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Abstract
Aim: This study aimed to determine the mediating role of experiential
avoidance and emotion regulation difficulties in the relationship between
defense mechanisms and adolescent suicidal ideation. Method: The study was
descriptive-correlational and the statistical population of this study included
all adolescents in Karaj in the fall of 2019, of which 270 adolescents aged 15
to 18 years (125 boys and 143 girls) were selected by available sampling
method from educational areas 3 and 7. The study tools were included Defense
Style Questionnaire-40 by Andrews et al., (1993) (DSQ-40); Emotion
Regulation Difficulty Scale by Gratz & Roemer (2004) (ERDS);
Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire by Gámez et al.,
(2011) (MEAQ) and Suicide Cognitions Scale by Rudd et al. (2010) (SCS).
Structural equation modeling was used to analyze the data. Results: In the
present study, the direct relationship between mature (β=-0.348, P=0.001) and
immature (β=-0.440, P=0.001) mechanisms with suicidal ideation was
significant. The direct relationship between experimental avoidance with
suicidal ideation was significant (β=-0.224, P=0.001). The direct relationship
between emotion regulation difficulty and suicidal ideation was significant
(β=0.439, P=0.001). The indirect relationship between mature defense
mechanisms and suicidal ideation was significant (β=-0.295, P=0.001). The
indirect relationship between immature defense mechanisms and suicidal
ideation was significant (β=0.314, P=0.001). Conclusion: Based on the
results of the present study, it is suggested that in the treatment of suicidal
adolescents, defense mechanisms, experiential avoidance, and emotion
regulation strategies be considered.
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جامعه آماری این پژوهش شامل تمام نوجوانان شهر کرج در پاییز سال  1398بود که از میان آنها به
روش نمونهگیری در دسترس از مناطق آموزشی  3و  270 ،7نوجوان  15تا  18سال ( 125پسر و 143
دختر) انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامة سازوکارهای دفاعی 40-آندروز و همکاران ()1993
)(DSQ-40؛ پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روئمر ((ERDS) )2004؛ پرسشنامة اجتناب
تجربی چندبعدی گراتز و همکاران ( (MEAQ) )2011و مقیاس شناختهای خودکشی رود و همکاران
( (SCS) )2010بود .برای تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتهها :در
پژوهش حاضر رابطة مستقیم سازوکارهای پخته ( )P=0/001 ،β=-0/348و ناپخته ( )P=0/001 ،β=-0/440با
افکار خودکشی معنادار بود .رابطة مستقیم اجتناب تجربی با افکار خودکشی معنادار بود (.)P=0/001 ،β=-0/224
رابطة مستقیم دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=0/439رابطة غیرمستقیم
سازوکارهای دفاعی پخته با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/295رابطة غیرمستقیم سازوکارهای
دفاعی ناپخته با افکار خودکشی معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=0/314نتیجهگیری :براساس نتایج حاصل از پژوهش
حاضر پیشنهاد میشود در درمان نوجوانان خودکشیگرا سازوکارهای دفاعی ،اجتناب تجربی و راهبردهای
تنظیم هیجان در آنها مدنظر قرار گیرد.
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مقدمه
خودکشی1یکی

از مشکالت عمده سالمت عمومی و عامل مرگ و میر حدود  800هزار تا یک
میلیون نفر در سال در سراسر جهان و دومین عامل مرگ و میر در سنین  15تا  29سال است
(راجرز ،رینگر و جوینر .)2018 ،در میان عوامل خطر مختلف ،افکار خودکشی بهعنوان یکی از
نیرومندترین پیشبینیکنندههای رفتار خودکشی در نظر گرفته شده است (تیسمان ،فورکمن،
برایلوکایا ،سیگمن ،گالسمر و مارگراف2018 ،؛ دامیس ،دمنچ ،کارپنا ،نامیاما ،نیوا -سیلوا و لورت
دی موال.)2020 ،
2
برخی از پژوهشگران سعی بر آن داشتهاند که به بررسی و تبیین رابطة سازوکارهای دفاعی و
خودکشی بپردازند (کرامر و پورسلی .)2016 ،از نظر کولمن ( )2009سازوکارهای دفاعی الگویی
از احساسات ،تفکر و رفتارهایی است که در پاسخ به ادراک خطر روانی برانگیخته میشوند و فرد
را به اجتناب از آگاهی هشیار یا تعارضهای درونی یا اضطرابی برخاسته از آمال و آرزوها قادر
میسازد .پالتچیک ( )1997به دفاعهای شخصیت به عنوان ریشة هیجانهای اساسی مینگرد؛
همچنانکه هیجانها ،احساسات و عواطف بخش عمده شخصیت انسان را تشکیل میدهند (عبدی
و پاک .)2019 ،در واقع سازوکارهای دفاعی رفتارهای مقابلهای و تنظیم هیجانی را تسهیل
مینمایند (وایالنت.)2012 ،
برخی از نظریه پردازان الگوی سلسله مراتبی از سازوکارهای دفاعی براساس میزان بلوغ یافتگی
آنها پیشنهاد کردهاند که دفاعهای پخته3یا انطباقی ،روانرنجور و ناپخته را در یک پیوستار
دربرمیگیرد .دفاعهای پخته تاحد امکان به شیوهای مؤثر و منطقی کنار آمدن آگاهانه با تنشزاها
و کاهش تعارض را فراهم میکنند .زمانیکه افراد با دفاعهای روانرنجور 4که حد وسط این
پیوستار قرار دارند ظاهر میشوند ،با تعارضها یعنی افکار ،احساسات ،تمایالت ،خاطرات و ترسها
به وضوح و آگاهانه مواجه نمیشوند که منجر به کارکرد روانرنجور از جمله نگرانی و اضطراب
مفرط وعدم کنترل بر موقعیت میشود .زمانیکه دفاعهای ناپخته5مورد استفاده قرار میگیرند
افراد به شیوهای ناخودآگاه با تعارضها مواجه میشوند و قادر به دسترسی به تنشزاها ،تکانهها،
افکار ،عواطف یا مسئولیتهای خود نیستند که منجر به تحریف در ادراک از خود و دیگران و
اسناد احساسات خصومتآمیز به علل بیرونی میشود (وایالنت.)1994 ،
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در این راستا ،آفتاب ،برماس و ابوالمعالی الحسینی ( )1399پیشنهاد کردند عواطفی نظیر
احساس شرم و گناه از تعارضهای ناهشیار ناشی میشوند که موجب متوسل شدن شخص به
سازوکارهای دفاعی مختلف میشوند .افراد خودکشیگرا که از دفاعهای ناسازگارانه استفاده کرده
یا از عواطف ناخوشایند درونی اجتناب میکنند با گذشت زمان ناچاراً به دلیل رفتارهایی که از
خود بروز می دهند با شدت بیشتری با این عواطف روبرو شده و از آنجا که از توانایی مقابلة انطباقی
و سازگار برخوردار نیستند و به تنشها پاسخهای مناسبی نمیدهند ،خشم را متوجه خود ساخته
و درگیر افکار خودکشی میشوند .پوالها ،مککلوسکی ،بریکمن ،فائوبر و کوکارو ( )2016دریافتند
درگیر شدن در سازوکارهای دفاعی ناپخته ،پرخاشگری را منجر میشود که شکل ابتداییتری از
رفتارهای اجتماعی است و افرادیکه به دفاعهای ناپخته و روشهای مقابلهای ناسازگارانه حل
تعارض یا تنظیم هیجان متوسل میشوند احساس گناه و ندامت را نسبت به خود تجربه میکنند.
در این افراد نقص در تنظیم هیجان منجر به توقف فرایندهای پردازش شناختی الزم برای پاسخ-
دهی بهوسیلة یک سازوکار دفاعی پخته میشود.
ناتوانی در تنظیم هیجانها منجر به راهبردهای مقابلهای ناسازگارانهای نظیر خودکشی میشود
(برتون و مکگلینچی .)2019 ،از نظر گراتز و روئمر ( )2004تنظیم هیجانی مفهومی چندبعدی
است که شامل  )1آگاهی و فهم هیجانها )2 ،پذیرش هیجانها )3 ،توانایی کنترل رفتارهای
تکانش گرانه و رفتار کردن در تطابق با اهداف مورد نظر در زمان تجربة هیجانهای منفی)4 ،
توانایی استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی درست در موقعیتها به طور انعطافپذیر در تنظیم
پاسخ های هیجانی به منظور رسیدگی به اهداف و مقتضیات محیطی .عدم وجود تقریبی هر یک
یا همه این تواناییها منجر به دشواریهای تنظیم هیجان1یا بدتنظیمی هیجانی میشود.
در این راستا ،قاسمی نواب ،امیری و آزاد مرزآبادی ( )1396پیشنهاد کردند توانایی مقاومت در
برابر هیجان منفی و راهبردهای مقابلهای که فرد در برابر هیجانهای منفی به کار میگیرد،
احتمال بیشتری دارد آسیبپذیری آنها نسبت به خودکشی را افزایش دهد .نیاسیو ،فانگ،
رودریگوز و روزنتال ( )2018پیشنهاد کردند دشواری تنظیم هیجان افکار و رفتار خودکشیگرا را
موجب می شود؛ افکار خودکشی ممکن است یک راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه باشد که در
مقابله با پریشانی حاد تظاهر می یابد در حالیکه اقدام به خودکشی رفتاری تکانشگرانه است که
در مقابله با برانگیختگی شدید هیجانی منفی و مزمن رخ میدهد ،درحالیکه ترس از درد جسمانی
و هیجانی کاهش و ظرفیت فرد برای رفتارهای تکاشگرانه افزایش یافته است .رادالس ،شورت و
اِسکیمیت ( ) 2019با تأکید بر نقش بدتنظیمی هیجانی در خودکشی چنین اظهار داشتند که
1
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دشواری در مهارتهای تنظیم هیجان در مقابله با هیجانهای منفی در هم شکننده به رفتارهای
خودآسیب رسان نظیر خودکشی منجر میشود.
براساس الگوی انعطافپذیری روانشناختی 1که به عنوان توانایی برقراری ارتباط کامل با
موقعیت کنونی و اندیشهها و احساسات موجود در آن بدون وجود سازوکارهای دفاعی تعریف
شده است ،حاصل اجتناب تجربی2است (هایز ،اِستروسال و ویلسون )2012 ،که فرار از هیجانها،
اندیشهها و احساسات ناخواسته در افراد دچار دشواریهای تنظیم هیجانی تعریف شده است و
در نهایت آشفتگی روانشناختی و خودکشی را موجب میشود (برتون و مکگیلینچی.)2019 ،
اجتناب تجربی بهعنوان راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه در نظر گرفته شده که رفتارهای
اجتنابی و رفتارهای گسسته جهت گریز ،اجتناب یا تعدیل تجربههای هیجانی ناخواسته را
دربرمیگیرد (ویس ،گراتز و الوندر.)2015 ،
در این راستا ،اِلیس و رافینو ( )2016نتیجه گرفتند اجتناب تجربی فرآیندی است که به واسطة
آن آشفتگی هیجانی و درماندگی در فرد خودکشیگرا تسریع میشود ،به طوری که شخص با
دست زدن به خودکشی سعی دارد به حس مبرم ناامیدی و رنج تحملناپذیر خود پایان دهد.
راش ،براون ،میشل و کوکویکز ( )2017پیشنهاد کردند که تجارب درونی ناخوشایند بخش طبیعی
و اجتناب ناپذیر وجود انسان است و تالش برای اجتناب از این تجارب به جای کاهش یا از بین
بردن آن ،درد و رنج هیجانی را افزایش میدهد و در نهایت خودکشی را موجب میشود .سپهری-
نژاد و حاتمیان ( )1397چنین نتیجه گرفتند که دشواری تنظیم هیجان به عنوان آسیبپذیری
هیجانی و اجتناب تجربی که در مقابل پذیرش قرار میگیرد به معنای تمایل فرد به پذیرش افکار،
هیجانها و تظاهرات رفتاری بدون تالش برای اجتناب از آنها است و توان پیش بینی افکار
خودکشی را دارد.
به نظر میرسد به کارگیری سازوکارهای دفاعی ناسازگارانه نه تنها موجب بدتنظیمی هیجانی
میشود بلکه سبک اجتنابی را در فرد به وجود میآورد که موجب اجتناب از افکار و هیجانهای
منفی و تخریبکننده میشود و در دراز مدت به دلیل عدم حل و فصل هیجانهای منفی اجتناب
رفتاری اندیشهپردازی خودکشی را موجب شده و به همین دلیل بررسی این متغیرها در نوجوانان
بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میافزاید .با نگاهی بر آنچه که عنوان شد شاید بتوان الگویی
را طراحی کرد که در آن سازوکارهای دفاعی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم به واسطة
دشواری در تنظیم هیجانی و اجتناب تجربی ،افکار خودکشی را پیشبینی کند .از اینرو ،هدف
1
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پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای اجتناب تجربی و دشواریهای تنظیم هیجان در رابطة بین
سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود.
روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعة آماری
این پژوهش شامل تمام نوجوانان شهر کرج در پاییز سال  1398بود که از میان آنها از مناطق
آموزشی  3و  ،7با در نظر گرفتن تعداد  18نفر شرکت کننده به ازای هر متغیر مشاهده شده
(تعداد  15متغیر) (کالین 270 ،)2016 ،نفر به روش نمونهگیری در دسترس به صورت حضوری
انتخاب شدند .معیارهای ورود به پژوهش شامل سن  15تا  18سال ،اقامت در شهر کرج ،عدم
وجود معلولیتهای جسمانی و ابتالء به بیماریهای مزمن و مصرف دارو به خاطر وضعیت
جسمانی و روانی خود ،بستری نشدن در طول سال گذشته به خاطر وضعیت جسمانی و روانی و
عدم دریافت رواندرمانی به طور همزمان و در طول یک سال گذشته بود .معیار خروج از پژوهش
پاسخگویی ناقص به پرسشنامهها و مخدوش بودن آنها بود.
ابزار پژوهش
پرسشنامة سازوکارهای

دفاعی140-

) .(DSQ-40پرسشنامة سازوکارهای دفاعی40-

اندروز ،سینگ و بوند ( )1993شامل  40عبارت است که  20سازوکار دفاعی را در سه سطح
پخته ،روانرنجور و ناپخته را در یک طیف  9درجهای لیکرت از کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم=
 9مورد ارزیابی قرار میدهد .اندروز و همکاران ( )1993ضرایب آلفای کرونباخ را برای خرده
مقیاسهای پخته ،روان رنجور و ناپخته در دو گروه سالم و اضطرابی به ترتیب  0/58 ،0/68و
 0/80گزارش کردند .در پژوهش اندروز و همکاران ( )1993بیماران دچار اختاللهای اضطرابی
نسبت به افراد سالم تفاوت معناداری را در سازوکارهای پخته ( ،)P>0/05 ،F=-0/95روانرنجور
( )P>0/05 ،F=0/40و ناپخته ( )P>0/05 ،F=0/44نشان دادند که حاکی از روایی افتراقی این
ابزار بود .حیدرینسب ،منصور ،آزاد فالح و شعیری ( )1386برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
 0/81و  0/87و همبستگی این ابزار را با پرسشنامة تجدیدنظر شدة شخصیت نئو2در دامنهای از
 0/28تا  0/34بهعنوان شاخصی از روایی این ابزار رضایتبخش گزارش کردند .ضریب آلفای

1

2

. Defense Style Questionnaire-40

. Neo Personality Inventory–Revised
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کرونباخ برای  3خرده مقیاس پخته ،ناپخته و روانرنجور در پژوهش حاضر به ترتیب 0/91 ،0/70
و  0/67به دست آمد.
پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان .(ERDS)1پرسشنامة دشواری در تنظیم هیجان گراتز
و روئمر ( )2004شامل  36گویه است که  6خرده مقیاس عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری
در انجام رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل تکانه ،فقدان آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به
راهبردهای تنظیم هیجانی ،عدم وضوح هیجانی را در یک مقیاس لیکرت  5درجهای از خیلی
بهندرت=  ،1گاهگاهی=  ،2تقریباً=  ،3بیشتر اوقات=  4تا همیشه=  5مورد ارزیابی قرار میدهد.
در پژوهش خانزاده ،سعیدیان ،حسین چاری و ادریسی ( ) 1391شاخص روایی کیزر -میر
 0/91به دست آمد و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،هشت عامل را برای این مقیاس آشکار
ساخت که شش عامل آن با خرده مقیاس های پیشین هماهنگ بود و دو عامل دیگر ،به دلیل
بارگذاری تنها یک گویه حذف شد .خانزاده و همکاران ( )2012برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ
را ،بین  0/86تا  0/88گزارش کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر 0/86
به دست آمد.
پرسشنامة اجتناب تجربی چندبعدی .(MEAQ) 2پرسشنامة اجتناب تجربی گامز،
چمیلوسکی ،کوتو و واتسون ( )2011شامل  62گویه است که  6خردهمقیاس اجتناب رفتاری،
پریشانی گریزی ،تعویق ،حواسپرتی/فرونشانی ،انکار/سرکوبی ،تحمل پریشانی را در یک طیف
لیکرت  6درجهای از شدیداً مخالفم=  ،0تقریباً مخالفم=  ،1کمی مخالفم=  ،2کمی موافقم= ،3
موافقم=  4تا کامالً موافقم=  5مورد ارزیابی قرار میدهد .گامز و همکاران ( )2011ضرایب آلفای
کرونباخ را در نمونههای مختلف  0/91تا  0/95و همبستگی این ابزار را با پرسشنامة تعهد و عمل
برابر با  0/74به عنوان شاخصی از روایی مناسب گزارش کردند .در پژوهش جنبشی و ابوالمعالی
الحسینی ( )2017با انجام تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة اجتناب تجربی چندبعدی ،شاخصهای
مجذور کا برابر با  ،2/54شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با  ،0/60شاخص
برازش تطبیقی برابر با  ،0/92شاخص نکویی برازش برابر با  0/92و شاخص نکویی برازش تطبیقی
برابر با  0/82و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/89بهدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای
این ابزار در پژوهش حاضر  0/88به دست آمد.

1

2

. Emotion Regulation Difficulties
Scale

. Multidimensional Experiential
Avoidance Questionnaire
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مقیاس شناختهای خودکشی .(SCS)1مقیاس شناختهای خودکشی رود و همکاران ()2010
شامل  18گویه است که  3خرده مقیاس منفور بودن ،غیرقابل تحمل بودن و غیرقابل حل بودن
را در یک مقیاس  5درجهای لیکرت از «کامالً مخالف=  »1تا «کامالً موافق=  »5مورد ارزیابی قرار
میدهد (اِلیس و رافینو .)2015 ،اِلیس و رافینو ( )2015در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ
 0/95و  0/97و همبستگی این ابزار را با مقیاس بک برای افکار خودکشی در دامنهای از  50تا
 0/65به عنوان شاخصی از روایی همزمان ابزار گزارش کردند .در پژوهش محمودنژاد ،کربالیی
محمد میگونی و ثابت ( )2018با انجام تحلیل عاملی تأییدی مقیاس شناختهای خودکشی،
شاخصهای مجذور کا برابر با  ،125/96شاخص ریشة خطای میانگین مجذورات تقریب برابر با
 ،0/90شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،0/92شاخص نکویی برازش برابر با  0/92و شاخص نکویی
برازش تطبیقی برابر با  0/87و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  0/82به دست آمد .ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/94به دست آمد.
روش اجرا
پس از انتخاب داوطلبانة شرکتکنندهها و توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانة آنها،
شرکتکنندهها بهصورت فردی و تنها در حضور پژوهشگر به پرسشنامهها پاسخ دادند .پژوهشگر در
زمان تکمیل پرسشنامهها حضور داشت تا به سؤالهای احتمالی شرکتکنندهها و هرگونه ابهامات
در متن و دستورالعمل پرسشنامهها پاسخ دهد .جهت تحلیل دادهها از روش مدلیابی معادالت
ساختاری و نرمافزار  Amos-24 ،SPSS-24و برآورد بیشینه احتمال استفاده شد.
یافتهها
در پژوهش حاضر میانگین سنی افراد شرکتکننده  18/95و انحراف معیار آن  6/87بود 125 .نفر
( 46/3درصد) پسر و  143نفر ( 53/0درصد) دختر شرکت داشتند و  2نفر ( 0/7درصد) جنسیت
خود را گزارش نکرده بودند.
جدول  .1چولگی ،کشیدگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیرها
سازوکارهای دفاعی پخته
سازوکارهای دفاعی ناپخته

چولگی

کشیدگی

ضریب تحمل

تورم واریانس

-0/502
-0/446

0/492
0/382

0/463
0/397

2/16
2/51
1

. Suicide Cognitions Scale
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سازوکارهای دفاعی روانرنجور
اجتناب رفتاری
پریشانی گریزی
تعویق
حواسپرتی
انکار /سرکوبی
تحمل پریشانی
عدم پذیرش
رفتار هدفمند
کنترل تکانه
آگاهی هیجانی
دسترسی محدود ...
وضوح هیجانی
افکار خودکشی
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0/657
0/670
-0/019
0/314
0/469
0/799
-0/227
-0/279
0/502
-0/063
0/011
-0/162
-0/110
-0/861

-0/728
0/438
0/522
0/200
0/617
-0/042
0/423
-0/180
0/022
-0/020
-0/068
-0/261
0/225
0/234

0/416
0/253
0/246
0/420
0/374
0/610
0/345
0/444
0/387
0/291
0/698
0/306
0/467
-

2/40
3/95
4/06
2/38
2/67
1/63
2/90
2/25
2/58
3/43
1/43
3/27
2/10
-

جدول  1نشان میدهد که توزیع دادههای تک متغیری در پژوهش حاضر نرمال است ،زیرا که
شاخص های مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ کدام از متغیرهای پژوهش خارج از محدود ± 2
نیست .همچنین ارزیابی مقادیر ضریب تحمل و تورم واریانس نشان میدهد که مفروضة هم خطی
بودن در بین متغیرهای پیش بین برقرار بود .ارزیابی مقادیر کشیدگی و چولگی اطالعات مربوط
به فاصله مهلنوبایس1و بررسی نمودار باکس پالت و حذف دادههای پرت در نهایت نشان داد که
توزیع دادههای چند متغیری نرمال است (مقادیر چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با  0/641و
 -0/198بود).

1

). Mahalanobis distance (D

191

راضیه نیک فالح و ارسالن برکت

نقش واسطهای دشواریهای تنظیم هیجانی و اجتناب...

شکل  .1مدل ساختاری برازش شده متغیرهای پژوهش
جدول  .2ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش
ضرایب مسیر کل
سازوکار پخته -افکار خودکشی
سازوکار ناپخته -افکار خودکشی
سازوکار روانرنجور -افکار خودکشی
سازوکار پخته -اجتناب تجربی
سازوکار ناپخته -اجتناب تجربی
سازوکار روانرنجور -اجتناب تجربی
سازوکار پخته -دشواری تنظیم هیجان
سازوکار ناپخته -دشواری تنظیم هیجان
سازوکار روانرنجور -دشواری تنظیم هیجان
ضرایب مسیر مستقیم
اجتناب تجربی -افکار خودکشی
دشواری تنظیم هیجان -افکار خودکشی

b
-0/526
0/225
-0/112
0/278
-0/134
0/189
-0/187
0/060
-0/015

β
-0/348
0/440
-0/077
0/315
-0/451
0/224
-0/511
0/485
-0/044

S.E
0/067
0/070
0/080
0/079
0/089
0/103
0/076
0/080
0/101

Sig
0/001
0/001
0/370
0/001
0/001
0/055
0/001
0/001
0/721

b
-0/385
1/80

β
-0/224
0/439

S.E
0/056
0/060

Sig
0/001
0/001

جدول  2نشان میدهد رابطة مستقیم سازوکارهای پخته ( )P=0/001 ،β=-0/348و ناپخته
( )P=0/001 ،β=-0/440با افکار خودکشی به ترتیب منفی و مثبت و معنادار بود .رابطة مستقیم
اجتناب تجربی با افکار خودکشی منفی و معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/224رابطة مستقیم
دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود (.)P=0/001 ،β=0/439
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جدول  .3ضرایب مسیر غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش
ضرایب مسیر غیرمستقیم

b
-0/446
0/161
-0/100

سازوکار پخته -افکار خودکشی
سازوکار ناپخته -افکار خودکشی
سازوکار روانرنجور -افکار خودکشی

β
-0/295
0/314
-0/070

Sig
0/001
0/001
0/241

S.E
0/053
0/060
0/054

جدول  3نشان میدهد رابطه غیرمستقیم سازوکارهای دفاعی پخته با افکار خودکشی منفی و
معنادار بود ( .)P=0/001 ،β=-0/295رابطة غیرمستقیم سازوکارهای دفاعی ناپخته با افکار
خودکشی مثبت و معنادار بود (.)P=0/001 ،β=0/314
جدول  .4شاخصهای برازندگی الگوی ساختاری پژوهش
شاخصهای
برازندگی
الگوی ساختاری
اصالح شده
قابل
مقادیر
قبول

χ2

df

χ2/df

RMSEA

PNFI

PCFI

IFI

CFI

203/62

77

2/64

0/79

0/591

0/609

0/950

0/949

P<0/05

-

<3

<0/08

>0/5

>0/5

>0/90

>0/90

جدول  4نشان میدهد با اصالح الگوی اولیه اندازهگیری و ساختاری شاخصهایی برازندگی به
دست آمده که از برازش قابل قبول الگو با دادههای گردآوری شده حمایت میکنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای اجتناب تجربی و دشواریهای تنظیم هیجان در رابطة
بین سازوکارهای دفاعی با افکار خودکشی نوجوانان بود .در پژوهش حاضر رابطة مستقیم
سازوکارهای دفاعی پخته منفی و معنادار و ناپخته با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود .این
نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای آفتاب و همکاران ( )1399و پوالها و همکاران ()2016
همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت استفادة کمتر از دفاعهای سازگارانه مثل زمانی که فرد از
دفاعهای ناپخته استفاده میکند ،مقابلة غیرانطباقی ،ناتوانی در تنظیم هیجانها و بیثباتی
هیجانی را شامل میشود که عدم کنترل تکانههای هیجانی و رفتاری نظیر خشم و پرخاشگری
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را نتیجه میدهند (ویتمن و گاتدینر .)2015 ،فروید در سال  1926الگویی آسیبشناختی ارائه
داد که در آن رویدادهای آسیبزا که در آنها شخص احساس درماندگی را تجربه میکند با
اضطراب در هم شکننده مشخص میشود که به موجب آن «ایگو» از مواجه با محرکهای آسیب-
زنندة بالقوه در آینده اجتناب میکند .بر اساس مفهوم «تکرار اجباری» که فروید مطرح کرد
انسان به هر وسیلهای حتی رنج دیدن و پرخاش نسبت به «ایگو» حاضر است از محرکهای
آسیبزننده و آسیبهای دوباره اجتناب کند .بدین ترتیب فروید پیشنهاد کرد تجارب آسیبزا
میتوانند اشخاص را تسلیم نشانههای بالقوه از آسیبهای محتمل سازد و بدین ترتیب اقدامات
خودکشیگرایانه در این دیدگاه دفاعی است که برای اجتناب از آسیبپذیری صورت میگیرد
(یاتس .)2004 ،سازوکارهای دفاعی ناپخته در بزرگسالی ،به دلیل این که استفاده از آنها منجر
به رفتارهای ناپسند و غیرقابل پذیرش اجتماعی میشود ،کمتر استفاده میشوند .این دفاعها
بزرگساالن را در کنار آمدن بهینه با واقعیت ناتوان میسازند .استفادة مداوم از آنها مشکالت
جدی را در کنار آمدن با واقعیت پدید میآورد .از آنجا که این سازوکارها دفاعهایی نظیر کنش-
نمایی و پرخاشگری انفعالی را در برمیگیرند ،با متوسل شدن فرد به دفاع پرخاشگری انفعالی
فرد خشم خود نسبت به سایر افراد و موقعیتها را معطوف به خود میکند و با رفتارهایی نظیر
شکست خوردنها ،رفتارهای ابلهانه و تحریکآمیز به وضوح باعث آزار رساندن به خویش میشود.
در پژوهش حاضررر رابطة مسررتقیم اجتناب تجربی با افکار خودکشرری منفی و معنادار بود .این
نتیجه با نتایج حا صل از پژوهشهای سپهرینژاد و حاتمیان ()1397؛ قا سمی نواب و همکاران
()1396؛ نیاسیو و همکاران ( )2018و رادالس و همکاران ( )2019همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت از منظر نظریهپردازان روانپویشی شخصیت ،کارکردهای
دفاعی فرد وی را قادر به اجتناب از جنبههای دردآور و تهدیدآمیز زندگی درونیاش بهواسطة
اجتناب از تجارب خودآگاه میسازند (کالیگور ،کرنبرگ و کالرکین .)2007 ،برخی از افراد از
راهبردهای اجتنابی به عنوان یک راهبرد مقابلهای سازگارانه در مواجه با پریشانی بهره میجویند
و بدین طریق از پریشانی خود با استفاده سازوکارهای دفاعی اجتناب کرده و بدین ترتیب هیجان-
های منفی کمتری را نسبت به دیگران تجربه میکنند (نجمی .)2013 ،کسانی که از راهبردهای
اجتنابی به صورت سازش یافته استفاده میکردند ،کمتر از لحاظ هیجانی تحت تأثیر قرار میگیرند
(آفتاب .)1395 ،برخی از پژوهشها نشان دادهاند که تا زمانیکه اجتناب از تجربههای درونی
ناخواسته به یک الگوی انعطافناپذیر از تجارب و پاسخدهی به آنها تبدیل نشود ،مشکلساز
نیست (دوورسکی ،پارگامنت ،وانگ و اِکسلین .)2016 ،عملکرد اجتناب تجربی ،کنترل یا به
حداقل رساندن تأثیر تجارب آزارنده است و میتواند آرامش فوری و کوتاه مدت ایجاد کند که به
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شکل منفی رفتار را تقویت میکند .این اجتناب زمانی مشکلزا خواهد شد که باعملکرد روزانه و
دستیابی به اهداف زندگی شخص تداخل کند (ایفرت و همکاران .)2009 ،برخی از پژوهشهای
دیگر نیز نشان دادهاند ،در شرایط کوتاه مدت اجتناب را میتوان شکلی از تنظیم هیجانی سازگارانه
در نظر گرفت (اِسچمالز و مورال .)2010 ،بدین ترتیب به نظر میرسد ،نوجوانان با هدف
خودتنظیمی و تنظیم هیجانی به ویژه در تنظیم افکار دارای محتوای هیجانی به راهبردهای
اجتنابی متوسل می شوند که شکلی از کنترل شناختی و نظارت درونی است که موجب کاهش
خطر خودکشی میشود.
در پژوهش حاضر رابطة مستقیم دشواری تنظیم هیجان با افکار خودکشی مثبت و معنادار بود.
این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهشهای سپهرینژاد و حاتمیان ()1397؛ اِلیس و رافینو ()2016
و راش و همکاران ( )2017همسو بود.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت افراد دچار دشواریهای تنظیم هیجانی تمایل شدیدی به
تجربة هیجانهای منفی دارند (محمدخانی ،عباسی ،پورشهباز ،محمدی و فتاحی )2016 ،به
طوریکه قادر به کنترل آن به دلیل فقدان مهارتهای الزم برای مدیریت و تنظیم این هیجانهای
شدید منفی نیستند (هیلت ،هانسون و پوالک .)2011 ،دشواری در تنظیم هیجان معموالً فرار از
هیجانها و احساسات منفی آزاردهنده را شامل میشود و همچنین میتواند به عنوان یک مانع
در تواناییهای به دست آمده عمل کند .در این حالت ،در صورت وجود درد و یا تحریکپذیری
اندک ،افراد با دشواری تنظیم هیجان ممکن است نسبت به تفکرات خودکشی آسیبپذیر شوند،
اما بعید به نظر میرسد که این ایدة خود را در چارچوب عمل قرار دهند .با این حال ،هنگامی که
افراد با دشواری در تنظیم هیجان در معرض تجربههای دردناک و تحریکآمیز قرار میگیرند،
امکان حضور مشترک میل به خودکشی و توانایی اقدام به خودکشی بهطور قابل توجهی بیشتر
است (آنستیس ،خازم و الو.)2015 ،
در پژوهش حاضر نتایج نشان داد اجتناب تجربی رابطة بین سازوکارهای دفاعی پخته و ناپخته
با افکار خودکشی را میانجیگری میکند .از آنجا که پژوهشی مشابه با این نتیجه یافت نشد ،امکان
مقایسه فراهم نشد.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت سازوکارهای دفاعی نقش تعیینکنندة مهمی در مقابله و
واکنش فرد به تنش و کاهش ناهماهنگیهای شناختی و تعارض دارند (کاروالهو و همکاران،
2013؛ وایالنت .)2012 ،رشد شخصیت سالم در سالهای متمادی تحول سازوکارهای دفاعی را
موجب میشود .سازوکارهای دفاعی پخته مستلزم توانایی بیشتر برای کنار آمدن با واقعیت
هستند ،به طوریکه میتوانند به طور مؤثر هیجانهای تهدیدکننده را بدون تحریف واقعیت یا با
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تحریف اندکی از بین ببرند ،اما دفاعهای ناپخته با تغییر شدید و افراطی محتوای درون روانی که
برای فرد تجربه کننده بسیار دردناک هستند و یا واقعیت برون روانی مشخص میشود (گرانیری
و همکاران .)2017 ،افرادی که بیشتر به دفاعهای ناپخته متوسل میشوند ،احتماالً خشم بیشتری
را نسبت به خود ابراز کرده و از خود اجتناب و انکار را که موجب افزایش تجربة هیجانهای منفی
می شوند بهعنوان راهی برای مقابله با تنش نشان داده زیرا فاقد ابزارهای الزم برای درگیر شدن
در راهبردهای مقابلهای سازگارانه و کارآمدتر هستند (پامپیلی و همکاران.)2006 ،
در پژوهش حاضر نتایج نشان داد دشواری تنظیم هیجان رابطة بین سازوکارهای دفاعی پخته
و ناپخته با افکار خودک شی را میانجیگری میکند .از آنجا که پژوه شی م شابه با این نتیجه یافت
نشد ،امکان مقایسه فراهم نشد.
در تبیین یافتة حاضر میتوان گفت سازوکارهای دفاعی ساختارها و کارکردهای شخصیتی
مهمی برای کارکردهای اجتماعی -هیجانی و پیش آمادگیهای رفتاری هستند (پری و متزگر،
 )2014که برای مقابله با تنشهای زندگی و شرایط ناخوشایند به کار میروند (دیهل و همکاران،
 .)2013اختالل در سازوکارهای دفاعی ،میتواند نقص و نارسایی در شناسایی و ابراز هیجانها را
در پی داشته باشد (ساال ،تستا و مولینا .)2015 ،افرادی که ناتوانی یا دشواری در تنظیم هیجان
را تجربه میکنند ،برای اجتناب از تجربههای هیجانی غالباً تالشهای ناموفقی دارند
(میتمانسگروبر ،بک و اِسچوبلر .)2008 ،در این افراد اندیشهها و رفتارهای خودکشیگرایانه روش-
های رایج برقراری ارتباط با مشکالت مقابلهای -هیجانی هستند (لینکس ،گولد و راتنایاک،
 .)2003افرادی که دشواری در تنظیم هیجانی را تجربه میکنند در تشخیص هیجانهای خود
ناتواناند و در هنگام مواجهه با مسائل دچار آشفتگی میشوند .قبل از هر چیز ،محتویات نامطلوب
و ناخوشایند هیجانها برای دستیابی به پاسخدهی هیجانی مناسب باید مدیریت شود .ادراک
فقدان راهبردهای تنظیم هیجانی مؤثر ممکن است به درماندگی فرد در مدیریت پاسخهایش به
موقعیتها منجر شود .برخی از این افراد تمایل به پاسخدهی تکانشگرانه از خود نشان میدهند
درحالیکه برخی دیگر به سرکوب هیجانهای منفی و واکنشهای تکانشگرانة خود میپردازند
که این امر باعث میشود در ارزیابی موقعیت و انتخاب راهبردهای هیجانی سازگارانه توانایی
محدودی داشته باشند که در نهایت موجب افکار خودکشی و اقدامات خودکشیگرایانه میشود.
در یک جمعبندی ،به نظر می رسد اجتناب تجربی ،کارکرد تنظیم هیجانی بهصورتهای
سازگارانه و ناسازگارانه داشته باشد .در افرادی که متوسل به اجتناب تجربی میشوند ،خودنظارتی
باال در کنار سرکوب موفق هیجانهای ناخوشایند و منفی و افکار و خاطرات مزاحم احتماالً موجب
افکار خودکشی کمتر می شود .یادآوری این نکته حائز اهمیت است که از آنجا که نمونة مورد
196

فصلنامه روان شناسی کاربردی

دورة  ،16شمارة  ،)61( 1بهار 183-202 ،1401

بررسی را در پژوهش حاضر افراد غیربالینی تشکیل میدادند شاید بتوان این چنین نتیجهگیری
کرد که اجتناب تجربی با وجود ماهیت ناسازگارانة خود در افراد غیربالینی راهبرد سازگارانهای
در برخورد با مسائل روزمره به شمار میآید؛ با این حال در مواقعی که بحرانها و تنشهای شدید
زندگی منابع مقابلهای فرد را در هم میپاشد انعطافناپذیری و تکیه بیش از حد بر این راهبرد
موجب آسیب روانی میشود؛ اما در جمعیت بالینی به نظر میرسد به دلیل تکیة بیش از حد این
افراد بر سازوکارهای دفاعی ناپخته که تحریف شدید واقعیتهای درونی و بیرونی را در برمیگیرد
و موجب متوسل شدن بیش از حد این افراد به راهبردهای خودتنظیمی اجتنابی میشود که دور
معیوبی از هیجانهای منفی و متوسل شدن به راهبردهای اجتنابی ایجاد میکند که در نهایت از
آستانة تحمل فرد خارج شده و تنها خودکشی را به عنوان یک راهبرد خودتنظیمی برای فرد باقی
میگذارد.
براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر از آنجاکه نمونة مورد بررسی را در پژوهش حاضر افراد
غیربالینی تشکیل میدادند به مسئولین ،بالینگران و درمانگران پیشنهاد میشود ،آموزشهای
همگانی و همینطور خدمات بهداشت و سالمت روان را طوری ترتیب دهند که افراد خودکشیگرا
با اندیشه پردازی و اقدامات خودکشی بتوانند به طور رایگان و به سهولت از این خدمات بهره
گیرند و با سازوکارهای روانشناختی و پیش آمادگیهای این افراد و همینطور سازوکارهای
درمانهایی متناسب با این عوامل خطر به آنها ارائه دهند به طوریکه امکان بستری را فراهم
بیاورند که آگاهی فرد را نسبت به تجارب درونی و بیرونی و چگونگی پاسخدهی هیجانی باال ببرند
و بدین ترتیب فرد بتواند بدون متوسل شدن به سازوکارهای دفاعی و راهبردهای تنظیم هیجانی
ناسازگارانة این تجارب آنها را یکپارچه کند و به مقابلة سازگار و انطباقی با آنها بپردازد.
اگرچه که از جمله نقاط قوت پژوهش حاضر میتوان به بررسی افکار خودکشی در جمعیت
غیربالینی اشاره کرد ،با این حال ،هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در این پژوهش
نمونة مورد بررسی محدود به دو منطقه از شهر کرج بود که تعمیم یافتهها را با محدودیت مواجه
میسازد؛ از اینرو پیشنهاد میشود پژوهش حاضر در شهرهای دیگر نیز تکرار و نتایج با نتایج
حاضر مقایسه شود.
موازین اخالقی
برای رعایت مالحظات اخالقی به تمام شرکتکنندهها این اطمینان خاطر داده شد که تمام
اطالعات حاصل از این مطالعه تنها به منظور ارائه نتایج در مقاله است و تمام اطالعات آنها تا
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آخر محرمانه باقی خواهد ماند .همچنین ،به آنها یادآور شد که هر زمان که مایل بودند میتوانند
از مطالعه خارج شوند.
سپاسگزاری
از تمامی شرکتکنندگان در پژوهش حاضر تشکر و قدردانی میشود.
مشارکت نویسندگان
همة نویسندگان این مقاله نقش یکسانی در طراحی ،مفهومسازی ،روششناسی ،گردآوری دادهها،
تحلیل آماری دادهها ،پیشنویس ،ویراستاری و نهایی سازی مقاله حاضر برعهده داشتند.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
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