Disorders, Fifth Edition -DSM-5خودزنی به عنوان
تشخیصی مجزا به رسمیت شناخته شده است ( .)2بر این اساس
معیارهای تشخیصی اولیه برای تشخیص خودزنی شامل وجود 5
مورد یا بیشتر خودزنی در طول یک سال گذشته و وجود دو مورد
از انگیزههای زیر است :کاهش استرس ،مشکل در مقاومت در برابر
تکانههای خودزنی ،میل بسیار برای اقدام به خودزنی و یا رفتاری
که به دلیل کارکردهای شناختی -هیجانی یا اجتماعی انجام
میشود .اگر افراد این معیارها را نداشته باشند ،تشخیص اختلال
خودزنی نامشخص دیگر ( )Not Otherwise Specifiedرا
دریافت مینمایند (.)1
براساس نتایج پژوهشهای موجود بین  1تا  24درصد از جوانان
حداقل یک مرتبه بهطور آگاهانه به خود آسیب میزنند ( .)2شیوع
طول عمر خودزنی  5/3درصد میباشد و  6/1درصد آنها بیش از
پنج مرتبه خودزنی در طول  26ماه گذشته داشتهاند و همچنین
شیوع  26ماهه 7/3درصد میباشد ( .)1همچنین اوج شیوع این
رفتار در سنین بین  22تا  65سالگی ( 27درصد) است و این که
مطالعات مختلف میزان بالاتری از خودزنی را در افراد نسل جوان
گزارش کردهاند ( )3،27که این میزان تقریباً با دوره خدمت سربازی
مصادف است .ناتوانی در سازگاری با محیط و شرایط خدمت
سربازی و نظامی در این دوره باعث تشدید این پدیده در سربازان

مستعد یا مبتلا به بیماریهای روانی میشود ( .)1میزان رفتارهای
خودزنی در نمونههای نظامی نسبت به غیرنظامی بیشتر است (.)22
نتایج مطالعهای در ایران روی سربازان نشان داد که  29/9درصد
از سربازان و  2/1درصد از گروه شاهد سابقه خودزنی داشتند که به
طورکلی  1183درصد از افراد سابقه خودزنی داشتند ( .)27در
مطالعهای دیگر در ایران ،میزان خودزنی در بین سربازان  5/1و
 1/1درصد گزارش شدهاست ( .)26در مطالعهای روی سربازان
ارتش آمریکا ،نتایج حکایت از آن داشت که شیوع طول عمر
خودزنی در سربازان فعال  2/9درصد (شیوع  26ماهه 2/6درصد) و
در سربازان جدیدالورود  1/3درصد (شیوع 26ماهه 2/9درصد) بود
( .)29شیوع خودزنی در ارتش بریتانیا بین  5/2-2درصد در مقایسه
با  4/3در جمعیت عمومی تخمین زده شده است و در مطالعهای در
این زمینه شیوع کلی خودزنی در ارتش بریتانیا انجام شد ،شیوع
کلی خودزنی  6/9درصد گزارش شد ( .)24در یک مطالعه
گذشتهنگرکه روی  52675نفر سرباز اسکاتلندی متولد شده بین
سالهای  2315-2345و 216142نفر فرد عادی انجام شد ،نتایج
حاکی از  2267مورد خودزنی (6/37درصد) در سربازان در مقایسه
با  4626مورد (6/45درصد) در افراد عادی بود (.)25
بنابراین با توجه به پیامدهای بسیار نامطلوب خودزنی
بهخصوص در جامعه نظامی ،مطالعات زیادی در زمینه سببشناسی
این موضوع انجام شده است .بر اساس نتایج برخی از بررسیها،
یکی از مشکلاتی که افراد اقدامکننده به خودزنی با آن مواجهه
هستند ،نقص در تنظیم شناختی -هیجان میباشد .تنظیم شناختی-
هیجان ،نشاندهنده طیف فرایندهایی است که از طریق آن افراد
میتوانند طبیعت ،نوسان ،و طول مدت هیجانات را تغییر دهند (.)22
در مطالعات مهدیه و همکاران ( ،)22حسنی و میرآقایی (،)21
 Garnefskiو همکاران ( ،)21قادری و تقوا ( ،)23قاسمینواب و
همکاران ( )67و  Rajappaو همکاران( )62مهمترین علل برای
خودزنی ،افزایش واکنشدهی هیجانی در دوره جوانی ،فقدان
مهارتهای مقابلهای کارآمد و اختلال در مهارتهای تنظیم
شناختی -هیجانی برشمرده شده است .اگرچه افراد خودزن به دلایل
مختلفی در این رفتار درگیر میشوند ولی شایعترین هدف این افراد،
تنظیم عاطفه منفی میباشد ( .)66به علاوه این که Fleischhaker
و همکاران ( )69و  Joseph Tigheو همکاران ( )64نشان دادند
که مداخلات مبتنی بر تنظیم شناختی  -هیجانی موجب کاهش
اقدام به خودزنی میشوند.
بنابراین با توجه به نقش مهم و اساسی راهبردهای تنظیم
شناختی  -هیجان ناسازگار در اقدام خودزنی و روند رو به افزایش
این نوع رفتارهای آسیبزا در بین قشر جوان و به خصوص سربازان،
اهمیت شناسایی درمانهای مخصوص خودزنی بیش از گذشته
آشکار و محسوس میباشد .در این راستا طرحوارهدرمانی هیجانی
( )Emotional Schemaیکی از رویکردهای نوظهوری است که
در حوزه مسایل و مشکلات هیجانی ادعای اثربخشی و درمان دارد

 / 353قدرتی شاه توری و همکاران

مطالعه حاضر یک مطالعه نیمهتجربی دو گروهی از نوع
مداخلهای قبل و بعد بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
سربازان مراجعهکننده به درمانگاه بیمارستان فوقتخصصی
روانپزشکی  575نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در
سال  2931بودند که در پرونده روانپزشکی آنها سابقه خودزنی
وجود داشت و به صورت نمونه در دسترس انتخاب و با استفاده از
گزینش تصادفی ساده اجرا شد .به این دلیل از نمونه دردسترس
استفاده شد چون سربازان اقدامکننده به خودزنی جهت دریافت
درمانهای روانپزشکی و روانشناختی به بیمارستان تخصصی
 575ارتش اعزام میشدند .پژوهشگر برای تشکیل گروهها با
استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی ساده ،مشارکتکنندگان را
در گروهها جایگزین نمود .برای محاسبه حجم نمونه در این
پژوهش از فرمول زیر استفاده شد:
2

) 𝛽𝑍 (𝜎12 + 𝜎22 ) (𝑍𝛼 +
2

(𝜇1 − 𝜇2 )2

=𝑛

در این فرمول  :αخطای نوع اول :β ،خطای نوع دوم و Z

نقاط درصدی بالای توزیع نرمال و  𝜇1 − 𝜇2تفاوت میانگین مورد
انتظار محقق در دو گروه مورد بررسی محقق و  𝜎12واریانس گروه
اول و  𝜎22واریانس گروه دوم میباشد .عموماً میزان  αرا برابر با
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و  Robert Leahyدر سال  6776برمبنای مفهوم پردازش هیجانی
و با الهام از مدل فراشناختی هیجانات ،آن را ارایه کرد (.)65،62
این نظریه بر این اصل استوار است که طرحواره و نگرش نسبت به
هیجان ممکن است باعث تغییرات متفاوتی در فرد شود (.)21
طرحواره درمانی هیجانی (Emotion Schema Therapy-
 ،)ECTیک رویکرد درمانی فراشناختی است که اخیراً در
فرمولبندی و درمان آسیبهای روانشناختی مطرح شده است و
به چگونگی مفهومسازی ،ادراک و راهبردهای پاسخدهی افراد به
هیجانهای خود اشاره دارد .این الگوی درمانی حاصل ترکیب مدل
درمان فراشناختی  Wellsو درمان هیجانمدار  Greenbergاست
که لیهی برای درمان مشکلات هیجانی تدوین کرد ( .)61این که
طرحوارهدرمانی هیجانی چگونه با این چالشها مواجه میشود ،به
سازوکارهای موجود در این درمان برمیگردد ،این سازوکارها شامل
شناسایی طرحوارههای هیجانی بیمار و تعدیل آنها ،شناسایی
راهبردهای تنظیم شناختی  -هیجان ناسازگار و جایگزینی
راهبردهای تنظیم شناختی  -هیجان سازگارانهتر و تعدیل آنها،
توجه به هیجانات بیمار و استفاده از آنها به عنوان عاملی برای
عمیقتر کردن درمان ،اهمیت دادن به رابطه درمانی ،تعهد کامل
به دستور جلسه و ساختار درمان است ( .)61طرحوارهدرمانی
هیجانی در همین راستا تلاش میکند تا در موارد زیر به بیمار کمک
کند :شناسایی و افتراق انواع گوناگون هیجانها ،بهنجارسازی
تجربه هیجانی ،مرتبط ساختن هیجانها با ارتباطات بین فردی و
نیازهای شخصی ،شناسایی باورهای دردسرساز و طرحوارههایی که
بیمار برای تفسیر ،قضاوت ،کنترل و اقدام درباره هیجان ،از آنها
استفاده میکند ،گردآوری اطلاعات با استفاده از تکنیکهای تجربی
و ترتیب دادن آزمایشهای هیجانی جهت ارائه پاسخهای مفیدتر
به هیجان ،ایجاد راهبردها و باورهای جدید ،انعطافپذیر و
انطباقیتر نسبت به تجربه هیجانی (.)61
پژوهشهایی که تاکنون در حوزه طرحوارهدرمانی هیجانی
صورت گرفتهاند ،حاکی از اثر بخشی این مدل درمانی در جامعه
غیرنظامی میباشند مانند پژوهش نادری و همکاران ()62؛ پژوهش
رضایی و همکاران ()61؛ پژوهش رضایی و همکاران ()63؛ پژوهش
خالقی و همکاران ()97؛ پژوهش مرواریدی و همکاران ()92؛
پژوهش عرفان و همکاران ()96؛ پژوهش رضایی و همکاران ()99؛
پزوهش کیانیپور و همکاران ()94؛ دانشمندی و همکاران ()95؛
قدمپور و همکاران ( )92و محمدی و همکاران ( )91که اثربخشی
طرحوارهدرمانی هیجانی را در درمان اختلالاتی چون اختلال استرس
پس از سانحه ،اضطراب فراگیر ،افسردگی ،سندرم روده
تحریکپذیر ،اختلال وحشتزدگی ،کودک آزاری ،اضطراب
اجتماعی و دشواری تنظیم هیجان نشان دادند .از آنجا که مطالعات
لیهی ،نشان داده است که طرحوارهدرمانی هیجانی به طور فعال
موجب کاهش افسردگی میشود ،میتوان انتظار داشت که
طرحوارهدرمانی هیجانی نیز بتواند در کاهش شدت خودزنی موثر

واقع شود (.)61،91
با عنایت به میزان شیوع نسبتاً بالای خودزنی در بین سربازان،
وجود حجم زیاد مراجعین مبتلا به این اختلال به مراکز درمانی
نظامی و این که اقدام به خودزنی میان سربازان در هر وسعت و
اندازهای ،آثار منفی روانی و اجتماعی به دنبال دارد و برای نظام
سلامت کشور و توان رزم نیروهای مسلح ،معضل جدی محسوب
میشود و از طرف دیگر ممکن است برخی فرماندهان و مسئولین
به دنبال خودزنی در سربازان ،به منظور پیشگیری از موارد بعدی،
امتیازات نابجایی به آنان اختصاص دهند که این اقدام ،احتمال ًا
موجب افزایش بروز خودزنی در سطح یگان میشود .لذا انجام
مداخلات صحیح در سطح یگانهای نظامی از طریق مراکز مشاوره
میتواند آشکارا اقدام به خودزنی را تعدیل یا از بین ببرد ( .)93به
علاوه این که طرحوارهدرمانی هیجانی ( )ESTرویکرد نوظهوری
است که مفهومسازی متفاوتی از شکلگیری و تداوم اختلالهای
هیجانی بهویژه خودزنی ارائه میکند ولی با این حال هنوز شواهد
پژوهشی محکمی در مورد اثربخشی راهبردهای درمانی برآمده از
این مدل مفهومی بهویژه در زمینه بیماران اقدامکننده به خودزنی
در دسترس نیست .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی
اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی بر بهبودی تنظیم شناختی -
هیجان در سربازان اقدامکننده به خودزنی و در نتیجه کاهش تعداد
موارد خودزنی در آنها انجام شد.
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حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن و با توان آزمون 7/31
در سطح  7/5درصد و با در نظر گرفتن اندازه اثر7/57که یک اندازه
اثر بالا میباشد و با استفاده از محاسبات ،برابر با  27نمونه در هر
گروه محاسبه گردید .که با احتساب  6گروه ،در کل  67نمونه در
این مطالعه در نظر گرفته شد .اما با توجه به ریزش نمونهها و
احتمال عدم همکاری سربازان ،تعداد  6نفر اضافه در هر گروه
درنظر گرفته شد .شرکتکنندگانی که دارای ملاکهای شرکت در
پژوهش بودند به صورت تصادفی در گروهای آزمایشی و کنترل در
انتظار درمان جایگزین شدند .در نتیجه تعداد  64نفر وارد این مرحله
شدند .از این تعداد 26 ،نفر به گروه آزمایشی یعنی گروه
دریافتکننده طرحوارهدرمانی هیجانی و تعداد  26نفر به گروه
کنترل در انتظار درمان اختصاص یافتند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل -2 :اشتغال به خدمت سربازی
در یکی از پادگانها و یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در
شهر تهران -6 ،داشتن ملاکهای تشخیصی خودزنی حداقل 5
مرتبه در طی یک سال گذشته به تشخیص روانپزشک و
روانشناس بالینی بر اساس مصاحبه بالینی ساختیافته بر اساس
 -9 ،DSM-5عدم دریافت درمانهای روانشناختی هم زمان با
انجام پژوهش -4 ،داشتن سواد خواندن و نوشتن و  -5برخورداری
از انگیزه بالا و تمایل بهمنظور کاهش یا توقف علایم بیماریشان از
طریق مداخلات روانشناختی طرح مورد بحث و معیارهای خروج
به مطالعه شامل -2 :ابتلاء به اختلالهای روانی شدید و مشکل
هوشی بر اساس مصاحبه بالینی و مشکلات جسمانی شدید-6 ،
داشتن انگیزههای غیردرمانی (کسب نفع ثانویه مانند معافیت یا
مرخصی) -9 ،وجود مشکلات خدمتی شدید تاثیرگذار بر فرایند
درمان مانند ممعانت فرماندهان جهت حضور در درمان و  -4اعتیاد
به مواد مخدر بود.
فرایند اجرای پژوهش در این مطالعه پس از تصویب طرح
توسط شورا پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی
ایران و اخذ کداخلاق و مراجعه به بیمارستان فوقتخصصی روان-
پزشکی  575نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شرح
اهداف و جلب مشارکت مسئولین و تیم درمان روانپزشکی ،از 95
نفر از سربازانی که تمایل اولیهشان را برای شرکت در طرح مورد
بحث اعلام داشته ،ثبت نام به عمل آمد .پس از تماس تلفنی مجدد

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.9.4

 7/75و 𝛽 را برابر  7/2در نظر میگیرند که متناسب با آن با استفاده
از جدول توزیع نرمال مقادیر  𝑍0.025برابر با  2/32و  𝑍0.1برابر با

با این  95نفر ،تعداد  64نفر از آنها در جلسه توجیهی اولیه به صورت
انفرادی ،شرکت نمودند تا با اهداف طرح و شرایط اجرایی آن آشنا
شوند .در این جلسه درمانگر ضمن برشمردن اهداف طرح و شرایط
شرکت در آن ،اقدام به اجرای بخش مصاحبه بالینی ساختاریافته بر
اساس  DSM-5نمود .در پایان جلسه توجیهی ضمن پاسخ به
پرسشهای آنها ،در صورتی که تمایل به شرکت در طرح داشتند
و از شرایط لازم طبق ملاکهای ورودی و خروجی تعریف شده
برخوردار بودند ،ثبت نام به عمل آمد .همچنین در جلسه مذکور
برای مشارکتکننده توضیح داده میشد که هدف اصلی طرح
مذکور ،کمک به آنها جهت کاهش یا توقف علائم بیماری آنها
میباشد و طرح مورد نظر هیچ نفعی برای آنها در زمینه معافیت و...
ندارد .در نهایت از بین  95نفر ،تعداد  64نفر تمایل نهاییشان را
برای شرکت در طرح مذکور اعلام داشتند و از شرایط لازم برای
شرکت در طرح برخوردار بودند .از دلایلی که  22نفر در این مرحله
ریزش داشتند ،میتوان به موارد ذیل اشاره داشت :نداشتن
ملاکهای ورودی تعریف شده و برخورداری از شرایط خروج از طرح
منجمله بعد مسافت ،اعتیاد به مواد مخدر ،برخورداری از انگیزههای
غیردرمانی منجلمه معافیت و مرخصی ،مشکلات خدمتی تاثیرگذار
بر فرایند درمان مانند خدمت در یگانهای خارج از شهر تهران و
عدم همکاری یگان برای اعزام مجدد ،عدم پاسخ به تماس تلفنی.
همچنین در این مرحله تمامی مشارکتکنندگان اقدام به تکمیل
"فرم رضایتنامه شرکت در طرح پژوهشی -درمانی" نمودند و
همچنین درمانگران ضمن توضیح اهداف پژوهش به مراجعان
اطمینان از رازداری و محرمانه بودن اطلاعات کسب شده را ارائه
نمودند .لازم به ذکر است با توجه به جدی بودن اقدام به خودزنی و
پیامدهای آن و به دلیل منع اخلاقی و قانونی ،هر دو گروه از دارو
استفاده نمودند.
تعداد جلسههای درمان  27جلسه بود که  6مرتبه در هفته در
روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار گردید .در تنظیم برنامه
زمانبندی حضور مشارکتکننده در جلسه درمان ،سعی میشد که
برنامه مذکور متناسب با برنامه زمانی پیشنهادی مشارکتکننده
باشد .طول جلسات اولیه  37دقیقه بود و پس از آن که سرباز موفق
به اجرای موثر فنون شناسایی طرحوارههای هیجانی و پذیرش و
ذهنآگاهی میشد ،مدت جلسات درمانی میتوانست به  97تا 47
دقیقه کاهش یابد .درمان همچنین شامل ارائه تکالیف خانگی به
مشارکتکننده در پایان هر جلسه بود .لازم به ذکر است که  27نفر
از  26نفر مشارکتکنندگان گروه آزمایشی ،موفق به اتمام درمان
شدند و در مرحله اجرای پسآزمون شرکت نمودند .همچنین 27
نفر از  26نفر از مشارکتکنندگان گروه کنترل در انتظار درمان در
مرحله پسآزمون شرکت نمودند .لازم به ذکر است که پروتکل
طرحوارهدرمانی هیجانی با اندکی تغییرات توسط چند نفر از اساتید
آشنا با طرحوارهدرمانی هیجانی تایید شد (جدول.)61( )2-
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 :)emotional schema scaleمقیاس طرحوارههای هیجانی
توسط  Leahyبرمبنای مدل طرحوارههای هیجانی خود ،در سال
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(:)Inventory OF Statements About Self-injury
این سیاهه که یک ابزار خود گزارشی است و فراوانی و عملکرد
رفتارهای آسیبرسان به قصد غیرخودکشی را ارزیابی میکند،
توسط  Klonskyدر سال  6773طراحی شده و از دو قسمت
تشکیل شده است :بخش اول پرسشنامه فراوانی نوع متفاوت
رفتارهای خودآسیبرسانی را که به صورت عمدی (آگاهانه) اما نه
قصد ،خودکشی انجام میشوند شامل :کوبیدن /زدن ،گاز گرفتن،
سوزاندن ،خالکوبی ،بریدن ،دستکاری زخم ،نیشگون گرفتن خود،
موکنی ،مالیدن پوست به سطوح خشن ،خارش شدید ،فروکردن
سوزن در بدن و خوردن مواد شیمیایی خطرناک را غربالگری
میکند .همچنین پرسشنامه برخی ویژگیهای توصیفی رفتارهای
آسیبرسان غیر خودکشیگرا مانند :تاریخ اولین اقدام و تاریخ
جدیدترین اقدام به خودآسیبرسانی را ارزیابی میکند .پایایی به
روش بازآزمایی این بخش توسط کلونسکی در دوره زمانی  2تا 4
هفتهای ( )r=7/15به دست آمده است ( .)42همچنین همسانی
درونی بین سوالهای آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 7/14به دست آمده است .بخش دوم شامل  92سوال در مقیاس
لیکرت که انگیزهها و کارکردهای خودجرحی بدون قصدخودکشی
را میسنجد .بخش دوم دارای دو عامل کارکردهای درون فردی
(تنظیم عاطفی ،ضدگسستگی ،ضدخودکشی ،نشان پریشانی و
خودتنبیهی)و بین فردی (استقلال ،حریمهای بین فردی ،تاثیر
بینفردی ،وابستگی به همسالان ،انتقام ،مراقبت از خود،
هیجانخواهی و سرسختی) است و  29نوع کارکرد را میسنجد.
پرسشهای مرتبط با هر خردهمقیاس را از صفر تا  6نمرهگذاری
میشود .حداکثر نمرههای که شرکتکننده در هر مقیاس به دست
میآورد  2میباشد .همچنین میانگین نمره مقیاسهای کلی از جمع
نمرات خردهمقیاسها بر تعداد آنها به دست میآید .بخش
کارکردی پرسشنامه از اعتبار سازه بالایی برخوردار است .بخش
کارکردی سیاهه در مطالعات پیگیری همسانی درونی بالایی نشان
میدهد (آلفای کرونباخ کارکرد درون فردی ( )7/13و بخش بین-
فردی( .)6( )7/15در پژوهشی که توسط  Klonskyو  Glennانجام
شد ،ضریب پایایی بازآزمایی این مقیاس در طی یک سال برای
عوامل درونفردی  7/27و برای عوامل بینفردی  7/16گزارش
شده است و نشان داده شده است نمره شرکتکنندگان در این
مقیاس با مقیاسهای بالینی سنجش نشانههای شخصیت مرزی،
خودکشی ،افسردگی و اضطراب همبستگی دارد ( .)46ضریب آلفای
کرونباخ نمره کل این آزمون در پژوهش خانیپور ،برجعلی و
فلسفینژاد  7/34به دست آمدهاست ( .)49در مطالعه صفارینیا و
همکاران پایایی این پرسشنامه روی یک نمونه  47نفری از طریق
آلفای کرونباخ  7/12به دست آمد (.)9

 :)emotion regulation questionnaireاین پرسشنامه که
یک پرسشنامه خودسنجی است در سال  6772توسط Garnefski
و همکاران طراحی شده است ( .)44ساختار این پرسشنامه چند
بعدی بوده و به منظور شناسایی راهبردهای مقابله شناختی بعد از
تجربهای ناگوار به کار میرود .در مقایسه با دیگر پرسشنامههای
مقابلهگری که تفاوتی میان تفکرات و اعمال افراد قائل نیستند ،این
پرسشنامه منحصراً به تفکرات اشخاص بعد از تجارب منفی
میپردازد .نسخه اصلی این پرسشنامه با  3مؤلفه (سرزنش خود،
پذیرش ،نشخوار ذهنی ،توجه مجدد مثبت ،توجه مجدد به
برنامهریزی ،باز ارزیابی مثبت ،اتخاذ دیدگاه ،فاجعهآمیزپنداری،
سرزنش دیگران) دارای  92ماده است که جمع کل نمرات میتواند
در دامنهای از  92تا  217نمره قرار گیرد ( .)45سازندگان این
پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای
مثبت  ،7/32راهبردهای منفی  7/11و کل پرسشنامه 7/39
محاسبه کردهاند ( .)42نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی
هیجان در ایران توسط بشارت و حسنی با ضرایب آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسها از  7/21تا  7/23اعتباریابی شد ،ویژگیهای
روانسنجی این فرم ،شامل همسانی درونی ،پایایی بازآزمایی،
روایی محتوایی ،روایی همگرا و تشخیصی (افتراقی) مطلوب
گزارش شده است ( .)41یوسفی اعتبار و پایایی این مقیاس را در
جمعیت ایرانی مورد بررسی قرار داده است .ضریب پایایی به روش
آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  7/12به دستآمده است .ضریب
اعتبار این پرسشنامه در مطالعه یوسفی با مقیاس افسردگی 7/95
و با مقیاس اضطراب  7/91میباشد ( .)41همچنین در مطالعه
حسنی و میرآقایی روایی محتوایی پرسشنامه تنظیم شناختی-
هیجان براساس داوری هشت نفر از متخصصان روانشناسی
بررسی و ضرایب توافق کندال برای خردهمقیاسها از  7/12تا 7/36
گزارش شدهاست و نهایتاً با مد نظر قرار دادن روایی ملاکی،
زیرمقیاسهای نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی  -هیجان
به صورت خاص با علایم افسردگی همبسته بودند ( .)21در این
مطالعه از پرسشنامه  62سوالی امینآبادی و همکاران استفاده شد.
پایایی کل پرسشنامه در مطالعه امینآبادی و همکاران برابر با 7/17
به دست آمده است ،و همچنین این پرسشنامه بعداز تحلیل عاملی،
 3مولفه به  4مولفه کاهش یافت .خردهمقیاس اول سرزنش خود و
فاجعهآمیزپنداری شامل  26سوال (حداقل نمره  26و حداکثر نمره
 ،)27مقیاس دوم کنارآمدن و پذیرش شامل  2سوال (حداقل نمره
 2و حداکثر نمره  ،)97مقیاس سوم مثبتاندیشی شامل  5سوال
(حداقل نمره  5و حداکثر نمره )65و مقیاس چهارم سرزنش دیگران
شامل  4سوال (حداقل نمره  4و حداکثر نمره  )22میباشد (.)43
مقیاس طرحوارههای هیجاني لیهي ( leahy
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در این مطالعه از ابزارهای ذیل برای جمعآوری دادهها استفاده
گردید.
کلونسکي
خودزني
خودگزارشي
سیاهه

پرسشنامه تنظیم شناختي -هیجان ( cognitive
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جدول .9-خلاصه طرحواره درمانی هیجانی
 -2تدوین مفهومسازی موردی -6 ،معرفی مدل و آمادهسازی  -9آشناسازی ،ارائه منطق درمان  -4تعیین اهداف درمان -5 ،شناسایی
هیجانها  -2تمایز میان افکار و احساسات
 -2مرور تکلیف خانگی -6.نحوه پذیرش احساسات سخت -9،بررسی هیجانها به عنوان اهداف -4،فضاسازی برای هیجان-5 ،
بالارفتن از نردبان مفاهیم
 -2مرور تکلیف خانگی -6،بررسی میزان پیشرفت مشارکتکننده در زمینه پذیرش احساسات سخت -9،اعتباریابی هیجانها-4 ،
ارائه تکلیف خانگی در زمینه اعتباریابی.
 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،شناسایی باورهای غلط هیجانی -9 ،ارائه نظریه و الگویی از هیجان  -4ارائه آموزشهایی در مورد
عملکرد هیجان و نحوه شناسایی هیجانها.
 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،چالش با باورهای غلط هیجانی شناسایی شده -9 ،آزمایشهای برای آزمودن باورهای غلط هیجانی -4
ارائه تکلیف خانگی در زمینه چالش باورهای غلط هیجانی.
 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،ارائه تکنیک ذهن آگاهی گسلیده -9 ،ارائه تکنیکهای کاهش استرس -4 ،شناسایی راهبردهای
دردسرساز و کمک برای رها ساختن آنها  -5ارائه تکلیف خانگی در زمینه ذهن آگاهی و کاهش استرس.
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 6776به صورت یک مقیاس خودگزارشی تهیه شده است (.)57
این مقیاس دارای  57گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه-
ای لیکرت نمرهگذاری میشود .خردهمقیاسهای اندازهگیری شده
توسط این پرسشنامه عبارتند از :نشخوار فکری ،خودآگاهی
هیجانی ،گناه ،ابراز احساسات ،غیرقابلکنترل بودن ،تاییدطلبی از
دیگران ،قابل درک بودن ،سرزنش ،تلاش برای منطقی بودن،
دیدگاه سادهانگارانه نسبت به هیجانات ،ارزشهای والاتر ،پذیرش
هیجانات و توافق ( .)52از آنجا که برخی ابعاد طرحوارههای
ناسازگار را میسنجد لذا نمره کلی وجود ندارد و نمرات هر بعد
جداگانه محاسبه میشود .در این مقیاس افراد دیدگاه خود را درباره
 57عبارت و در یک مقیاس  2گزینهای بین ( 2کاملاً نادرست) تا 2
(کاملاً درست) ابراز میدارند .هر یک از این ابعاد بین  6تا  1عبارت
را در خود گنجانده است ( .)95در مطالعهای که روی 2612
شرکتکننده بر اساس فرم اصلی این مقیاس انجام شد ،همسانی
درونی بالایی به میزان  7/17گزارش شدهاست ( .)56نتایج حاصل
از بررسی پایایی این مقیاس نشان داد که پایایی این مقیاس از
طریق روش بازآزمایی در فاصله دو هفته برای کل مقیاس  7/11و
برای زیرمقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
 7/16و برای زیرمقیاسها در دامنهای از  7/53تا  7/19به دست
آمد .به طورکلی نتایج به دست آمده از هر دو روش حاکی از پایایی
قابل قبول این مقیاس است ( .)62لیهی گزارش کرده که روایی
همگرایی بین این مقیاس و پرسشنامه افسردگی بک وجود دارد
( .)59در مطالعه حسنی و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای پرسشنامه در دامنه  7/26تا  7/31و برای کل
مقیاس  7/12به دست آمده است (.)54
پرسشنامه اطلاعات جمعیتشناختي محققساخته:
این پرسشنامه توسط محقق برای جمعآوری اطلاعات
جمعیتشناختی نظیر سن ،ترتیب تولد ،سطح تحصیلات ،وضعیت
تأهل ،سابقه اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی ،سابقه بازداشت

و سابقه فرار و نهست ،تعداد موارد اقدام به خودزنی ،نواحی
آسیبدیده از طریق اقدام به خودزنی ،یگان خدمتی ،شهر محل
تولد ،وضعیت اقتصادی ،مشکلات خانوادگی و مالی ،حمایت
اجتماعی ،سابقه استفاده از خدمات رواندرمانی و مشاوره و سابقه
مصرف داروهای روانپزشکی در زمان پژوهش ،طراحی شده بودند.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها :در این پژوهش جهت
بررسی توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی و متغیرهای وابسته از
شاخصهای آماری چون فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار
و به منظور بررسی همسان بودن گروههای مورد مطالعه از نظر
متغیرهای مورد بحث ،از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .به
دلیل نیاز به استفاده از آزمونهای پارامتریک بهمنظور بررسی
فرضیههای پژوهش ،پیشفرضهای استفاده از آزمون پارامتریک
لوین ،مورد بررسی قرار گرفتند .برای بررسی فرضیههای این
مطالعه از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تحلیل کوواریانس
یک متغیره استفاده شد .لازم به ذکر است که تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  66انجام گردید.
ملاحظات اخلاقي :برای رعایت ملاحظات اخلاقی ابتدا
رضایت مشارکتکنندگان جلب شد و اهداف شرح داده شد و به آنها
اطمینان داده شد که اطلاعاتشان محرمانه باقی خواهد ماند.
محرمانه بودن اطلاعات شخصی با کدگذاری پرسشنامهها حفظ
گردید .مرحله تکمیل پرسشنامهها و حضور در جلسات درمانی به
صورت داوطلبانه بود و از همه شرکتکنندگان به صورت کتبی
رضایتنامه اخذ گردید .همچنین پس از پایان پس آزمون ،برای
حفظ اصول اخلاقی جلسات درمان برای گروه کنترل نیز برگزار
گردید .این طرح مصوب دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
پژوهش
در
اخلاق
مصوبه
کد
با
ارتش
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میانگین سن در گروه آزمایش و کنترل در انتظار درمان به
ترتیب  23/17و  23/57بود تمام شرکتکنندگان مرد و مجرد بودند.
 67درصد از شرکتکنندگان دارای مدرک زیردیپلم و  17درصد
دارای مدرک دیپلم بودند .همچنین از لحاظ سابقه درمانهای
روانشناختی ،فقط  67درصد مشارکتکنندگان گروه دریافتکننده
درمان و  97درصد مشارکتکنندگان گروه کنترل در انتظار درمان،
سابقه درمانهای روانشناختی را داشتند .سابقه اقدام به خودکشی
نیز بررسی شد که  3نفر (37درصد) از گروه آزمایش سابقه اقدام به
خودکشی داشتند که بیشترین آن  9بار اقدام به خودکشی بوده و
همچنین در گروه کنترل در انتظار درمان 1 ،نفر (17درصد) از
مشارکتکنندگان سابقه اقدام به خودکشی داشتند که بیشترین آن
 4بار اقدام به خودکشی بودهاست .بهطورکلی  15درصد افراد
شرکتکننده در مطالعه سابقه اقدام به خودکشی داشتند و همچنین
 37درصد از افراد شرکتکننده در مطالعه قبل از خدمت سربازی
سابقه خودزنی داشتهاند .تعداد موارد خودزنی در یک سال بررسی
شد که مشخص شد افراد گروه کنترل در انتظار درمان تعداد موارد
خودزنی بیشتری داشتند و کمترین تعداد خودزنی  1مورد بوده و
بیشترین  295مورد بوده و همچنین در گروه آزمایش که کمترین
 5مورد بوده و بیشترین  227مورد بوده که در کل میتوان نتیجه
گرفت که تعداد موارد خودزنی در دو گروه بسیار بالا بوده است.
جدول 6-نشاندهنده نتایج آزمون لوین برای بررسی تساوی
واریانس متغیرهای وابسته (مولفههای تنظیم شناختی-هیجان) در
گروههای مورد مطالعه میباشد .بر اساس نتایج حاصل از آزمون
لوین ،فرض تساوی واریانس متغیرهای وابسته در گروههای تحت
مطالعه تایید شد.
جدول 9-نشاندهنده میانگین و انحراف معیار نمرههای پیش-
آزمون و پسآزمون مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان در
گروههای مطالعه است .همانطوریکه مشاهده میشود نمره مولفه
سرزنش خود/فاجعهآمیزپنداری در پیش آزمون در گروه آزمایش
( )46/27و در گروه کنترل در انتظار درمان ( )43/27و برای مولفه
کنارآمدن و پذیرش در گروه آزمایش ( )22/67و گروه کنترل در
انتظار درمان ( )22/47و برای مولفه مثبتاندیشی در گروه آزمایش
( )24/57و گروه کنترل در انتظار درمان ( )24/97و برای مولفه

سرزنش دیگران در گروه آزمایش ( )26/37و گروه کنترل در انتظار
درمان ( )27/37به دست آمد و اما نمرات مولفهها در پسآزمون
برای مولفه سرزنش خود/فاجعهآمیزپنداری در گروه آزمایش
( )62/47و گروه کنترل در انتظار درمان ( )43/17و برای مولفه
کنارآمدن و پذیرش در گروه آزمایش ( )69/57و گروه کنترل در
انتظار درمان ( )24/27و برای مولفه مثبتاندیشی در گروه
آزمایش( )67و گروه کنترل در انتظار درمان ( )26/67و برای مولفه
سرزنش دیگران در گروه آزمایش ( )5/37و گروه کنترل در انتظار
درمان ( )26/67به دست آمد .به بیان دیگر با مشاهده میانگینهای
مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان ،این نتیجه به دست میآید
که مداخله طرحواره درمانی هیجانی موجب کاهش سرزنش خود و
سرزنش دیگران و همچنین موجب افزایش مثبتاندیشی و
کنارآمدن و پذیرش در سربازان اقدامکننده به خودزنی در گروه
آزمایش شده است.
جدول 4-نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین نمرههای
مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان مشارکتکنندگان هر دو گروه
را با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان میدهد .در تمام
ابعاد مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان تفاوت میان گروهها
(آزمایش و کنترل در انتظار درمان) از نظر آماری معنادار است
( .)P>7/72بنابراین میتوان وجود اختلاف بین گروهها (گروه
آزمایش و گروه کنترل در انتظار درمان) را در پس آزمون در ابعاد
مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان پذیرفت .همچنین میزان این
تأثیر مداخله برای عضویت گروهی برای سرزنش خود /فاجعه-
آمیزپنداری (  13درصد) ،برای کنارآمدن و پذیرش ( 19درصد)،
برای مثبتاندیشی ( 19درصد) و برای سرزنش دیگران ( 12درصد)،
است .به عبارت دیگر مشارکتکنندگانی که در گروه آزمایش بودند
از  12درصد تا  13درصد در مقایسه با گروه کنترل در انتظار درمان،
بهبودی در مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان داشتهاند.
جدول 5-نشاندهنده میانگین و انحراف معیار نمرههای پیش-
آزمون و پسآزمون تعداد موارد خودزنی در گروههای مطالعه است.
همانطوریکه مشاهده میشود میانگین تعداد موارد خودزنی در
پیشآزمون در گروه آزمایش ( )93/57و گروه کنترل در انتظار
درمان ( )57/67میباشد و در پسآزمون میانگین گروه آزمایش
( )7/47و گروه کنترل در انتظار درمان ( )22/97بدست آمد.
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 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،ارائه تکنیکهای پذیرش و خواست -9 ،تکنیک همجوشیزدایی -4 ،ادامه چالش با باورهای غلط
هیجانی و  -5ارائه تکلیف خانگی
 -2مرور تکلیف خانگی -6،ارائه تکنیکهای ذهنآموزی دلسوزانه -9 ،پرداختن به طرحوارههای هیجانی مداخله در پذیرش و تجربه
هیجان دردناک و چالش آنها و  -4ارائه تکلیف خانگی در زمینه ذهنآموزی دلسوزانه
 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،تقویت پردازش هیجانی-9 ،چالش با باورهای غلط هیجانی باقیمانده و  -4ارائه تکلیف خانگی در زمینه
تقویت پردازش هیجان.
 -2مرور تکلیف خانگی -6 ،بازسازی شناختی -9 ،برنامهریزی جلسات تقویتی و  -4ارائه تکلیف خانگی در زمینه مشخص کردن
کاربردهای مداوم درمان و پیشگیری از عود.
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جدول 2-نشاندهنده مقایسه میانگین موارد خودزنی در
گروههای آزمایش و کنترل در انتظار درمان با استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس یک متغیره میباشد .جدول 2-نشان میدهد که
در تعداد موارد خودزنی تفاوت میان گروهها (آزمایش و کنترل در
انتظار درمان) از نظر آماری معنادار است ( .)P>7/72بنابراین

جدول .2-آزمون لوین ،پیشفرض تساوی واریانس ابعاد مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان در گروههای مطالعه
ارزش f

درجات آزادی 9

درجات آزادی 2

سطح معناداریP

سرزنش خود/فاجعهآمیزپنداری

1/703

کنارآمدن و پذیرش

7/977

مثبتندیشي

7/725

سرزنش دیگران

7/622

1
1
1
1

18
18
18
18

7/671

متغیرها

7/532
7/241

آزمون

گروه

مهارتهای
تنظیم شناختي -هیجان

جمع

کنترل

پیش آزمون
پس آزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

سرزنش خود/فاجعهآمیزپنداری

42/10

4/99

49/10

4/43

45/60

5/83

کنارآمدن و پذیرش

16/20

1/93

16/40

3/43

16/30

2/71

مثبتاندیشي

14/50

2/12

14/30

1/88

14/40

1/95

سرزنش دیگران

12/90

1/37

10/90

2/33

11/90

2/12

سرزنش خود/فاجعهآمیزپنداری

26/40

4/57

49/80

3/32

38/10

12/62

کنارآمدن و پذیرش

23/50

2/32

14/10

3/07

18/80

5/50

20

2/53

12/20

2/74

16/10

4/75

5/90

1/85

12/20

1/98

9/05

3/73

مثبتاندیشي
سرزنش دیگران

انحراف معیار

جدول .4-نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره تفاوت میانگین نمرههای مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان در گروههای آزمایش و کنترل در انتظار
درمان
درجه

میزان

توان

تأثیر

آماری

2

میانگین مجذورات

 Fارزش

سطح معناداری

2

6962/292

291/511

(**) 7/772

7/13

کنارآمدن و پذیرش

2

416/966

16/256

(**) 7/772

7/19

2

مثبتاندیشي

2

955/642

12/769

(**) 7/772

7/19

2

سرزنش دیگران

2

235/111

55/727

(**) 7/772

7/12

2

وضعیت
سرزنش خود/فاجعه-
آمیزپنداری

آزادی

)**( معناداری در سطح 7/72
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جدول .9-میانگین و انحراف معیار نمره های پیشآزمون و پسآزمون مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان در گروههای مورد مطالعه
آزمایش

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.9.4

میتوان وجود اختلاف بین گروهها (گروه آزمایش و گروه کنترل در
انتظار درمان) را در پسآزمون در موارد خودزنی پذیرفت .همچنین
میزان این تأثیر مداخله برای عضویت گروهی برای موارد خودزنی،
 15درصد است .به عبارت دیگر مشارکتکنندگانی که در گروه
آزمایش بودند  15درصد در مقایسه با گروه کنترل در انتظار درمان،
کاهش تعداد موارد خودزنی داشتهاند.

 / 325قدرتی شاه توری و همکاران

جدول .5-میانگین و انحراف معیار نمرههای پیش آزمون و پس آزمون موارد خودزنی در گروههای مطالعه
گروه
آزمون

کنترل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

93/57

91/111

57/67

47/339

44/15

91/151

پسآزمون

7/47

7/233

22/97

4/111

5/15

2/547

جدول .9-نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت میانگین موارد خودزنی در گروههای آزمایش و کنترل
سطح

اثر پیشآزمون

2

22/261

2/955

7/622

عضویت گروهي

2

273/379

694/52

(**)7/772

7/714

7/67

7/15

2

)**( معناداری در سطح 7/72

بحث
نتایج تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از تحلیل
کوواریانس چندمتغیره حاکی از آن بودکه بین دو گروه شرکتکننده
در این مطالعه تفاوت معناداری در زمینه بهبودی تنظیم شناختی -
هیجان وجود داشت که این تفاوت حاکی از تاثیرگذاری مداخله
درمانی روی متغیرهای وابسته مورد بحث میباشد.
بر این اساس ،با مرور پیشینه پژوهش ،تاکنون پژوهشی یافت
نشد که اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی را بر روی خودزنی
بررسی کرده باشد ولی به طور کلی یافتههای به دست آمده در این
پژوهش با نتایج مطالعات مهدیه و همکاران ( ،)22حسنی و
میرآقایی ( Garnefski ،)21و همکاران ( ،)21قادری و تقوا (،)23
قاسمینواب و همکاران ( )67و  Rajappaو همکاران ( )62که
همگی اشاره به نقش راهبردهای کارآمد تنظیم شناختی -هیجان
در اقدام به خودزنی داشتند ،و همچنین با نتایج مطالعات نادری،
مرادی ،حسنی و نوحی بر روی راهبردهای نظمجویی شناختی
جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ()62؛ رضایی و
همکاران بر اجتناب شناختی-رفتاری و شدت نشانههای اختلال
اضطراب فراگیر ()61؛ رضایی و همکاران بر شدت افسردگی ()63؛
خالقی و همکاران بر کاهش نگرانی و علائم و نشانههای اضطراب
()97؛ مرواریدی و همکاران بر کاهش حساسیت اضطرابی در زنان
مبتلا به اضطراب اجتماعی ()92؛ عرفان و همکاران بر شدت و
فراوانی علائم جسمی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده
تحریکپذیر ()96؛ رضایی و همکاران بر اندیشناکی و شدت
افسردگی ()99؛ کیانیپور و همکاران بر کاهش دشواری تنظیم
هیجان زنان مبتلا به اختلال وحشتزدگی ()94؛ دانشمندی و
همکاران بر بینظمی هیجانی زنان قربانی کودکآزاری ()95؛
قدمپور و همکاران بر حساسیت اضطرابی و راهبردهای تنظیم
هیجان ( )92و محمدی و همکاران بر کاهش پریشانی روان-
شناختی و دشواری تنظیم هیجان زنان مطلقه ( )91که همگی اشاره
مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،9آذر 9999

به اثربخشی طرحوارهدرمانی هیجانی در استفاده از راهبردهای
کارآمد تنظیم شناختی-هیجان دارند ،همخوان میباشد .همچنین
این پژوهش با عقیده لیهی مبنی بر اثربخشی طرحواره درمانی
هیجانی در افسردگی ،همخوان میباشد ( .)91در تبیین این نتایج
باید به این نکته اشاره کرد که در واقع اکثر افرادی که خودزنی
میکنند مشکلاتی در تنظیم هیجان دارند و این موجب میشود که
این افراد هنگام مواجهه با رویدادهای دردناک و استرسزا به جای
استفاده از راهبردهای کارآمد از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان
مانند خودزنی استفاده کنند ( .)67هسته اصلی درمان طرحواره-
درمانی هیجانی تاکید بر تنظیم هیجان به ویژه پذیرش هیجان
میباشد که این درمان با استفاده از آموزش تکنیکهای مانند
پذیرش هیجانهای سخت ،ذهنآگاهی و غیره به این افراد کمک
میکند تا به جای خودزنی بتوانند هیجانهای خودرا شناسایی کنند
و دید ذهنآگاه نسبت به هیجانها پیدا کنند ( )62و همین موضوع
سبب شد که در این مطالعه سربازان اقدامکننده به خودزنی نمرات
بالایی را در بهبود مهارتهای تنظیم شناختی -هیجان گزارش
کنند.
همچنین با توجه نتایج به دست آمده ،درمان طرحوارهدرمانی
هیجانی میتواند به عنوان خطمقدم درمانهای کارآمد در کاهش
و توقف نشانههای خودزنی در افراد اقدامکننده به خودزنی مطرح
باشد .بر این اساس ،یافتههای به دست آمده در این پژوهش با
نتایج مطالعات  Fleischhakerو همکاران ( )69و JosephTighe
و همکاران ( )64که اشاره به اثربخشی مداخلات مبتنی بر تنظیم
هیجان مانند طرحوارهدرمانی هیجانی بر کاهش خودزنی در جامعه
غیرسرباز دارند ،همخوان میباشد .در واقع افراد اقدامکننده به
خودزنی توانایی تحمل هیجانهای شدید و افکار منفی را ندارند و
سعی میکند که از آنها فرار کنند و این باعث عمل خودزنی میشود
که بهطور موقت موجب کاهش هیجانها و افکار میشود (.)66
این عمل به ویژه در جمعیت جوان کشور بسیار شایع میباشد
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وضعیت

درجه آزادی

میانگین مجذورات

 Fارزش

معناداری

میزان تأثیر

توان آماری

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.9.4

آزمایش

جمع
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با توجه به یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت که رویکرد
طرحوارهدرمانی هیجانی میتواند به عنوان یک درمان کارآمد و
کوتاهمدت پروتکلمحور در بهبود تنظیم شناختی -هیجان سربازان
و کاهش خودزنی سربازان اقدامکننده به خودزنی که مشکل در

• با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میشود که این مداخله در قالب
کارگاههای آموزشی به روانشناسان نیروهای مسلح و همچنین
روانشناسان شاغل در مراکز مدیریت بحران آموزش داده شود تا بتوانند
به عنوان یک مداخله کارآمد جهت درمان و پیشگیری خودزنی از آن
استفاده نمایند.
• روانشناسان شاغل در سطح مراکز مشاوره و درمانی نیروهای مسلح،
موضوع بهبود تنظیم شناختی -هیجان را به عنوان یکی از عوامل
تاثیرگذار بر ارتقا روحیه و خلق کارکنان نظامی و پیشگیری از رفتارهای
آسیبزا منجمله خودزنی مدنظر قرار دهند.

تشکر و قدرداني :بدینوسیله از همه افرادی که در این
پژوهش همکاری کردند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در فرآیند نگارش اولیه
مقاله ،بازنگری آن ،ارائه ایده و طرح اولیه ،اجرای مداخله آموزشی،
جمعآوری دادهها ،تحلیل و تفسیردادهها سهیم بودند و همه با تایید
نهایی مقاله حاضر ،مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن
را میپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان پژوهش عنوان مینمایند که هیچ
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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مخصوصاً این که بسیاری از این قشر وارد خدمت سربازی میشوند.
بسیاری از این جوانان قبل از خدمت ،سابقه خودزنی داشته و درگیر
روابط عاطفی و طرد به وسیله فرد معشوق شدهاند و اکثر این افراد
جوان اولین بار بعد از شکست در رابطه عاطفی خودزنی کردهاند
( .)3،27بسیاری از جوانان مهارتهای تنظیم شناختی هیجان را
برای مقابله با این رویدادها ندارند ( )22و این موجب میشود که
در شرایط سخت سربازی اقدام به خودزنی افزایش یابد .درمان
طرحوارهدرمانی هیجانی با تاکید بر موضوع راهبردهای مقابلهای
کارآمد و حذف راهبردهای ناکارآمد موجب کاهش روشهای
ناکارآمد تنظیم هیجان هنگام مواجهه با رویدادهای تنشزا میشود.
سربازان شرکتکننده در این مطالعه تکنیکها و راهبردهایی را
آموزش دیدند و این موجب کاهش تعداد خودزنی در این افراد شد.
مانند سایر مطالعات ،پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجهه
بوده است .منجمله با توجه به عدم دسترسی بلندمدّت به سربازان،
اجرای دوره پیگیری بهمنظور ارزیابی تداوم اثربخشی میسر نشد.
همچنین نمونه موردنظر فقط از سربازان مراجعهکننده به بیمارستان
فوقتخصصی روانپزشکی  575نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسلامی ایران انتخاب شده بودند و این مسئله تعمیم نتایج را با
احتیاط مواجهه میکند .در راستای محدودیتهای این پژوهش
پیشنهاد میگردد به منظور بررسی اثرات طولانیمدّت رویکرد
طرحوارهدرمانی هیجانی ،مطالعات پیگیرانه انجام شود و برای
تعمیمپذیری بیشتر ،پژوهشهایی در یک حجم نمونه بزرگتر از
سربازان سایر مناطق کشور و گروههای دیگری از کارکنان نیروهای
مسلح مانند کارکنان پایور انجام شود.

تنظیم شناختی -هیجان دارند ،مطرح گردد .بنابراین پیشنهاد
میشود ،روانشناسان مراکز مشاوره نظامی پس از طی نمودن
دورههای آموزشی لازم ،رویکرد طرحوارهدرمانی هیجانی را به
عنوان یکی از مداخلههای درمانی اثربخش در درمان و کاهش اقدام
به خودزنی در کارکنان پایور و وظیفه مورد استفاده قرار دهند .این
مطالعه برای اولین بار به بررسی تاثیر درمان طرحوارهدرمانی
هیجانی بر تنظیم شناختی -هیجان در افراد خودزن پرداخته است.
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