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اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و
طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی
مریم

کدخدائی1

 1کارشناس ارشد روان شناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زنجان

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و طرحواره های
هیجانی افراد با اقدام به خودکشی بود .این تحقیق ،به صورت نیمه آزمایشی با طرف پیش آزمون و پسآزمون بین دو گروه
آزمایش و گروه کنترل انجام شده است جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به
بیمارستان های منطقه  3شهر تهران در سال  1399-1400می باشد .بدین منظور تعداد  30نفر از آنها به عنوان نمونه آماری
به صورت در دسترس انتخاب شدند که  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .برای گروه آزمایشی 10
جلسه آموزش تنظیم شناختی هیجان به مدت  20ساعت برگزار شد که هفتهای یکبار به مدت  2ساعت انجام میشد ،قبل و
بعد از شروع جلسات بین دو گروه آزمایش و کنترل مقیاس سنجش افکار خودکشی بک اجرا گردید .ابزارهای پژوهش شامل
مقیاس افکار خودکشی بک ( )1991و پرسشنامه طرحواره های هیجانی لیهی ( )2002داده های به دست آمده با استفاده از
تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد .یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمره افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی قبل
آموزش و بعد از مداخله آموزشی تغییر پیدا کرد ،بدین معنی که آموزش تنظیم شناختی هیجان تأثیر معنی داری بر افکار
خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی منطقه  3شهر تهران دارد ( .)0/001بنابراین ،نتیجه گرفته می
شود که یکی از عوامل مؤثر بر افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی افراد با اقدام به خودکشی ،آموزش تنظیم شناختی
هیجان است.
واژههای کلیدی :آموزش تنظیم شناختی هیجان ،افکار خودکشی ،طرحواره های هیجانی ،اقدام به خودکشی.
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مقدمه
تغییرات سریع و پیچیدگیهای جهان امروز به همراه افزایش فشارهای مختلف ،اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر زندگی مردم
میگذارد .این فشارها میتواند زمینهساز بروز اختالالت مختلف روانی و اجتماعی شود .خودکشی از یکسو به عنوان یکی از این
آسیبهای اجتماعی و به مثابه یک زیان اجتماعی ،شخصی و خانوادگی محسوب میشود و از سوی دیگر پر هزینه بودن و
ناسازگاری آن با معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه موجب شده است بهعنوان یکی از مسائل مهم مرتبط با سالمت اجتماعی
1
بهداشت جهانی نشاندهنده آن است که هر ساله تقریباً یک میلیون
بهحساب آید (ماپل و همکاران  .)2017 ،آمارهای سازمان
نفر در جهان به علت خودکشی جان خود را از دست میدهند .این روند در چند دهه اخیر ( 50سال اخیر) رشد  50تا 60
درصدی داشته است .از سوی دیگر ،تعداد کسانی که اقدام به خودکشی میکنند ،حدود  20برابر آمار فوق گزارش شده است.
خودکشی عالوه بر اثرات فردی ،روانشناختی ،تبعات اجتماعی جبرانناپذیری را در جامعه بهویژه شبکه ارتباطی فرد بر جای
میگذارد .بنابراین و بر طبق آمار فوق اگر خانواده افرادی را که اقدام به خودکشی میکنند نیز محاسبه کنیم ،میتوان گفت که
حدود  100میلیون نفر در سال مستقیم درگیر تبعات اقدام به خودکشیاند (ورمقانی و همکاران .)1398 ،در ایران سیستم
آماری دقیقی برای گزارش نرخ خودکشی وجود ندارد و این آمار بر اساس گزارشهای سازمان پزشکی قانونی ایران مشخص
میشود .بر اساس آخرین گزارش این سازمان در سال  ،1396مجموع مرگومیر ناشی از خودکشیها در کشور  4627نفر بوده
که نسبت به سال  1395افزایش 5درصدی را داشته است .همچنین بیشترین اقدام به خودکشی مربوط به دامنه سنی  25تا
 34سال و باالی  35سال بوده است ،اما با این حال در سالهای اخیر در دامنه سنی زیر  17سال نیز اقدام به خودکشی رو به
افزایش است؛ طوری که در سال  1396در کل کشور  212نفر که زیر  17سال بودهاند اقدام به خودکشی کردهاند .عالوه بر این،
از بین تعداد خودکشیهای منجر به فوت 3262 ،مورد مربوط به مردان ( 70/5درصد) و  1365مورد مربوط به زنان (29/5
درصد) بوده است .با توجه به این آمار ،شناسایی عوامل دخیل در خودکشی و طراحی مداخالت مؤثر و مبتنی بر شواهد علمی
در سطوح جمعیتی ،گروهی و فردی برای جلوگیری از اقدام به خودکشی و خودکشی توسط سازمان جهانی بهداشت مورد
تأکید قرار گرفته است (باغانی و همکاران )1399 ،با توجه به اینکه امروزه خودکشی و اقدام به آن یک مسئله مهم بهداشت
عمومی و رفتاری ضد اجتماعی می باشد .این پدیده افزون بر زیانهای شخصی و خانوادگی یک زبان اجتماعی نیز شمرده می
شود اقدام به خودکشی با هدف آسیب رساندن به خود به طور آگاهانه و بیشتر در افراد خودمحور ،مضطرب ،پرخاشگر و ناتوان
در برقراری ارتباط های اجتماعی انجام می شود ،به بیان دیگر خودکشی و اقدام به خودکشی از مهم ترین شاخص های
بهداشت روانی افراد جامعه به حساب می آید که معلول فاکتورهای متعددی بوده و مواردی هم چون سن .جنس .وضعیت
تأهل .عوامل اقتصادی .بعد خانواده ،سوء مصرف مواد .کشمکش و طالق بین والدین .عدم حمایت اجتماعی ،بیکاری ،بیماری
جسمی و روانی به ویژه افسردگی و افکار خودکشی همگی از عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی می باشند (صدیق و
بینا .)1397،با این حال ،خودکشی با مداخالت به موقع ،مبتنی بر شواهد و اغلب کم هزینه قابل پیشگیری است .و برای موثر
بودن پاسخهای ملی ،یک استراتژی جامع پیشگیری از خودکشی مورد نیاز است (سازمان بهداشت جهانی  .)2020 ،بدین
ترتیب با توج ه به اهمیت این مقوله و ضرورت در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه آموزش گروهی تنظیم شناختی
هیجان برای کاهش افکار خودکشی می تواند موثر واقع شود .پیشبینی افکار خودکشی و روشهای ارزیابی خطر خودکشی از
جمله زمینههای مطالعاتی است که در دهههای اخیر پژوهشگران و روانپزشکان را با چالش روبهرو کرده است (سیدرز و
کوسکان پاینار  .)2011 ،مطالعات مربوط به 3
خودکشی شامل افکار خودکشی نیز می باشد  .به عبارتی افکار خودکشی خود یک
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عامل خطر برای خودکشی محسوب می شود (گرولگر و توموری  .)2003 ،ایدههای خودکشی 4معموالً تدریجی و مداوم هستند
و روند تکاملی دارند و این فرایند با شروع از افکار به برنامهها و اقدام به خودکشی میرسند و بیمارانی که به خودشان آسیب
میرسانند این کار را در اثر فشارهای روانی و اجتماعی انجام میدهند ،از این رو ،برای جلوگیری از خودکشی ،افراد به
مهارتهایی در زمینه تشخیص مشکل و حل مسئله نیاز دارند (سلطانی و مالکی.)2012 ،
یکی دیگر از مؤلفه مهم در خودکشی افراد ،طرحواره های هیجانی است .طرحواره های هیجانی ساختارهای روانی هستند که به
شخصیت فرد شکل می دهند و بر روی تعامل با دیگران ،تجربه هیجانی و تفسیر واکنش های فرد تأثیر می گذارند .طرحواره
های هیجانی مانند دیگر طرحواره های حافظه ،بر اساس اطالعات مشابه فراوان و یا تجربیات تکرار شده از گذشته فرد گرفته
شده اند .این طرحواره ها توسط عواطف بنیادی مانند تجربیات جسمی ،حسی و حرکتی مورد تبیین قرار می گیرند .هنگامی
که این هیجان ها در محدوده رابطه درون فردی روی می دهند طرحواره های هیجانی فرد از هیجان اطالع می یابند .بنابراین،
بر روشی که افراد به هیجان درونی خود می پردازند ،تأثیر می گذارد .مدل طرحواره های هیجانی ،دارای مؤلفه هایی می باشد
که به پردازی هیجانی ربط دارند .این طرحواره ها ،مانع الجمع نیستند ،برخی از آنها ممکن است با یکدیگر همپوشی داشته
باشند .با این حال ،اگر به این طرحواره ها دقت کنیم ،متوجه تأثیر بالقوه آنها در تداوم تجارب هیجانی ناخوشایند و مشکالت
درمان می شویم (شیخ حسنی ،حاتمی و نصرالهی .)1397 ،اختالل در تنظیم هیجان و عدم کنترل آن به طور قابل توجهی به
ظهور اختالالت روانی در مواجهه با عوامل خطر محیطی کمک می کنند (سازمان بهداشت جهانی .)2020 ،مطالعات ،رابطه
طرحواره های هیجانی را با شماری از عالیم روانپزشکی از جمله افسردگی ،اضطراب ،اختالالت شخصیت و رفتارهای ایذایی
نشان داده اند ،امّا در زمینه ارتباط طرحواره ها و خودکشی مطالعه چندانی انجام نشده است (حلمی خمیرانی ،علیزاده و
رضاعی.)1393 ،
بر اساس شواهد مختلف ،اجرای برنامههای پیشگیری ،درمان و بازتوانی برای افراد با افکار خودکشی از اولویتهای مهم نظام
سالمت کشورهای مختلف است .همچنین در متون مختلف بر توجه جامع و نظاممند به ابعاد مختلف روانی و اجتماعی در این
حوزه تأکید شده است (ورمقانی و همکاران .)1398 ،یکی از روش های مداخله ای در این زمینه ،آموزش گروهی تنظیم
شناختی هیجان است .پژوهشگران تنظیم ه 5
یجان را بهعنوان مجموعهای از فرایندهایی در نظر گرفتهاند که یک شخص ممکن
است از آنها برای فراخوانی یک هیجان مثبت یا منفی ،حفظ آن هیجان ،گواه آن ،یا تغییر آن استفاده کند و آنها بین
احساساتِ یک هیجان و نوع ابراز آن هیجان تفاوت قائل شده اند .افرادی که دارای تنظیم شناختی هیجان باالیی هستند ،هنر
م راوده با مردم و مهارت گواه و اداره احساسات دیگران رادارند .این مهارتها ،محبوبیت ،قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت
میکند و فرد را در هرگونه فعالیت اجتماعی و ارتباط صمیمانه با دیگران موفق میسازد .چنین افرادی با شناخت و بصیرت
درونی که نسبت به تمایالت عاطفی خود و دیگران دارند ،بهترین عملکرد را در موقعیتهای گوناگون زندگی بروز میدهند.
تنظیم هیجان ،آگاهی از احساس و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگی و توانایی تحمل ضربههای روحی و
مهار آشفتگیهای روانی است و اعتمادبهنفس و گواه درونی افراد را افزایش میدهد؛ بنابراین ،آنها را در مقابل مشکالت
خانوادگی و اجتماعی ،جرم و جنایت ،اختاللهای روانی و رخدادهای ناگهانی ،ایمن میسازد (قناطیر .)1398 ،آموزش تنظیم
شناختی هیجان به عنوان یک مداخله پیشگیرانه برای افراد دارای انگیزه خودکشی دارای اثرات مثبت می باشد به همان میزان
طرحواره های ذهنی و افکارفکری برای افراد دارای تنش ها و هنجارهای اجتماعی تاثیر منفی دارد .بر این اساس تنظیم هیجان
6
بر کاهش افکار خودکشی در زندگی روزمره اثرگذار است (هورلبک و همکاران .)2022 ،
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از این رو رویکردهای آموزشی تنظیم شناختی می تواند آسیب پذیری افسردگی را کاهش دهد و به همان میزان بر کاهش
افکار خودکشی تاثیرگذار باشد و به عنوان یک روش مداخله ای عمل نماید (الئوندرن  .)2021 ،بدین ترتیب آموزش 7گروهی
تنظیم شناختی هیجان بر کاهش و پیشگیری از افکار خودکشی ضروری است .شدت افکار خودکشی از افکار منفعل (یعنی
میل به مردن) تا افکار فعال (یعنی میل به خودکشی) متغیر است .این ایده که افکار منفعل از شدت بالینی نسبتاً متوسطی
برخوردار است اغلب ممکن است در ارزیابی خطر خودکشی به این نتیجه منجر شود که افرادی که افکار منفعل دارند در
معرض خطر نسبتاً کمتری نسبت به افراد دارای افکار فعال برای درگیر شدن در رفتار خودکشی هستند و تصمیمات مربوط به
8
پژوهش های
مراقبت بالینی که باید انجام شود .بر این اساس ساخته شده است (لین و وهمکاران .)( .)2020 ،بر این اساس
زیادی به اثربخشی تنظیم شناختی هیجان بر مسائل روانی افراد پرداخته اند .از جمله صدری دمیرچی ،کیانی و خاکدال
( )1396در پژوهشی به بررسی رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان دانشگاه
محقق اردبیلی پرداختند .یافتهها نشان داد بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی رابطه منفی معنی دار
وجود دارد .بین تنظیم شناختی هیجان ناسازگار با افکار خودکشی نیز رابطه مثبت معنی داری وجود داشت .حس انسجام و
تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار تقریب ًا  23درصد از تغییرات افکار خودکشی را پیشبینی میکنند .عظیمی،
محمدامین زاده و آریان پور ( )1396در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش افکار خودکشی در
مادران دارای فرزند کم توان ذهنی پرداختند .تحلیل نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش
مهارت های تنظیم هیجان بر کاهش افکار خودکشی مادران دارای فرزند کم توان تاثیر معنی داری داشته است .بنابراین روش
بکار گرفته شده در پژوهش حاضر را می توان روش مناسبی برای مداخالت روانی  -تربیتی و مشاوره ای و درمانی جهت کاهش
آسیب های اجتماعی در خانواده های دارای فرزند کم توان قلمداد کرد .مهدی یار ،نجاتی و گودرزی ( )1395در پژوهشی به
بررسی پیش بینی تاب آوری در برابر خودکشی براساس نابسامانی هیجان و سبک های فرزند پروری پرداختند .نتایج نشان داد
که سبک مقتدرانه در بین فرزندپروری توانست تاب آوری در برابر خودکشی را به صورت مثبت و معنی دار پیش بینی نمایند.
سبک مستبدانه نیز مانند نابسامانی هیجانی توانست به صورت منفی و معنی دار تابآوری در برابر خودکشی را پیش بینی نماید.
از این رو در راستای افزایش تاب آوری دانشجویان در برابرخودکشی ،آزمودن آموزش تنظیم هیجان به دانشجویان توأم با
آموزش شیوۀ صحیح فرزندپروری به والدین توصیه می گردد .مهدیه ،عبداللهی و حسنی ( )1393در پژوهشی به بررسی
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج پرداختند .نتایج به دست
آمده میزان همبستگی باالی راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و ایده پردازی خودکشی را نشان داد .هم چنین
راهبردهای سازگار افراد با ایده پردازی خودکشی همبستگی دارد و با توجه به آگاهی افراد از هیجان های خود ،این همبستگی
تغییر می کند .حسنی و میرآقایی ( )1391در پژوهشی به بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایدهپردازی
خودکشی پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که راهبردهای خود سرزنش گری ،نشخوارگری ،فاجعهنمایی و دیگر سرزنشگری با
ایدهپردازی خودکشی رابطه مثبت دارند ،در حالیکه راهبردهای پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامهریزی ،کم
اهمیت شماری و ارزیابی مجدد مثبت ،بهصورت منفی با ایدهپردازی خودکشی همبسته بودند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
که از بین راهبردهای سازگارانهی تنظیم هیجان ،راهبردهای کم اهمیت شماری ،پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد
مثبت بهصورت منفی ایدهپردازی خودکشی را مورد پیشبینی قرار دادند .همچنین ،از بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم
شناختی هیجان ،راهبردهای خود سرزنشگری و فاجعهنمایی به صورت مثبت ایدهپردازی خودکشی را پیشبینی کردند .نتایج
پژوهش حاضر ارزش پیشبین کنندگی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در ایدهپردازی خودکشی را برجسته نمود .بنابراین،
به نظر میرسد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجان میتواند تلویحات کاربردی مهمی در مداخالت و اقدامات پیشگیرانه
7

Laundern

8

Liu et al
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خودکشی داشته باشد .همچنین Hubner-Liebermann et al (2010) ،در پژوهشی که انجام دادند نتایج نشان داد که
کاهش خودکشی از طریق اتحاد علیه مشکالت هیجانی بعد از چند سال مداخله درمانی در مورد بیماران افسرده ،میزان
خودکشی به طور معناداری در طی دوره مداخله و نیز چند سال بعد از آن کاهش پیدا کرد.
با توجه به افزایش مشکالت و فشار های مختلف روانی در افراد جامعه،که موجب شیوع خودکشی در سال های اخیر بوده است.
اهمیت این مسئله در جامعه و با توجه به دانش نظری اندک در حوزه مداخالت تنظیم شناختی هیجان در کار با افراد دارای
افکار خودکشی ،این مطالعه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و طرحواره های
هیجانی افراد با اقدام به خودکشی شهر تهران را در سال  1399بررسی کرده است.
روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها و اطالعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق
شبه آزمایشی می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان
های منطقه  3شهر تهران در سال  1399-1400می باشد .به منظور نمونه گیری از جامعه پژوهش از روش نمونه گیری
غیرتصادفی در دسترس استفاده شده است؛ به طوری که از بین افراد با اقدام به خودکشی در بیمارستان های منطقه  30 ،3نفر
به صورت دردسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  2گروه آزمایش ( 15نفر) و گروه کنترل ( 15نفر) قرار گرفتند.
ابزاری که در این پژوهش استفاده شده است ،شامل مقیاس زیر می باشد:
9
بررسی افکار خودکشی توسط آرون بک ( )1991ساخته شده و دارای
مقیاس افکار خودکشی بک  :این پرسشنامه به منظور
 19پرسش است که هر پرسش از صفر تا دو نمره می گیرد ،لذا نمرات افراد بین صفر تا  38متغیر می باشد .این مقیاس از
روایی و پایایی باالیی جهت بررسی افکار خودکشی برخوردار بوده و هنجاریابی آن در ایران نیز به عمل آمده است .ارزیابی افکار
خودکشی در فرد براساس نمره کسب شده توسط افراد به صورت فاقد افکار خودکشی (نمره  0تا  ،)3دارای افکار خودکشی کم
(نمره  4تا  )11و دارای افکار خودکشی پرخطر (نمره  12و بیشتر) خواهد بود .در پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه
که بر روی  10نفر از افراد انجام شد ،برابر با  0/82به دست آمده است.
پرسشنامه طرحواره هیجانی لیهی :پرسشنامه طرحواره های هیجانی توسط لیهی بر مبنای مدل طرحواره های هیجانی خود ،در
سال  2002به صورت یک مقیاس خودگزارشی تهیه شده است .این مقیاس دارای  50گویه است که با استفاده از یک مقیاس
 5درجه ای لیکرت نمره گذاری می شود .نسخه فارسی این مقیاس توسط خانزاده ،ادریسی ،محمدخانی و سعیدیان ()1391
تهیه شده است .برای به کاربردن این مقیاس در جامعه ایران از روش ترجمه مضاعف استفاده شد .در مرحله اول ،ابتدا مقیاس
توسط مؤلفان به فارسی ترجمه شد ،سپس دو تن از اساتید روانشناسی و دو تن از اساتید زبان و ادبیات انگلیسی ،دو نسخه
فارسی و انگلیسی این مقیاس را هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ نگارش تطابق دادند؛ در مرحله بعدی نسخه فارسی توسط
یکی از دانشجویان دکتری زبان و ادبیات انگلیسی بازترجمه شد ،و در آخر مشکالت و ناهماهنگی های موجود در نسخه ترجمه
شده مقیاس تصحیح گردید .نتایج حاصل از بررسی پایایی این مقیاس نشان داد که پایایی این مقیاس از طریق روش بازآزمایی
در فاصله دو هفته برای کل مقیاس  0/28و برای زیرمقیاس ها در دامنه ای بین  0/56تا  0/71و برای زیرمقیاس ها در دامنه
ای از  0/59تا  0/73به دست آمد .به طورکلی نتایج به دست آمده از هر دو روش حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس است.
جدول  :1جلسات آموزش تنظیم شناختی هیجان
تعداد جلسات

محتوای جلسات

جلسه اول

پیش آزمون ،معرفی و اهداف آموزش تنظیم شناختی هیجان

جلسه دوم

معرفی هیجانات مختلف ،معرفی هیجان شادی با استفاده از آواز و داستان

جلسه سوم

توضیح هیجان مثبت با تمرکز بر احساس آرامش ،توضیح هیجان خشم و تنیدگی و مقایسه با هیجان شادی،
9

. Beck Depression Inventory
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معرفی جعبه ابزار هیجانی
جلسه چهارم

معرفی ابزار اجتماعی برای آرام شدن ،عمده توجه بر استفاده از تماس اجتماعی به عنوان یک روش برای مهار
هیجانات

جلسه پنجم

تمرکز بر ابزار فکری به عنوان وسیله ای برای دستیابی به احساس بهتر در موقع ناراحتی ،ارائه تکلیف به
آزمودنی ها

جلسه ششم

معرفی ابزار عالیق خاص ،شناسایی فعالیت های مختلف لذتبخش برای فرد ،و به کارگیری این عالئق در هنگام
خشم یا اضطراب

جلسه هفتم

معرفی ابزار مناسب و نامناسب برای تفهیم تفاوت بین روش های درست و نادرست برای آرام شدن ،ارائه تکلیف
به آزمودنی ها

جلسه هشتم

کاربرد مهارت های آموخته شده در محیط های زندگی واقعی و مرور مطالب جلسات قبلی

جلسه نهم

دریافت بازخورد و تشکر از آزمودنی ها و اجرای پس آزمون.

در این پژوهش ،جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار  SPSS-23استفاده شد .که در دو بخش آمار توصیفی و آمار
استنباطی ارائه شده است :در سطح توصیفی :جهت سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .در
سطح استنباطی :جهت معناداری اثربخشی مداخله موردنظر بر متغیر وابسته مورد بررسی از تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده
شد .الزم به ذکر است که قبل از انجام تحلیل کواریانس ،پیش فرض های الزم نیز مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود آیا
می توان از تحلیل کواریانس استفاده نمود یا خیر.
یافته ها
جدول  ) 1شاخص های توصیفی مربوط به متغیر پژوهش به تفکیک دو آزمون و دو گروه
گروه
مرحله

متغیرها

آزمایش
میانگین

افکار خودکشی
طرحواره های هیجانی

کنترل

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

8/87

2/57

8/11

2/45

پس آزمون

5/18

1/13

8/21

2/57

پیش آزمون

154/16

22/22

155/23

22/70

پس آزمون

130/24

18/13

156/28

22/32

در این پژوهش ،به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در گروه های آزمایش و کنترل ،طی مراحل پیش آزمون و پس
آزمون از مقادیر  K-Sتوزیع متغیرها استفاده شد که نتایج آن در جدول  2خالصه شده است.
جدول  )2نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
کلموگروف-اسمیرنوف
متغیر
افکار خودکشی
طرحواره های هیجانی

مرحله

آماره

سطح معناداری

پیش آزمون

0/082

0/164

پس آزمون

0/101

0/189

پیش آزمون

0/100

0/092

پس آزمون

0/281

0/083
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همان گونه که در جدول  2مشاهده می شود ،مفروضۀ نرمال بودن توزیع نمره های گروه های آزمایش و کنترل در متغیر افکار
خودکشی و طرحواره های هیجانی مورد تأیید قرار گرفت .این به معنای نرمال بودن کل داده ها در پیش آزمون و پس آزمون
گروه های مقایسه است.
جدول  )3آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس های خطا به تفکیک در پیش آزمون و پس آزمون
متغیر
افکار خودکشی
طرحواره های هیجانی

سنجش ها

آماره لوین

درجه آزادی
بین گروهی

درجه آزادی درون
گروهی

سطح معناداری

پیش آزمون

0/232

1

28

0/178

پس آزمون

0/311

1

28

0/197

پیش آزمون

0/201

1

28

0/165

پس آزمون

0/307

1

28

0/177

همان گونه که در جدول  3مشاهده می شود ،عدم معنی داری آزمون لوین در اکثر موارد ( )P< 0/05نشان می دهد که
مفروضۀ همگنی واریانس ها مورد تأیید قرار گرفته است.
از مفروضه های دیگر تحلیل کواریانس همگنی ماتریس های واریانس -کواریانس است که به وسیله آزمون ام باکس انجام می
شود .این آزمون در جدول  4ارائه شده است.
جدول  )4آزمون ام باکس
s MۥBox

0/618

F

0/075

Df1

6
5001/213
0/787

Sig

همانطور که آزمون باکس نشان می دهد با توجه به معنی دار نبودن مقدار  ، F)5001/213( =0/075 ،P≤0/01فرض تساوی
ماتریس های واریانس کواریانس تأیید می شود و توزیع نرمال بوده؛ لذا می توان نتایج آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس گزارش
کرد.
جدول  )5نتایج تحلیل کواریانس
متغیر

افکار خودکشی

منابع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری

پیش آزمون

36/201

1

36/201

0/546

0/879

گروه * پیش آزمون

1022/867

2

511/433

16/112

0/001

واریانس خطا

1194/600

27

44/244

واریانس کل

2253/668

30

با توجه به نتایج جدول  ،5آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان  F )27،1( = 16/112مؤثر بوده است ( .)P>0/01با توجه به
سطح معناداری  0/001در جدول ،می توان گفت که آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان توانسته است افکار خودکشی را در
آزمودنی ها کاهش دهد.
جدول  )6نتایج تحلیل کواریانس
متغیر

منابع اثر

مجموع مجذورات

درجه آزادی
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میانگین مجذورات

F

سطح
معناداری
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طرحواره های
هیجانی

پیش آزمون

44/213

1

44/213

0/644

0/866

گروه * پیش آزمون

1120/187

2

560/093

18/243

0/001

واریانس خطا

1222/109

27

45/263

واریانس کل

2386/509

30

با توجه به نتایج جدول  ،6آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان  F )27،1( = 18/243مؤثر بوده است ( .)P>0/01با توجه به
سطح معناداری  0/001در جدول ،می توان گفت که آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان توانسته است طرحواره های
هیجانی را در آزمودنی ها کاهش دهد.

بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،بررسی اثربخشی آموزش گروهی تنظیم شناختی هیجان بر کاهش افکار خودکشی و طرحواره های هیجانی
افراد با اقدام به خودکشی بود .یافتههای این پژوهش با یافتههای صدری دمیرچی ،کیانی و خاکدال ( ،)1396مهدی یار و
همکاران ( ،)1395مهدیه ،عبداللهی و حسنی ( ،)1393حسنی و میرآقایی ( )1391و هابر لیبرمن و همکاران ()2010
مطابقت دارد و همسو است .در این راستا ،آن ها در مطالعات خود نشان دادند که تنظیم شناختی هیجان یکی از مؤلفه های
مرتبط با افکار ،ایده ها و طرحواره های هیجانی خودکشی است که می توان با آموزش های مناسب ،این افکار را کاهش داد.
در تبیین یافته به دست آمده می توان گفت :هر چقدر افراد در تنظیم کردن هیجانات خود دشواری نشان دهند ،احتمال دارد
که افکار مخاطره آمیز بیشتری ،همچون افکار خودکشی سراغ آنها بیاید .افرادی که راهبردهای ضعیف تنظیم هیجان را
فراگرفته اند ممکن است بیشتر از دیگران مستعد استفاده از رفتارهای پرخطر مانند خودکشی به عنوان ابزاری برای تسکین
هیجان منفی باشند .این یافته ناهمسو با این فرضیه میباشد که نابسامانی هیجانی می تواند به عنوان یک مانع در برابر
خودکشی عمل کند به این دلیل که توانایی در تحمل ناراحتی های هیجانی و بدنی را راحت تر می نماید ( Law et al,
 .)2015به نظر می رسد نابسامانی هیجانی دارای ابعادی فراتر از تحمل درد و رنج یاشد .نابسامانی هیجانی به نارسایی در
توانایی تجربه ،ابراز و استفاده از احساسات اطالق می شود .زمانی که احساسات افراد دچار بی نظمی می شود ،آنها احساس از
دست دادن مهار را گزارش می کنند و مستعد انجام کارها و گفتن چیزهایی می شوند که در حالت عادی انجام نخواهند داد .از
سوی دیگر ،توانایی تنظیم هیجان می تواند کیفیت روابط فرد را تعیین کند .به بیان دیگر اغلب افراد در بروز مسائل پیچیده
زندگی و مشکالت روزمره دچار تنش و هیجان می شوند ،در مقابل هرگاه مسائل و رخ دادهایی که با آن مواجه می شوند از
دشواری کمتری برخوردار باشد  ،هیجان ناشی از ان کاهش خواهد یافت .بدین ترتیب با بهره مندی از آموزش های تنظیم
شناختی می توان طرحواره های ذهنی و هیجانی را کنترل نمود .افرادی که قادر به تنظیم هیجاناتشان هستند ،هیجانات خود
و دیگران را بهتر درک می کنند .در نتیجه ،درک بهتری از افراد در وضعیت های گوناگون به دست می آورند و از مهارت های
بین فردی و درون فردی توسعه یافته تری برخوردارند .بنابراین ،چنین افرادی نسبت به افرادی که نابسامانی هیجانی دارند،
روابط بهتری دارند .نقش روابط بین فردی سالم نیز در خودکشی مکرراً مورد تأکید قرار گرفته است؛ به طوری که در دهه های
اخیر اکثر پژوهش های انجام شده در زمینه خودکشی زیر سلطه نظریه بین فردی بوده است (حسنی و میرآقایی.)1391 ،
بنابراین با توجه به نقش مهم نابسامانی هیجانی در تاب آوری در برابر خودکشی می توان با آموزش تنظیم شناختی هیجان به
افراد به پیشگیری از خودکشی و افکار مربوط به آن کمک کرد .استفاده از ابزارهای خودگزارشی و استفاده از نمونه گیری در
دسترس از محدودیت های این پژوهش بود .زیرا بررسی خودکشی در مراجعه کنندگان به بیمارستان در منطقه  3شهر تهران
10
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صورت گرفته بود ،که از این نظر قابل تعمیم در سایر گروه ها نمی باشد  .بر این اساس در نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می
شود ،در پژوهش های آتی گروه های سنی مختلف و به تفکیک جنسیت مورد تحقیق قرار گیرند .سرانجام این که با توجه به
تأیید نقش آموزش تنظیم شناختی هیجان در کاهش افکار خودکشی افراد با اقدام به خودکشی می توان بیش از پیش افراد را
متوجه نقش هیجانات و تنظیم شناختی آن ها در پیشگیری از خودکشی کرد و به آن ها در مورد روش ها و تکنیک های
تنظیم هیجان آموزش داد و همچنین برای مقابله با هنجارهای اجتماعی که ناشی از عدم کنترل هیجان می گردد ،برنامه های
آموزشی و راهکارهایی ارائه نمود تا افراد از سالمت هیجانی خود محافظت کنند.
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