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Abstract
Background and Aim: Non-suicidal self-injurious behaviors could strongly predict future suicide attempts.
To better understand this behavior and related and mediating factors, this study was conducted to determine the
mediating role of self-compassion in the relationship of Alexithymia and symptoms of Borderline Personality
with non-suicidal self-injury behaviors in soldiers.
Methods: The study design was descriptive-correlational through structural equation modeling. The sample
of the study (n=254) was selected by convenience sampling method among all the army soldiers in Tehran, Iran
in 2019. The soldiers completed the scales including the Deliberate Self-harm Inventory (DSHI), Borderline
Personality Scale (STB), Self-Compassion Scale (SCS) Short-Form, Cognitive Flexibility Inventory (CFI), and
The Perth Alexithymia Questionnaire. Data were analyzed via Pearson correlation coefficient and the path
analysis of structural equation modeling using SPSS-20 and Lisrel-8.80.
Results: The NNSI is significantly correlated with a general score of Alexithymia (p=0.01, r=0.39) and
borderline symptoms (p=0.01, r=0.64). However, it has a negative correlation with self-compassion score (p=0.01,
r=-0.60). The self-compassion score is also negatively correlated with the general score of Alexithymia (p=0.01,
r=-0.41) and borderline symptoms (p=0.01, r=-0.60). Moreover, the results of the path analysis showed that selfcompassion acts as a mediator between the relation of NSSI with Alexithymia and borderline symptoms.
Conclusion: Self-compassion could be a protective factor against the negative effects of Alexithymia and
borderline symptoms. In other words, the critical Alexithymia and borderline symptoms leading to NNSI
behaviors are mediated by self-compassion. Thus, including this protective factor in preventive and therapeutic
programs for NNSI in soldiers is highly recommended.
Keywords: Self-compassion, Alexithymia, Non-suicidal Self-Injury Behaviors, Symptoms of Borderline
Personality, Soldiers.
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نقش واسطهای شفقت به خود در رابطه بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با اقدام به
رفتار خودجرحي غیرخودکشيگرا در سربازان
یوخابه محمدیان  ،2،2اسماعیل موسوی اصل ،9سجاد خانجاني  ،1بهزاد مهکي  ،2،0پرویز دباغي * 6

چکیده
زمینه و هدف :رفتار خودجرحي غیرخودکشيگرا پیشبین قوی اقدام به خودکشي در آینده محسوب ميشود .رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشي گرا در نمونههای نظامي بیشتر است .به منظور فهم بهتر این رفتار و عوامل مرتبط و میانجي آن پژوهش حاضر با هدف تعیین
نقش واسطهای شفقت به خود در رابطه بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتار خودجرحي غیرخودکشي گرا در سربازان
انجام شد.
روشها :طرح پژوهش توصیفي از نوع همبستگي از طریق الگویابي مدل معادلات ساختاری بود .تعداد  814سرباز از ارتش در شهر
تهران در سال  5912به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامههای خود آسیبي عمدی ،ناگویي هیجاني ،علایم شخصیت
مرزی و شفقت به خود را تکمیل کردند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای همبستگي پیرسون و تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات
ساختاری با استفاده از نسخه  89نرمافزار  SPSSو  Liserl-8.80انجام شد.
یافتهها :رفتارهای خودجرحي با نمره کلي ناگویي هیجاني ( )p>7/75،r=7/91و علایم مرزی ( )p>7/75،r=7/64رابطه مثبت و معنيدار دارد،
در حالي که با شفقت به خود ( )p>7/75،r=-7/61رابطه منفي و معنيدار دارد .همچنین شفقت به خود با نمره کلي ناگویي هیجاني ()p>7/75،r=-7/45
و علایم مرزی ( )p>7/75،r=-7/67رابطه منفي و معنيدار دارد .علاوه بر این ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود نقش میانجي را در رابطه
بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با اقدام به رفتارخودجرحي غیرخودکشي گرا ایفا ميکند.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این پژوهش ميتوان گفت شفقت به خود به عنوان عامل محافظتکننده در برابر اثرات منفي ناگویي هیجاني و علایم
شخصیت مرزی عمل ميکند .ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی عامل مؤثری در اقدام به رفتارهای خودجرحي است که ميتواند بهواسطه سازه
شفقت به خود میانجيگری شود؛ بنابراین این عامل را ميتوان در تدوین برنامههای پیشگیری و درماني برای رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا در
سربازان مدنظر قرارداد.

کلیدواژهها :شفقت به خود ،ناگویي هیجاني ،رفتارهای خود جرحي غیر خودکشيگرا ،علایم شخصیت مرزی ،سربازان.
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بر اساس قانون خدمت وظیفه عمومي افراد مذکر با پدیدهای
به نام سربازی روبرو هستند .خدمت سربازی دارای پیامدهای
جسماني ،روانشناختي و نیز پیامدهای اجتماعي برای سربازان است
( .)5ورود به دوره خدمت سربازی باعث تغییرات عمدهای در زندگي
فردی ،اجتماعي و خانوادگي افراد ميشود و مقطع بسیار حساسي
به شمار ميرود .قرار گرفتن در چنین شرایطي غالباً با فشار زیاد و
نگراني همراه بوده و ميتواند کارکرد و سلامت رواني افراد را تحت
تأثیر قرار دهد .فشار رواني به علت شرایط شغلي ازجمله
مأموریتهای سخت ،قوانین سختگیرانه ،احتمال مجروحیت،
معلولیت ،ترس از شکست و حتي مرگ ازجمله مسائلي است که
افراد نظامي و به ویژه سربازان با آن مواجه هستند ( .)8به علت
همین فشارها رفتارهای خود جرحي غیرخودکشي گرا در سربازان
بالاست .رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا بر اساس راهنمای
آماری و تشخیصي اختلالات رواني ( )DSM-5به طبقهای از رفتارها
اطلاق ميشود که با آسیب عمدی و مستقیم به بخشي از بافت بدن
همراه است و موجب خونریزی ،کبودی یا درد ميشود؛ بدون اینکه
قصد خودکشي وجود داشته باشد و این رفتار از نظر اجتماعي قابل
قبول نیست ( .)9اقدام به رفتارهای خودجرحي معمولاً در اوایل
بزرگسالي آشکار ميشوند ( .)4شیوع رفتارهای خودجرحي غیر
خودکشي گرا در نمونههای نوجوان و بزرگسال جامعه ،از  59تا 41
درصد ( )1،6و در جمعیتهای بالیني  60-92درصد گزارششده
است ( .)0در مقایسه با غیرنظاميها ،میزان رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشي گرا در نمونههای نظامي بیشتر است ( .)2پژوهشها
نشان ميدهد حدود  97/9 – 58/9درصد از پرسنل نظامي سابقه
حداقل یک بار رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا دارند (.)1،57
شیوع طول عمر خودجرحي غیرخودکشيگرا در سربازان وظیفه
فعال  6/9درصد (شیوع  58ماهه  5/8درصد) و  0/1درصد (شیوع
 58ماهه  1/3درصد) در سربازان تازه وارد است .خودجرحي
غیرخودکشي گرا در بین سربازان ارتش آمریکا رایج است و حتي
بعد از بهبود خودجرحي غیر خودکشي گرا ،احتمالاً افکار و رفتارهای
خودکشي بعدی نیز بالا است .همچنین برای ارزیابي ریسک
خودکشي در جمعیت نظامي باید تاریخچه رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشيگرا را مدنظر قرارداد ( .)55در پژوهشي که در ایران
انجام شد شیوع خودزني در سربازان مراجعهکننده به درمانگاه
روانپزشکي  69/9درصد بود ( .)58افرادی که رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشي گرا بیشتری را نشان ميدهند در زمینه اجتماعي و
بین فردی مشکلات بیشتری دارند و این رفتارها پیشبین قوی
اقدام به خودکشي در آینده محسوب ميشود (.)59
محققان رابطه شفقت به خود را با خودجرحي غیر خودکشي
گرا مورد توجه قرار دادهاند ( .)54-56شفقت به خود ،نگرش و
دیدگاه متعادل نسبت به خود و تجربههای عاطفي را در بر ميگیرد
( .)50تحقیقات معاصر مؤید ارتباط شفقت به خود دارای سودمندی
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مقدمه

و مزایای زیربنایي و اساسي است ( .)52شواهد زیادی نشان ميدهد
که شفقت به خود با سایکوپاتولوژی ارتباط منفي دارد و به عنوان
عامل محافظ در برابر اختلالات رواني مختلف عمل ميکند
( .)87،51،56پژوهشها نشان ميدهد شفقت به خود نقش
محافظتي در برابر رفتارهای خودجرحي غیر خودکشي گرا دارد
( .)59،51شفقت به خود با علایم شخصیت مرزی رابطه دارد (-85
 .)89همچنین شفقت به خود با ناگویي هیجاني ارتباط دارد (-86
.)84
با در نظر داشتن نقش محافظتي شفقت به خود ،ناگویي
هیجاني متغیری است که به نظر ميرسد ميتواند ریسک فاکتور
رفتارهای خودجرحي غیر خودکشي گرا باشد ( .)80-81همچنین
علایم شخصیت مرزی با رفتارهای خودجرحي غیر خودکشي گرا
ارتباط دارد ( .)99-97با در نظر گرفتن مطالب فوق ،این سؤال پیش
ميآید که آیا این رابطه یک رابطه ساده و مستقیم است یا
متغیرهای روانشناختي دیگری نیز ميتوانند در این رابطه نقش
میانجي داشته باشند؟ بنابراین با توجه به نقش محافظتي شفقت به
خود در برابر اقدام به رفتارهای خودجرحي غیرخودکشي گرا ،شاید
در رابطه بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با اقدام به
رفتارخودجرحي غیر خودکشي گرا نقش میانجي را ایفا کند .با توجه
به اینکه رفتارهای خود جرحي یکي از آسیبزاترین علایم است و
ارتباط قوی با آسیبشناسي رواني و اقدام به خودکشي دارند ،تعیین
عوامل پیشبیني کننده آن ميتواند گام مهمي در جهت مداخله در
این علایم باشد.
برای شناسایي سربازان در معرض خطر خودزني با توجه به
شیوع بالای رفتارهای خودجرحي در سربازان ،باید ارزیابي جامعي
از ویژگيهای فردی-اجتماعي و تنشهای اخیر زندگي داشت .از
سوی دیگر توجه به موارد روانشناختي و ویژگيهای دوران
سربازی ،ازجمله مسائلي است که باید مورد ارزیابي و بررسي
برنامهریزان قرار گیرد .با توجه به امر مهم پاسداری از کشور و
مرزهای آن که لازمه آن داشتن نیرویي شاداب ،سالم و متعهد
ميباشد ،سلامت روان نیروهای نظامي باید حفظ و افزایش داده
شود ( .)94خلاء چنین پژوهشي برای شناخت عوامل مؤثر بر
پیامدهای روانشناختي ناشي از رفتارهای خودجرحي ،استفاده از
نتایج تحقیق در جهت درمان ،پیشگیری و ممانعت از اقدام مجدد
به خودجرحي محسوس ميباشد .درنتیجه با توجه به توضیحاتي
که داده شد پژوهش حاضر در نظر دارد این تقابلها را در بستر
روانشناسي مثبت و آسیبشناسي رواني موردبررسي قرار دهد ،این
پژوهش باهدف بررسي نقش واسطهای شفقت به خود در رابطه
بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با اقدام به
رفتارخودجرحي غیر خودکشي گرا در سربازان انجام شد.
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پرسشنامه خود آسیب زني عمدی

( The

 :)Deliberate Self-Harm Inventoryیک ابزار خودگزارشي
 50آیتمي است که سابقه رفتارهای خود-آسیبي عمدی به خود را
در طول زندگي ارزیابي ميکند که شامل فراواني ،مدت و نوع رفتار
خود آسیبرسان ميباشد .در این پرسشنامه از آزمودني درخواست
ميشود به سؤالاتي درباره انواع رفتارهای خود-آسیبي بهصورت بلي
یا خیر پاسخ دهد .پایایي باز آزمایي  7/18و ضریب آلفای کرونباخ
آن  7/28گزارش شده است .اعتبار همگرای خوبي با سایر ابزارهای
خود آسیبي داشته است .پایایي باز آزمایي و اعتبار سازه ،همگرا و
واگرا این پرسشنامه در نمونههای دانشجویان دوره کارشناسي و
بیماران ،مناسب گزارش شده ( )90،96ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه در آزمودنيهای مطالعه حاضر  7/60به دست آمده است.
این پرسشنامه در تحقیقات گذشته نیز بهطور وسیع مورد استفاده
قرارگرفته است (.)96
مقیاس شفقت به خود (فرم کوتاه) :این مقیاس شامل
 58گویه است که پاسخهای آن در یک دامنه  1درجهای لیکرتي
از ( 5تقریباً هرگز) تا ( 1تقریباً همیشه) قرار ميگیرند .این مقیاس
شامل پرسشهایي مانند «سعي ميکنم نسبت به جنبههایي از
شخصیتم که دوست ندارم ،صبور باشم و آنها را درک کنم» است.
فرم کوتاه با فرم بلند همبستگي بالایي ( )r=7/10دارد و پایایي باز
آزمایي  7/18گزارش شده است (.)92ضریب آلفای کرونباخ برای
کل مقیاس  7/02بدست آمد ( )92نسخه فارسي این مقیاس از
ویژگيهای روانسنجي مطلوبي برخوردار است (.)91
مقیاس شخصیت مرزی ( :)STBاین مقیاس بهمنظور
سنجش الگوهای شخصیت مرزی ساخته شده است و شامل 84
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ابزارهای پژوهش

) :)Alexithymia Questionnaire (PAQیک پرسشنامه 84
آیتمي است که برای سنجش ناگویي هیجاني در نوجوانان و
بزرگسالان طراحي شده است .پاسخدهندگان به هر آیتم بر اساس
یک مقیاس لیکرتي هفت درجهای از ( 5کاملاً مخالفم) تا ( 0کامل ًا
موافقم) پاسخ ميدهند .نمره بالاتر بیانگر سطوح بالاتر ناگویي
هیجاني است .پرسشنامه ناگویي هیجاني دارای ویژگيهای
روانسنجي مطلوبي است .آلفای کرونباخ این پرسشنامه 7/16
بدست آمده است ( .)49این پرسشنامه در ایران از ویژگيهای
روانسنجي مناسبي برخوردار بود (.)44
روش اجرای این پژوهش بهصورت تکمیل پرسشنامه بود که
پس از کسب رضایت افراد ،در اختیار آنها قرار گرفت .ضمن اجرای
پژوهش در صورت رخداد پیشامدی که ناقض ادامه پژوهش باشد،
همکاری با داوطلب خاتمه خواهد یافت .بعد از تصویب پروپوزال و
اخذ مجوز ،پرسشنامههای آماده شده را در اختیار آزمودنيها قرار
گرفت .اگر ابهامي در جوابگویي به سؤالات برای فرد پیش بیاید آن
را برطرف نموده و سؤالات را کاملاً تفهیم شد .در ضمن یک برگه
راهنمای پر کردن پرسشنامه ،رضایتنامه و همچنین نحوه استفاده
از اطلاعات ،همراه پرسشنامه در اختیار شرکتکنندگان قرار داده
شد .در ضمن شرکتکننده مختار بود در هر مرحله از پژوهش از
ادامه همکاری صرفنظر کند .در ضمن جهت افزایش دقت و انگیزه
داوطلبان برای همکاری و اطمینان از صحت پاسخگویي به آنها
گفته شد که در صورت تمایل به آگاهي از نتیجه پژوهش ميتوانند
آدرس پست الکترونیکي خود را در بالای پرسشنامه قید کنند .برای
کنترل اثر ترتیب و خستگي ،مقیاسها بهتناسب با ترتیبهای
متفاوت ارائه شدند .اجرای این پژوهش هیچگونه هزینه مالي بر
شرکتکنندگان تحمیل نميکند.
تجزیهوتحلیل آماری دادهها از آزمونهای همبستگي پیرسون
و تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نسخه
 89نرمافزار  SPSSو  Liserl-8.80انجام شد.
کد اخلاق
این پژوهش دارای کد اخلاق ( )59107749از دانشگاه علوم
پزشکي ارتش ميباشد.
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پژوهش حاضر بنیادی و برحسب هدف کاربردی و بر اساس
نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفي از نوع همبستگي از طریق
الگویابي مدل معادلات ساختاری ( )SEMميباشد .جامعه آماری
شامل تمامي سربازان ارتش جمهوری اسلامي ایران در شهر تهران
در سال  5910-5912بود .برای تعیین حجم نمونه یک سؤال بسیار
مهم در تحلیل عاملي تعیین حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری
دادههای مربوط به مدلیابي معادلات ساختاری است .با توجه به
اینکه در  ،SEMحجم نمونه بالاتر از  877مناسب گزارش شده
است ( )91از بین جامعه آماری فوق ،تعداد  977سرباز به روش
نمونهگیری غیرتصادفي در دسترس انتخاب شدند .مراکز
نمونهگیری ما بیمارستان امام سجاد و مرکز آموزشي صفر یک
شهدای وظیفه نزاجا بودند که از این تعداد  46پرسشنامه بهصورت
ناقص پرشده بود که از پژوهش حذف شدند .روش جمعآوری داده
به شیوه پرسشنامهای بود .تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای
همبستگي پیرسون و تحلیل مسیر از طریق مدل معادلات ساختاری
با استفاده از نسخه  89نرمافزار  SPSSو  Liserl-8.80انجام شد.

ماده ميباشد که بهصورت بله/خیر جواب داده ميشود .جکسون و
همکاران ضریب اعتبار باز آزمایي این آزمون را  7/65گزارش
کردهاند ( .)47در تحقیقي که با نمونه بالیني بیماران شخصیت
مرزی انجام گرفته ،روایي افتراقي و سازه  STBتأیید شده است
( .)45در ایران محمدزاده و همکاران ضریب اعتبار باز آزمایي ابزار
را در فاصله چهار هفته  7/24و ضریب آلفای کرونباخ را برای کل
مقیاس  7/00گزارش کردهاند .همچنین  STBاز روایي (عاملي و
افتراقي) مطلوبي در ایران برخوردار است (.)48
پرسشنامه ناگویي هیجاني پرز ( Perth
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در این مطالعه  814سرباز با دامنه سني  97-52سال با میانگین
و انحراف استاندارد سني  81/05±9/26سال در این پژوهش
شرکت داشتند که مدرک تحصیلي  91نفر ( )59/00دیپلم 87 ،نفر

جدول .2-میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگي بین رفتارهای خودجرحي ،شفقت به خود ،ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی
متغیر

M

SD

5

8

9

4

رفتارهای

4/5

9/48

-

**-7/61

**7/91

**7/64

خودجرحي

91/14
02/40
1/79

شفقت به خود
ناگویي هیجاني
علایم مرزی

-

1/91
89/40
8/61

**-7/45
-

**-7/67
**7/40

-
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( )0/20دیپلم 42 ،نفر ( )52/21فوقدیپلم 570 ،نفر ()48/58
لیسانس 44 ،نفر ( )50/98کارشناسي ارشد بودند.

**Correlation is significant at 0.01 level.

جدول .2-شاخصهای بر ازش مدل میانجي شفقت به خود در رابطه ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی و رفتارهای خود جرحي
شاخصها

X2 /df

CFI

IFI

AGFI

RMSEA

NFI

PNFI

نمرات

8/50

7/14

7/14

7/27

7/70

7/17

7/26

شکل .2-مدل میانجي شفقت به خود در رابطه بین ناگویي هیجاني و علایم شخصیت مرزی با رفتارهای خود جرحي
 :SIرفتارهای خودجرحي غیر خودکشي گرا؛  :SCSشفقت به خود؛  :Alexiناگویي هیجاني؛  =BDSعلایم شخصیت مرزی

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،22اسفند 2911
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نتایج جدول 5-نشان ميدهد که رفتارهای خودجرحي با نمره
کلي ناگویي هیجاني ( )p=7/75 ،r=7/91و علایم مرزی
( )p=7/75 ،r=7/64رابطه مثبت و معنيدار دارد ،درحاليکه با
شفقت به خود ( )p=7/75 ،r=-7/61رابطه منفي و معنيدار دارد.
همچنین شفقت به خود با نمره کلي ناگویي هیجاني (،-r=7/45
 )p=7/75و علایم مرزی ( )p=7/75 ،r=-7/67رابطه منفي و
معنيدار دارد.
در پژوهش حاضر مدل فرض شده ،رابطه بین ناگویي هیجاني
و علایم شخصیت مرزی با رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا با
میانجيگری شفقت به خود بررسي شد .در ابتدا پیشفرضهای
الگویابي معادلات ساختاری شامل سطح دادهها برای تمام متغیرها
فاصلهای باشد ،نرمال بودن دادهها ،عدم وجود دادههای پرت ،خطي
بودن و عدم وجود همخطي چندگانه ،بررسي شد که مفروضهها
رعایت شده بود .نتایج شاخصهای برازش مدل پیشنهادی در

جدول 8-آمده است که نشان ميدهد ،مدل پیشنهادی از برازش
مطلوب برخوردار است ( X2 /df=2/17, CFI=0/94, IFI=0/94,
 .)RMSEA=0/07همانطور که در شکل 5-مشاهده ميکنید،
علایم مرزی ضریب تأثیر مستقیم ( )ß=7/58 ،t=5/10روی
رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا دارد و معنيدار است .ناگویي
هیجاني ضریب تأثیر مستقیم ( )ß=7/71 ،t=7/17روی رفتارهای
خودجرحي غیرخودکشيگرا دارد .همینطور شفقت به خود ضریب
تأثیر مستقیم ( )ß=7/66 ،t=4/10روی رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشيگرا دارد و معنيدار است .با توجه به اینکه در مدل
ساختاری ،معناداری ضریب مسیر با استفاده از مقدار  tمشخص
ميشود .چنانچه مقدار  tبیش از  5/16باشد ارتباط دو سازه معنادار
است .تنها ضریب تأثیر مستقیم ناگویي هیجاني بر روی خودجرحي
معنادار نبود.

نقش واسطهای شفقت به خود در رابطه بین ناگویي هیجاني و علائم شخصیت 5840 / ...

2021, Volume 22, Issue 12

J Mil Med

Downloaded from militarymedj.ir at 14:44 +0430 on Sunday May 16th 2021

نتایج نشان داد که علایم شخصیت مرزی دارای همبستگي
مثبت و معنيداری با رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا است و
پیشبینيکننده معتبری در مدل تحلیل مسیر برای خودجرحي
غیرخودکشيگرا بود .این نتیجه همسو با پژوهش مجاهد و
همکاران که نشان دادند علایم شخصیت مرزی با رفتارهای خود
جرحي غیرخودکشيگرا رابطه مثبتي دارد ( ،)41همچنین این نتایج
با پژوهشهای دیگری ( )46،40 ،97-99همسو است .در تبیین
این نتایج ميتوان گفت افرادی که علایم شخصیت مرزی را تجربه
ميکنند توانایي تحمل بالایي در برابر تجربه آشفتگي ندارند،
بهراحتي نميتوانند احساسات آشفتگي و درماندگي خود را ارزیابي
و جذب نمایند و به احتمال بیشتری به هنگام تجربه هیجانات منفي
مثل تنش ،اضطراب و حل کردن مشکلات بین فردی به رفتارهای
خودجرحي روی ميآورند .همچنین افراد دارای علایم مرزی توانایي
پاییني برای تحمل عاطفه منفي ،ناامیدی و پوچي دارند و برای
برطرف کردن حالت هیجاني آزارنده به روشها ناسالمي چون
رفتارهای خودجرحي روی ميآورند.
نتایج نشان داد که ناگویي هیجاني با رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشي گرا ارتباط دارد .این نتایج با پژوهشهای دیگری
( )80-81همسو است .در تبیین این نتایج ميتوان گفت خودجرحي
راهي برای بیان و تنظیم هیجانات مثبت و منفي است .همچنین
افراد مبتلا به ناگویي هیجاني در شناسایي صحیح هیجانها مشکل
دارند و نارسایي در شناخت صحیح هیجانها فرد را با مشکلات
متعدد در روابط بین شخصي مواجه ميسازد .همچنین این افراد
دشواری در خود تنظیمگری هیجاني یا ناتواني در پردازش شناختي
اطلاعات هیجاني و تنظیم آنها دارند که برای حل این مشکلات
ممکن است به رفتار خودجرحي روی بیاورند.
همینطور نتایج این پژوهش نشان داد که شفقت به خود بهطور
منفي با خودجرحي غیرخودکشيگرا ارتباط دارد و پیشبیني کننده
معتبری در مدل تحلیل مسیر برای خودجرحي غیرخودکشيگرا بود.
این نتایج همسو با دیگر پژوهشها ( )54،56،85است .با پژوهش
 Xavierو همکاران ( )42که نشان دادند شفقت به خود با رفتارهای
خودجرحي غیرخودکشيگرا دارای همبستگي منفي و معنيداری
است و بهعنوان یک عامل محافظتي در برابر آن معرفي شده است.
در تبیین این نتایج ميتوان گفت افرادی که شفقت به خود دارند
توانایي تنظیم هیجان بهتری دارند که در آن هیجانهای منفي با
آگاهي و بدون قضاوت نگریسته ميشود و حسي از تجربه مشترک
بشری را در فرد پدید ميآورد که احتمال اقدام به رفتار خودجرحي
را کاهش ميدهد .همچنین این افراد ذهن آگاه هستند و بین
خودشان و افکار و احساسات فاصله مياندازند و خود را با افکار،
احساسها ،رفتارها و حسهای بدني ناشي از رویدادهای منفي
همسان نميدانند و با خود مهربان هستند و بنابراین احتمال اقدام
به رفتار خودجرحي کمتر است.
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بحث

مدل تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود میانجي
معنيداری بین رابطه ناگویي هیجاني و علایم مرزی با رفتارهای
خودجرحي غیرخودکشيگرا دارد .این نتایج بهطور مستقیم در
پژوهشهای دیگر نشان داده نشده است اما مرتبط با نتایج
پژوهشهای دیگر ( )42،85،56است .نتایج تحقیقي نشان داد که
شفقت به خود میانجي معنيداری بین عواطف منفي و ایده پردازی
رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا و خودکشي است ( .)56نتایج
 Xavierو همکاران است که نشان دادند شفقت به خود میانجي
معنيداری بین علایم افسردگي و رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشيگراست ،به گونهای که در افراد با سطوح افسردگي
مساوی ،افرادی که سطوح بالاتری از شفقت به خود دارند میزان
رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرای کمتری داشتند ( .)42در
تبیین این یافتهها ميتوان گفت افرادی که ناگویي هیجاني دارند
در پردازش شناختي اطلاعات هیجاني مشکل دارند ،وقتي اطلاعات
هیجاني نتوانند در فرایند پردازش شناختي ادراک و ارزشیابي شوند،
فرد ازنظر عاطفي و شناختي دچار آشفتگي و درماندگي ميشود.
شفقت به خود به فرد بهعنوان یک راهبرد تنظیم هیجان کمک
ميکند و بنابراین احتمال اقدام به رفتار خودجرحي را کاهش
ميدهد.
افرادی که دارای علایم مرزی هستند شفقت به خود پایینتر و
افسردگي ،اضطراب و هیجانهای منفي بیشتری را تجربه ميکنند
که خود احتمال اقدام به رفتارهای خود جرحي را افزایش ميدهد.
افراد دارای شفقت به خود بالاتر به علت باز بودن و همراه شدن با
رنجهای خود ،تجربه حس مراقبت و مهرباني نسبت به خود ،همراه
با درک و فهم نسبت به بيکفایتيها و شکستهای خود احتمال
اقدام به رفتارخودجرحي را کاهش ميدهد .افراد که علایم مرزی را
تجربه ميکنند اما این توانایي را دارند که نسبت به خود شفقت
داشته باشند بهواسطه اینکه قادر به تحمل مشکلات و چالشهای
زندگي هستند ،در برابر رویدادهای منفي ذهن آگاه هستند ،بنابراین
مشکلات روانشناختي کمتری را تجربه ميکنند و احتمال اقدام به
رفتار خودجرحي کمتر است .با توجه به اینکه افراد دارای علایم
مرزی در تنظیم هیجان مشکل دارند شفقت به خود ميتواند
بهعنوان یک شیوه تنظیم هیجان در نظر گرفته شود که احتمال
بروز رفتارهای خودجرحي را کاهش ميدهد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ميتوان به منحصر بودن
مطالعه به آزمودنيها مرد ،شیوه نمونهگیری در دسترس و طرح
تحقیق همبستگي که نميتوان نتیجهگیری علّیتي کرد اشاره کرد.
پیشنهاد ميشود در مطالعات بعدی محدودیتهای این مطالعه مورد
توجه قرار گیرد .با توجه به اینکه این پژوهش فقط در ارتش صورت
گرفت در بقیه نهادهای نظامي و خانوادههای نظامیان صورت گیرد.
با توجه استفاده از طرح همبستگي صورت گرفته است ،پیشنهاد
ميشود برای درک بهتر عوامل تأثیرگذار در رابطه ناگویي هیجاني
و علایم مرزی با و رفتارهای خودجرحي از طرحهای آزمایشي با
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تشکر و قدرداني :از تمامي سربازاني که در این پژوهش
شرکت داشتند و همچنین مسئولین دانشگاه علوم پزشکي ارتش
که همکاری لازم و مجوزها موردنیاز را فراهم کردند صمیمانه
سپاسگزاری ميکنیم.
نقش نویسندگان :همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله
یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایي مقاله حاضر،
مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را ميپذیرند.
تضاد منافع :نویسندگان تصریح ميکنند که هیچگونه تضاد
منافعي در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا در سربازان بالاست.
رفتارها خودجرحي غیرخودکشيگرا پیشبینيکننده قوی اقدام به
خودکشي ميباشد ،یکي از مسائل جدی سلامت روان است که با
پیامدهای آسیبشناسي شدیدی همراه است .از طرف دیگر نتایج
پژوهش حاضر نشان داد که ناگویي هیجاني و علایم مرزی عامل
مؤثری در اقدام به رفتارهای خودجرحي است که ميتواند به واسطه
سازه شفقت به خود میانجيگری شود .به همین خاطر مداخلات
مؤثرتری لازم است تا کارکردهای اساسي این رفتارهای که تنظیم
هیجان ،خود تنبیهي ،کاهش عاطفه منفي و نیاز به نفوذ بین فردی
است را مورد توجه قرار دهد Kalnins .و  Van Vlietدرمان
متمرکز بر شفقت را بهعنوان یک گزینه درماني پیشنهاد کردهاند
که بر اساس آن شفقت به خود به افرادی که اقدام به رفتار
خودجرحي ميکنند کمک ميکند که از تجربه لحظه به لحظه خود
بهتر آگاه شوند و تجارب ناراحتکننده و دردناک خود را بهتر تحمل
کنند و شیوههای شفقت به خود را در مواجهه با پریشاني هیجاني
یاد بگیرند ( .)41به همین دلیل پیشنهاد ميشود تحقیقات بعدی
اثربخشي این مداخلات را با نقش میانجي شفقت به خود بررسي
کنند.

] [ DOI: 10.30491/JMM.22.12.1242

کنترل بیشتر استفاده شود .از آنجایي که رابطه بین ناگویي هیجاني
و علایم مرزی و رفتارهای خودجرحي پیچیده و چند بعدی است
پیشنهاد ميشود که در مطالعات آتي به بررسي سایر متغیرهای
روانشناختي مانند انعطافپذیری شناختي و شخصیتي که ميتوانند
در رابطه بین ناگویي هیجاني و علایم مرزی با رفتارهای خودجرحي
نقش میانجي یا تعدیلکننده ایفا کنند پرداخته شود.

نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
• ناگویي هیجاني و علایم مرزی عامل مؤثری در اقدام به رفتارهای
خودجرحي است که ميتواند به واسطه سازه شفقت به خود
میانجیگری شود.
• با توجه به امر مهم پاسداری از کشور و مرزهای آنکه لازمه آن
داشتن نیرویي شاداب ،سالم و متعهد ميباشد ،سلامت روان
نیروهای نظامي باید حفظ و افزایش داده شود.
• اثربخشي مداخلات مبتني بر شفقت در برنامههای پیشگیری
خودجرحي غیرخودکشيگرا در آموزش و مداخلات بر روی سربازان
بکار برده شود.
• رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا یکي از فاکتورهای مهم
آسیبرسان در سربازان است که نیازمند مداخله و توجه بیشتر در
پادگانهای آموزشي هستند.
• غربالگری اولیه سربازان از نظر رفتارهای خودجرحي
غیرخودکشيگرا ضرورت دارد.
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