[ DOI: 10.30491/JMM.22.4.6 ]
Downloaded from militarymedj.ir at 22:56 +0430 on Tuesday June 29th 2021

Journal of Military Medicine
April 2020, Volume 22, Issue 4
Pages: 363-372
10.30491/JMM.22.4.6

Relationship of non-suicidal self-injury behaviors with mental pain in
soldiers: The Mediating Role of Self-Compassion
Sajad Khanjani 1, Yousef Asmari Bardezard 2, Esmaeil Mousavi Asl 3, Ahmad
Ashouri 4*
1

PhD Candidate in Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of
Psychiatry), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Clinical Psychology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3
Assistant professor of clinical psychology, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University
of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 Department of Clinical Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry),
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Received: 5 December 2019 Accepted: 29 May 2020

Abstract
Background and Aim: Non-suicidal self-harm behaviors are prevalent in military settings, especially among
soldiers, and are a major mental health concern. Thus, the aim of the current study was to examine the mediating
role of self-compassion in the relationship of non-suicidal self-injury (NSSI) with mental pain.
Methods: The research method was descriptive-correlational through structural equation modeling. The study
population consisted of all soldiers, referring to the psychiatric and psychology section of a military hospital in
Tehran, Iran in 2018-2019. 207 soldiers were selected by convenience sampling from this population. Participants
completed the questionnaire of Deliberate Self-Harm and scales of mental pain and self-compassion. Data was
analyzed via Pearson correlation coefficient and the path analysis of structural equation modeling with using
SPSS-20 and Lisrel-8.80.
Results: NNSI have significant positive correlations with mental pain (r=0.30; p<0.001), and self-compassion
(r=-0.31; p<0.001). There was a significant negative relationship between self-compassion and mental pain (r=0.56; p<0.001). Moreover, the results of path analysis showed that self-compassion played a mediating role in the
relationship of NSSI with mental pain.
Conclusion: Based on the current findings, self-compassion can serve as a protective factor against mental
pain. Thus, this factor can be considered in the formulation of prevention and treatment programs for non-suicidal
self-injury behaviors in soldiers.
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رابطه رفتارهای خودجرحي غیرخودکشيگرا با درد ذهني در سربازانِ محیطهای نظامي :نقش
میانجي شفقت به خود

 4دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 2دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی ،دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی ،تهران ،ایران
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چکیده
زمینه و هدف :رفتارهای خود جرحی غیرخودکشیگرا در محیطهای نظامی به ویژه در سربازان شیوع بالایی دارد و یکی از نگرانیهای
اصلی سلامت روانی است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی
غیرخودکشیگرا در سربازان انجام شد.
روشها :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی مدل معادلات ساختاری بود .جامعه پژوهش شامل همه
سربازان مراجعهکننده به درمانگاه روانشناسی و روانپزشکی یک بیمارستان نظامی در شهر تهران در بین سالهای  4901-4901است .از بین
جامعه آماری فوق ،تعداد  291سرباز به روش نمونهگیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند .شرکتکنندگان پرسشنامه خود آسیبی عمدی
و مقیاسهای درد ذهنی و شفقت به خود را تکمیل کردند .دادههای به دست آمده ،با آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر از طریق
مدل معادلات ساختاری با استفاده از نسخه  29نرم افزار  SPSSو  Liserl-8.80تحلیل شد.
یافتهها :رفتارهای خود جرحی غیرخودکشیگرا با نمره کلی درد ذهنی ( ،)p>9/994 ،r=9/99رابطه مثبت و معنیدار دارد و با شفقت به
خود ( ،)p>9/994 ،r=-9/94رابطه منفی و معنیدار دارد .شفقت به خود با درد ذهنی ( ،)p>9/994 ،r=-9/61رابطه منفی و معنیدار دارد .علاوه
بر این ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود نقش میانجی را در رابطه درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا ایفا میکند
نتیجهگیری :براساس نتایج این پژوهش میتوان گفت شفقت به خود به عنوان عامل محافظت کننده در برابر اثرات منفی درد ذهنی
عمل میکند .بنابراین این عامل را میتوان در تدوین برنامههای پیشگیری و درمانی برای رفتارهای خودجرحی غیر خودکشیگرای سربازان
در نظر گرفت.
کلیدواژهها :شفقت ،درد ذهنی ،رفتار خود جرحی ،سربازان
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در دوران خدمت سربازی به علت روبرو شدن با نقش های
جدید ،آموزش های سخت و مداوم و بسیاری از مسائل دیگر که
میتواند عوامل اضطرابزای این دوران محسوب میشود ،اگر فرد
با محیط نظامی انطباق و سازگاری نداشته باشد احتمال شکلگیری
آسیب های روانی  -اجتماعی وجود دارد .از جمله مهمترین آسیبها
خودجرحی غیرخودکشیگرا و اقدام به خودکشی سربازان است (-4
.)9
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا (non-suicidal self-
 )injury behaviorsبه طبقهای از رفتارها اطلاق میشود که با
آسیب عمدی و مستقیم به بخشی از بافت بدن همراه است و
موجب خونریزی ،کبودی یا درد میشود؛ بدون اینکه قصد
خودکشی وجود داشته باشد و این رفتار ازنظر اجتماعی قابلقبول
نیست ( .)1رفتارهای خود جرحی غیرخودکشیگرا با استفاده از
روشهایی مانند بریدن پوست ،ضربه زدن ،سوزاندن ،سیخزنی،
خراش دادن یا خالکوبی صورت می گیرد ( .)1 ,6رایج ترین شیوه
در بین رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا بریدگی یا سوزاندن
پوست است ( .)1 ,1این رفتارهای معمولاً در اوایل بزرگسالی آشکار
میشوند (.)1
با وجود همبودی ( )Comorbidityاقدام به خودکشی و
خودجرحی غیرخودکشیگرا ،در بسیاری از تحقیقات برای این
رفتارها پدیدارشناسی متمایزی در نظر گرفته میشود و روشهای
اقدام و میزان مرگ و میر در این دو مورد متفاوت است (.)49 ,0
انگیزه رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا با تنظیم هیجان
مرتبط است ،درحالی که انگیزه افرادی که اقدام به خودکشی می-
کنند با هدف پایان دادن به زندگی خود یا به منظور ایجاد تغییر در
دیگران است ( .)44اقدام به خودکشی با فراوانی کمی اتفاق میافتد؛
اما خودجرحی غیرخودکشیگرا به صورت مزمن و با فراوانی بالایی
روی میدهد و زمانی که به صورت کامل انجام میگیرد با آرامش
و تسکین همراه است ( .)42راهنمای طبقهبندی تشخیصی و آماری
اختلالهای روانی -ویراست پنجم در جهت تمایز قایل شدن بین
این دو رفتار ،پدیده خودجرحی غیرخودکشیگرا را به عنوان
سندرمی که نیازمند مطالعه بیشتر است معرفی کرده است (.)1
شیوع رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا در جمعیت
عمومی  6-1/0درصد گزارش شده است ( )1،44و در پژوهشی
شیوع در نوجوانان  41/2درصد نیز گزارش شده است ( .)49میزان
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا در نمونه های نظامی نسبت
به غیرنظامی بیشتر است ( .)2پژوهشها نشان میدهد - 42/9
 99/9درصد از پرسنل نظامی سابقه حداقل یک بار رفتارهای
خودجرحی غیر خودکشی گرا دارند ( .)41-41به صورتی که برای
ارزیابی خطر خودکشی در جمعیتهای نظامی باید تاریخچه
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا در نظر گرفته شود ( .)9در
مطالعه ای در ایران شیوع خودزنی در سربازان مراجعه کننده به

درمانگاه روانپزشکی  19/9بود ( .)4رفتارهای خودجرحی
غیرخودکشیگرا پیشبین قوی اقدام به خودکشی محسوب میشود
(.)44
شفقت به خود ( )self-compassionمتغیری است که محققان
رابطه آن را با خودجرحی غیرخودکشی گرا موردتوجه قرار دادهاند
( Neff .)22-41سازه شفقت به خود را اینگونه تعریف میکند:
گشوده بودن و همراه شدن با رنجهای خود ،تجربۀ حس مراقبت و
مهربانی نسبت به خود ،داشتن نگرش غیر قضاوتی ( .)29شفقت به
خود شامل داشتن یک نگرش و دیدگاه متعادل نسبت به خود و
تجربههای عاطفی است ( .)29شفقت به خود سه مؤلفه دوقطبی:
مهربان بودن با خود در برابر قضاوت نسبت به خود (Self-
 ،)kindness versus self-judgmentانسانیت مشترک در مقابل
انزوا ( )Common-Humanity versus Isolationو ذهن آگاهی
در برابر همانندسازی افراطی (Mindfulness versus Over-
 ،)identificationرا شامل می شود ( .)21پژوهشها نشان میدهد
شفقت به خود بهطور مثبتی با بهزیستی روانشناختی ،شادکامی،
خوشبینی ،خرد ،ابتکار شخصی و خلاقیت ارتباط دارد (.)21-26
شواهد زیادی نیز نشان میدهد که شفقت به خود با سایکوپاتولوژی
ارتباط منفی دارد ( )94-20و به عنوان عامل محافظ در برابر
اختلالات روانی مختلف عمل میکند ( .)96-99،92همینطور
شواهدی نشان میدهد شفقت به خود عامل محافظتی در برابر
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگراست ( .)41،29،22همینطور
پژوهشها نشان میدهد شفقت به خود با درد و درد ذهنی ارتباط
دارد ( .)91-91در پژوهشی در مراجعهکنندگان به یک بیمارستان
نظامی ،شفقت به خود به صورت معنیداری رفتارهای خودجرحی
غیرخودکشیگرا را پیشبینی کرد (.)40
در کنار نقش محافظتی شفقت به خود ،درد ذهنی ( Mental
 )painمتغیری است که به نظر میرسد میتواند عامل خطر
رفتارهای خودجرحی غیر خودکشی گرا باشد ( .)19-90درد ذهنی
به صورت دامنه از تجربههای ذهنی تعریف میشود که با درک
تغییرات منفی درباره خود و عملکرد آن مشخص میشود که با
احساسهای منفی شدید همراه است ( .)11درد ذهنی شکلی از رنج
روانی است که به صورت احساس شکسته شدن ،زخمی شدن ،از
دست دادن کنترل و آگاهی منفی درباره خود توصیف میشود (.)21
درد ذهنی با گسترهای از اختلالات روانپزشکی مانند افسردگی
( )16،11و اختلال شخصیت مرزی ( Borderline personality
 )11( )disorderمرتبط است .همینطور با علائم روانشناختی و
جسمانی ارتیاط دارد که در عملکرد نرمال فرد تداخل ایجاد میکند
( .)99پژوهش ها نشان میدهد درد ذهنی یکی از عوامل خطر
اندیشهپردازی خودکشی و اقدام به خودکشی محسوب میشود
( .)11-62اما این سؤال پیش میآید که آیا این رابطه یک رابطه
ساده و مستقیم است یا متغیرهای روانشناختی دیگری نیز
میتوانند در این رابطه نقش واسطهای داشته باشند؟ بنابراین با

 / 911خانجانی و همکاران

این تحقیق بر حسب هدف بنیادی و بر اساس شیوه گردآوری
دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی مدل معادلات
ساختاری ( )SEMمیباشد ،که یک روش همبستگی چند متغیری
است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سربازان مراجعه
کننده به درمانگاه روانشناسی و روانپزشکی یک بیمارستان نظامی
در شهر تهران در بین سالهای  4901-4901است .با توجه به
اینکه در  ،SEMحجم نمونه بالاتر از  299مناسب گزارش شده
است ( ،)69نمونه پژوهش شامل  291نفر از سربازان مراجعه کننده
به یک بیمارستان نظامی بود که به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش
 .9پرسشنامه خود-آسیب زني عمدی
 :)Deliberate Self-Harm Inventoryاین ابزار یک پرسشنامۀ
خودگزارشی  41آیتمی است که تاریخچه رفتارهای خود-آسیبی
عمدی به خود را در طول زندگی ارزیابی میکند و شامل :فراوانی،
مدت ،و نوع رفتار خود آسیبرسان (شامل بریدن ،سوزاندن،
خالکوبی ،شکستن استخوان و غیره) میباشد .در این ابزار از
آزمودنی درخواست میشود به مجموعه سوالاتی درباره انواع
رفتارهای خود-آسیبی به صورت بلی یا خیر پاسخ دهد .پایایی
بازآزمایی  9/02و ضریب آلفای کرونباخ آن  9/12گزارش شده
است .همچنین با سایر ابزارهای خودآسیبی بطور معنی داری
همبستگی داشته است .پایایی بازآزمایی و اعتبار سازه ،همگرا و
واگرا این پرسشنامه در نمونههای دانشجویان دوره کارشناسی و
بیماران ،مناسب گزارش شده ( )61،66و این پرسشنامه در تحقیقات
گذشته نیز به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است (.)61،61،61
در ایران ضریب آلفای کرونباخ این ابزار  9/11به دست آمده است
(.)40،61
 .2مقیاس درد ذهني  Orbachو Mikulincer
( :)OMMPاین مقیاس برای شدت درد ذهنی توسط  Orbachو
 Mikulincerدر سال  2999ساخته شده است .این مقیاس دارای
 11ماده است که شامل  0خرده مقیاس؛ تغییرناپذیری ،فقدان
( The
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توجه به نقش محافظتی شفقت به خود در برابر رفتارهای
خودجرحی غیرخودکشی گرا ،شاید در رابطه بین درد ذهنی و
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا نیز نقش میانجی را ایفا کند.
بنابراین با توجه شیوع بالای رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی
گرا در سربازان و نقش آن در افزایش خطر خودکشی ،نقش درد
ذهنی در رفتارهای خودزنی و اقدام به خودکشی ،و نقش محافظتی
شفقت به خود در رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا ،این
پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین
درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا انجام شد.

کنترل ،خودشیفتگی/بیارزشی ،آشفتگی هیجانی ،خشک زدگی/
بهت ،از خود بیگانگی ،سردرگمی ،فاصلهگیری اجتماعی و پوچی
است .در پژوهش اورباخ و میکلینسر ( )2999ضریب بازآزمایی به
فاصله سه هفته در دامنه  9/10تا  9/01به دست آمد .ضریب آلفای
کرونباخ نیز در دامنه  9/16تا  9/06گزارش شده است .همینطور
نتایج روایی همگرا و واگرا نشان داد که  OMMPبا اضطراب،
افسردگی و راهبردهای مقابلهای هیجانمدار رابطه منفی و با
راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار رابطه مثبت داشت ( .)11در ایران
این ابزار از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخوردار بود (.)91
 .9مقیاس شفقت به خود (فرم کوتاه) :این مقیاس
شامل  42گویه است که پاسخهای آن در یک دامنه  6درجهای
لیکرتی از ( 4تقریباً هرگز) تا ( 6تقریباً همیشه) قرار میگیرند .این
مقیاس شامل پرسشهایی مانند « سعی میکنم نسبت به
جنبههایی از شخصیتم که دوست ندارم ،صبور باشم و آنها را درک
کنم» است .این مقیاس سه مولفۀ دو قطبی را در  1زیرمقیاس
مهربانی با خود/خود -قضاوتی (معکوس) ،ذهنآگاهی/
همانندسازی افراطی (معکوس) و اشتراکات انسانی /انزوا (معکوس)
اندازهگیری میکند .فرم کوتاه با فرم بلند همبستگی بالایی
( )r=9/01دارد و پایایی بازآزمایی  9/02گزارش شده است (.)61
در ایران ساختار سه عاملی شفقت به خود در نمونۀ ایرانی تأیید شد،
ضریب آلفای کرونباخ نیز 9/11بدست آمد (.)60
روش اجرا :از سربازان مراجعهکننده به بخشهای
روانشناسی و روانپزشکی یک بیمارستان نظامی پس از احراز
ملاکهای ورود به پژوهش درخواست شد در صورت تمایل به
شرکت در پژوهش ابزارهای پژوهش؛ پرسشنامه خود-آسیبزنی
عمدی ،مقیاس درد ذهنی و شفقت به خود (فرم کوتاه) را تکمیل
نمایند .قبل از تکمیل ابزارها ،توضیحات کامل ،به صورت شفاهی
و کتبی (از طریق ضمیمه کردن یک دستورالعمل همراه با
پرسشنامهها) به شرکتکنندگان داده شد و از اهمیت این پژوهش
در بررسی وضعیت رفتارهای خودجرحی غیرحودکشیگرا در
سربازان و شناخت عوامل مرتبط با آنها صحبت شد .تحصیلات
حداقل سوم راهنمایی ،دامنۀ سنی  26-41سال و رضایت آگاهانه
برای شرکت در پژوهش ملاکهای ورود به پژوهش بودند .عدم
توانایی مراجع در درک و فهم دقیق سؤالات و بیثباتی شدید در
وضعیت روانشناختی به هنگام مراجعه به مرکز ملاکهای خروج از
پژوهش بودند .دادههای به دست آمده ،با آزمونهای همبستگی
پیرسون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری با استفاده از نسخه 29
نرم افزار  SPSSو  Liserl-8.80تحلیل شد.
ملاحظات اخلاقي :در این پژوهش ،تمام سربازان برای
شرکت و عدم تمایل به ادامۀ همکاری در پژوهش آزادی کامل
داشته و قبل از تکمیل پرسشنامه جهت رعایت ملاحظات اخلاقی،
اهداف پژوهش به آنها توضیح داده شد و به آنها اطمینان داده شد
که اطلاعات جمعآوری شده به صورت گروهی تحلیل خواهد شد.

رابطه رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی گرا با درد ذهنی در سربازان 911 /

نتایج

رفتار خود آسیبرسان

فراواني
446

درصد
66/6

سوزاندن پوست با سیگار

10

91/2

سوزاندن پوست با فندک یا کبریت

14

40/1

خالکوبي کلمات روی پوست

91

41/1

خالکوبي طرح یا نشانه روی پوست

14

20/6

خراش دادن

10

12/00

پارگي پوست

62

26/4

مالیدن کاغذ سنباده روی پوست

2

4

پاشیدن اسیدروی پوست

4

9/96

استفاده از مواد شیمیایي مضر برای تمیز کردن پوست

1

2

سیخ زني پوست

90

41/1

فرو کردن شیشه در پوست

21

42/1

شکستن استخوان

40

0/2

کوبیدن محکم سر به چیزی

21

44/1

مشت زدن به خود یا اشیا دیگر

91

41/1

مانع بهبود زخم های خود شدن

41

1/1

سایر روش ها

42

6/1

بریدگي
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 291سرباز با دامنه سنی  41-26سال با میانگین سنی
 29/0±4/1سال در این پژوهش شرکت داشتند که مدرک تحصیلی
 66نفر ( 21/درصد) زیردیپلم 429 ،نفر (  60/1درصد) دیپلم42 ،
نفر ( 6/1درصد) فوق دیپلم و  41نفر ( 1/2درصد) کارشناسی بود.
جدول 4-توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها را بر اساس نوع
رفتار خودجرحی ارتکابی نشان میدهد .نتایج جدول 2-نشان
میدهد که رفتارهای خودجرحی با نمره کلی درد ذهنی (،r=9/99
 )p=9/994و مؤلفههای تغییرپذیری ( ،)p=9/994 ،r=9/26فقدان
کنترل ( ،)p=9/994 ،r=9/26خودشیفتگی (،)p=9/994 ،r=9/20
آشفتگی هیجانی ( ،)p=9/991 ،r=9/40خشک زدگی/بهت
( ،)p=9/991 ،r=9/40از خود بیگانگی (،)p=9/994 ،r=9/21
سردرگمی ( ،)p=9/994 ، r=9/26فاصلهگیری هیجانی (،r=9/92
 )p=9/994و پوچی ( )p=9/991 ، r=9/41رابطه مثبت و معنیدار
دارد ،درحالی که با شفقت به خود ( )p=9/994 ،r=-9/94رابطه
منفی و معنیدار دارد .همینطور شفقت با درد ذهنی (،r=-9/61
 )p=9/994رابطه منفی و معنیدار دارد.

در پژوهش حاضر مدل فرض شده ،رابطه بین درد ذهنی با
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا با میانجیگری شفقت به خود
بررسی شد .در ابتدا پیش فرضهای الگویابی معادلات ساختاری
شامل سطح دادهها برای تمام متغیرها فاصلهای باشد ،نرمال بودن
دادهها ،عدم وجود دادههای پرت ،خطی بودن و عدم وجود همخطی
چندگانه ،بررسی شد که مفروضهها رعایت شده بود .شاخصهای
برازندگی در نتیجه آزمون مدل پیشنهادی در جدول 9-آمده است
که نشان میدهد ،مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخودار است.
همانطور که در شکل 4-مشاهده میکنید ،درد ذهنی ضریب
تأثیر مستقیم ( )ß=9/92 ،t=1/90روی رفتارهای خودجرحی
غیرخودکشیگرا دارد .همینطور شفقت به خود ضریب تأثیر مستقیم
( )ß=9/91 ،t=1/64روی رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا
دارد .با توجه به اینکه در مدل ساختاری ،معناداری ضریب مسیر با
استفاده از مقدار  tمشخص میشود .چنانچه مقدار  tبیش از 4/01
باشد ارتباط دو سازه معنادار است .بنابراین ضریب استاندارد مستقیم
درد ذهنی و شفقت به خود معنیدار است.

 / 911خانجانی و همکاران

جدول .2-میانگین ،انحراف استاندارد ،همبستگی بین رفتارهای خودجرحی ،شفقت به خود و درد ذهنی
.9رفتارهای

1/06

9/11

-

10/06

1/20

 .9درد ذهني

496/19

21/91

.4تغییرناپذیری

41/49

1/11

.5فقدان کنترل

29/16

1/92

.6خودشیفتگي

42/41

1/92

49/21

2/11

.8خشکزدگي/

1/91

9/41

.1ازخود

1/19

2/66

 .91سردرگمي

1/21

2/16

49/11

9/90

∗∗

خودجرحي
.2شفقت

∗∗9/99

∗∗9/26

∗∗9/26

∗∗9/20

∗∗9/40

∗∗9/40

∗∗9/21

∗∗9/26

∗∗9/92

∗∗9/41

به

_

-9/61

-9/66

-9/69

-9/19

-9/21

-9/29

-9/69

-9/10

-9/69

-9/26

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

∗∗

_

∗∗9/09

∗∗9/04

∗∗9/09

∗∗9/11

∗∗9/16

∗∗9/19

∗∗9/11

∗∗9/14

∗∗9/11

-

∗∗9/19

∗∗9/11

∗∗9/61

∗∗9/69

∗∗9/12

∗∗9/19

∗∗9/11

∗∗9/11

-

∗∗9/19

∗∗9/10

∗∗9/66

∗∗9/12

∗∗9/14

∗∗9/11

∗∗9/66

-

∗∗9/69

∗∗9/12

∗∗9/11

∗∗9/12

∗∗9/11

∗∗9/69

-

∗∗9/19

∗∗9/90

∗∗9/12

∗∗9/10

∗∗9/96

-

∗∗9/91

∗∗9/91

∗∗9/96

∗∗9/16

-

∗∗9/12

∗∗9/10

∗∗9/11

-

∗∗9/11

∗∗9/14

-

∗∗9/19

خود

/بيارزشي
.7آشفتگي
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متغیر

M

SD

9

2
-9/94

9

4

5

6

7

8

1

91

99

92

هیجاني

بیگانگي
.99فاصله
گیری اجتماعي
 .92پوچي

1/14

-

9/21

 :Mمیانگین؛  :SDانحراف استاندارد

در پژوهش حاضر برای ارزیابی رابطه میانجی از آزمون بوت
استرپ استفاده شد .بوت استرپ قدرتمندترین و منطقیترین روش
را برای دستیابی اثرات غیرمستقیم فراهم میآورد .در نتیجه این
روش اگر حد بالا و پایین درصد برای مسیر میانجی هم علامت
باشد (هر دو مثبت یا هر دو منفی) و یا مقدار صفر بین این دو حد

قرار نگیرد ،مسیرعلی غیر مستقیم معنیدار است .حد بالا و پایین
آزمون بوت استروپ به ترتیب  9/44و  9/99به دست آمد ،بنابراین
مسیر درد ذهنی با رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا با
میانجیگری شفقت با ضریب استاندارد  9/22در سطح p<9/96
معنیدار است.

جدول .9-شاخص های برازش مدل میانجی شفقت به خود در رابطه بین درد ذهنی و رفتارهای خود جرحی
شاخص ها
نمرات

X2 /df

CFI

IFI

AGFI

GFI

NFI

PNFI

RMSEA

2/0

9/04

9/04

9/19

9/01

9/02

9/09

9/91

شکل .9-مدل میانجی شفقت به خود در رابطه بین درد ذهنی و رفتارهای خود

جرحی ( :NSSIرفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا؛  :SCشفقت به خود؛  :MPدرد

ذهنی)

بحث
نتایج نشان داد که درد ذهنی دارای همبستگی مثبت و
معنیداری با رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا است و
پیشبینی کننده معتبری در مدل تحلیل مسیر برای خودجرحی
غیرخودکشیگرا بود .این نتیجه همسو با پژوهش مولایی و
مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،4تیر 9911

همکاران که نشان دادند درد روانشناختی با تاریخچه رفتارهای خود
جرحی غیرخودکشیگرا رابطه مثبتی دارد ( ،)19همچنین این نتایج
با پژوهشهای  Nahalielو همکاران ( )12و  Soumaniو
همکاران ( )14همسو است .در تبیین این نتایج میتوان گفت وقتی
افراد درد ذهنی را تجربه میکنند یک حالت ناخوشایند از خودآگاهی
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زیاد در مورد بیکفایتی خود را تجربه میکنند و از رفتارهای خود
جرحی برای کاهش این حالت ناخوشایند استفاده میکنند .درد
ذهنی باعث ایجاد ناامیدی و شکلی از پوچی به دلیل فقدان معنا در
زندگی و در ادراک از خود تغییر منفی ایجاد میکند و سربازان با
استفاده از رفتارهای خودجرحی که نقش تقویت منفی را دارد این
پوچی و ناامیدی را کاهش میدهند .همچنین در تبیین این نتایج
میتوان گفت اقدام به رفتارخودجرحی باعث تخفیف احساس
شکسته شدن ،جریحهدارشدن ،از دست دادن کنترل ،اسناد منفی
در مورد خود ،پریشانی روانی شدید و رنج شخصی شود.
همینطور نتایج این پژوهش نشان داد که شفقت به خود به
طور منفی با خودجرحی غیرخودکشیگرا ارتباط دارد و پیشبینی
کننده معتبری در مدل تحلیل مسیر برای خودجرحی غیرخودکشی-
گرا بود .این نتایج همسو است با پژوهش  Xavierو همکاران ()41
که نشان دادند شفقت به خود با رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی-
گرا دارای همبستگی منفی و معنیداری است و بعنوان یک عامل
محافظتی در برابر آن معرفی شده است .همچنین همسو با پژوهش
 Jiangو همکاران ( )29است که نشان دادند در گروه با رفتارهای
خودجرحی غیرخودکشیگرا میانگین شفقت به خود به طور
معنیداری بالاتر از گروه کنترل بود .دیگر پژوهشهای همسو و
مرتبط با این نتیجه Hasking ،و همکاران ( Cleare ،)22و
همکاران ( )24میباشند .همینطور یافتههای این پژوهش با یافته-
های پژوهش بشرپور و همکاران ( )40در مراجعهکنندگان به یک
بیمارستان نظامی همسو است که نتایج نشان داد شفقت به خود
به طور منفی و معنیدار با رفتارهای خودجرحی مراجعان به
بیمارستان نظامی رابطه دارد و این رفتارها را پیش بینی میکند.
در تبیین این یافته میتوان گفت که شفقت به خود به طور
معنیداری با عملکردهای روانشناختی مثبت از قبیل عواطف مثبت،
مهارتهای مقابلهای سالم ،رضایت زندگی ،ارتباطات اجتماعی
رابطه مثبت دارد ،و بعنوان یک عامل محافظت در برابر طیف
وسیعی از مشکلات سلامت روان (مانند شرم ،خود انتقادی ،نشخوار
فکری ،میل به انزوا ،مهارتهای مقابلهای ناسازگار و افسردگی)
معرفی شده است ( .)12 ,94،14افرادی که از شفقت به خود بالایی
برخوردار هستند وقتیکه رویدادهای منفی را تجربه میکند ،نسبت
به خود مهربان هستند و کمتر به قضاوت منفی در مورد خود می-
پردازند ،آنها تجربه این رویدادها را تجربۀ مشترک بشری میدانند
و خود را جدای از دیگران نمیدانند .همچنین افرادی که شفقت به
خود بالایی دارند در برابر رویدادهای منفی ،ذهنآگاه هستند و خود
را با افکار ،احساسها ،رفتارها و حسهای بدنی ناشی از رویدادهای
منفی همسان نمیدانند و با آنها همانندسازی افراطی نمیکنند
(.)19
مدل تحلیل مسیر نشان داد که شفقت به خود میانجی معنی-
داری بین رابطه درد ذهنی با رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا
است .این یافته به طور مستقیم در پژوهشهای دیگر نشان داده

نشده است اما مرتبط با نتایج  Xavierو همکاران است که نشان
دادند شفقت به خود میانجی معنیداری بین علایم افسردگی و
رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگراست ،به گونهای که در افراد
با سطوح افسردگی مساوی ،افرادی که سطوح بالاتری از شفقت به
خود دارند میزان رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرای کمتری
داشتند ( )41همچنین در پژوهش  Haskingو همکاران نشان داده
شد که شفقت به خود میانجی معنیداری بین عواطف منفی و
ایدهپردازی رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا و خودکشی است
اما برای رابطه بین عواطف منفی و رفتارهای خودجرحی
غیرخودکشی میانجی معنیداری نبود که این یافته ناهمسو با نتایج
این پژوهش است ( .)22در تبیین این یافتهها میتوان گفت افرادی
که درد ذهنی را تجربه میکنند ولی از شفقت به خود بالایی
برخوردارند ،بهواسطه اینکه شفقت به خود میتواند بهعنوان یک
شیوه تنظیم هیجان در نظر گرفته شود ( )11که در آن به احساسها
و هیجانهای منفی با آگاهی نگریسته میشود و حسی از تجربه
مشترک بشری را در فرد پدید میآورد ،احتمال بروز رفتارهای خود
جرحی را کاهش میدهد .از سوی دیگر افرادی که درد ذهنی را
تجربه میکنند اما شفقت به خود کمتری دارند نسبت به خود
بهگونهای خصمانه و خودانتقادگرانه رفتار میکنند ،احساسها ،افکار
و ارزش خود را رد میکنند ،خود را منزوی و جدا از دیگران میدانند،
و وجود شکستهای خود را شرمآور تلقی میکنند ،بنابراین احتمال
رفتارهای خودجرحی در آنها بیشتر است .مولفههای خود مهربانی،
ذهنآگاهی و احساس داشتن تجربه مشترک با دیگران ،عوامل
محافظتی مهمی برای کاهش رفتارهای خودجرحی غیرخودکشی-
گرا هستند در حالی که خودانتقادی و انزوا از عوامل خطر برای
اقدامات خودجرحی هستند ( .)41شفقت به خود به سربازان کمک
میکند که تجربههای درونی خود را با پذیرش نظاره کنند تا از دام
اجتناب تجربهای رهایی یابند و رابطه خود با افکار و احساسات
دردناک را به نحوی تغییر دهند تا تأثیر و نفوذ آنها بر زندگیشان
کمتر شود و بنابراین احتمال اقدام به رفتارهای خودجرحی را کاهش
میدهد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به روش نمونهگیری
در دسترس و طرح تحقیق همبستگی اشاره کرد .پیشنهاد میشود
در مطالعات بعدی محدودیتهای این مطالعه مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به اینکه این پژوهش با استفاده از طرح همبستگی صورت
گرفته است ،پیشنهاد میشود برای درک بهتر عوامل تأثیرگذار در
رابطه درد ذهنی و رفتارهای خودجرحی از طرحهای آزمایشی با
کنترل بیشتر مانند اثریخشی مداخلههای مبتنی بر شفقت بر کاهش
درد ذهنی و خودجرحی استفاده شود .از آنجا که رابطه بین درد
ذهنی و رفتارهای خودجرحی پیچیده و چندبعدی است پیشنهاد
میشود که در مطالعات آتی به بررسی سایر متغیرهای روانشناختی
و شخصیتی مانند تحمل پریشانی ،افکار و اندیشهپردازی خودکشی
و خلقوخو که میتوانند در رابطه بین درد ذهنی و رفتارهای
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 نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
• اثربخشی مداخلات مبتنی بر شفقت در برنامههای پیشگیری
خودجرحی غیرخودکشیگرا در آموزش و مداخلات بر روی سربازان
.بکار برده شود
• بررسی درد ذهنی در سربازان بعنوان یکی از ضرورت های مهم
. توصیه میشود،برای غربالگری خودجرحی سربازان
• رفتارهای خودجرحی غیرخودکشیگرا یکی از فاکتورهای مهم
آسیبرسان در سربازان است که نیازمند مداخله و توجه بیشتر در
.پادگانهای آموزشی هستند
• غربالگری اولیه سربازان از نظر رفتارهای خودجرحی
.غیرخودکشیگرا ضرورت دارد
 بدین وسیله از همه سربازان شرکتکننده:تشکر و قدرداني
.در این پژوهش تشکر و قدردانی می گردد

.خودجرحی نقش میانجی یا تعدیلکننده ایفا کنند پرداخته شود

نتیجهگیری
در مجموع رفتارها خودجرحی غیرخودکشی گرا یکی از
نگرانیهای جدی سلامت روان است که بهطور بالقوه با پیامدهای
 از سوی دیگر نتایج.آسیبشناسی روانی شدیدی همراه است
پژوهش حاضر نشان داد که درد ذهنی عامل خطری در اقدام به
رفتارهای خودجرحی است که میتواند با میانجیگری سازه شفقت
 انتقادی و-  شفقت به خود با کاهش خود.به خود تعدیل شود
افزایش تحمل رنج در سربازان میتواند باعث کاهش رفتارهای
.خودجرحی غیرخودکشیگرا می شود
 ارائه ایده و طرح اولیه و تحلیل و تفسیر:نقش نویسندگان
دادهها توسط عاشوری و خانجانی و جمع آوری دادهها و تکمیل
.پرسشنامهها توسط اسمری برده زرد و موسوی اصل انجام پذیرفت
همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله یا بازنگری آن سهیم بودند
 مسئولیت دقت و صحت مطالب،و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
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