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Abstract
Background and Aim: Suicides are reported at a higher level in soldiers compared with the general public,
due to the stressful nature of the military. The purpose of the present study was to determine and compare emotion
regulation, positive and negative effect, and emotional ambivalence in soldiers with and without suicide attempts
and normal people.
Methods: This retrospective study included 20 soldiers with suicide attempts in army ground forces in
Hamadan city, Iran in 2016. Soldiers with suicide attempts were selected through purposive sampling and matched
with 20 soldiers without suicide attempts who worked in the military environment. All study participants provided
informed consent. Data were collected using a cognitive emotion regulation strategies questionnaire, positive and
negative effect, and emotional ambivalence questionnaires. Data were analyzed using descriptive indicators and
univariate analysis of variance.
Results: Emotion regulation strategies and levels of positive and negative effect in soldiers with suicide
attempts were significantly different compared with soldiers without suicide attempts. The soldiers with suicide
attempts reported a high level of negative effect and low levels of positive effect, compared with soldiers without
suicide attempts.
Conclusion: Results showed that levels of affect and poor emotional regulation can provide predisposing
conditions for suicidal behavior. Suicidal behavior itself may make soldiers more susceptible to psychological
damage. Interventions are required in order to reduce the risk of psychological damage, including appropriate
emotion regulation education.
Keywords: Emotion Regulation, positive and negative emotions, suicide, emotional ambivalence, Soldiers

*Corresponding

author: Sohrab Amiri, Email: Amirysohrab@yahoo.com

مجله طب نظامي
دوره  ،19شماره  ،3مرداد و شهریور 1396
صفحات282-290 :

های خودکشي و عادی
امیر قاسمي نواب ،1سهراب امیری ،*2اسفندیار آزاد

مرزآبادی3

 1کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 2دکتری روانشناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 3دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری بقیه اهلل .تهران ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :خودکشی در بین سربازان به علت ماهیت استرس زای محیط های نظامی می تواند افزایش یابد .هدف پژوهش حاضر
تعیین و مقایسه تنظیم هیجان ،عواطف مثبت و منفی و دوسوگرایی هیجانی در سربازان با تالشهای خودکشی و سربازان عادی بود.
روشها :روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل سربازان با تالشهای خودکشی در نیروی زمینی ارتش در همدان در سال
 1394بود 20 .نفر با کسب رضایت آگاهانه و به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و با  20نفر از سربازان عادی در همان محیط نظامی
همتاسازی شد .بهمنظور گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان ،فهرست عواطف مثبت و منفی و
پرسشنامه دوسوگرایی ابراز هیجان بین شرکتکنندگان توزیع و دادهها به روش شاخصهای توصیفی و تحلیل واریانس تک متغیره تحلیل
شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان و سطوح عواطف مثبت و منفی سربازان با تالشهای خودکشی و سربازان عادی
اختالف معنی داری دارد .سربازان با تالشهای خودکشی نسبت به سربازان عادی سطح باالیی از عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت
را داشتند و بیشتر راهبرد تنظیم هیجانی مالمت دیگران را تجربه کرده بودند.
نتیجهگیری :به نظر میرسد سطوح عاطفه و تنظیم هیجانی نامناسب میتواند زمینهساز رفتار خودکشی را فراهم و خود خودکشی زمینه
آسیبهای بیشتر را ایجاد کند ،لذا نیازمند است که در جهت کاهش آسیبهای روانی و آموزش تنظیم هیجانی مطلوب مداخالت الزم در
سربازان صورت گیرد.
کلیدواژهها :تنظیم هیجان ،عواطف مثبت و منفی ،خودکشی ،دوسوگرایی هیجانی ،سربازان
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خودکشی از معضالت دنیای حاضر به شمار میرود؛ بر اساس
آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی ساالنه بیش از
 800000هزار نفر به علت خودکشی جان خود را از دست میدهند؛
به طوری که در سال  2012دومین علت اصلی مرگ و میر افراد
 29-15ساله در سطح جهان شناخته شده است ( .)1در ایران نیز
میزان بروز خودکشی 6/2در صد هزار نفر است؛ هر چند نسبت به
کشورهای غربی پایینتر است ،اما باالتر از سایر کشورهای
خاورمیانه است ( .)2فراوانی خودکشی موفق در غیرنظامیان  9و
در نظامیان  12مورد در هر  100هزار نفر است ( .)3عوامل گوناگونی
میتواند در خودکشی دخیل باشند برخی از مهمترین فاکتورهای
خطرساز خودکشی عبارتاند از :سن باال ،طالق و جدایی ،سابقه
خانوادگی ،افزایش استرس ،بیماریهای روانی خصوصاً اختالالت
دو قطبی ،اختالل انطباق ،عدم اشتغال ،عدم اعتقادات مذهبی و
مصرف مواد مخدر است ( .)4از نقطهنظر روانشناختی حالتهای
هیجانی به میزان قابل توجهی با خطر خودکشی در جوانان مرتبط
است به عبارت دیگر ،واکنش ،بیثباتی و شدت هیجانی از عوامل
خطرزایی هستند که نقش آنها در افکار خودکشی مطرح است (.)5
هیجان پدیدهای است چند جزئی است که از مجموعه فرایند
های روانی هماهنگ عاطفی ،شناختی ،فیزیولوژیکی ،انگیزشی و
بیانی تشکیل میشود ( )6و کارکرد هیجان در جهت حل مشکالت
شخصی و بین فردی تعریف میشود ( .)7اما وقتی هیجانها به
سبک غلطی ابراز شوند ،در بافتی نامناسب رخ دهند ،خیلی شدید
باشند و زیاد به طول بینجامند مشکل آفرین و آسیبزا میشوند
( .)8تحقیقات نشان میدهد شیوهای که افراد هیجانی را تجربه
میکنند ،از خود هیجانهای شدید ،در میزان عالئم روانی مهمتر
است ( .)9افراد مبتالبه اختالالت هیجانی تمایل به تجربه هیجان-
های منفی خود به صورت غیرقابل کنترلی دارند و اغلب فاقد
مهارتهای الزم برای مدیریت و تنظیم این تجارب هیجانی شدید
هستند ( .)10در این بین یک عامل اساسی در آغازگری ،ارزیابی و
سازماندهی سازگارانه و همچنین جلوگیری از هیجانهای منفی و
رفتارهای ناسازگارانه ،تنظیم هیجان است.
به عبارت دیگر تنظیم هیجانها شیوهای مؤثر برای درک و
کنترل هیجانها فراهم میکند؛ و فقدان مهارت تنظیم هیجان به
عنوان یکی از ویژگیهای هستهای مشکالت عاطفی و ناسازگاری
تلقی میشود که طیف گستردهای از اختالالت روانی را در بر دارد.
در همین راستا راهبردهای تنظیم شناختی هیجان فرایندهای
شناختی هستند که افراد برای مدیریت اطالعات هیجانآور و
برانگیزاننده به کار میگیرند ( .)11به طور کلی ،افراد در مواجهه با
تجارب و موقعیتهای استرسزا به منظور حفظ سالمت روانی و
هیجانی خود راهکارهای شناختی متنوعی را به کار میگیرند که
به افراد کمک میکند تا برانگیختگی و هیجانهای منفی را تنظیم
کنند ( .)11پژوهشها نیز بیانگر وجود رابطه قوی بین راهبردهای

نظم جویی شناختی و مشکالت هیجانی است ( .)12در بررسی
رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مشکالت هیجانی،
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که مشکالت هیجانی دارای
رابطه مثبت معنادار با راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی
هیجان و دارای رابطه منفی با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان میباشند (.)13
در بین حیطههای گوناگون هیجان ،سبکهای ابراز هیجان
نیز از حیطههای مهم تمرکز در آسیبشناسی و رواندرمانی است.
یکی از سبکهای هیجان دوسوگرایی در ابراز گری هیجانی است،
که به عنوان تمایل شدید به ابراز هیجان اما ناتوانی در انجام آن،
ابراز هیجان بدون تمایل به آن ،و ابراز هیجان اما بعد پشیمانی
انجام آن تعریف میشود ( .)14در واقع دوسوگرایی در ابرازگری
هیجان سازهای است که به ناتوانی در ابراز هیجان به طور طبیعی
و آسوده اشاره دارد ( .)15یعنی فرد ترکیبی از هیجانهای مثبت و
منفی را در مورد تجارب هیجانی و ابراز هیجان تجربه کند؛
همچنین دوسوگرایی در ابراز هیجان ممکن است به عنوان یک
صفت هیجانی به کار رود که روی تجربه هیجان تأثیر میگذارد.
تجزیه و تحلیل مقطعی و آیندهنگر با نمونههای غیر بالینی نشان
میدهد دوسوگرایی باال در ابرازگری هیجانی با بهزیستی پایینتر،
سطح باالی پریشانی روانی و نیز نشانههای افسردگی شدیدتر
همراه است (.)16
از موضوعاتی که میتواند با نشانههای آسیبشناسی روانی
مطرح باشد عواطف مثبت و منفی میباشد .عاطفه مثبت نشان
دهنده سطح تعامل لذت بخش فرد با محیط است ،و با احساس
شور و شوق ،انرژی ،و توجه باال شناخته میشود ،عاطفه منفی
تجربه افراد از پریشانی ،نارضایتی و یا انگیختگی ناخوشایند است
و با احساس گناه ،ترس ،خشم ،و عصبانیت شناخته میشود (.)17
توانایی مقاومت در برابر عاطفه منفی و روشهای مقابله مورد
استفاده افراد در واکنش به هیجانات بد ،به احتمال زیاد در افزایش
و کاهش آسیبپذیری آنها نسبت به خودکشی مؤثر است (.)18
 Mandalو همکاران ( ،)19نشان دادند که عاطفه مثبت رابطه
منفی معناداری با ابعاد بیماری روانی دارد در حالی که عاطفه منفی
رابطه مثبت معنی داری با ابعاد بیماری روانی دارد .بر این اساس
پژوهشها بین سطوح عاطفه و خودکشی روابطی را مطرح ساخته-
اند؛ هر چند چندان مشخص و مورد بررسی عمیق قرار نگرفته است
(.)20
هیجان یکی از ارکان مهم رفتار محسوب میشود و تجربههای
هیجانی میتوانند به رفتار نیرو و انرژی تزریق کنند .با توجه به
نقش مشکالت تنظیم هیجان در ایجاد و ابقای مشکالت هیجانی
و روند فزایندۀ اقدام به خودکشی بررسی دقیقتر موضوع ضروری
به نظر میرسد و چنین مینماید که یکی از ضعفهای اساسی
الگوهای بررسی رفتارهای خودکشی عدم توجه به نقش هیجانها
و فرایندهای تنظیم هیجان است .هرچند پژوهشهای زیادی در
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روشها
روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی و جامعه آماری
شامل کلیه سربازان دارای پرونده روانپزشکی در نیروی زمینی
ارتش در همدان در سال  1394بود .به روش نمونهگیری در
دسترس  20نفر از آنها با توجه به نمونه مورد نیاز برای تحقیقات
علی-مقایسهای با کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش
و بهمنظور مقایسه 20 ،نفر سرباز عادی با استفاده از نمونهگیری
در دسترس و بر اساس متغیرهای سن ،وضعیت اقتصادی اجتماعی
و نداشتن سابقه بیماری روانی و جسمانی با گروه اول انتخاب و
همتاسازی شد .معیارهای ورود دامنه سنی بین  19تا  23سال ،عدم
وجود بیماریهای روانی بر اساس گزارش مراکز نظامی برای
سربازان و همچنین خودگزارشدهی بود .سربازانی که بیش از 6
ماه از ورودشان به محیط نظامی گذشته باشد و به مشارکت در
تحقیق رضایت داشته باشند .معیارهای خروج نیز شامل داشتن
پرفشاری خون ،سابقه بیماریهای قلبی-عروقی ،دارای اضافه وزن
و چاقی و داشتن مشکالت منتهی به نقصان حافظه و توجه بود.
.1پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان :پرسشنامه تنظیم
هیجان توسط  Garnefskiو همکاران ( )21تدوین شده است .این
پرسشنامه دارای  18ماده بوده و افکار فرد را پس از مواجهه با یک
تجربه منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند .پرسشنامه تنظیم
هیجان دارای پایه تجربی و نظری محکمی بوده و از  9خرده
مقیاس تشکیل شده است .خرده مقیاسهای مذکور  9راهبرد
شناختی مالمت خویش ،پذیرش ،نشخوارگری ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد بر برنامهریزی ارزیابی مجدد مثبت ،دیدگاهگیری،
فاجعه سازی و مالمت دیگران را ارزیابی میکند .دامنه نمرات
مقیاس از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 5تقریباً همیشه) میباشد .نمرات باال
در هر خرده مقیاس بیانگر میزان استفاده بیشتر از راهبرد مذکور در
مقابله و مواجهه با وقایع استرسزا و منفی میباشد ( .)21در
فرهنگ ایرانی عزیزی ،میرزایی و شمس( )22پایایی این مقیاس را
بر اساس آلفای کرونباخ  0/92گزارش نموده اند.
 .2فهرست عواطف مثبت و منفي ( :)PANASفهرست
عواطف مثبت و منفی ( )23ابزاری است متشکل از  10عاطفه مثبت

نتایج
 17نفر از آنان مجرد و  3نفر متأهل بودند .هیچیک از سربازان
با تالش خودکشی سابقه مصرف مواد و همچنین پرونده روانی
نداشتند 6 .نفر دارای تحصیالت تا مقطع راهنمایی 11 ،نفر دیپلم
2017, Vol. 19, No. 3
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زمینه روابط راهبردهای تنظیم هیجان با آسیبشناسی روانی انجام
شده است ،اما نقش این راهبردها در گروههای اقدام کننده به
خودکشی ،مورد بررسی قرار نگرفته است .در نهایت ،با عنایت به
روابط موجود بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با
آسیبشناسی و سالمت روانی ،گستردگی راهبردهای تنظیم
شناختی هیجان ،عدم بررسی نقش دوسوگرایی در ابراز گری
هیجانی در خودکشی ،و نقش عواطف مثبت و منفی در خودکشی،
پژوهش حاضر در پی بررسی روابط بین راهبردهای نظم جویی
شناختی هیجان ،تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در
سربازان با تالشهای خودکشی و سربازان عادی برآمده است.

و  10عاطفه منفی .این فهرست دو خرده مقیاس عاطفه مثبت و
عاطفه منفی را بر اساس طیف لیکرت پنج درجهای میسنجد.
ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشهای عاطفه مثبت از  0/86تا
 0/90و برای عاطفه منفی از  0/84تا  0/87گزارش شده است
( .)23نتایج پژوهش بخشی پور و دژکام ( )24ساختار دو عاملی
فهرست عواطف مثبت و منفی را تأیید کرد و ضرایب آلفای کرونباخ
برای هر دو خرده مقیاس  0/87محاسبه شد .بر اساس یافتههای
این پژوهش ،فهرست عواطف مثبت و منفی میتواند بین بیماران
افسرده و مضطرب تمایز ایجاد کند.
.3پرسشنامه دوسوگرایي در ابراز هیجان ( :)AEQاین
مقیاس توسط  Kingو  )25( Emmonsبه منظور بررسی اهمیت
نقش دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی در سالمت ،طراحی شده
است .این مقیاس دارای  28ماده میباشد که موارد  1تا  16آن
مربوط به دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت و موارد  17تا  28آن
مربوط به دوسوگرایی در ابراز استحقاق است .دامنه پاسخ به هر
ماده  5درجه و از هرگز تا همیشه متغیر است King .و Emmons
( )25ضریب آلفای کرونباخ مقیاس و خرده مقیاسهای ذکر شده
را به ترتیب  0/87 ،0/89و  77یافتند .رفیعی نیا ( )26ضریب آلفای
کرونباخ را برای کل مقیاس و خرده مقیاسهای دوسوگرایی در
ابراز هیجان و دوسوگرایی در ابراز استحقاق به ترتیب 0/83 ،0/87
و  0/77به دست آورده است.
شیوه اجرا :پس از مشخص شدن فهرست نهایی شرکت-
کنندگان ،به مراکز نگهداری سربازان با تالشهای خودکشی و
گروه سربازان عادی مراجعه و فرایند اجرای پژوهش برای آنها
بیان شد .در محیطی مناسب با شرایط روانسنجی واقع در دفاتر
مشاور مراکز نگهداری و با تعیین زمان مناسب برای پاسخگویی
پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان ،فهرست عواطف مثبت و
منفی و پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان توسط آزمودنیهای
پژوهش در دفعات مختلف تکمیل گردید .در هنگام انجام پژوهش،
پژوهشگران حضوری فعال در محل اجرای پژوهش داشتند تا
پاسخگوی ابهامات باشند و از پاسخهای غیرواقعی جلوگیری نمایند.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها :برای تجزیه وتحلیل دادهها
از شاخصهای فراوانی ،میانگین و انحراف معیار ،آزمون
کولموگروف اسمیرنف و تحلیل واریانس چند متغیره به کمک نرم
افزار  SPSS 22استفاده گردید.
مالحظات اخالقي :در مورد مسائل اخالقی پژوهش به
سربازان اطمینان داده شد که گمنامی در تکمیل پرسشنامه ها لحاظ
گردیده و رازداری و محرمانه بودن اطالعات حفظ میگردد.
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جدول .1-شاخصهای جمعیت شناختی در سربازان با تالش خودکشی و عادی
متغیر شاخص

مجرد
متاهل
دیپلم و پایینتر
فوق دیپلم و باالتر
بیماری روانپزشکی
فقدان بیماری روانپزشکی

با تالش خودکشي (فراواني)

بدون تالش خودکشي (فراواني)

P value

17
3
17
3
17
3

18
2
16
4
0
20

P>0/05
P>0/05
P>0/05
P>0/05
P<0/05
P<0/05

جدول .2-نمرههای تنظیم هیجان ،ابعاد عاطفی و دوسوگرایی در ابراز هیجان در سربازان با تالش خودکشی و عادی (تعداد =  40نفر)
متغیر شاخص

با تالش خودکشي

P value

بدون تالش خودکشي

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

0/515

6/10
6/60
7/00

2/93
2/01
2/07

5/55
6/25
6/90

2/32
2/40
1/65

0/620
0/867
/096

تمرکز مجدد مثبت

4/40

2/21

5/60

2/23

0/000

تمرکز مجدد بر برنامهریزی

5/30

1/55

8/00

1/58

0/000

ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگیری
فاجعه سازی

4/70

2/29

7/60

1/93

5/10
6/25

1/58
2/42

6/65
5/75

2/34
2/40

0/019
0/516
0/000

مالمت دیگران

7/00

2/36

3/35

0/98

0/000

عاطفه مثبت
عاطفه منفی
دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت
دوسوگرایی در ابراز استحقاق
سن

24/00

6/18

36/50

5/94

40/00
53/95
41/55
21/6

5/77
10/01
9/51
2/18

26/00
56/05
40/35
19/50

7/71
7/29
7/17
1/67

0/000
0/453
0/655
0/515
0/862

مالمت خویش
پذیرش
نشخوارگری

جدول .3-نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نتایج آزمون لون
متغیر

مالمت خویش
پذیرش
نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگیری
فاجعه سازی
مالمت دیگران
عاطفه مثبت
عاطفه منفی
دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت
دوسوگرایی در ابراز استحقاق

مجله طب نظامي

آزمون لون

آزمون K-S
آماره Z

نتیجه

ارزش آزمون

سطح معناداری

0/63
0/47
0/47
1/26
0/82
0/97
0/42
0/63
0/21
0/53
0/89
0/79
0/79

توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی
توزیع طبیعی

1/00
0/63
2/63
0/002
0/179
0/500
1/55
0/093
1/16
0/057
1/45
2/62
2/60

0/322
0/431
0/113
0/963
0/674
0/484
0/239
0/762
0/241
0/813
0/236
0/114
0/115
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و  3نفر دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر بودند .متوسط تعداد
اقدام به خودکشی  3/15بار برای هر کدام بود 17 .نفر دارای سابقه
بیماری پزشکی بودند و  3نفر پرونده پزشکی نداشتند .بر اساس
خود گزارشدهی سربازان عادی و گزارش مراکز نگهداری هیچ
یک از آنان سابقه بیماری روانی نداشتند و خود و اعضای خانواده
آنان نیز سابقه سوءمصرف مواد نداشتند .از این میان  16نفر دارای

تحصیالت دیپلم 2 ،نفر فوق دیپلم و  2نفر نیز کارشناسی و باالتر
بودند .در جدول 2-مشاهده میشود میانگین نمرات سربازان با
تالشهای خودکشی در اغلب ابعاد تنظیم هیجانی مثبت نسبت به
سربازان عادی به شکل معناداری پایینتر است .از سوی دیگر
نمرههای سربازان با تالشهای خودکشی در عاطفه منفی باالتر و
در عاطفه مثبت پایینتر از سربازان عادی است.

 / 287قاسمی نواب و همکاران

بر اساس نتایج جدول 3-مفروضه توزیع طبیعی دادهها برقرار
است .همچنین در همه این موارد ارزش آزمون لون معنیدار نشده
است ،بنابراین فرض همسانی واریانسهای این نمرهها برقرار است.
به منظور مقایسه دو گروه در ابعاد تنظیم هیجان ،عاطفه مثبت
و منفی و دوسوگرایی در ابراز هیجان از تحلیل واریانس
چندمتغیری ( )MANOVAاستفاده شد.
نتیجه آزمون  Mباکس (P<0/01؛ )91 ،4525/659(=1/05
 )Fنشان داد که مفروضه یکسانی ماتریس واریانس-کواریانس
متغیرهای وابسته برقرار است و می توان از تحلیل واریانس

جدول.4-تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه گروهها در متغیرهای پژوهش
نام آزمون

ارزش

 DFفرضیه

 DFخطا

F

اتا () η2

سطح معناداری

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/878
0/122
7/19
7/19

13
13
13
13

26
26
26
26

14/38
14/38
14/38
14/38

0/88
0/88
0/88
0/88

0/000
0/000
0/000
0/000

جدول .5-تحلیل واریانس تک متغیره متغیرهای پژوهش در سربازان با تالش خودکشی و عادی
متغیر وابسته

مالمت خویش
پذیرش
نشخوارگری
تمرکز مجدد مثبت
تمرکز مجدد بر برنامهریزی
ارزیابی مجدد مثبت
دیدگاهگیری
فاجعه سازی
مالمت دیگران
عاطفه مثبت
عاطفه منفی
دوسوگرایی در ابراز هیجان مثبت
دوسوگرایی در ابراز استحقاق

منبع تغییرات

بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی
بین گروهی

مجموع مجذورات میانگین مجذورات

3/02
1/22
1/00
14/40
72/90
84/10
24/02
2/50
133/22
1562/50
1960/00
44/10
14/40

با توجه به نتایج جدول 5-سربازان با تالشهای خودکشی در
ابعاد تنظیم هیجانی شامل تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر
برنامهریزی و ارزیابی مجدد مثبت سطوح باالیی را نسبت به
سربازان عادی را تجربه میکنند.
همچنین سربازان با تالشهای خودکشی از راهبرد مالمت
دیگران به عنوان یک نوع راهبرد تنظیم هیجان منفی بیشتر
استفاده میکردند.
آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول 5-نشان میدهد
تفاوت بین دو گروه سربازان با تالشهای خودکشی و سربازان
عادی در ابعاد مختلف عاطفه مثبت و منفی معنیداری است و
سربازان با تالشهای خودکشی در مقایسه با سربازان عادی عاطفه
منفی باال و عاطفه مثبت پایین را تجربه میکنند.

بحث

3/02
1/22
1/00
14/40
72/90
84/10
24/02
2/50
133/22
1562/50
1960/00
44/10
14/40

درجه آزادی

F

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0/43
0/25
0/02
2/91
29/40
18/69
5/99
0/42
40/64
42/50
42/17
0/57
0/20

سطح معناداری

0/515
0/620
0/867
/096
0/000
0/000
0/019
0/516
0/000
0/000
0/000
0/453
0/655
**P<0/01

اتا () η2

0/011
0/007
0/001
0/07
0/44
0/33
0/14
0/011
0/517
0/53
0/53
0/015
0/005
*P<0/05

گنجانده شدن اختالل رفتار خودکشی در نسخه پنجم راهنمای
تشخیصی و آماری اختالالت روانی ( ،)DSM-5نیاز به مطالعات
بیشتر جهت شناسایی راهبردهای مؤثر برای پیشگیری و درمان
خودکشی را برجسته ساخت .بر این اساس پژوهش حاضر بررسی
نقش ابعاد هیجانی شامل ابرازگری هیجان ،راهبردهای تنظیم
هیجان و عواطف مثبت و منفی در تالشهای خودکشی را مورد
توجه قرار داد .تنظیم هیجان بُعد رشدی اساسی است که به بسیاری
از عملکردهای مهم زیستی ،روانی و اجتماعی مرتبط است .اهمیت
آن به سبب ارتباط با امور بالینی و تحقیقاتی به طور گسترده نشان
داده شده است با این حال موضوعی نسبتاً جدید در آسیبشناسی
روانی است .بر این اساس ،نتایج مطالعه حاضر پیرامون تنظیم
هیجان نشان داد که سربازان با تالشهای خودکشی در راهبردهای
تنظیم هیجان متفاوت از سربازان بدون تالش خودکشی بودند .این
سربازان از راهبردهایی تنظیم هیجان منفی مانند مالمت دیگران
2017, Vol. 19, No. 3
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چندمتغیری استفاده نمود .در جدول 4-نتایج آزمونهای چند
متغیری پیالیی ،المبدای ویلکز ،هتلینگ و بزرگترین ریشه روی
مشاهده میشود.
دادههای جدول 4-نشان میدهد که حداقل در یکی از ابعاد
تنظیم هیجان ،عاطفه مثبت و منفی و دوسوگرایی در ابراز هیجان
بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه معنادار بودن اثرات
گروهی ،به منظور اینکه مشخص شود این تفاوتها در کدام گروهها
و کدام سطح از متغیرها قرار دارد از آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه استفاده شد ،که نتایج آن در جدول 5-مشاهده میشود.
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مجله طب نظامي

نتیجهگیری
با در نظر داشتن یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت که
شناخت و هیجانها دو جنبه بسیار مهم زندگی انسان است و در
تجلی اکثر رفتارهای افراد تعامل این دو سازه به چشم میخورد.
بنابراین ،برای درک بهتر رفتارهای خودکشی و همبستههای
رفتاری آن مطالعه هر دو سازه شناخت و هیجان ضروری است .در
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بیشتر استفاده میکردند .با توجه به رابطه تنظیم هیجان و رفتار
خودکشی؛ یافته پژوهش حاضر همسو با مطالعاتی بالینی است که
همبستههای عصبی افکار خودکشی با مناطق مرتبط با کارکردهای
اجرایی و تنظیم هیجان را شناسایی کردهاند ( .)27همچنین ،این
یافته همسو با مطالعاتی است که اختاللهای روانشناختی را ناشی
از مشکالت تنظیم هیجانی میدانند ( )28و به ویژه مطالعاتی که
رابطه تنظیم هیجانی منفی را با افکار و رفتارهای خود آسیبزنی
نشان دادهاند (.)29
همچنین نتیجه دیگر پژوهش حاضر نشان دهنده تجربه سطوح
باالی عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت در سربازان با
تالشهای خودکشی بود .تحقیقات بیان داشتهاند که توانایی تحمل
این حاالت هیجانی ممکن است نقش مهمی در خودکشی بازی
کند .بدین معنا که توانایی مقاومت در برابر هیجان منفی و
راهبردهای مقابلهای که فرد در برابر هیجانهای منفی به کار می
گیرد ،احتمال بیشتری دارد آسیبپذیری آنها نسبت به خودکشی
را افزایش دهد ( .)18در واقع ،بسیاری از اختاللهای روانشناختی
با سطوح افزایش یافته مشکالت در تنظیم هیجان و خطر خودکشی
مرتبط هستند .با این حال مشکالت هیجانی حتی پس از مد نظر
قرار دادن عالئم اختاللهای روانشناختی به رفتار خودکشی کمک
میکنند ( .)30این یافته همچنین بیان کننده این است که کاهش
سطوح هیجان مثبت ممکن است منجر به تالش خودکشی گردد.
در مجموع ،یافتهها نشان داد که چگونه رفتار خودکشی چند بُعدی
است .مجموعه متفاوتی از صفات هیجانی با ابعاد گوناگون رفتار
خودکشی در بین سربازان با تالش خودکشی مرتبط بود .فقدان
نسبی هیجان مثبت در سربازان با تالشهای خودکشی ،نسبت به
سربازان عادی ،ممکن است بر میزان و کیفیت شبکههای حمایتی
اجتماعی آنها تأثیر گذارد ،احتمالی که در پژوهش حاضر بررسی
نگردید .به منظور تصریح یافتههای پژوهش حاضر الزم به یادآوری
است که پژوهشهای گذشته در بررسی رفتار خودکشی بیشتر بر
روی جنبههای شناختی تمرکز داشتهاند .پژوهشهای پیشین ،پس
از کنترل افسردگی و میزان آسیبشناسی روانی بر تفاوتهای
شناختی افراد دارای افکار خودکشی و افراد بهنجار تاکید نمودهاند.
برخی از تفاوتهای شناختی مهم که این پژوهشها نشان دادهاند،
عبارتاند از :نااُمیدی ،حل مسئله ،تفکر دوبخشی ،افکار خود آیند
منفی و انعطافناپذیری شناختی .این تأکید به حدی قوی بوده است
که برخی از مؤلفان این عقیده را ابراز کردند که رفتار خودکشی
عمدتاً یک حالت ذهنی است .به نظر میرسد که همین امر یکی از
موانع اصلی توجه پژوهشگران به نقش تجارب هیجانی و تنظیم
آنها در رفتارهای خودکشی است .اختاللهای روانشناختی
هزینههای فراوان و سنگینی را شامل اقداماتی نظیر دریافت
گزارشها ،شناسایی جوانان توسط مراکز بالینی و خانوادهها ،انجام
مراحل غربالگری ،ایجاد مراکز ارائه خدمات روانشناختی به دوش
جامعه و خانواده تحمیل میکند .در نهایت ،به نظر میرسد که باید

به ابعاد آسیب روانی و عوامل پیشبین و مؤثر در جوانان ،در سطحی
گستردهتر و با طور کاربردی توجه شود تا بتوان با ارتقاء سالمت
روانی و آموزش به خانوادهها و مدارس ،از درمان محوری به سمت
رویکرد سالمت محور گام برداشت.
با این حال با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در پژوهش
حاضر سربازان بودند ،از این رو یافتههای به دست آمده در این
پژوهش قابلیت تعمیم به سایر گروههای سنی و جمعیتی را ندارد.
از جمله محدودیت های این پژوهش ،میتوان به استفاده از
پرسشنامه های با سؤاالت زیاد اشاره کرد که بهتر است در پژوهش
های بعدی از پرسشنامه های مشابه با حجم کمتر استفاده کرد.
همچنین ،محدودیت دیگر این بود که اطالعات پژوهش حاضر با
داده های خودگزارش دهی به دست آمده است .این دادهها در
معرض سوگیری قرار دارند .بنابراین ،بهتر است در پژوهش های
آتی از سایر روشهای اندازه گیری نظیر مصاحبه های بالینی
ساختاریافته ،مقیاس درجه بندی رفتاری و ارزیابی مستقیم رفتار
استفاده شود .از آنجا که عوامل زمینهساز خانوادگی و تفاوتهای
فردی نوجوانان پیش زمینه تدوین و اجرای مداخالت گوناگون
جهت اصالح و پیشگیری از آسیبهای روانی است؛ پیشنهاد می-
شود که پژوهشهای آتی در جهت تکمیل دادههای پژوهش حاضر،
به متغیرهای مرتبط دیگر نظیر تفاوتهای فردی در سبکهای
مقابلهای ،صفات شخصیتی و همچنین ابعاد خانوادگی مانند وجود
اعضای خانواده دارای رگههای اختاللهای رفتاری و دچار اختالل-
های شخصیتی توجه کنند .پیشنهاد میشود تا در سطح مدارس هر
ساله آزمونهای غربالگری به عمل آید ،تا ضمن بررسی وضعیت
سالمت روانی نوجوانان اعم از دختر و پسر ،مواردی را که نیاز به
مداخله در حیطههای سالمت و بهداشت روانی دارند ،شناسایی کنند
و با کمک سازمانهای مربوطه و همکاری خانوادهها در جهت
تعدیل شرایط نوجوانان دارای اختاللهای روانی و همچنین
مشکالت درون خانوادگی آنها گامهای عملی بردارند تا از وخیمتر
شدن شرایط آنها و تبدیل شدن آنها به وضعیت آسیبهای روانی
جدی مانند رفتار خودکشی پیشگیری شود .همچنین ،مهم است که
به خاطر داشته باشیم که مطالعه حاضر مطالعهای مقطعی بود و
بنابراین ترسیم روابط علی در مورد ارتباط ابعاد هیجانی و تنظیم
هیجانی با رفتار خودکشی امکانپذیر نیست و تطبیق الگوهای
ارتباط نیازمند مطالعات بیشتری است تا اعتبار بیشتری برای یافته-
های پژوهش حاضر به دست آید.

 قاسمی نواب و همکاران/ 289

کلیه افرادی که نویسندگان را در انجام پژوهش حاضر یاری
.رساندند تشکر به عمل میآید
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 بدینوسیله نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ:تضاد منافع
.گونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد

 پژوهش حاضر نشان داد که سطوح باالی هیجان منفی و،مجموع
سطوح پایین هیجان مثبت و نیز راهبردهای منفی تنظیم هیجان
.منجر به اختالل میگردد
 پژوهش حاضر حاصل کار پژوهشی:تشکر و قدرداني
 از.نویسندگان بوده و در قالب طرح پژوهشی صورت نگرفته است
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