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ABSTRACT
Objectives The purpose of this study was to examine the effectiveness of Cognitive Behavioral Analysis
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System of Psychotherapy (CBASP) and integration of dialectical behavior therapy with cognitive therapy
based on compassionate-mind on resilience and motivations for suicide attempts. It has a quasi-experimental design with pretest, posttest and 1 month follow-up.
Methods The sample consisted of 48 suicide attempters who volunteered to participate in the study.
They were selected from 120 suicidal attempt cases and randomly assigned to two groups of experimental and control. The subjects of the experimental and control groups in the pretest, posttest and
follow-up stages completed the resilience to suicide inventory and inventory of motivations for suicide
attempts. After collecting data and in order to comply with the ethical considerations, for the members
of the control group, 10 group counseling sessions were held. The obtained data were analyzed with
multivariate covariance of analysis.
Results Based on the results, CBASP and Integration of dialectical behavior therapy with cognitive therapy based on compassionate-mind are effective on the resilience to suicide and motivations for suicide
attempts (P≤0.001). Also, these results were stable in the follow-up stage.
Conclusion According to the obtained results, this approach can be used along with the medical and
other evidence-based treatments for people with attempted suicide as a useful and complementary
therapeutic method.
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رفتاردرمانی دیالکتیکی،
تابآوری ،انگیزه اقدام به
خودکشی

هدف این پژوهش با هدف اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری و یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی
بر ذهن شفقتورز بر تابآوری و انگیزههای اقدام به خودکشی در افراد اقدامکننده انجام شد.

مواد و روشها روش این پژوهش از نوع نیمهآزمایشی است که با طرح پیشآزمونپسآزمون و پیگیری یکماهه اجرا شده است .نمونه آماری
این پژوهش شامل  48نفر از افراد اقدامکننده به خودکشی و داوطلب شرکت در مداخله بودند که به روش نمونهگیری تصادفی از بین 120
ی آزمایش و کنترل در
اقدامکننده به خودکشی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .آزمودنیهای گروهها 
مرحله پیشآزمونپسآزمون و پیگیری به پرسشنامه تابآوری در برابر خودکشی و انگیزههای اقدام به خودکشی پاسخ دادند .پس از جمعآوری
دادهها بهمنظور رعایت جوانب اخالقی ،برای اعضای گروه لیست انتظار  10جلسه مشاوره گروهی برگزار شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده
از از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شدند.

یافتهها نتایج نشان داد سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری و یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن
شفقتورز بر افزایش تابآوری در برابر خودکشی و کاهش انگیزههای اقدام به خودکشی در افراد اقدامکننده اثربخش هستند (.)P≥0/001
همچنین نتایج در مرحله پیگیری حفظ شدند.
نتیجهگیری با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان از این مداخلهها در کنار درمان دارویی و دیگر درمانهای مبتنی بر شواهد برای افراد اقدامکننده
ی درمانی مفید و مکمل استفاده کرد.
به خودکشی بهعنوان روشها 

مقدمه
بر مبنای تعریف مرکز مطالعات انستیتو ملی بهداشت روانی
آمریکا ،خودکشی 1تالش آگاهانه به منظور خاتمهدادن به زندگی
شخصی است که شاید این تالش به اقدام تبدیل شود یا فقط
به شکل یک احساس در فرد باقی بماند (لینارس.)2010 ،
آمار خودکشی معموالً با سایر جرائم و آسیبهای جسمانی و
روانشناختی ارتباط پیدا میکند؛ به طوریکه در میان گروههای
مبتال به اعتیاد ،افسردگی ،اختالالت شخصیت ،بهویژه اختالل
شخصیت مرزی و اختالالت طیف اسکیزوفرنی ،خودکشی بیشتر
دیده میشود (سالیوان ،آنست ،سیمون ،لو و دال برگ.)2015 ،

اغلب پژوهشهای حوزه خودکشی روی همبستههای این
پدیده تمرکز داشتهاند ،اما راه دیگر برای بهترشناختن و پیشبینی
اقدام به خودکشی ،شناخت انگیزههای اقدام به خودکشی 2است
(دراپو ،کارل و مور .)2016 ،درک متداولترین انگیزههای اقدام به
خودکشی میتواند مدلهای مفهومی خودکشی را غنی و طراحی
برنامههای پیشگیری و مداخله در خودکشی را تسهیل کند
(میو کلونسکی .)2013 ،نظریه خودکشی شنایدمن،)1993( 3
مرویجک و وایس ( )2016درد روانی( 4درد روانشناختی) را
بهعنوان انگیزه اصلی اقدام به خودکشی قلمداد میکند.
2. Motivations for suicide attempts
3. Shneidman

1. Suicide

4. Psychache
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نظریه فرار 5بامیستر ( ،)1990لی و همکاران ()2014
بیان میکند که بسیاری از اقدام به خودکشیها برای کاهش
خودآگاهی منفی است .در نظریه بینفردی 6جوینر ( )2005دو
حوزه فشار ادراکشده و احساس تعلق ازبینرفته ،با یکدیگر تعامل
میکنند و میل به خودکشی را افزایش میدهند .دیگر نظریهها به
نقش ناامیدی ،حل مسئله (میو کلونسکی ،)2013 ،تکانشگری
(می ،اوبراین ،لیو و کلونسکی )2016 ،و تعامل بینفردی (می
و کلونسکی )2013 ،به عنوان انگیزههای اقدام به خودکشی
اشارهکردهاند.
از جمله عوامل محافظتکننده در برابر خودکشی تابآوری
است .تابآوری عبارت است از توانایی یا قدرت بازگشت به حالت
یا موقعیت اولیه ،بعد از خمیدهشدن ،فشرده یا کشیدهشدن و اما
در اصطالح روانشناختی ،توانایی بهبود سریع بعد از بیماری،
افسردگی و ناخوشی است (گودینگ ،وود و ترایر.)2010 ،
مفهوم تابآوری در برابر خودکشی 8یکی از مفاهیمی است که
عثمان 9و همکاران ( )2004مطرح کردند .مفهوم تابآوری در
برابر خودکشی به توانایی ادراکشده فرد برای مقابله با افکار
خودکشی ،دردسترسبودن منابع خارجی و ارزیابی فرد از
تواناییاش هنگام مواجهه با وقایع منفی اطالق میشود (گاتی رز
و همکاران.)2012 ،
7

کاهش نشانهها و عالئم آشفتگی روانشناختی و اقدام به
خودکشی با توجه به ماهیت تکرارپذیر و عودکننده آن مستلزم
کاربرد درمانهای بلندمدتتر و روشهای درمانگری خاص و
عمیقتر برای رفع کمبود مهارتهای اختصاصی افراد اقدامکننده
به خودکشی است .در این میان یکپارچهکردن رفتاردرمانی
دیالکتیکی که بهویژه برای افرادی طراحی شده است که
رفتارهای خودآسیبی نظیر جرح خویشتن ،افکار خودکشی،
میل به خودکشی و تالش برای خودکشی دارند با درمان
شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز که سیر تاریخی شکلگیری
این مدل درمانی در بهبودنیافتن هیجانهای منفی در درمان
شناختیرفتاری صورت گرفته است (قربانی ،واتسون ،چن و
نورباال )2012 ،میتواند این خأل را پوشش دهد .شفقت ،مهارتی
است که میتوان آن را به کسی آموخت و سپس با تمرین آن از
سوی افراد ،سیستمهای فیزیولوژی عصبی و ایمنی فرد را تحت
تأثیر قرار داد (برقی ایرانی ،بگیان کوله مرز و بختی.)1395 ،
نتایج پژوهشها اثربخشی این رویکردها را بر کاهش مشکالت
هیجانی (گیلبرت ،)2014 ،افسردگی ،اضطراب (براینس و
همکاران ،)2014 ،نگرانی ،ترس و حمالت پانیک (تیرچ،)2012 ،
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سایکوز (براهلر و همکاران )2013 ،و رفتارهای شبهخودکشی
(وان ولیت و جینیویو ،)2011 ،نشان دادهاند؛ بنابراین ،انجام
پژوهشهای بیشتر برای بررسی کارایی این مدل بهویژه در
بافت فرهنگ شرقی که ماهیتی متفاوت با فرهنگ غرب دارد،
ضرورتی برای ساخت رویکردی یکپارچه برای کاهش انگیزههای
اقدام به خودکشی بود .از سوی دیگر سیستم رواندرمانی تحلیل
شناختیرفتاری 10که مککالو )2010( 11برای درمان افسردگی
مزمن طراحی کرده است و مدل درمان بینفردی را با درمان
شناختیرفتاری ترکیب میکند .به افراد آموزش میدهد چگونه
الگوهای رفتاری و شناختیشان ،مشکالت بینفردی را ایجاد و
تداوم میبخشد (سوان و هول.)2007 ،
اثربخشی رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری درمان تا کنون
برای گستره وسیعی از اختالالت روانی همچون افسردگی مزمن
همبود با درد ،اختالل شخصیت مرزی ،رفتارهای خودکشیگرا،
مصرف مواد و رفتارهای اعتیادآور ،الکل و اختالل استرس پس
از سانحه (مککالو ،شرمن و بنپرتی ،)2014 ،مشکالت رفتاری
کودکان ،تعارضات زوجها و اختالالت اضطرابی (دریسکول،
کوکروویکس ،ریردون و جوی نر )2004 ،تأیید شده است .نتایج
پژوهشهای فورکمن 12و همکاران ( )2016با هدف اثربخشی
درمان شناختی مبتنی بر ذهنآگاهی و سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری بر ایدهپردازی خودکشی افراد مبتال به
افسردگی مزمن نشان دادند هر دو درمان شناختی مبتنی بر
ذهنآگاهی و سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری بر
کاهش ایدهپردازی خودکشی و عالئم افسردگی اثربخش بودهاند.
همچنین نتایج آزمونهای تعقیبی نشان داد بین دو درمان
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .وانگ 13و همکاران ( )2017در
مطالعهای نشان دادند درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز
بر کاهش پرخاشگری ،تکانشگری و احساس گناه و شرم ناشی از
مصرف مواد اثربخش است.
مارتین ،14لزلی ،الزوسکی و کامینز ( )2017دریافتند مادران
مبتال به دشواری در نظمبخشی هیجانی ،که حداقل دو یا چند
تشخیص از اختالالت محور  Iرا داشتند ،بعد از دریافت مهارتهای
گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی ،دشواری هیجانی کمتری داشتند.
مهلوم 15و همکاران ( )2016در یک پیگیری یکساله نشان دادند
رفتاردرمانی دیالکتیکی در مقایسه با مراقبتهای معمولی ،فراوانی
رفتارهای خودآسیبرسان ،ایدهپردازی خودکشی ،ناامیدی،
10. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy
)(CBASP

5. Escape theory

11. McCullough

6. Interpersonal theory

12. Forkmann

7. Resilient

13. Wang

8. Resilience to suicide

14. Martin

9. Osman

15. Mehlum
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افسردگی و نشانههای اختالل شخصیت مرزی را کاهش و سطح
عملکرد کلی را افزایش میدهد.
درمجموع با توجه به تمرکز اولیه رواندرمانی تحلیل
شناختیرفتاری بر تعامالت بینفردی و حل مسئله اجتماعی
به همراه تأکید بر نیازهای هیجانی ،توجه هر دو رویکرد به
یک نظریه بیوسایکوسوشیال( 16زیستی و روانیاجتماعی)
انگیزهای شد که پژوهشگران این درمان را در افراد اقدامکننده
به خودکشی به کار گیرند و زمینهساز مداخالت بعدی برای
پژوهشگران شوند که این علتها ضرورت انتخاب این دو
رواندرمانی را برای افراد اقدامکننده به خودکشی نشان میدهد.
بر همین اساس این فرضیهها تدوین شد .1 :سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری و یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی
با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز موجب تابآوری
افراد اقدامکننده به خودکشی میشود و این اثر تا مرحله پیگیری
ادامه دارد .2 .سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری و
یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی
بر ذهن شفقتورز موجب کاهش انگیزههای اقدام به خودکشی
در افراد اقدامکننده به خودکشی میشود و این اثر تا مرحله
پیگیری ادامه دارد.

روش

براي شركت در جلسات نداشته باشند؛  .2فرد متقاضي دريافت
كمكهاي ديگري همچون خدمات مددكاري اجتماعی باشد و
یا همزمان در برنامههاي درماني ديگر شرکت داشته باشد.3 .
بیمارانی با عالئم روانپریشی (توهم و هذیان) که سابقه مانیا،
هیپومانیا یا عقبماندگی ذهنی داشته باشند و افراد اقدامکننده
به خودکشی که مداخالت رواندرمانی سهجلسهای از مراکز
بهداشتیدرمانی پس از ترخیص از بیمارستان دریافت کرده بودند
از مطالعه خارج شدند.
درباره انتخاب نمونه باید اشاره کرد که در روش آزمایشی باید
هر زیرگروه حداقل  15نفر باشد و برای اینکه نمونه انتخابشده
نماینده واقعی جامعه باشد و پژوهش اعتبار بیرونی زیادی داشته
باشد ،تعداد نمونه  48نفر ( 16نفر برای هر گروه) در نظر گرفته
شد (دالور .)2015 ،در این پژوهش با توجه به الگوی رفتاردرمانی
دیالکتیکی میلر ،راتوس و لینهان )2006( 18برای خودکشی و
درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز گیلبرت ( )2014باید
از گروههای شش تا هشتنفری استفاده شود ،ولی برای اینکه
پژوهش اعتبار بیرونی زیادی داشته باشد و پژوهشگران به خاطر
عمل افت آزمودنی با مشکل تعمیمپذیری مواجه نشوند برای هر
گروه  16نفر در نظر گرفته شد .تداخل عملهای آزمایشی نیز با
ایجاد مالک ورود و خروج کنترل شد.
ابزار

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش

طرح نیمهآزمایشی این پژوهش پیشآزمونپسآزمون و
پیگیری یکماهه با گروه کنترل 17است .جامعه آماری این
پژوهش را تمام افراد  16تا 40ساله اقدامکننده به خودکشی به
روش مسمومیت دارویی افرادی بودند که اول خودکشی کردند و
بعد در بیمارستان بستری شدند شهر کرمانشاه تشکیل میدادند.
نمونه آماری این پژوهش  48نفر از افراد اقدامکننده به خودکشی
بودند .مالکهای ورود به مطالعه .1:افراد نمونه تحقیق اقدام
به خودکشی به روش مسمومیت دارویی کرده باشند .2 .برای
اولینبار اقدام به خودکشی کرده باشند .3 .سنشان حداقل 16
و حداکثر  40بوده باشد .4 .حداقل سطح تحصیالتشان برای
پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها سیکل بوده باشد .5 .مصرف
دارو یا مداخلهای زیستی از سوی روانپزشک تا زمان ورود به
رواندرمانی را داشته باشند .6 .از شش ماه قبل از ورود به پژوهش
از رواندرمانی دیگری استفاده نکرده باشند .7 .بر اساس تشخیص
پزشکی و روانپزشکی فرد بیماری جسمانی و روانشناختی
(مانند معلولیت جسمانی و یا صرع که مانع شرکت در جلسات
شود) نداشته باشند.
معيارهاي خروج از پژوهش عبارت بودند از .1 :افراد تمايلی

مصاحبه بالینی بر مبناي پنجمین راهنماي تشخیصی و
آماري اختالالت روانی
مصاحبه تشخیصی ساختاریافته و نیمهساختاریافته از مجموعه
نظامداری از سؤاالت اختصاصی تشکیل میشوند که هدف آنها
ارزیابی آن دسته از الگوهاي رفتاري ،افکار و احساسات مراجع
است که به نوعی با تشخیص اختالل آنها ارتباط دارد (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)2013 ،این مصاحبه بر اساس الگوی رابرت
یافیت از مراجعان انجام شد.
پرسشنامه تابآوری در برابر خودکشی

19

این پرسشنامه را برای اولینبار عثمان و همکاران ()2004
ساختند .این پرسشنامه  25ماده دارد که به سنجش ابعاد محافظ
درونی سؤاالت ( 1تا  ،)10ثبات هیجانی سؤاالت ( 11تا  )19و
محافظ بیرونی سؤاالت ( 20تا  )25میپردازد .در این پرسشنامه
از روش نمرهگذاری لیکرت استفاده میشود .در یک پژوهش
بینفرهنگی فنگ ،فریدنتال 20و عثمان ( )2014ویژگیهای
روانسنجی این پرسشنامه در چین و آمریکا بررسی کردند.
18. Miller, Rathus & Linehan

16. Biopsychosocial

)19. Resilience to Suicide Inventory (RSI-25

17. The pre-test, post-test, control group design

20. Fang, Freedental
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آنها پایایی این پرسشنامه را در نمونه آمریکایی بر اساس آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/92و برای خردهمقیاسهای
محافظ درونی ،ثبات هیجانی و محافظ بیرونی به ترتیب ،0/92
 0/89و  0/83گزارش کردند .مهدییار و نجاتی ( )1395ضرایب
آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه برابر با  0/96و ضریب
بازآزمایی آن را در فاصله دو هفته  0/83گزارش کردند .در این
پژوهش ،ضریب پایایی خردهمقیاسهای محافظ درونی با روش
آلفای کرونباخ ،0/954 ،ثبات هیجانی  ،0/965عوامل محافظ
بیرونی  0/912و برای کل پرسشنامه  0/976به دست آمد.
پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی

21

پرسشنامه انگیزه برای اقدام به خودکشی می و کلونسکی
( )2013یک ابزار خودسنجی 54سؤالی است .این مقیاس بر
اساس طیفی پنجدرجهای از اص ً
ال مهم نیست= 1تا بسیار مهم
است= 5تنظیمشده است .نمره کلی فرد بر اساس جمع نمرهها
محاسبه میشود که از  54تا  270است .مقیاس انگیزه برای
اقدام به خودکشی می و کلونسکی ( )2013ترکیبی از  10عامل
ناامیدی ،درد ذهنی ،فرار و اجتناب ،درماندگی ،حس تعلق کم،
بیپروایی و نترسبودن ،اثر بینفردی ،کمکطلبی ،تکانشوری و
حل مسئله است .ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
در دامنه  0/55برای کمکطلبی تا  0/89و برای تأثیر بینفردی
قرار داشت.
22

در این مطالعه به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از
تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مؤلفههای اصلی 23استفاده
شد .مقدار کیسر مایر الکین 24برابر با  0/810و مقدار مجذور
کای انتقالیافته آزمون کرویت بارتلت 25برابر با  4433/991به
دست آمد که با درجه آزادی  1431معنیدار بود (.)P≥0/001
همسانی درونی مؤلفههای پرسشنامه انگیزه برای اقدام به
خودکشی به روش آلفای کرونباخ برای ناامیدی  ،0/83درد
ذهنی (روانشناختی)  ،0/75فرار و اجتناب  ،0/76درماندگی
 ،0/68حس تعلق کم  ،0/68بیپروایی و نترسبودن ،0/74
تأثیر بینفردی  ،0/72جستوجوی کمک و حل مسئله ،0/75
تکانشوری  0/73و نمره کل انگیزه برای اقدام به خودکشی 0/94
به دست آمد.
در این پژوهش پژوهشگر با تلفیق دو رویکرد رفتاردرمانی
دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز سعی
در تدوین برنامه درمانی جامعی داشته است که ساختار
جلسات درمانی آن بر اساس راهنمای رفتاردرمانی دیالکتیکی
)21. Inventory of Motivations for Suicide Attempts (IMSA
22. Alexis, May & Klonsky
)23. Principal Components Analysis (PCA
24. Kaiser, Meyer, Olkin
25. Bartlett's Test of Sphericity

30

میلر و همکاران ( )2006برای خودکشی و گیلبرت ()2014
تدوینشده است .همچنین ساختار جلسات رواندرمانی تحلیل
شناختیرفتاری گروهی بر اساس راهنمای جامع سیستم
رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری سایق و بنپرتی ( )2016برای
افسردگی همراه با ایدهپردازی خودکشی تدوینشده است که
خالصه جلسات آن در جدول شماره  1آمده است

یافتهها
قبل از تحلیل دادههای مربوط به فرضیهها ،برای اطمینان
از اینکه دادههای این پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل
کوواریانس را برآورد میکنند ،دادهها بررسی شدند .بدین منظور
شش مفروضه تحلیل کوواریانس شامل عادیبودن واریانسها
26
(بررسی با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک) ،خطیبودن
27
(بررسی با استفاده از نمودار پراکندگی) ،همخطی چندگانه
28
(محاسبه ضرایب همبستگی بین متغیرهای کوواریتها و
نداشتن همبستگی بیشتر از  ،)0/90بررسی دادههای پرت
(استفاده از نمودار باکس ویسکر) ،همگنی واریانسها( 29نتایج
آزمون لوین نشان داد شرط تساوی واریانسها وجود دارد و
میتوان اطمینان حاصل کرد پراکندگی نمرات در هر سه گروه
یکسان است .نتایج آزمون باکس نشان داد همگنی ماتریسهای
واریانس/کوواریانس نیز بهدرستی رعایت شده است) و همگنی
شیبهای رگرسیونی 30بررسی شد.
بین متغیرهای کمکی (در این پژوهش پیشآزمون) و
متغیرهای وابسته (در این پژوهش پسآزمون) در همه سطوح
عامل (یعنی گروههای آزمایش و کنترل) برابری حاکم بود و
تعامل غیرمعنیداری بین متغیر وابسته و کمکی (کوواریتها)
مشاهده شد .پس فرض همگنی شیبهای رگرسیونی برقرار
است .همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود میانگین
(و انحراف استاندار) نمره متغیرهای تابآوری در برابر خودکشی
و انگیزههای اقدام به خودکشی در سه موقعیت پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری (به تفکیک گروه) آمده است .نتایج حاصل
از یافتههای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد در سه موقعیت
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در جدول شماره  2آمده است.
اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل
کوواریانس یکراهه در متن مانکووا نشان داد عامل بینآزمودنیها
و گروهها بر تابآوری در برابر خودکشی در مرحله پسآزمون با
 62(=24/773 ،P>0/001و  F)6و در مرحله پیگیری با ،P>0/001
 19(=11/658و  F)3و بر انگیزههای اقدام به خودکشی در مرحله
26. Linearity
27. Multicollinearity
28. Covariate
29. Homogeneity of variance
30. Homogeneity of regression
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جدول  .1خالصه جلسات یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز و سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری
رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز

سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری

جلسه اول :آموزش افزایش ثبات ذهنی؛ این جلسه گروهی ،شامل مقدمات و اهداف فرد ،یک
فعالیت برای شکستن سکوت و آغاز ،بیان قواعد گروه ،توافقات و مفروضههای درمانگر راجع به
درمان است.

جلسه اول :معرفی اعضای گروه ،رئوس مطالب جلسات رواندرمانی تحلیل
شناختیرفتاری گروهی ،توافقهای گروه ،ارزیابی نشانههای کنونی مراجعان ،آﺷﻨﺎﯾﯽ
شرکتکنندگان با یکدیگر ،ارائه ﻣﺮوري ﮐﻠﯽ از روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ ،ارائه ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ،
نمودار خلقوخو و راهبردهای کلی دارودرمانی.

جلسه دوم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش ذهنآگاهی صحبت راجع به سه حالت ذهن منطقی،
ذهن هیجانی و ذهن خردگرا ،صحبت راجع به سه ساختار مغز قدیمی ،مغز جدید و مغز اجتماعی،
پیش بهسوی ذهن خردگرا و اجتماعی.

جلسه دوم :مرور تکالیف خانگی ،در چه حوزه بینفردی مشکل داشتید؟ ،جدول ثبت
فعالیت شما ،چرخه افسردگی ،ناامیدی ،بی فعالیتی .بیفعالیتی  +هیجانهای منفی+
تحملنکردن پریشانی (رنج و درد هیجانی و روانشناختی)منجر به خودکشی میشود.

جلسه سوم :مرور تکالیف خانگی ،کشت بینش در تجربه طبیعی ذهن ،شفقت بهعنوان ذهنیت
اجتماعی ،رقابت ،مراقبت ،آموزش مهارتهای تحمل پریشانی در سرواژه .ACCEPTS

جلسه سوم :مرور تکالیف خانگی ،تفکر ناسازگار چگونه میتواند به مقابله ناسازگار
بینجامد ،چطور میتوانیم این چرخه را بشکنیم؟ تحلیل موقعیتی (پرسشنامه ارزیابی
مقابلهای) ،فهم مراحل تحلیل موقعیتی در میان گروه و تمرین یک نمونه تحلیل
موقعیتی (.)SA

جلسه چهارم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش توجه برگردانی با استفاده از هفت حاکم هیجانها،
فعالیتها ،ترککردن ،حواس ،افکار ،کمککردن ،مقایسه و آموزش مهارت تحمل پریشانی در
سرواژه .DISTRAC

جلسه چهارم :مرور تکالیف خانگی ،هفته گذشته چه فعالیتهایی انجام دادید؟ دوره
اصالح تحلیل موقعیتی و انجام یک تحلیل موقعیتی مرتبط به روابط بینفردی در آینده
با ایفای نقش.

جلسه پنجم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش تحمل پریشانی (رنج) ،آموزش مهارتهای رهایی از
بحران ،شامل مهارتهای موسوم به ( IMPROVEبهبود شرایط) و بررسی جوانب مثبت و منفی
و ايجاد يا افزايش معنا در زندگى با استفاده از سرواژه .SPECIFIC PATHS

جلسه پنجم :مرور تکالیف خانگی ،هفته گذشته چه فعالیتهایی انجام دادید؟ تمرین
تحلیل موقعیتی ( )SAبا دورههای فراخوانی و اصالح استفاده از تحلیل موقعیتی برای
درک تأثیر رفتارهای بینفردی.

جلسه ششم :مرور تکالیف خانگی ،کاشت متانت و نوعدوستی در مقابل قضاوتنکردن ،داستان
گیسا گوتامی و تحمل پریشانی (رنج) ،آموزش مهارتهای دیداری با استفاده از یادیار  VISIONو
مفاهیم پایهای پذیرش واقعیت.

جلسه ششم :مرور تکالیف خانگی ،حوزه بینفردی شما ،این حوزه چگونه با دیگر
افراد گروه بیان میشود؟ استفاده از حوزه بینفردی برای درک تأثیر در میان
مجموعهرفتارهای بینفردی ما و اینکه آیا این پیامد دلخواه ( )DOشماست.

جلسه هفتم :مرور تکالیف خانگی ،درک و قدردانی از دیگران ،مهارتهای ذهنآگاهی چیستی و
چگونگی توأم با ذهنآگاهی و توضیح تجربیات فردی در خصوص کسب مهارتهای ذهنآگاهی

جلسه هفتم :مرور تکالیف خانگی ،تمرین تحلیلی موقعیتی ( )SAبا دورههای فراخوانی
و اصالح استفاده از تحلیل موقعیتی برای درک تأثیر رفتارهای بینفردی ما بر دیگران
در داخل و خارج از گروه؛ درمانگر از مشارکت فردی منظم با یک تمرین تشخیص
بینفردی ( )IDEیا پاسخدهی شخصی مشروط ( )CPRاستفاده میکند تا درباره تأثیر
یادگیری یک فرد بر دیگری تأکید کند.

جلسه هشتم :مرور تکالیف خانگی ،پرورش محبت و همدلی ،هر روز این مراقبتها را نسبت به
خود داشته باشید CARES ،آموزش کارآمدی بینفردی ،مهارت  GIVEرا در موقعیتها امتحان
کنید.

جلسه هشتم :مرور تکالیف خانگی ،درک تعامل بینفردی ،چرخه روابط بینفردی،
ارزشهای بینفردی ،اثربخشی بینفردی ،نیمرخ بینفردی شما چگونه با رفتارهای
بینفردیتان در داخل گروه مرتبط است؟ هشت روش ارتباط بینفردی.

جلسه نهم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش کارآمدی بینفردی مهارتهای محل توجه در این
جلسه شامل مهارت موسوم به ( DEARMANسرواژه چند مهارت) به عنوان روشی در
اثربخشی عینی (رسیدن به هدف) یا رسیدن به خواسته را شامل میشود.

جلسه نهم :مرور تکالیف خانگی ،چرخه روابط بینفردی ،پرسشنامه مشکالت
بینفردی ،درک نمرات انتهایی تعارض بینفردی ،درک برخی از الگوهای بینفردی
معمولی افراد اقدامکننده به خودکشی ،فکر میکنید در تعامالت بینفردی انعطافپذیر
هستید یا نه؟ پیامدهای اجتناب از رابطه بینفردی چیست؟

جلسه دهم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش کارآمدی بینفردی مهارتهای مورد توجه در این
جلسه شامل مهارت موسوم به  FASTبه عنوان روشی برای حفظ احترام به خود در روابط میشود
و ارائه مهارتهای اعتباربخشی در کارآمدی بینفردی.

جلسه دهم :مرور تکالیف خانگی ،تعامالت تکمیلی (مکمل) و غیرتکمیلی (غیرمکمل)
چه هستند؟ آیا آنچه از دیگران میخواهید را به دست میآورید؟ آیا انگیزههای پنهان
شما دیگران را فراری میدهد؟  DOشما چیست؟ نمونههای پاسخدهی شخصی
مشروط در رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری گروهی.

جلسه یازدهم :مرور تکالیف خانگی ،بازشناسی آرزو ،اشتیاق عشق و شفقت ،تمرین شماره  :1چه
چیزی در من تغییر کرد؟ ،تمرین شماره  :2مشاهده موسیقی ،تمرین شماره  :3متعادل نگاهداشتن
تخممرغ ،تمرین شماره  :4تمرکز بر رایحه دلپذیر ،تمرین شماره  :5خوردن کشمش با ذهنآگاهی
و تمرین شماره  :6تمرین آبنبات تعویضی.
جلسه دوازدهم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش تنظیم هیجان مدل زیستی ،روانی و اجتماعی
هيجانات ،آموزش مهارتهای هیجانات در سرواژه ( ،)EMOTIONSشناسایی و نامگذاری
هیجانها با استفاده از مهارت موسوم به .PLEASEMASTER

جلسه یازدهم و دوازدهم :مرور تکالیف خانگی ،فراهم کردن استفاده از کاربرگ های
تحلیل موقعیتی برای درک آن چیزی که می خواهید و یاد گرفتن اینکه چطور آن را به
دست بیاورید همچنین اجرای نیمرخ بین فردی.
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سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری

رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز

جلسه سیزدهم :مرور تکالیف خانگی ،آموزش تنظیم هیجان درمان بیماری جسمی ،ایجاد تعادل
در خوردن ،رهایی از داروهای تغییردهنده خلق ،اگر در خوابیدن مشکلدارید ،از یک برنامه خواب
پیروی کنید .ورزشکردن ،ایجاد تسلط .آموزش سرواژه اعتماد به هیجانات (.)TRUST

جلسه سیزدهم و چهاردهم :مرور تکالیف خانگی ،آمادگی برای پایاندادن ،ارزیابیکردن
یادگیری ،بازبینی اهدافتان و خداحافظیکردن ادامه رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری
گروهی ،نوشتن نامه خداحافظی و بستن قراردادی برای یک ماه به منظور مالقات
مجدد با درمانگر و پاسخ به پرسشنامهها.

جلسه چهاردهم :مرور تکالیف خانگی ،اهداف بیرونی ( ،)OBJECTIVESباورها ،قضاوتکنندهها،
هیجانات ،پیامدها و زمان ،دروننگری ،ارزشها ،خاتمه و آشکارسازی ،اهداف کوتاهمدت و
بلندمدت .نوشتن نامه خداحافظی و بستن قراردادی برای یک ماه به منظور مالقات مجدد با
درمانگر و پاسخ به پرسشنامهها.

پسآزمون با  38(=9/377 ،P>0/001و  F)18و در مرحله پیگیری با
 9(=8/270 ،P>0/001و  F)7اثر معنیداری دارد (جدول شماره .)3
اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری تحلیل کوواریانس
چندمتغیری نشان داد بعد از کنترل پیشآزمون اثر اصلی گروه
(پسآزمون و پیگیری) روی تابآوری در برابر خودکشی در مرحله
پسآزمون ( P≥0/001و  33(=149/764و  )F)2و انگیزههای اقدام
به خودکشی ( P≥0/001و  30(=144/838و  )F)2معنیدار است.
همچنین بین میانگین نمرات پیگیری یکپارچهسازی رفتاردرمانی
دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز و سیستم
رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری روی تابآوری در برابر

خودکشی ( P≥0/001و 21(=23/360و  )F)1و مؤلفههای انگیزههای
اقدام به خودکشی تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به مجذور
اتا مقدار این تأثیر برای ادغام رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان
شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز بر تابآوری در برابر خودکشی
 82درصد و برای انگیزههای اقدام به خودکشی  88درصد و
سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری برای تابآوری در
برابر خودکشی  71درصد و برای انگیزههای اقدام به خودکشی
 87درصد است که این نشاندهنده تغییرات در مرحله پسآزمون
و پیگیری گروههای آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است.
نتایج آزمونهای تعقیبی بنفرونی نشان داد در پسآزمون

جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد نمرات گروههای آزمایشی و کنترل در مراحل پیشآزمونپسآزمون و پیگیری
پسآزمون

متغیر

درمان
یکپارچه

CBASP

کنترل

درمان
یکپارچه

CBASP

کنترل

درمان
یکپارچه

CBASP

ثبات هیجانی

24/61±2/06

24/92±2/66

26±2/54

34/69±3/06

31/92±2/56

26/92±2/32

35/84±3/05

31/46±2/36

محافظ درونی

30/69±1/60

32±1/47

29/61±1/93

42/61±2/69

43±3/16

30/69±1/97

44/07±2/49

42/53±3/61

محافظ بیرونی

14/61±1/55

13/92±1/70

13/84±1/62

21/92±2/53

21/07±2/10

15/30±1/75

23/53±2/87

21/92±1/55

تابآوری

69/92±4/21

70/84±3/07

69/46±1/85

99/23±5/70

96±4/72

72/92±2/87

103/46±5/93

95/92±4/99

ناامیدی

13/76±0/926 12/84±0/800

13/38±1/32

10±0/861

10/46±1/12

11/76±1/42

10/38±1/26

8/84±0/800

درد ذهنی

15/23±1/23

14/61±1/19

15±1/08

12/30±1/25

11/30±1/18

13/61±1/50

12/23±1/23

10/23±1/01

فرار و اجتناب

12/92±1/03

10/61±0/869 10/53±0/877 13/46±0/877 13/07±0/954

11/92±1/03

10/53±1/19

9/46±0/660

11/38±0/869 14/23±0/926 14/46±0/967 14/15±0/898

11/61±1/04

12/69±0/854

10/30±1/10

11/76±1/30

11/38±1/04

12/15±1/21

14±1/15

10/15±0/800

11/53±1/19
11/61±1/38

درماندگی
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پیشآزمون

پیگیری

حس تعلق کم

14/53±1/19

15/15±0/800 14/69±0/947

بیپروایی

14/23±1/16

14±1/29

14/53±1/12

10/23±0/725 13/30±0/947 11/53±0/967 11/69±0/947

تأثیر بینفردی

13±1/15

13/23±1/01

13/46±1/12

10/46±0/877

10/76±1/01

12/53±1/05

10/38±0/960

9/76±0/725

جستوجوی
کمک

21/61±1/32

22/69±1/25

22/30±1/25

18/76±1/16

19/76±1/58

21/23±1/23

17/69±1/10

19±1/29

تکانشگری

13/23±1/23

13/30±1/10

13/46±1/12

10/46±1/26

10/84±1/21

12/30±1/03

9/61±0/650

10/92±1/32

انگیزه اقدام

133/84±4/33 131/76±2/97

135±3/46

107±2/48

103/15±2/19 101/53±2/43 123/38±4/05 109/07±4/15
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جدول  .3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه در متن مانکووا روی میانگین نمرههای پسآزمون و پیگیری با کنترل پیشآزمون
موقعیت

پسآزمون

پیگیری

متغیر

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

معناداری

اتا

توان آماری

ثبات هیجانی

436/268

2

218/134

44/689

P≥0/001

0/730

1

محافظ درونی

935/630

2

467/815

72/987

P≥0/001

0/816

1

محافظ بیرونی

207/652

2

103/826

32/790

P≥0/001

0/665

1

تابآوری

4269/192

2

2134/596

149/764

P≥0/001

0/901

1

ثبات هیجانی

17/022

1

17/022

19/220

P≥0/001

0/478

0/987

محافظ درونی

14/134

1

14/134

14/847

P≥0/001

0/414

0/957

محافظ بیرونی

0/576

1

0/566

0/566

0/460

0/026

0/111

تابآوری

74/719

1

23/360

23/360

P≥0/001

0/527

0/996

اندازه اثر

پسآزمون

پیگیری

اندازه اثر

ادغام رفتاردرمانی دیالکتیکی  0/82سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری 0/71
ناامیدی

19/529

2

9/764

16/551

P≥0/001

0/551

0/999

درد ذهنی

20/139

2

10/069

13/748

P≥0/001

0/505

0/996

فرار و اجتناب

5/940

2

2/970

7/687

P≥0/002

0/363

0/932

درماندگی

10/432

2

5/216

7/979

P≥0/002

0/371

0/932

حس تعلق کم

25/070

2

12/535

14/008

P≥0/001

0/509

0/996

بیپروایی و نترسیدن

14/271

2

7/136

10/473

P≥0/001

0/437

0/979

تأثیر بینفردی

17/093

2

8/546

14/179

P≥0/001

0/512

0/997

جستوجوی کمک و حل مسئله

23/370

2

11/685

18/703

P≥0/001

0/581

1

تکانشگری

19/506

2

9/753

16/970

P≥0/001

0/557

0/999

انگیزه برای اقدام به خودکشی

1322/856

2

661/428

144/838

P≥0/001

0/756

1

ناامیدی

12/622

1

12/622

12/835

P≥0/003

0/461

0/917

درد ذهنی

9/159

1

9/159

6/847

P≥0/05

0/313

0/687

فرار و اجتناب

7/094

1

7/094

8/144

P≥0/05

0/352

0/760

درماندگی

13/696

1

13/696

31/114

P≥0/001

0/675

0/999

حس تعلق کم

3/532

1

3/532

11/526

P≥0/004

0/435

0/887

بیپروایی و نترسیدن

10/547

1

10/547

9/513

P≥0/008

0/388

0/822

تأثیر بینفردی

1/825

1

1/825

5/235

P≥0/05

0/259

0/572

جستوجوی کمک و حل مسئله

2/542

1

2/542

12/158

P≥0/003

0/448

0/903

تکانشگری

7/876

1

7/876

11/935

P≥0/004

0/443

0/897

انگیزه برای اقدام به خودکشی

6/944

1

6/944

1/841

0/195

0/109

0/246

ادغام رفتاردرمانی دیالکتیکی  0/88سیستم رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری 0/87
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رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر شفقت و سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری و گروه گواه در نمرات تابآوری در برابر
خودکشی و انگیزههای اقدام به خودکشی تفاوت معنیداری
وجود دارد ( .)P≥0/001همچنین در مرحله پسآزمون بین
رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر شفقت و سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری تفاوتی وجود نداشت .همچنین در
مرحله پیگیری بین یکپارچهسازی رفتاردرمانی دیالکتیکی
و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز و سیستم
رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری در مؤلفههای تابآوری
در برابر خودکشی تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P≥0/001
همچنین در مرحله پیگیری بین ادغام رفتاردرمانی دیالکتیکی
و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز و سیستم
رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری در مؤلفه انگیزههای اقدام
به خودکشی تفاوت معنیداری وجود دارد (.)P≥0/001

بحث
هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری و یکپارچهسازی رفتاردرمانی
دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز بر
تابآوری در برابر خودکشی و انگیزههای اقدام به خودکشی در
افراد اقدامکننده بود .نتایج پژوهش نشان داد در میانگینهای
نمرات پسآزمون مؤلفههای تابآوری در برابر خودکشی بین
دو گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت وجود دارد .این نتایج با
مطالعات دیگر (دریسکول و همکاران2004 ،؛ مککالو2012 ،؛
مهلوم و همکاران2016 ،؛ وانگ و همکاران ( )2017و مارتین
و همکاران )2017 ،همخوانی دارد.
همچنین این پژوهش با نتایج مطالعه آسمند ،امامی و والیزاده
( )2015و نجارپور و خلعتبری ( )2015مبنی بر اینکه رفتاردرمانی
دیالکتیکی بر مؤلفههای افسردگی جوانانی که اختالل شخصیت
مرزی دارند و شاخصهای سالمت عمومی (افسردگی ،اضطراب،
نارساکنشوری اجتماعی و نشانههای جسمانی) دانشجویان
اثربخش نیست ،همخوانی ندارد .در این پژوهش ذکر شده
است که روش آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی منجر به کاهش
عالئم افسردگی ،اضطراب ،نارساکنشوری اجتماعی و نشانههای
جسمانی گروه آزمایش نشده است.
با عنایت به اینکه یکی از اختالالت روانشناختی پیشبینیکننده
اقدام به خودکشی ،افسردگی است و از آنجایی که اقدام به
خودکشی پدیدهای با ابعاد زیستی ،هیجانی ،روانشناختی،
معنوی و اجتماعی است ،ناهمخوانی با این مطالعه ممکن است به
علت تغییرنکردن سبک زندگی افراد افسرده باشد که برگرفته از
عوامل موجود در خانواده ،محیط اولیه و تجربیات اجتماعیشدن
یا بهکارنگرفتن همه مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
(ذهنآگاهی ،تنظیم هیجانی ،کارآمدی بینفردی و تحمل
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پریشانی) است .همچنین درباره اثربخشی سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری نتایج بررسیها در مرحله ابتدایی خود
برای اختالل افسردهخویی (دیستایمیا) همراه با درد ،افسردگی
اساسی ،اختالل شخصیت مرزی ،اعتیاد به مواد و الکل ،افسردگی
همراه با ایدهپردازی خودکشی ،اختالل استرس پس از سانحه
و تجربه ترومای اولیه (مککالو و همکاران ،)2014 ،اختالالت
رفتاری و تعارضات زناشویی(دریسکول و همکاران )2004 ،قرار
دارد و پژوهشگران هنوز به مطالعات ناهمخوانی برخورد نکردند.
در تبیین این نتایج میتوان گفت ،در روش رفتاردرمانی
دیالکتیکی ،افکار فرد به عنوان حوادث ذهنی تجربهشده در نظر
گرفته میشود و از تمرکز و توجه روی تنفس به عنوان ابزاری
برای زندگی در زمان حال استفاده میشود .با این روش بیماران
آموزش میبینند تا چرخه نشخوار فکری (اقدام به خودکشی
مجدد) را متوقف کنند و از افکار منفی خود فاصله بگیرند .آموزش
انعطافپذیری روی توجه ،غنیسازی ذهنی ،توقف نشخوار فکری
(من بیارزشم ،من مستحق مردنم ،آینده تیرهوتار است و هیچ
روزنه امیدی در زندگی من نیست) ،اصالح باورهای مثبت و منفی
غلط و همچنین در چالش با باورهای منفی مربوط به آشفتگی
هیجانی ،کاهش افسردگی ،درماندگی و ناامیدی و نشخوار فکری
(همیشه به همین منوال نیست ،جنگ با گذشته فقط اتالف
وقت است ،این لحظه زندگی محصول هزاران تصمیم دیگر است،
اشتباه گریزناپذیر است ،هیچ انسانی بیعیب و نقص نیست ،ترس،
اضطراب ،افسردگی و غمگینی مرا نمیکشد ،فقط در حال حاضر
احساس خوبی ندارم) تأثیر میگذارد (سولر و همکاران.)2009 ،
در تبیین اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناخت 
ی
رفتاری میتوان گفت ،در تحلیل موقعیتی الزم است مراجعان
به مراحل گوناگون دربرگیرنده تحلیل موقعیتی بینفردی توجه
کنند و عملکردهای اجرایی ذهنیشده را به کار ببرند که این
افراد آنها را ندارند .اهداف سیستم رواندرمانی تحلیل شناختی
ک به ارزیابی این مؤلفههاست.
رفتاری کم 
آنها یاد میگیرند به عناصر واقعیتمحور یک موقعیت تعاملی
مانند ویژگیهای رفتار غیرکالمیشان در موقعیت ایجادشده
توجه کنند .نتیجه قابل مشاهده موقعیت واقعی طوری برای بیمار
آشکار بود که منجر به آن شد تا افراد به پیامد دلخواه موقعیت که
تحت کنترل ،واقعی و قابل دسترس باشد در طول فرایند سیستم
رواندرمانی تحلیل شناختیرفتاری در دو مرحله اجرا و عملیاتی
شد که شامل فراخوانی ( .1شما موقعیت را چگونه توصیف
میکنید؟ .2 ،شما موقعیت را چگونه تعبیر و تفسیر کردید؟ .3
شما به طور مشخص چه کاری انجام دادید و چه گفتید؟ .4
میخواستید از آن موقعیت چه چیزی به دست بیاورید ،یعنی
نتیجه مطلوبتان چه بود؟  .5نتیجه واقعی این موقعیت چه بود؟ .6
آیا شما آن چیزی را که میخواستید به دست آوردید؟) و اصالح،
(رفتارها و تعبیر و تفسیرها یا شناختوارهها ،محور توجه ،تغییر و
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تجدیدنظر قرار میگیرند) است .تا به این ترتیب هیجانات ،رفتارها
و شناختوارههای جدید مراجع بتوانند دررسیدن به نتیجه
مطلوب به او کمک کنند (مککالو و همکاران.)2014 ،
همچنین نتایج پژوهش نشان داد در میانگینهای نمرات
پسآزمون مؤلفههای انگیزه اقدام به خودکشی بین دو گروه
آزمایش با گروه کنترل تفاوت وجود دارد .این نتایج با مطالعات
دیگر (دریسکول و همکاران2004 ،؛ مککالو2012 ،؛ مهلوم و
همکاران2016 ،؛ وانگ و همکاران ،2017 ،مارتین و همکاران،
 )2017همخوانی دارد .همچنین این پژوهش با نتایج مطالعات
آسمند و همکاران ( )2015و نجارپور و خلعتبری ()2015
همخوانی ندارد.
در تبیین این نتایج میتوان گفت ،یکپارچهسازی رفتاردرمانی
دیالکتیکی با درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز بر پایه
روابط بین سه نوع سیستم تنظیم عاطفی ،یعنی سائق ،امنیت
و تهدید است .استفاده از رویکردهای شفقتمحور امنیت یا
آرامبخشی شفقتمحور را افزایش میدهد .در حالیکه سیستم
سائق برانگیختگی و تهدید را کاهش میدهد؛ بنابراین توانایی
فعالیتکردن و حرکت در مسیر اهداف ارزشمند افزایش مییابد.
که این احساس غنابخشی و معنادهی مجدد به زندگی را به دنبال
دارد که نقطه مقابل ناامیدی و بدبینی است؛ بنابراین با آموزش
مهارتهای شفقتورزی به افراد اقدامکننده به خودکشی از سطح
سیستم تهدید و برانگیختگی آنها کاسته میشود و با انجام
تکنیکهای ذهنآگاهی (مانند وارسی بدن ،خوردن کشمش با
ذهنآگاهی ،گسلش عاطفی ،بودن در زمان حال و قضاوتنکردن)
بیشترین توجه را به خودمراقبتی و خودتسکینی میدهند که این
زمینهساز تحمل پریشانی و رنج ناشی از ناامیدی ،تنهایی ،فقدان
حل مسئله ،فرار از خود یا ازخودبیگانگی و کاهش تکانشوری است.
در تبیین اثربخشی سیستم رواندرمانی تحلیل شناخت 
ی
رفتاری میتوان گفت ،افراد اقدامکننده به خودکشی به طور
مداوم یک سابقه رشدی مملو از فاصلهگرفتن از افراد مهم
زندگی ،بدزبانی و بدرفتاریهای روانشناختی (برای مثال
بدزبانی و بدرفتاریهای آسیبزننده و تحقیرکننده افراد مهم)
از سوی آنها یا آسیبهای روانشناختی هیجانی جدی (برای
مثال سوءاستفاده جنسی /جسمی یا بیتوجهی هیجانی /جسمی
و مرگ /جدایی والدین) (مککالو )2012 ،را داشتهاند .این
تجربههای بدرفتاری اولیه باعث میشود کودکان و نوجوانان از
پیامدهای بینفردی اجتماعی فاجعهآمیز و قابل پیشبینی دوری
کنند (تیچر و سمسون.)2013 ،
کنارهگیری از دنیای افراد مهم به خاطر حمایت از خود ،به
دلیل اینکه فرد در تالش برای جان سالم بهدربردن از جهنم
خانواده است ،افراد را به سمت یک زندگی توأم با حبس در
تنهایی سوق میدهد .این احساس تنهایی میتواند زمینه را

برای خأل و پوچی ،ازخودبیگانگی و تغییرناپذیری فراهم آورد که
خود این امر غیرقابلتحمل و زمینهساز انگیزه اقدام به خودکشی
میشود .پیامد دیگر بدرفتاری همایندی انحراف/عقبماندگی از
یشناختی عادی است (آهر.)2011 ،
رشد بلوغ عاطف 
بااینحال با توجه به اینکه جامعه مطالعهشده در پژوهش
افراد اقدامکننده به خودکشی بودند ،یافتههای بهدستآمده در
این پژوهش قابلیت تعمیم به دیگر گروههای سنی و جمعیتی
را ندارد .از جمله محدودیتهای دیگر ،میتوان به استفاده
از پرسشنامههای با سؤاالت زیاد اشاره کرد که بهتر است در
پژوهشهای بعدی از پرسشنامههای مشابه با حجم کمتر
استفاده شود .همچنین ،محدودیت دیگر این بود که اطالعات
این پژوهش با دادههای خودگزارشدهی بهدستآمده است .این
دادهها در معرض سوگیری قرار دارند.
پیشنهاد میشود در سطح مدارس و دانشگاهها هر ساله
آزمونهای غربالگری انجام شود تا ضمن بررسی وضعیت سالمت
روانی نوجوانان و دانشجویان اعم از دختر و پسر ،مواردی که نیاز
به مداخله در حیطههای سالمت و بهداشت روانی دارند ،شناسایی
شود و با کمک سازمانهای مربوطه و همکاری خانوادهها در
مسیر تعدیل شرایط نوجوانانی که آسیبهای روانی دارند و
همچنین مشکالت درونخانوادگی آنها گامهای عملی بردارند
تا از وخیمترشدن شرایط آنها و تبدیلشدن آنها به وضعیت
آسیبهای روانی جدی مانند اقدام به خودکشی پیشگیری شود.
پیشنهاد میشود در مطالعات آینده اثربخشی سیستم رواندرمانی
تحلیل شناختیرفتاری و الگوی یکپارچهسازی رفتاردرمانی
دیالکتیکی و درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقتورز روی
سایر اختالالت روانی اجرا شود تا اثربخشی درمانهای التقاطی
مشخص شود .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده
پیگیریهای یک ،دو و چندماهه اجرا شود تا ثبات مداخله در
طول زمان مشخص شود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش بر اساس کدهای اخالق حرفهای روانپزشکان و
روانشناسان به شماره  IR. KUMS. REC. 1396. 399انجام شده
است .برای اجرای مالحظات ذکرشده ،این نکات رعایت شده است:
 .1شرکت افراد در این طرح ،داوطلبانه و با گرفتن رضایتنامه
کتبی؛  .2ارائه اطالعات کافی درباره چگونگی پژوهش به تمامی
شرکتکنندگان؛  .3احترام به اصل رازداری؛ اطمینانبخشی به
شرکتکنندگان مبنی بر عدم ضرر و زیان به دلیل شرکت در این
پژوهش؛  .5تحمیل نکردن هزینه ناشی از شرکت در برنامههای
آموزشی؛  .6پیگیری مداخلهای در صورت لزوم حتی پس از پایان
پژوهش یا خروج شرکتکنندگان از پژوهش؛  .7امکان انصراف
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شرکتکنندگان در صورت تمایل نداشتن به همکاری در هر
مرحله از پژوهش؛ و  .8اجرای جلسات آموزشی برای افراد گواه
پس از پایان پژوهش (در صورت تمایل آنان).
حامي مالي

این مطالعه مستخرج از پاياننامه دکترای محمدجواد بگیان
کوله مرزی از گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه رازی کرمانشاه است.
مشارکت نویسندگان

مشارکت نویسندگان به این شرح است :نظارت و راهنمایی:
جهانگیر کرمی؛ روششناسی و اعتبارسنجی :خدامراد مؤمنی و
عادله الهی؛ و مفهومسازی ،تحلیل مطالب و تدوین :محمدجواد
بگیان کوله مرزی.
تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع نداشته است.
سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از همه افراد شرکتکننده در پژوهش،
شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ریاست و
حراست بیمارستان امام خمینی (ره) و تمامی مسئولینی که در
اجرای پژوهش همکاری کردهاند تشکر و قدردانی میکنند.
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