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ABSTRACT
Introduction: Post-traumatic stress disorder (PTSD) is one of the prominent psychological
consequences of war that is seen in some veterans. Mentalization-based therapy (MBT) is a
psychoactive intervention that can target a range of psychological impairments. The purpose
of the present study was to investigate the effectiveness of MBT on the reduction of emotional
dysregulation and impulsivity of veterans with PTSD.

Materials and Methods: In this

semi-experimental study with pretest-posttest design, 40 veterans with PTSD who referred
to Isar Ardabil psychiatric hospital in 2018 were selected through convenient sampling and
randomly assigned to two groups of experimental and control subjects. The data were collected
using a PTSD checklist-military (PCL-M) of Weathers, difficulties in emotion regulation
Scale (DERS) of Gratz and Roemer and Barratt impulsivity Scale (BIS). Then, the sessions
of MBT were performed for 20 sessions of 75 minutes for the experimental group. Results:
After control of pretesting effects, a significant difference between the mean posttest scores
of the two groups in emotional dysregulation and impulsivity variables has been observed.

Conclusion: MBT is a suitable strategy for improving the emotional dysregulation and

Key words:

reducing impulsivity of veterans with PTSD and can be used as an effective intervention

1. Impulsive Behavior
2. Stress Disorders, PostTraumatic
3. Veterans

method.

*Corresponding Author: Sajjad Basharpoor
E-mail: basharpoor_sajjad@uma.ac.ir

10
10

دوره هشتم ،شماره سوم ،تابستان 1399

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیسازی بر میزان بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری جانبازان مبتال به
اختالل استرسپس از سانحه
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چــــــــكيده
مقدمه :اختالل استرس پس از سانحه يكي از پيامدهاي برجستة رواني جنگ است كه در برخي از
جانبازان ديده ميشود .درمان مبتنی بر ذهنیسازی ،یک مداخلة روانکاوانه است که میتواند مجموعهای
از تخریبهای این اختالل را مورد هدف قرار دهد .هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی درمان مبتنی
بر ذهنیسازی بر کاهش بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری جانبازان مبتال به اختالل استرسپس از سانحه
بود .مواد و روشها :در این پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با 40 ،نفر از جانبازان
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه که در سال  1397به بیمارستان روانپزشكي ایثار اردبیل مراجعه
كرده بودند ،بهعنوان نمونة در دسترس انتخاب شده و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .دادهها با استفاده از چکلیست اختالل استرسپسازسانحه -نسخة نظامی ودرز ،مقیاس مشکل
در تنظیم هیجان کراتز و رومر و پرسشنامة تکانشگری بارت گردآوری شدند .سپس جلسات درمان مبتنی
بر ذهنیسازی به مدت  20جلسة  75دقیقهای برای گروه آزمایش اجرا شد .يافتهها :بعد از کنترل
اثرات پیشآزمون ،بین میانگین نمرات پسآزمون دو گروه در هر یک از متغیرهای بدتنظیمی هیجانی و
تکانشگری تفاوت معنيداری مشاهده شد .نتيجهگيري :درمان مبتنی بر ذهنیسازی راهبردی مناسب
برای بهبود بدتنظیمی هیجانی و کاهش تکانشگری جانبازان مبتال به اختالل استرسپس از سانحه است و
میتوان از آن بهعنوان یک شیوة مداخلة مؤثر استفاده کرد.
كليد واژهها:
 .1رفتار تکانشگری
س پس از
ل استر 
 .2اختال 
سانحه
 .3جانبازان
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طــی دهههــای اخیــر بیــش از پیــش بــر نقــش تنظیــم
هیجــان در آسیبشناســی روانــی تأکیــد میشــود ( )3 ،4و
بدتنظیمــی هیجانــی 3کــه از طریــق ایجــاد اختــال در فراینــد
پــردازش هیجانــی ،منجــر بــه بــروز و تــداوم آســیبهای
روانــی میشــود ،در رابطــه بــا  PTSDنیــز صــدق میکنــد
( .)5بدتنظیمــی هیجانــی غالبــاً بــا تالشهــای ناموفــق در
راســتای اجتنــاب از هیجــان مشــخص میشــود ( .)5تشــدید
و خنثیســازی 4هیجــان بهعنــوان دو شــکل از بدتنظیمــی
هیجانــی مطــرح شــدهاند .در حالــت تشــدید هیجــان،
هیجانــات بــه صــورت ناخواســته ،مزاحــم ،درماندهکننــده
و مشکلســاز تجربــه میشــوند ،نظیــر آنچــه کــه در افــراد
درگیــر در  PTSDرخ میدهــد .خنثیســازی هیجــان نیــز
میتوانــد در بردارنــدة تجــارب تفرقــی نظیــر دگرســان بینــی
خــود یــا محیــط ،جداســازی یــا کرختــی هیجانــی باشــد.
خنثیســازی هیجانــی مانــع پــردازش هیجانــی شــده و
بخشــی از ســبک مقابل ـهای اجتنــاب محســوب میشــود (.)6
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه بدتنظیمــی هیجانــی در بافــت
 PTSDمنجــر بــه بیــش بــرآورد تهدیــد ،بــرآوردی تقلیلیافتــه
از منابــع مقابلــه و پاســخهای هیجانــی همــراه بــا تنــش در
مواجهــه بــا اســترسهای محیطــی میشــود و در  70درصــد
افــراد تجربهکننــدة ترومــا ،پیشبینیکننــدة  PTSDاســت
( .)7از ســوی دیگــر ،ناتوانــی در تنظیــم هیجــان عــاوه بــر
افزایــش احتمــال بــروز آســیب در شــرایط مواجهــه بــا حــوادث
تروماتیــک ،ممکــن اســت منجــر بــه ناتوانــی در مدیریــت
اســترس حــاد و یــا بــروز افــکار خودکشــی گرایانــه شــود (.)8
مطالعــات دیگــری نیــز نشــان دادهانــد بیــن راهبردهــای منفــی
تنظیــم شــناختی هیجــان و نشــانههای  PTSDدر جانبــازان
رابطــة مثبــت معن ـيداری وجــود دارد ( .)9مظلــوم و یعقوبــی
در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه تغییــر باورهــای فراشــناختی
و اصــاح راهبردهــای ناســازگارانة تنظیــم هیجــان میتوانــد
کاهــش نشــانگان اســترس پــس از ســانحه را بــه دنبــال داشــته
باشــد (.)10
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بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده مشــخص اســت کــه
بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری در ایجــاد و تــداوم PTSD
در جانبــازان جنــگ تحمیلــی نقــش مؤثــری ایفــا میکننــد؛
از ایــن رو شناســایی و معرفــی شــیوههای درمانــی مؤثــر
جهــت کنتــرل ایــن مشــکالت مــورد توجــه پژوهشــگران و
روانشناســان میباشــد .از جملــه درمانهایــی کــه میتوانــد
در کاهــش بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری جانبــازان
مبتــا بــه  PTSDتأثیرگــذار باشــد و تاکنــون مــورد توجــه
پژوهشــگران قــرار نگرفتــه ،درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی
( 6)MBTاســت MBT .نــوع خاصی از رواندرمانی روانپویشــی
اســت کــه توســط بتمــن و فوناگــی )18( 7ابــداع شــده اســت و
مبتنــی بــر دو مفهــوم اصلــی اســت :نظریــة دلبســتگی بالبــی
و ذهنیســازی .ذهنیســازی بهعنــوان شــکلی از فعالیــت
ذهنــی تخیلــی غالبــاً نیمــههوشــیار تعریــف میشــود ،بــه
عبارتــی درک و تفســیر رفتارهــای خــود و دیگــران اســت
کــه از حــاالت ذهنــی عمــدی (ماننــد نیازهــا ،خواســتهها،
احساســات و باورهــا) ناشــی شــده اســت .ایــن فعالیــت ذهنــی
شــامل توانایــی فــرد در تشــخیص واقعیــت درونــی از بیرونــی
و فرایندهــای هیجانــی و ذهنــی درونــی از وقایــع بینفــردی
اســت ( .)19لیبرمــن 8چهــار بعــد :ذهنیســازی خــودکار در
مقابــل کنترلشــده ،ذهنیســازی خــود در مقابــل دیگــری،
ذهنیســازی ویژگیهــای درونــی در مقابــل ویژگیهــای
بیرونــی و ذهنیســازی شــناختی در مقابــل عاطفــی را بــرای
ذهنیســازی شناســایی کــرد ( .)20توانایــی ذهنیســازی
نیازمنــد ایــن اســت کــه افــراد بتواننــد نــه تنهــا نوعــی تعــادل
را در ایــن ابعــاد حفــظ کننــد ،بلکــه بایــد بتواننــد ابعــاد را
بــه طــور مناســبی بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی مــورد
اســتفاده قــرار دهنــد .ایــن درمــان بــر اســاس چنــد اصــل
پایهریــزی شــده اســت )1 :آگاهــی درمانگــر از حــاالت اولیــة
Post- traumatic stress disorder
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یکــی از پیامدهــای روانــی بــرای بازمانــدگان جنــگ ،اختــال
اســترسپــس از ســانحه ( 1)PTSDاســت .پژوهشهــا نشــان
دادهانــد کــه  51درصــد جانبــازان دچــار  PTSDهســتند کــه
شــدت عالیــم آن از خفیــف تــا بســیار شــدید متغیــر اســت
( PTSD .)1از جملــه اختــاالت بســیار شــایع ،مزمــن و
ناتوانکننــدة روانپزشــکی اســت کــه بــر اســاس پنجمیــن
2
راهنمــای آمــاری و تشــخیصی اختــاالت روانــی ()DSM-5
جــزء مجموعــة تشــخیصی اختالالت وابســته به اســترس اســت
کــه میتوانــد پــس از مواجهــه بــا یــک رویــداد آســیبزا
ایجــاد شــود و بــا چهــار خوشــه از نشــانهها شــامل)1 :
مزاحمتهــا )2 ،اجتنــاب و بیاحساســی )3 ،تغییــرات منفــی
در شــناخت و خلــق و  )4تغییــرات برجســته در برانگیختگــی
و واکنشپذیــری مشــخص میشــود (.)2
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همچنیــن یافتههــای پژوهشــی نشــان دادهانــد کــه جانبــازان
مبتــا بــه  PTSDدر حــاالت هیجانــی منفــی ،گرایــش قــوی
بــه درگیــ ر شــدن در رفتارهــای تکانشــی 5دارنــد (.)11
تکانشــگری بــه طــور کلــی بــه فقــدان توانایــی در بــه تأخیــر
انداختــن کامرواســازی تعریــف شــده اســت ( )12و بــه صــورت
یــک بُعــد شــناختی مفهومپــردازی میشــود کــه بــا عــدم
بــازداری شــناختی ،رونــد کنــد و ناقــص تصمیمگیــری و
بیثباتــی هیجانــی در افــراد همــراه اســت ( .)13تکانشــگری
بــا مواجــهشــدن بــا ترومــا و عالیــم  PTSDمرتبط اســت (.)14
پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه بیــن  PTSDو مؤلفههــای
بدتنظیمــی هیجانــی از جملــه خنثیســازی هیجانــی ،مشــکل
در درگیرشــدن در رفتارهــای هدفمنــد و تکانشــگری رابطــة
مثبــت معن ـيداری وجــود دارد ( .)5، 15حافظــی و خاجونــی
در پژوهشــی نشــان دادنــد کــه آمــوزش کنتــرل خشــم باعــث
کاهــش رفتارهــای تکانشورانــه و اضطــراب در افــراد مبتــا
بــه  PTSDمیشــود ( .)16در پژوهــش دیگــری نیــز مشــخص
شــده اســت کــه تکانشــگری بــاال ،یــک عامــل خطــر بــرای
داشــتن خلــق ناپایــدار و عالیــم  PTSDاســت (.)17
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مواد و روشها
ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل ،در بیــن تمــام جانبــازان مبتــابــه  PTSDکــه در ســال  1397بــه بیمارســتان روانپزشــکی
ایثــار اردبیــل مراجعــه کــرده بودنــد ،انجــام شــد (.)N=120
بــا توجــه بــه ادبیــات پژوهــش بــرای بررس ـیهای مداخل ـهای
حداقــل حجــم نمونــه  15نفــر میباشــد ،منتهــا بــرای اینکــه
نمونــة انتخــابشــده نماینــدة واقعــی جامعــه باشــد و نتایــج
پژوهــش در جهــت تعمیمدهــی تـا حــدی قابــل قبــول باشــد،
نمونـهای بــه حجــم  40نفــر (جانبــاز مــرد مبتــا بــه )PTSD
بــا روش نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند و بــه
Nonmentalizing modes
Psychic equivalence mode
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Teleological mode
12
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مفهــوم ذهنیســازی بــرای گســترش دیــدگاه در مــورد درمــان
ترومــا اســتفاده میشــود .در بیمــاران  ،PTSDفعالیــت بیــش
از حــد سیســتم دلبســتگی ناشــی از ترومــا و عــدم توانایــی
ذهنیســازی ،حــاالت اولیــة تفکــر را القــاء میکنــد ( .)22در
فلشبکهــای پــس از ترومــا ،ارتبــاط خاطــرات بــا پیوســتگی
ذهنیــت از بیــن م ـیرود و خاطــرات بــا اجبــار کامــل تجربــة
واقعیــت فیزیکــی ،تجربــه میشــوند (هــمارزی روانــی).
در گســلش گسســتگی ،شکســت در ذهنیســازی کــردن
عاطفــه باعــث ایجــاد احســاس غیــر واقعــی میشــود (حالــت
وانمــودی) .نوســان بیــن ه ـمارزی روانــی و حالــت وانمــودی
تجربــة دنیــای درونــی ،شــاخص آســیب ناشــی از ترومــا
اســت .افــرادی کــه دچــار آســیب ناشــی از ترومــا میشــوند
نیــز ممکــن اســت ســعی کننــد کــه خودشــان را در برابــر
فلشبکهــای ناشــی از ســوء مصــرف مــواد ،آســیب بــه خــود
یــا زیــادهروی و پاکســازی محافظــت کننــد .چنیــن اقداماتــی
مشــخصة حالــت غایــت شــناختی اســت ( .)22اولویــت بالینــی
 MBTدر مــورد ترومــا کاهــش انگیختگــی اســت تــا بیمــار
بتوانــد دوبــاره در مــورد دیدگاههــای دیگــران فکــر کنــد،
یعنــی ذهنیســازی کنــد؛ بــه عبارتــی ایــن مــدل درمانــی
بــر پــردازش خاطــرات تروماتیــک تأکیــد دارد؛ ایــن درمــان بــه
بیمــار کمــک میکنــد کــه ترومــا و تعارضهــای ارتباطــی
را ذهنیســازی کنــد و دلبســتگی ایمنتــری را رشــد دهــد

در مجمــوع ویژگیهــای روانشــناختی جانبــازان مبتــا
بــه  PTSDو شــیوع بــاال در ایــن بیمــاران دالیــل مســتدلی
هســتند کــه بایســتی درمانهــای مؤثــر بــرای بهبــود PTSD
رشــد یابنــد و بــه طــور گســتردهای در دســترس باشــند ( .)1از
ســوی دیگــر نتایــج پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه بیــن شــدت
نشــانههای  PTSDبــا بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری رابطة
مثبــت معن ـيداری وجــود دارد ،همچنیــن پژوهشهــا مختــل
بــودن توانایــی ذهنیســازی را در جانبــازان مبتــا بــه PTSD
تأییــد کردهانــد .از ایــن رو بــا توجــه بــه عــدم بهکارگیــری
درمــان  MBTدر جانبــازان  ،PTSDپژوهــش حاضــر بــا هــدف
تعییــن اثربخشــی  MBTبــر کاهــش بدتنظیمــی هیجانــی و
تکانشــگری جانبــازان مبتــا بــه  PTSDانجــام شــد.
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تفکــر (حــاالت غیــر ذهنیســاز) 9کــه شــامل حالــت هـمارزی
روانــی ،10حالــت غایــت شــناختی 11و حالــت وانمــودی 12اســت؛
در حالــت هـمارزی روانــی ،افــکار و احساســات "بیــش از حــد
واقعــی "13میشــوند تــا جایــی کــه بــرای بیمــار مــورد توجــه
قــرار دادن دیدگاههــای جایگزیــن احتمالــی بســیار دشــوار
اســت .در حالــت غایــت شــناختی ،حــاالت ذهــن تنهــا در
صورتــی کــه پیامدهــای آنهــا بــه طــور عینــی قابــل مشــاهده
باشــد شــناخته شــده و بــاور میشــود .در حالــت وانمــودی،
افــکار و احساســات از واقعیــت جــدا میشــوند .بــه یــک حــد
افراطــی میرســند کــه ممکــن اســت بــه احساســاتی از مســخ
واقعیــت و گسســتگی منجــر شــود ( )2 .)18درمانگــر بایســتی
ســطوح انگیختگــی را بــا دقــت کنتــرل کنــد ،تــا مطمئــن
شــود کــه اضطــراب نــه خیلــی کــم و نــه خیلــی زیــاد اســت
چــون کــه هــر دو بــا ذهنیســازی تداخــل دارنــد )3 .درمانگــر
مطمئــن باشــد کــه ذهنیســازی شــخصی او حفــظ میشــود.
اگــر ذهنیســازی درمانگــر بــه خطــر بیفتــد ،ارائــة درمــان
مؤثــر امکانپذیــر نخواهــد بــود ( .)18کانــون اصلــی ،MBT
کمــک بــه درمانجــو اســت تــا تجربههــای ذهنــی خــود را
بــه ســطح هشــیاری بیــاورد و احســاس منســجم و کاملــی از
عاملیــت روانــی را تســهیل کنــد .هــدف درمــان نیــز رشــد
و تقویــت ظرفیــت ذهنیســازی از طریــق روابــط درمانــی
و افزایــش ظرفیــت درمانجــو بــرای بازشناســی افــکار و
احساســاتی اســت کــه تجربــه میکنــد (.)21

( .)18اغلــب بازمانــدگان ترومــا از فکــر کــردن در مــورد تجارب
خــود امتنــاع میکننــد چــرا کــه فکــر کــردن در مــورد آن بــه
معنــای تجدیــد آن اســت MBT .موقعیتــی را ایجــاد میکنــد
کــه در آن درمانگــر بــا دلســوزی و پذیــرش ذهنــی بــه
پریشــانیهای ذهنــی بیمــار پاســخ میدهــد و بیمــار را قــادر
میســازد تــا بــه طــور کامــل حــاالت ذهنــی را کــه دائمــاً
بــه آن پنــاه میبــرد ،تجربــه کنــد ،توضیــح دهــد ،درک کنــد
و در مــورد آنهــا فکــر کنــد ( .)23ذهنیســازی خاطــرات
تروماتیــک بــه بیمــار مبتــا بــه  PTSDکمــکمیکنــد کــه
آنهــا را تأملیتــر و صریــح و نــه بــه صــورت خــودکار و
ضمنــی بیــان کنــد و توانایــی ذهنیســازی بهبودیافتــه نیــز بــا
بهبــود وضعیــت بیمــار مرتبــط اســت ( .)24آلــن 14و همــکاران
نشــان دادنــد افــرادی کــه از  PTSDرنــج میبرنــد ،فروپاشــی
در ذهنیســازی را تجربــه مــی کننــد ( .)25ایــن فروپاشــی
باعــث ظهــور مجــدد حاالتــی از افــکار میشــود کــه بــه لحــاظ
رشــدی خیلــی ابتدایــی هســتند .ایــن حــاالت ابتدایــی تفکــر
در عاليــم  PTSDمنعکــس میشــود .پالگــی 15و همــکاران
در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه درمــان مبتنــی
بــر ذهنیســازی باعــث کاهــش نشــانههای  PTSDو عاليــم
افســردگی در جانبــازی شــد کــه بیــش از  10ســال بــود کــه از
 PTSDرنــج میبــرد (.)26
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 -1چکلیســت اختــال اســترس پــس از ســانحه
نســخة نظامــیایــن ابــزار مرکــب از  17مــادة  5گزینــهای اســت کــه بــر
اســاس مالکهــای راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت
روانــی ویراســت چهــارم ( )DSM-IVبهعنــوان یــک ابــزار
کمــک تشــخیصی توســط ودرز 17و همــکاران بــرای مرکــز
ملــی اختــال پــس از ســانحة ایــاالت متحــدة آمریــکا تهیــه
شــده اســت ( 5 .)26مــادة آن مربــوط بــه تجربــة مجــدد
عالیــم آســیبزا 7 ،مــاده مربــوط بــه عالیــم کرختــی هیجانــی
و اجتنــاب و  5مــادة دیگــر آن مربــوط بــه نشــانههای
برانگیختگــی شــدید اســت .نقطــة بــرش بــرای اختــال پــس
از ســانحه  50در نظــر گرفتــه شــده اســت ،در ایــران توســط
گــودرزی هنجاریابــی شــده اســت ( .)27در بررســی گــودرزی
همســانی درونــی پرسشــنامه  0/93و در پژوهــش ودرز و
همــکاران ،ضریــب همســانی  0/97بــرای جانبــازان جنــگ
ویتنــام گــزارش شــده اســت.
 -2مقیاس مشکل در تنظیم هیجان
مقیــاس مشــکل در تنظیــم هیجــان ( 18)DERSتوســط
گراتــز و رومــر 19بــا هــدف بررســی مشــکالت تنظیــم
هیجانــی تدویــن شــده و دارای  36گویــه اســت ( .)28ایــن
ابــزار کــه مقیاســی خودگزارشــی اســت ،شــش زیــر مقیــاس:
عــدم پذیــرش پاســخهای هیجانــی ( 6مــاده) ،دسترســی
محــدود بــه راهبردهــای تنظیــم هیجــان بــه هنــگام فشــار
( 8مــاده) ،دشــواری در انجــام رفتارهــای هدفمنــد بــه هنــگام
فشــار ( 5مــاده) ،فقــدان آگاهــی هیجانــی ( 6مــاده) ،عــدم
وضــوح هیجانــی ( 5مــاده) و دشــواری کنتــرل تکانــة تحــت
فشــار ( 6مــاده) را در بــر میگیــرد .ایــن ابــزار در مقیاســی
پنــج درجــهای از "تقریبــاً هرگــز" تــا "تقریبــاً همیشــه"
نمرهگــذاری میشــود .بــر ایــن اســاس کمتریــن نمــرة فــرد
در مقیــاس 36 ،و بیشــترین نمــره  180خواهــد بــود ،نمــرة
بــاال نشــاندهندة مشــکالت تنظیــم هیجانــی اســت .گراتــز و
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نســخة یازدهــم پرسشــنامة تکانشــگری بــارت ( 20)BISتوســط
بــارت و همــکاران ســاخته شــده اســت ( .)30ایــن پرسشــنامه
 30مــاده دارد و فــرد بایــد بــه هــر یــک از آنهــا در یــک
مقیــاس چهــار درجـهای "بهنــدرت"" ،گاهـی اوقــات"" ،اغلب"
و "بیشــتر اوقــات" پاســخ دهــد .ایــن مقیــاس ســه عامــل
تکانشــگری شــناختی/توجهی ( 8مــاده) ،تکانشــگری حرکتــی
( 11مــاده) و بیبرنامگــی ( 11مــاده) را ارزیابــی میکنــد11 .
مــاده از  30مــادة ایــن مقیــاس نمرهگــذاری معکــوس دارد.
کمتریــن و بیشــترین نمــره در مقیــاس مذکــور بــه ترتیــب 30
و  120اســت .نمــرة گــروه کنتــرل غیــرپزشــکی معمــوالً بیــن
 50تــا  60اســت .پاتــون 21و همــکاران میــزان روایــی و اعتبــار
آن را بــه ترتیــب  0/87و  0/79گــزارش کردنــد ( .)31روایــی
همگرایــی ایــن پرسشــنامه بــا محاســبة ضریــب همبســتگی
زیــر مقیاسهــای آن مــورد تأییــد قــرار گرفتــه شــده اســت؛
اعتبــار کل آن نیــز از طریــق آلفــای کرونبــاخ و بازآزمایــی بــه
ترتیــب  0/81و  0/77گــزارش شــده اســت ( .)32در پژوهــش
حاضــر ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مقیــاس تکانشــگری
 0/81بــه دســت آمــد.
 -4درمان مبتنی بر ذهنیسازی
مداخلـةاي اســت کــه بتمــن و فوناگــی در ســال  2016بــرای
درمــان اختــاالت شــخصیت و اختــاالت اضطرابــی تدویــن
کردهانــد .ایــن پروتــکل درمانــی در پژوهشهــای متعــددی
در مــورد اختــال اســترس پــس از ســانحه مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت ( )24-26و اثربخشــی آن تأییــد شــده
اســت.
روش اجــرای پژوهــش بــه ایــن ترتیــب بــود کــه بعــد از
هماهنگــی و کســب کــد اخــاق پژوهــش (IR.ARUMS.
 )REC.1397.121از معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی اردبیــل ،هماهنگیهــای الزم بــا ریاســت
بیمارســتان روانپزشــکی ایثــار صــورت گرفــت .بعــد از جلــب
رضایــت نمونههــای پژوهــش و تخصیــص آنهــا در دو گــروه
آزمایــش و کنتــرل ،قبــل از ارائــة پرسشــنامهها و جم ـعآوری
اطالعــات ،بــه صــورت انفــرادی نمونــة مــورد نظــر بــا دریافــت
توضیحــات الزم در خصــوص اهــداف و کــم و کیــف پژوهــش،
در جریــان پژوهــش قــرار گرفتنــد و ارتبــاط الزم بــا آنهــا
The post-traumatic stress disorder checklist-military
Weathers
18
Difficulties in emotion regulation scale
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صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن
شــدند .مالکهــای ورود عبارتنــد از )1 :حداقــل تحصیــات
ســیکل؛  )2دامنــة ســنی  40تــا  70ســال؛  )3عــدم حضــور
در جلســات رواندرمانــی دیگــر؛  )4کســب نمــرة باالتــر از
نقطــة بــرش در چکلیســت اختــال اســترسپــس از ســانحة
نظامــی (16)PCL-M؛  )5عــدم وجــود عالیــم ســایکوتیک از
جملــه توهــم و هذیــان؛  )6عــدم وجــود تشــخیصهای دیگــر
س پــس از ســانحه؛  )7عــدم ابتــا
همــراه بــا اختــال اســتر 
بــه اختــاالت مرتبــط بــا ســو ء مصــرف مــواد .مالکهــای
خــروج عبارتنــد از :عــدم تمایــل بــه ادامــة پژوهــش و غیبــت
بیــشاز ســه جلســه در جلســات درمانــی ،عــدم وجــود عالیــم
ســایکوتیک و نیــز عــدم وجــود تشــخیصهای دیگــر توســط
روانپزشــک صــورت گرفــت.

رومــر ضریــب آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس را  0/93و ضریــب
پایایــی بازآزمایــی آن را در فاصلــة دو هفتـهای  0/85گــزارش
کردنــد ( .)29پایایــی نســخة فارســی ایــن مقیــاس توســط
عســگری و همــکاران از طریــق همســانی درونــی و تصنیــف
بــه ترتیــب  0/86و  0/80گــزارش شــده اســت ( .)30اعتبــار
مــاک همزمــان پرسشــنامه بــا مقیــاس افســردگی بــک و
پرسشــنامة چندوجهــی درد تأییــد شــده اســت ( .)30در ایــن
پژوهــش پایایــی پرسشــنامة بدتنظیمــی هیجانــی بــه روش
آلفــای کرونبــاخ  0/76بــه دســت آمــد.
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برقــرار شــد .پــس از کســب رضایتنامــة کتبــی از جانبــازان
بــرای شــرکت در مداخلــه ،پرسشــنامهها بــه آزمودنیهــا
ارائــه شــد تــا بــه تکمیــل آنهــا اقــدام کننــد .ایــن کار بــه
صــورت انفــرادی انجــام گرفــت و در صــورت بــروز هــر گونــه
ابهــام در حیــن تکمیــل پرسشــنامهها ،راهنماییهــای الزم
در چارچــوب نحــوة اجــرای پرسشــنامههای مربوطــه ،بــه
آزمودنــی ارائــه شــد .گــروه آزمایشــی درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی را 20جلســة  75دقیقــهای دریافــت کردنــد.
گــروه کنتــرل نیــز مالقاتهایــی بــا آزمونگــر داشــتند ،ولــی

درمــان فعــال و مشــخصی روی آنهــا اجــرا نشــد .بــا فاصلــة دو
هفتــه پــس از اتمــام مداخــات ،اقــدام بــه جمـعآوری دادههای
پسآزمــون شــد .در ضمــن اطمیناندهــی در مــورد محرمانــه
مانــدن اطالعــات و آمــاده ســاختن افــراد نمونــة تحقیــق از
لحــاظ روانــی بــرای شــرکت در پژوهــش از مالحظــات اخالقــی
ایــن پژوهــش بــود.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادههــا توســط آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری در
1515
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یافتهها

نتایــج جــدول  2میانگیــن و انحــراف معیــار آزمودنیهــای
دو گــروه آزمایــش و کنتــرل را در بدتنظیمــی هیجانــی و
تکانشــگری نشــان میدهــد.
قبــل از اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــره،
پیشفرضهــای آن مــورد بررســی قــرار گرفــت .جهــت
بررســی نرمــالبــودن توزیــع دادههــا از آزمــون کولموگــروف
اســمیرنوف اســتفاده گردیــد .نتایــج ایــن آزمــون نشــانمیدهــد کــه توزیــع نمــرات متغیرهــای وابســته در
پیشآزمــون -پسآزمــون و پیگیــری نرمــال میباشــد
و دادههــا از توزیــع نرمــال برخــوردار هســتند (.)P<0/05
همچنیــن عــدم معنــيداری آزمــون لویــن بــرای متغیــر

همانطــور کــه در جــدول  3مالحظــه میشــود ،ســطح
معنــيداری همــة آزمونهــا قابلیــت اســتفاده از تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــره را مجــاز میشــمارد .ایــن نتایــج نشــان
میدهــد کــه در میــان گروههــای آزمایــش و کنتــرل از نظــر
متغیرهــای وابســته (بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری) تفاوت
وجــود دارد .مجــذور اتــا نیــز نشــان میدهــد کــه تفــاوت بیــن
دو گــروه بــا توجــه بــه متغیرهــای وابســته (بدتنظیمــی هیجانی
و تکانشــگری) در مجمــوع معنــيدار اســت.
همانطــور کــه در جــدول  4نشــان میدهــد ،پــس از تعدیــل
نمــرات پیشآزمــون ،درمــان  MBTبــر بدتنظیمــی هیجانــی
و تکانشــگری تأثیــر معن ـيداری دارد ( .)P>0/05بــه عبــارت
دیگــر ،ایــن یافتههــا بیانگــر کاهــش بدتنظیمــی هیجانــی و
تکانشــگری در گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه کنترل اســت.

جدول  -2میانگین و انحراف معیار پیشآزمون ،پسآزمون بدتنظیمی هیجانی و تکانشگری در گروههای آزمایش و کنترل.

جــدول  -3اطالعــات مربــوط بــه شــاخصهای اعتبــاری آزمــون تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری ( )MANCOVAدر مرحلــة پسآزمــون بدتنظیمــی هیجانــی و
تکانشــگری.

جــدول  -4نتایــج تحلیــل کوواریانــس چندمتغیــری مربــوط بــه میانگیــن نمــرات بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری در دو گــروه آزمایــش ( )MBTو کنتــرل در مرحلــة
پسآزمــون.

16
16
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میانگیــن ســنی در گــروه آزمایــش  52/35 ± 2/31ســال و در
گــروه کنتــرل  51/14 ± 1/87ســال بــود .در گــروه آزمایــش
 3نفــر مجــرد و  17نفــر متأهــل و در گــروه کنتــرل  4نفــر
مجــرد و  16نفــر متأهــل بودنــد .در گــروه آزمایــش  12نفــر
تحصیــات زیــر دیپلــم و  8نفــر تحصیــات دیپلــم و باالتــر
و در گــروه کنتــرل  9نفــر تحصیــات زیــر دیپلــم و  11نفــر
تحصیــات دیپلــم و باالتــر داشــتند.
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نرمافــزار آمــاری  SPSSويرايــش  23مــورد تجزیــه و تحلیــل
ق��رار گرف��ت .در ایــن پژوهــش ،ســطح معنــيداری مــورد
پذیــرش  P>0/05بــود.

بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری ،شــرط برابــری
واریانسهــای بینگروهــی رعایــت شــده اســت (.)P<0/05
بهمنظــور آزمــودن فــرض کلــی همگنــی واریانــس -کوواریانــس،
از آزمــون باکــس اســتفاده شــد کــه عــدم معنـيداری آن ایــن پیــش
فــرض را هــم مــورد تأییــد قــرار داد ( .)P<0/05بنابرایــن بــرای
بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی بــر ذهنیســازی (متغیــر
مســتقل) بــر بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری جانبــازان
مبتــا بــه ( PTSDمتغیرهــای وابســته) از آزمــون تحلیــل
کوواریانــس چندمتغیــری اســتفاده شــد کــه نتایــج آن در
جــداول  3و  4ارائــه شــده اســت.
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هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی درمــان مبتنــی
بــر ذهنیســازی بــر بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری
جانبــازان مبتــا بــه  PTSDبــود .بــر اســاس نتایــج بــه دســت
آمــده  MBTبــر بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری جانبــازان
مبتــا بــه  PTSDتأثیــر معنــيداری داشــت.

آلــن و همــکاران نشــان دادنــد افــرادی کــه از  PTSDرنــج
میبرنــد ،فروپاشــی در ذهنیســازی را تجربــه مــی کننــد
( .)24ایــن فروپاشــی باعــث ظهــور مجــدد حاالتــی از افــکار
میشــود کــه بــه لحــاظ رشــدی خیلــی ابتدایــی هســتند.
ایــن حــاالت ابتدایــی تفکــر در عاليــم  PTSDمنعکــس
میشــود .پالگــی و همــکاران نشــان دادنــد کــه جانبــازان
 PTSDاز فروپاشــی ذهنیســازی رنــج میبرنــد ()26؛ درمــان
ذهنیســاز مــدار باعــث کاهــش نشــانههای  PTSDو عاليــم
افســردگی در جانبــازی شــد کــه بیــش از  10ســال بــود کــه
از  PTSDرنــج میبــرد .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان
اشــاره کــرد کــه انگیختگــی هیجانــی حــاد باعــث عــدم
تعــادل معنــيدار در ذهنیســازی میشــود .از لحــاظ ابعــاد
ذهنیســازی ،بدتنظیمــی هیجانــی موقتــاً در قطــب عاطفــی
بــودن ،همــراه بــا تفکــری کــه بــا ذهنیســازی خــودکار و
غیــر انعکاســی مشــخص میشــود را در بــر میگیــرد .حالــت
غیــرذهنیســازی هــم کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا بدتنظیمــی
هیجانــی دارد ،هــمارزی روانــی اســت کــه در ایــن حالــت
هیجانــات بیــشاز حــد واقعــی احســاس میشــوند .ایــن
باعــث میشــود کــه تجربــة رویدادهــای درونــی (افــکار و
ی کــه از لحــاظ
احساســات) عینیتــر بــه نظــر برســند ،وقتــ 
اهمیــت و ارزش ماننــد یــک حادثــة فیزیکــی باشــند؛ ایــن
همــان چیــزی باشــد کــه تأثیــر انگیختگــی هیجانــی را بیـش
از حــد میکنــد ()18
بــه عبــارت دیگــر در  MBTذهنیســازی خاطــرات تروماتیــک
بــه جانبــاز مبتــا بــه  PTSDکمــکمیکنــد کــه آنهــا را
تأملیتــر و صریــح و نــه بــه صــورت خــودکار و ضمنــی بیــان
کنــد و توانایــی ذهنیســازی بهبودیافتــه نیــز با بهبــود وضعیت
بیمــار مرتبــط اســت ( .)20جلســات MBTمقدماتــی بــا ثبــت

نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی بــر کاهــش تکانشــگری جانبــازان مبتــا بــه
 PTSDمؤثــر بــوده اســت .پژوهشــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا
ایــن نتایــج همخــوان باشــد یافــت نشــد ،امــا مطالعاتی هســتند
کــه میتــوان چنیــن نتایجــی را از آنهــا اســتنتاج کــرد (-26
 .)23در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان چنیــن اشــاره کــرد کــه
از لحــاظ عــدم تعــادل در ابعــاد ذهنیســازی ،تکانشــگری بــر
قطــب خــودکار بُعــد خــودکار -کنترلشــده تأکیــد دارد .اگــر
تأمــل کافــی در مــورد تأثیــر اعمــال خــود بــر روی دیگــران
یــا خودمــان وجــود نداشــته باشــد ،رفتــار تکانشــی حاصــل
خواهــد شــد .آن تأملــی هــم کــه وجــود دارد بــه احتمــال
زیــاد جــدا از واقعیــت خواهــد بــود :بــه عبــارت دیگــر ،آن
احتمــاالً پیــشذهنیســازی یــا ذهنیســازی بیــشاز حــد
باشــد .همچنیــن تکانشــگری میتوانــد نتیجــة حالــت غای ـت
شــناختی باشــد .حالــت غایــتشــناختی پیــشذهنیســازی
بیشــتر بــر پیامدهــای فیزیکــی و قابــل مشــاهده تأکیــد
میکنــد؛ یــک حالتــی از عــدمذهنیســازی اســت کــه بــه
شــدت در قطــب بیرونــی بعــد درونــی -بیرونــی ذهنیســازی
قــرار دارد و فقــدان لحظــهای ذهنیســازی کنترلشــده را
نشــان میدهــد (.)18
 MBTاز طریــق روشهــاي همدالنــه ،شفافســازی عاطفــة
کنونــی و تمرکــز عاطفــی باعــث کاهــش حــاالت غیر ذهنیســاز
و ایجــاد تعــادل بیــن ابعــاد ذهنیســازی میشــود .در MBT
موقعیــت درمانــی توضیح اجتمـــاعی واضحی از اعتمــاد را فراهم
میکنــد ،درمانگــر را بهعنـــوان یـــك منبـــع قابل اعتمــاد دانش
معرفی میکند کـــه ظرفیـــت باطـلکـــردن باورهـــای پیشــین
سختگیرانه دربارة خـــود و دیگـــران و کـــاهش دادن تجـــارب
بیمــار از تکانشــگری را دارد .در نتیجـــه ،درک بهتـــر موقعیـــت
اجتمـــاعی از طریــق ذهنیســـازی بهبـودیافتـــه موجـــب درک
بهتـــر افـــراد مهـــم در زندگــی فــرد میشــود کــه بــه نوبــة خود
پتانســیلی را بــرای فــرد بـــه وجـــود مــی آورد تــا بــه پاسـخهای
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نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی در کاهــش بدتنظیمــی هیجانــی جانبــازان
مبتــا بــه  PTSDمؤثــر بــوده اســت .پژوهشــی کــه بــه طــور
مســتقیم بــا ایــن نتایــج همخــوان باشــد یافــت نشــد ،امــا
مطالعاتــی هســتند کــه میتــوان چنیــن نتایجــی را از آنهــا
اســتنتاج کــرد ( .)23-25مطالعــة پژوهشــی نشــان داده اســت
کــه بهبــودی  PTSDدر جانبــازان میتوانــد بــا بهبــود توانایــی
ذهنیســازی مرتبــط باشــد ( .)23ذهنیســازی خاطــرات
تروماتیــک بــه بیمــار مبتــا بــه  PTSDکمــکمیکنــد کــه
آنهــا را تأملیتــر و صریــح و نــه بــه صــورت خــودکار و
ضمنــی بیــان کنــد و توانایــی ذهنیســازی بهبودیافتــه نیــز
بــا بهبــود وضعیــت بیمــار مرتبــط اســت (.)24
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بحث و نتیجهگیری

هیجانــات در رابطــه بــا خــود و دیگــران ،تفســیر عالمتهــای
هیجانــی درونــی در خــود و دیگــران ،خودتنظیمــی احساســات
و همچنیــن ارائــة روشهــاي آرمیدگــی میتوانــد بــه تنظیــم
هیجــان در جانبــازان مبتــا بــه  PTSDمنجــر شــود؛ جلســات
 MBTگروهــی هــم بــا تأییــد همدالنــه و ایجــاد یــک ســکوی
عاطفــی مشــترک بیــن بیمــار و درمانگــر تجربــه بیمــار را در
ایــن مــورد کــه او تنهــا نیســت افزایــش میدهــد و نشــان
میدهــد کــه ذهــن ديگــري میتوانــد بــرای مشــخصکردن
حــاالت ذهنــی و افزایــش پویایــی هیجانــات مفیــد باشــد.
بــه عبــارت دیگــر ،تمرکــز بیشــتر بــه عاطفــه و تعامــل
بینفــردی در طــول یــک جلســه و در طــول زمــان زمین ـهای
فراهــم میکنــد کــه در آن بــه کاوش حالتهــای پیچیدهتــر
ذهنــی در زمینـهاي از دلبســتگی کــه بــه طــور معمــول باعــث
از دســت رفتــن ذهنیســازی میشــد ،پرداختــه شــود کــه
ایــن خــود میتوانــد باعــث کاهــش بدتنظیمــی هیجانــی در
جانبــازان مبتــا بــه  PTSDشــود.
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پژوهــش حاضــر بــا محدودیتهایــی روبــرو بــود؛ از جملــه
اینکــه پژوهــش روی جانبــازان مبتــا بــه  PTSDبیمارســتان
روانپزشــکی ایثــار اردبیــل انجــام شــد کــه تعمیــم نتایــج بــه
ســایر شهرســتانها را بــا مشــکل مواجــه میکنــد .از ایــن
رو پیشــنهاد میشــود پژوهشــی مشــابه ایــن پژوهــش روی
جانبــازان مبتــا بــه  PTSDدر شــهرهای دیگــر انجــام پذیــرد و
یافتههــای آن بــا یافتههــای پژوهــش حاضــر مقایســه شــود.
بــا توجــه بــه پاییــن بــودن حجــم جامعــة آمــاری ،امــکان
کنتــرل میــزان تحصیــات و همتاســازی گروههــا بــه لحــاظ

در مجمــوع میتــوان گفــت کــه درمــان مبتنــی بــر
ذهنیســازی بهعنــوان یــک رویکــرد درمانــی جدیــد بــا
پیشــینة پژوهشــی قــوی ،راهبــردی مناســب در بهبــود
بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری جانبــازان مبتــا بــه PTSD
اســت و میتــوان از آن بهعنــوان یــک شــیوة مداخلــهای
مؤثــر در درمــان  PTSDاســتفاده کــرد.
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حســاس توجــه کنــد و احســاس درکشــدن بــه او دســت دهــد
( .)18بنابرایــن ،همانطــور کــه ذهنیســازی در بطــن شــناخت
اجتماعــی اســت ،واضــح اســت کــه مشــکالت در تکانشــگری
بــه احتمــال زیــاد در افــرادی بــا ذهنیســازی ضعیــف ظاهــر
میشــوند کــه در کنتــرل کــردن فرضیــات خودکارشــان در
مــورد دیگــران بــا اســتفاده از تفکــر بازتابــی مشــکل دارنــد؛
 MBTبــا آمــوزش ،ظهــور مجــدد ذهنیســازی و یادگیــری
اجتماعــی همــراه اســت .در  ،MBTدرمانگــر بــا توجــه به ســطح
انگیختگــی بیمــار ،بــر اســاس روش توقــف ،بازبینــی و کاوش
باعــث بازســازی ذهنیســازی شــده و زمینــهای بــرای ایجــاد
ظرفیــت ذهنیســازی قویتــر و انعطافپذیرتــر فراهــم
مــیآورد ()18؛ ایــن انعطافپذیــری در ابعــاد ذهنیســازی،
نشــاندهندة مؤثــر بــودن آن در کاهــش تکانشــگری اســت.

درصــد جانبــازی فراهــم نشــد؛ لــذا پیشــنهاد میشــود کــه
در پژوهشهــای آتــی تأثیــر میــزان تحصیــات و درصــد
جانبــازی کنتــرل و یــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد .همچنیــن،
پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای آتــی میــزان و نــوع
مشــکالت بینفــردی و خانوادگــی جانبــازان کنتــرل شــود تــا
رابطــة ایــن تعامــات و شــرایط بینفــردی بــا بهبــود یــا بــروز
بدتنظیمــی هیجانــی و تکانشــگری جانبــازان مبتــا بــه PTSD
مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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