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Abstract
Introduction: Suicide as a psychiatric emergency is one of the greatest problems of today’s
societies. The aim of this study was to investigate the efficacy of dialectical behavior therapy in
reducing suicidal thoughts (suicidal ideations) in suicide attempters with a history of previous
suicide.
Materials and Methods: The method of this study was a quasi-experimental study with two
groups; experimental group and control group. The study population consisted of all patients
that had attempted suicide, and were referred to private medical centers during fall and winter
of 2012. The sample consisted of 32 females, who had attempted suicide with a score of one
standard deviation above the average test grades of suicidal thoughts, had at least intermediate
level of education, and history of suicide attempt. Beck’s diagnostic interview and structured
interviews were performed for all participants. Dialectical behavior therapy for groups, during a
four-month period (2 to 2.30 hours per week) was performed. Data were analyzed using
analysis of variance with the SPSS software.
Results: The results showed that dialectical behavior therapy significantly reduced the rate of
suicide and the score of the experimental group (P = 0.029).
Conclusions: Suicidal thoughts can lead to suicide attempts. In the field of treatment of suicidal
ideation and those who are living in a state of crisis, dialectical behavior therapy due to its
nature, seems to be very efficient and promising.
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اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به

ایران .ایمیل ،amirhoseinjahangir@gmail.com :تلفن39129119393 :

چکیده
مقدمه :خودکشی بهعنوان یک اورژانس روانپزشکی یکی از معضالت بزرگ بشری است .لذا هدف از این مطالعه
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی باسابقه خودکشی قبلی بود.
مواد و روشها :روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی ،با دو گروه آزمایش و گروه گواه است ،و جامعه آماری شامل
کلیه بیماران اقدام کننده به خودکشی بود که در پاییز و زمستان سال  1391به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کردند.
نمونه پژوهش شامل  32زن اقدام کننده به خودکشی بود که بر اساس اکتساب نمره یک انحراف معیار باالتر از
میانگین آزمون افکار خودکشی ،حداقل تحصیالت راهنمایی ،دامنه سنی و سابقه اقدام به خودکشی و جنس زن
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش ،مصاحبه تشخیصی ساختاریافته ،آزمون افکار خودکشی بک و آموزش رفتاردرمانگری
دیالکتیکی بود که بهصورت گروهی  4ماه (هر هفته  1جلسه  2تا  33/2ساعته گروهی) انجام گرفت .نتایج با استفاده
از تحلیل کواریانس در نرم افزار  SPSSتحلیل شد.
نتایج :یافتهها نشان داد رفتاردرمانگری دیالکتیکی در کاهش میزان گرایش به خودکشی و کاهش نمره در گروه
آزمایش معنیدار بوده است (.)P = 3/329
نتیجهگیری :افکار خودکشی میتواند منجر به اقدام به خودکشی شود .در حوزه درمان افکار خودکشی و افرادی که
در حالت بحران به سر میبرند ،رفتاردرمانی دیالکتیکی با توجه به ماهیت آن ،بسیار کارا و نویدبخش به نظر میرسد.
کلمات کلیدی :رفتاردرمانی دیالکتیک ،خودکشی ،افکار خودکشی

تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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خودکشی ،عمل آگاهانه آسیب رساندن به خود است که
بهعنوان یکی از معضالت اجتماعی در بیشتر جوامع رو به
افزایش است [ .]1بهعبارتیدیگر ،خودکشی مرگی غیر اتفاقی
است که اغلب به دست خود شخص باهدف از بین بردن آگاهانه
یا نیمه آگاهانه حاصل میشود و این عمل سهوی و بیمعنی
نیست ،بلکه میتواند با نیازهای برآورده نشده و احساس یاس و
ناامیدی ارتباط داشته باشد .اقدام به خودکشی در حدود
 653333مورد در سال (حدود  93مورد در روز یا هر 23
دقیقه یک مورد) در ایاالتمتحده آمریکا تخمین زده شده است
[.]2
سازمان بهداشت جهانی ( Word Health Organization
) )(WHOبه نقل از لینهان [ ]3خودکشی را سومین علت
مرگ در گروه سنی  34-15سال دانست که در سال  2335از
سیزدهمین علت مرگ به ده علت اصلی مرگومیر در تمام
گروههای سنی در کشورهای درحالتوسعه رسید [ ]4و
تحقیقات دیگری که توسط پالمر [ ]5انجام شد ،خودکشی را
یکی از هشت علت اصلی مرگومیر دانست ،این زنگ خطر
بدین گونه است که نرخ اقدام به خودکشی در جهان از 45
درصد گذشته به  63درصد افزایشیافته است [ ]6و همواره در
حیطه برجستهترین معضل بهداشت روان مطرح بوده است،
بهگونهای که روز دهم سپتامبر معادل با  23شهریور توسط
سازمان بهداشت جهانی بهعنوان روز پیشگیری از خودکشی
نامگرفته شده است [.]7
افکار خودکشی ( )Suicidal Ideationبهعنوان افکار
خودگزارشدهی درباره خودکشی ،در دامنهای از یک میل مبهم
بانفوذ برای مردن تا نقشه کامل خودکشی تعریف میشود .این
افکار میتوانند بهصورت فریاد کمک خواهی جهت رهایی از
تنش و حوادث غیرقابلتحمل و اجتناب ،به رفتارخودتخریبی
( )Self-Destructive Behaviorتبدیل شوند [.]9
افکار خودکشی منجر به اقدام به خودکشی میشود و بیشترین
روش اقدام به خودکشی استفاده از دارو بوده است که در
مطالعات خودمصرف دارو را بهعنوان اولین روش اقدام به
خودکشی نشان دادند (به نقل از میگونی ،کربالیی و همکاران،
[]9؛ و از آنجائی که سابقه اقدام به خودکشی احتمال خودکشی
مجدد را تا  43برابر افزایش میدهد [ ]13میتوان انجام مجدد
خودکشی را در افراد تکانش گر و شخصیتهای انفجاری
بهمنزله درخواست کمک از طرف دیگران دانست که همان
مشکل در روابط بین فردی است [ .]6کاهش نشانهها و عالئم
اقدام به خودکشی با توجه به ماهیت تکرارپذیر و عودکننده آن،
مستلزم کاربرد نمایش بلندمدتتر و روشهای درمانی برای رفع
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مقدمه

کمبودهای مهارتی اختصاصی نظیر بهوشیاری ،کارآمدی بین
فردی ،تحمل پریشانی (رنج) و تنظیم هیجانی است.
در این میان از درمانهای مختلفی ازجمله دارودرمانی،
رفتاردرمانی شناختی ،طرحوارهدرمانی ،روان پویشی استفاده
گردید ولی هیچکدام درمان قطعی این اختالل محسوب
نمیشدند ولی رفتار درمانگری دیالکتیکی ( Dialectical
) )Behavior Therapy (DBTدرمانی است که بهویژه
برای افرادی طراحیشده است که رفتارهای خود آسیبی نظیر
مجروح کردن خود ،افکار خودکشی ،میل به خودکشی و تالش
برای خودکشی دارند .رفتار درمانگری دیالکتیکی در حقیقت
تغییر و اصالح درمانگری رفتاری شناختی ( Cognitive
) )Behavioral Therapy (CBTاست .لینهان در سال
 1993ابتدا سعی کرد تا از درمانگری رفتاری شناختی
استاندارد برای افرادی استفاده کند ،که به خود آسیب میزنند
و به خودکشی اقدام و با هیجانات خارج از کنترل دستوپنجه
نرم میکنند [ .]12 ,11هنگامیکه رفتار درمانگری شناختی
طبق انتظار او عمل نکرد ،او و گروه پژوهشش انواع فنون دیگر
را به آن افزودند تا اینکه شیوههایی را به وجود آوردند که بهتر
عمل کند [.]13
لینهان [ ]13این روش درمان را مختص بیمارانی معرفی کرد
که اختالل آنها در سطح شدید رفتارهای خودکشی،
دیگرکشی ،رفتارهای تهدیدکننده زندگی مانند رانندگیهای
پرخطر ،سکسهای بههمریخته ،پرخوری و بیماران تکانشی و
افرادی با الگوهای غیرقابلکنترل است [ .]6نتایج مطالعات قبلی
نشاندهنده اثربخشی این الگوی درمانی است ]15-13 ,3[ .به
این نتیجه رسیدند ،زنان دارای اختالل شخصیت مرزی اقدام
کننده به خودکشی که از رفتار درمانگری دیالکتیکی استفاده
کرده بودند ،کمتر از زنانی که از درمانگریهای دیگر استفاده
کرده بودند ،دست به خودکشی و خودآسیبی عمدی میزدند.
نتایج پژوهش سولر و همکاران [ ]16در مورد افراد دچار
اختالل شخصیت نشان داد افرادی که در گروه مهارتآموزی
رفتار درمانگری دیالکتیکی قرار داشتند در مقایسه با گروه
درمانگری ،کمتر درمان را ترک کردند ( 34/5به نسبت .)63/5
مطالعه میلر و همکاران [ ]17در مورداستفاده از رفتار
درمانگری دیالکتیکی برای نوجوانان دچار اختالل شخصیت
مرزی و گرایش به خودکشی ،کاهش معناداری در عالئم
اختالل شخصیت مرزی در هر  4مشکل اختصاصی (پریشانی در
مورد خود ،تکانش گری ،بیثباتی هیجانی ،مشکالت بین فردی)
نشان داد .باالترین مهارتهای بهبودیافته ،مهارتهای تحمل
پریشانی و مهارتهای ذهن آگاهی بود [ .]9مطالعات مک
کویالن و همکاران [ ،]19میلر و همکاران [ ،]19در رابطه با
افراد دارای گرایش خودکشی صورت گرفته و کارآیی
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پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی بود .طرح کلی پژوهش،
طرح نیمه آزمایشی با دو گروه (یک گروه آزمون و یک گروه
کنترل) بهصورت پیشآزمون_پسآزمون بود .گروه آزمایش
تحت آموزش مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک به مدت 16
جلسه  2تا  2/33ساعته قرار گرفتند در ضمن اینکه به هریک از
افراد هنگام غیبت آموزش خصوصی داده شد و به گروه کنترل
آموزشی داده نشد .جامعه آماری مشتمل بر کلیه درمانجویان
اقدام کننده به خودکشی بود که در مهر ،آبان ،آذر و دیماه
سال  1391به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کردند .نمونه
پژوهش شامل  32زن اقدام کننده به خودکشی بود که
مالکهای ورود به پژوهش را برآورده میکردند .این مالکها
شامل اکتساب نمرات  1انحراف معیار باالتر از میانگین در
آزمون خودکشی بک ،حداقل تحصیالت راهنمایی ،دامنه سنی
 23تا  33سال و حداقل یکبار اقدام به خودکشی درگذشته و
جنس زن بود.
مالک حذفی عبارت بودند از بیماران مبتالبه اختالل شخصیت،
بیمارانی که در هنگام انتخاب تحت روشهای درمانی دیگر
بودند.
نمونهگیری بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده صورت
گرفت .بدین ترتیب که افراد واجد مالکهای الزم و مالکهای
حذفی موردبررسی قرار گرفتند و سپس افرادی که واجد
مالکهای مورد نظر بودند در جریان پژوهش قرار گرفتند.

ابزار پژوهش
 -1مصاحبه بالینی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری
اختاللهای روانی :مصاحبه تشخیصی ساختاریافته و نیمه
ساختاریافته از مجموعه نظامداری از سؤاالت اختصاصی تشکیل
میشوند که هدف آنها ارزیابی آن دسته از الگوهای رفتاری،
افکار و احساسات مراجعان است که بهنوعی با تشخیص اختالل
آنها ارتباط دارد .این مصاحبه بهصورت انفرادی قبل از آغاز
درمان گروهی ،در کلینیک روانشناختی همدان زیر نظر
روانشناس آموزشدیده انجام گرفت و مدتزمان آن  2جلسه 1
ساعته بود.
 -2مقیاس سنجش افکار خودکشی بک ( Beck Scale for
 .)Suicidal Ideationپرسشنامه افکار خودکشی بک
)(BSSIدر سال  1961توسط آرون بک ساخته شد .این
مقیاس دارای  19ماده است .سؤاالت این مقیاس مواردی از
قبیل آرزوی مرگ ،تمایل به خودکشی بهصورت فعال و نافعال،
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رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان این اختالالت به اثبات رسیده
است.
با توجه به مطالبی که عنوان شد ،رفتار درمانگری دیالکتیکی
درمانی نوپاست که در مراکز علمی معتبر جهان بسیار
موردتوجه و کاربرد برای فوریتها و مداخله در بحرانها و
درمان بیماران آشفته و اختاللهای پیچیده قرارگرفته است و
نخستین درمان اختصاصی در اختالل شخصیت مرزی است که
کارایی آن با دقت باال و شواهد تجربی گسترده نشان دادهشده
است .اثربخشی این روش درمانی در بیماران مرزی بهگونهای
است که از سوی روانشناسان و روانپزشکان بهعنوان یک
رویکرد مقاوم به درمان شناختهشده و از سوی بخش
روانشناسی بالینی انجمن روانپزشکی آمریکا بهعنوان یک
درمان مؤثر بر اختالل شخصیت مرزی مورد تائید قرارگرفته
است [ .]23هدف اساسی این پژوهش تعیین میزان اثربخشی
رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام
کنندگان به خودکشی است .فرضیه پژوهش عبارت است از:
رفتاردرمانی دیالکتیک موجب کاهش افکار خودکشی در اقدام
کنندگان به خودکشی باسابقه خودکشی قبلی میشود.

از گروه نمونه  16نفر بهمنظور بررسی اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیک بر کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به
خودکشی بهعنوان گروه آزمایش انتخاب شدند که این بیماران
بهصورت تصادفی به دو گروه  9نفری تقسیم شدند و مشابه به
یکدیگر تحت آموزش مهارتهای رفتاردرمانی قرار گرفتند .با
توجه به ریزش ،هر گروه به  7نفر تقلیل یافت و  14نفر در
گروه کنترل قرار گرفتند .تماس تلفنی مراجع گروه رفتاردرمانی
دیالکتیکی با درمانگر از ابتدای درمان تا پایان جلسات گروهی
امکانپذیر بود ،مراجعین میتوانستند در موقع بروز بحران با
درمانگر تماس بگیرند ،در این تماسها درمانگر مراجعان را به
استفاده از مهارتها هدایت میکرد ،زمان مکالمه کوتاه و
حداکثر بین  1تا  13دقیقه بود و بیشتر در جهت کمک به
مراجع در اجتناب از رفتارهای خود آسیبرسان ،فکر ،طرح و یا
اقدام به خودکشی انجام بود.
از آنجائی که این روش درمانی برای بیماران اقدام کننده به
خودکشی اجرا شد و ضمن اینکه این افراد دستبهگریبان
هیجانهای آشفته ساز و دردسرسازی بودند که تأثیر مخرب
آسیبهای ناگوار و غفلتهای دوران کودکی و افراد دچار درد و
رنج هیجانی بود ،درمان بامهارت های مبتنی بر پذیرش
(مهارتهای تحمل پریشانی ،مهارتهای بهوشیاری) که قلب
رفتاردرمانی دیالکتیک است [ ]21آغاز کردیم و سپس تحت
آموزش مهارتهای مبتنی بر تغییر (مهارتهای تنظیم هیجانی
و کارآمدی بین فردی) قرار گرفتند.
این درمان بر مبنای کار میتو مک کی ،جفری وود و جفری
برنتلی ( )2337که بر اساس کتاب مهارتآموزی لینهان
( )1993برنامهریزیشده اجرا شد و برای هر مهارت  4جلسه
گروهی تشکیل شد [.]22 ,12 ,11
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نتایج
این پژوهش در مورد  29نفر در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا
شد ،که هریک از گروهها شامل  14زن مبتالبه افکار خودکشی
بود .دامنه سنی افراد شرکتکننده در آزمایش بین  23الی 33
سال بود .میانگین سنی گروه آزمایش  27,6و گروه کنترل 29
سال بود که ازلحاظ آماری تفاوت معنیداری نداشتند (= 3/69
 )Pمیزان تحصیالت آزمودنیها در دو گروه کامالً همسان بود.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات خودکشی آزمودنیها در
مرحله پیشآزمون و پسآزمون در جدول آورده شده است.
آنالیز کواریانس نشان داد تفاوت بین نمره قبل و بعد در گروه
آزمایش معنیدار ( )P = 3/333همچنین تفاوت بین نمره قبل
و بعد در گروه کنترل معنیدار بود ( .)P = 3/333آنالیز
کواریانس نشان داد شدت کاهش نمره در گروه آزمایش
بهصورت معنیداری از گروه کنترل بیشتر است (.)P = 3/331
نتایج جدول  1نشان داد ،نمرات قبل  21±1/92و بعد از آزمون
 9/21 ± 2/93در گروه آزمایش بیانگر اثربخشی رفتاردرمانی
دیالکتیک در کاهش خودکشی و گرایش به آن بود .بر اساس
جدول  ،2گرایش به خودکشی در افرادی که تحت آموزش
رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند ،از افراد گروه کنترل کمتر
بود (.)P > 3/333

جدول  .1مقایسه نمرات قبل و بعد از آزمون در گروه آزمایش و کنترل
گروه

نمونه

میانگین

انحراف معیار

P

14
14

21
9/21

1/92
2/93

3/333

گروه آزمایشی
پیشآزمون
پسآزمون
گروه کنترل
پیشآزمون
پسآزمون

15/92
12/79

14
14

3/333

1/23
1/12

جدول  .2جدول آنالیز کواریانس
نوع سوم مجموع مربعات

درجه آزادی

مربع حسابی

f

معناداری

پیشآزمون

793/319

1

793/319

233/313

3/333

رفتاردرمانی دیالکتیک

261/446

1

261/446

79/131

3/333

خطا

97/336

26

3/349

منبع

بحث
نمرات پیشآزمون و پسآزمون بیماران بهوضوح کاهش در
نمرات خودکشی و گرایش به آن را بعد از اجرای رفتار

درمانگری دیالکتیکی (پیشآزمون  21و پسآزمون  )9,2در
مقایسه با گروه کنترل که هیچ آموزشی دریافت نکردند
(پیشآزمون  15,9و پسآزمون  )12,7نشان داد و این
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مدت و فروانی افکار خودکشی ،احساس کنترل بر خود ،عوامل
بازدارنده خودکشی و میزان آمادگی فرد جهت اقدام به
خودکشی را موردسنجش قرار میدهد .در آزمون افکار
خودکشی بک پنج سؤال وجود دارد که سؤاالت غربالگری نام
دارند .اگر پاسخها نشاندهنده تمایل به خودکشی فعال یا
نافعال باشد ،سپس آزمودنی باید  14سؤال بعدی را نیز ادامه
دهد .بر اساس تحلیل عامل با بیماران روانپزشکی آشکار شد
که مقیاس افکار خودکشی بک ترکیبی از سه عامل است،
تمایل به مرگ ( 5سؤال) ،آمادگی برای خوکشی ( 7سؤال) و
تمایل به خودکشی واقعی ( 4سؤال) 2 .سؤال مربوط میشوند
به بازدارندههایی برای خودکشی و یا کتمان خودکشی که در
هیچیک از سه عامل فوق محاسبه نشدهاند.
انیسی ،فتحی ،آشتیانی ،سلیمی و احمدی [ ]23در پژوهشی
در مورد  133نفر آزمودنی مذکر با دامنه سنی  19تا  29سال
که به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخابشده بودند ،اعتبار و
روایی مقیاس افکار خودکشی بک را مورد ارزیابی قراردادند.
نتایج بهدستآمده نشان داد که مقیاس بک با مقیاس افسردگی
آزمون گلدبرگ  %76همبستگی دارد ،همچنین اعتبار مقیاس با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر  %95و از روش دونیمه
 %75به دست آمد .بنابراین اعتبار درونی ،اعتبار آزمون -باز
آزمون و روایی همزمان این مقیاس موردقبول است .سؤاالت
افکار خودکشی با تعاریف از خودکشی انطباق دارد .شواهد
حاکی از آن است که مقیاس افکار خودکشی میتواند گزینه
معتبری برای اندازهگیری افکار خودکشی در قالب خود سنجی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.hrjbaq.1.3.161

( )Self-reportباشد .نتایج با استفاده از تحلیل کواریانس در
 SPSSتحلیل شد.
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نشاندهنده این است که احتماالً رفتاردرمانی دیالکتیک موجب
کاهش افکار خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی میشود.
طبق اصول این فن درمانی ،افرادی که میخواهند بمیرند،
مهارتهای الزم را ندارند که زندگی به وجود آوردند که ارزش
زندگی کردن را داشته باشد [ .]9رفتاردرمانی دیالکتیک از یک
مدل ترکیبی انگیزشی و نقص توانایی ریشه گرفته است که
ترکیبی از روشهای مربوط به درمانهای حمایتی ،شناختی و
رفتاری است بنابراین مفهوم راهبرد دیالکتیکی دقیقاً همین
برقراری تعادل میان ارتباط گرم متقابل و حمایتکننده (تز) در
برابر لحن غیرمؤدبانه و گستاخانه (آنتیتز) است .بدین ترتیب،
تعادلی میان پذیرش و تغییر رخ میدهد که در آن متخصص
بالینی پذیرش و همدلی مراجعمحور را با حل مسئله رفتاری-
شناختی و آموزش مهارتهای اجتماعی ترکیب میکند و با
پذیرش بیمار ،تغییر او را تسهیل میکند و تأکید بر تغییر نیز
موجب تسهیل پذیرش میشود [.]6
در راستای این نتیجه میتوان از پژوهشهای لینهان و همکاران
ورهول و همکاران ،وودبری و پاپنو و مککوالن و همکاران،
کالرکین و کرنبرگ و سولر و همکاران ،میلر و همکاران
( )2333ون دن و همکاران کروگر و همکاران,15 ,14 ,9 ,3[ ،
 ]29-24 ,19را نام برد که درزمینه اثربخشی رفتار درمانگری
دیالکتیکی در کاهش گرایش به خودکشی و رفتارهای خود
آسیبی در افراد دارای اختالل شخصیت مرزی و اختالالت دیگر
انجام دادند.
کالرکین و همکاران [ ]25در مطالعهای رفتاردرمانی دیالکتیکی
را با رویکرد رواندرمانی مبتنی بر انتقال و رواندرمانی حمایتی
در درمان بیماران مبتالبه اختالل شخصیت مرزی مقایسه
کردند ،نتایج نشان داد که رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان
مبتنی بر انتقال در کاهش خودکشی و درمان مبتنی بر انتقال
و درمان حمایتی در کاهش خشم مؤثر بودند .از میان این سه
روش تنها رواندرمانی مبتنی بر انتقال در کاهش تکانش گری،
تحریکپذیری ،خشونت کالمی و خشونت مستقیم مؤثر بود.
بیمارانی که دست به خودکشی میزنند ،مشکالت پایداری در
تنظیم هیجانات ،کنترل تکانه و بیثباتی در روابط بین فردی و
خودانگاره دارند ،مبتالیان به اختالل شخصیت مرزی که
خودکشی از ویژگیهای بارز در آنها است ،شدیداً محتاج
حضور دیگرانند؛ وقتی به سمت دیگران میروند ،به دالیل
متعدد ناکام میشوند .این جزر و مد شدید در روابط بین فردی
و مصائب حاصل از آن ،سبب میشود تا سکوت و بیتفاوتی را
بهعنوان بهترین راه برای تسکین درد ناشی از رابطهها تلقی
کنند؛ (حالتی که در نظریه طرحواره درمانی یانگ ،با عنوان
ذهنیت محافظ بیتفاوت مشخص میشود) .ولی این وضع دوام
دیرپایی ندارد ،چراکه درونریزیهای مکرر ناکامیها ،ذرهذره

انباشتهشده و به طغیانهای ناگهانی خشم منجر میشود [,11
.]21 ,12
با توجه به اینکه بسیاری از بیمارانی که دست به خودکشی
زدهاند ،شدیداً در برابر نقد حساس هستند آنها نمیتوانند
هیجان و احساس خود را کنترل کنند .چنین افرادی هرگز
نیاموختهاند چگونه میتوان برانگیختگی هیجانی را
عالمتگذاری یا کنترل ،یا درماندگی هیجانی را تحمل کرد یا
چه موقع باید به پاسخهای هیجانی بهعنوان بازتاب تفاسیر
معتبر رویدادها اعتماد کرد [ .]9عالوه بر این بسیاری از
پژوهشهای انجامشده ،مدل زیر ساز رفتاردرمانی دیالکتیک را
تائید کرده و نشان دادهاند که بیماران مرزی مشکالتی در
تنظیم هیجانی [ ،]13روابط بین فردی و تحمل پریشانی و رنج
تجربه میکنند [.]21
با توجه به اینکه این رویکرد درمانی برای بیماران مبتالبه
اختالل شخصیت مرزی ابداع شد لذا پژوهشهای زیاد
رفتاردرمانی دیالکتیک بر روی عالئم اختالل شخصیت بررسی
شد و نتایجی که نشاندهنده عدم اثربخشی باشد یافت نشد.
رفتار درمانگری دیالکتیکی با آموزش مهارتهایی چون تحمل
درماندگی با افزایش انعطافپذیری و ارائه راهحلهای جدید و
تعدیل آثار شرایط ناراحتکننده به فرد در کنار آمدن بهتر با
وقایع دردناک کمک میکند .همچنین با استفاده از مهارتهای
تنظیم هیجان به درمانجویان کمک میکند تا احساس خود را
دقیقتر تشخیص دهند و سپس هر هیجانی را بدون ناتوان
شدن در برابر آن بررسی کنند .هدف ،تعدیل احساسات بدون
رفتاری واکنشی و مخرب است [.]22
اثربخشی رفتار درمانگری دیالکتیکی در کاهش گرایش به
خودکشی را نیز میتوان اینگونه تفسیر کرد که یکی از عوامل
خطرساز در اقدام خودکشی کمبود حمایتهای عاطفی و
اجتماعی و مشکالت خانوادگی است [ .]9در همین راستا
پژوهش گلدر و همکاران [ ]33نیز عوامل خطرزای خودکشی را:
مجرد بودن و بیکاری معرفی کرد که از حمایت اجتماعی
برخوردار نبوده و مشکالتی در روابط بین فردی دارند .عالوه بر
این طبق پژوهش شیخاالسالمی ،کنی ،ضیائی [ ]31از
شایعترین عوامل برای اقدام به خودکشی اختالف بین زوجین
( )%29/1اختالف با والدین ( )%25/4شکست در روابط عاشقانه
( )%13/6و مشکالت زناشویی ( )%34/1و خانوادگی ()%25/2
بوده ،اکثریت این افراد در روابط بین شخصی خود با همسر و یا
دیگران دچار مشکل بودند ،با توجه به این پژوهشها میتوان
نتیجه گرفت ،افرادی که از حمایت اجتماعی پایین برخوردارند
و افرادی که مشکالتی در روابط بین فردی دارند بیشتر مستعد
افکار خودکشی و انجام آن با تصمیم قبلی هستند و با توجه به
اینکه رفتاردرمانی دیالکتیکی نگرشی کامالً دلسوزانه و انسان
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جامعه آماری پژوهش و نوع پژوهش ،محدودیتهایی را درزمینه
تعمیمیافتهها ،تفسیرها و سندهای علت شناختی متغیرهای
موردبررسی مطرح میکند که باید در نظر گرفته شود .به علت
محدودیت زمانی ،پیگیری تداوم زمانی ،انتقال بلندمدت
مهارتها بر بهبود عملکرد صورت نگرفته است و برای بررسی
دقیقتر اثربخشی مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک در اینگونه
درمانها که بهصورت مجموعهای از مهارتهاست و هر یک از
مهارتها و فنها میتواند بهطور ویژه موردی موردبررسی قرار
6. Jamilian HR, Malekirad AA, Farhadi M, Habibi M,
Zamani N. Effectiveness of group dialectical
behavior therapy (based on core distress tolerance
and emotion regulation components) on Expulsive
Anger and Impulsive Behaviors. Glob J Health Sci.
2014;6(7):116.
7. Memari A, Ramim T, Amirmoradi F, Khosravi K,
Godarzi Z. [Causes of suicide in married women].
Hayat. 2006;12(1):47-53.
8. Anderson RN, Smith BL. Deaths: leading causes for
2002. National vital statistics reports. 2005;53(17):189.
9. Karbalaei Mohammad Meigouni A, Ahadi H, Sharifi
HP, Jazayeri SM. Effects of dialectical behavior
therapy with medical therapy vs. medical therapy
alone in reducing suicidal thoughts in patients with
major depressive disorder and recent history of
attempted suicide. J Appl Psychol. 20;4(16):25-41.

نویسندگان مقاله وظیفه خود میدانند از تمامی
شرکتکنندگان در پژوهش و کلیه همکاران که در جهت
کاهش خودکشی قدم برمیدارند کمال سپاسگزاری را
داشته باشند چراکه درمان ،مشتق از رابطه است ،نه
تئوری.
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مدارانه است و این نگرش دلسوزانه و تااندازهای مادرانه لینهان
در قالب یک درمان حمایتگرانه ارائهشده است که مستلزم یک
ارتباط مشترک و قوی میان درمانجو و درمانگر است و درمانگر
فعاالنه رفتارهای سازگارانه را به درمانجو آموزش میدهد و
تقویت میکند میتواند در کاهش افکار و اقدام به خودکشی
مؤثر واقع شود .افرادی که افکار خودکشی دارند دچار درد
هیجانی و افرادی که اقدام به خودکشی میکنند دچار رنج
هیجانی هستند و از نکات جالب در رفتاردرمانی دیالکتیکی
تفاوت بین درد هیجانی و رنج هیجانی است .درد هیجانی
واکنش طبیعی به مشکالت زندگی است؛ اما مسئله ازاینجا آغاز
می شود که افراد نخواهند این درد هیجانی طبیعی را بپذیرند و
تمایل داشته باشند با آن بجنگند و بخواهند سریع از شر آن
خالص شوند و دیگران را مقصر بدانند.
اگر این شرایط وجود داشته باشد درد هیجانی به رنج هیجانی
مبدل میگردد؛ بنابراین هدف رفتاردرمانی دیالکتیکی کاهش
رنج افراد درگیر در مشکالت هیجانی است و برای رسیدن به
این هدف مهارتهای تحمل آشفتگی ،بهوشیاری ،نظمبخشی
هیجانی و ارتباط مؤثر را به افراد آموزش میدهد.

گیرد پیشنهاد میشود اثربخشی هر یک از مهارتها را بهصورت
جداگانه موردبررسی قرارداد ،عالوه بر این برای بررسی دقیقتر
اثربخشی در اینگونه مطالعات که بهصورت گروهی انجام
میگیرد ،مطلوبتر آن است که عالوه بر مقایسه گروهها ،با
طرح یک مطالعه تک آزمودنی ،عملکرد تکتک آزمودنیها را
مدنظر قرارداد همچنین پیگیری و تداوم زمانی اثربخشی
مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر عملکرد آزمودنیها،
بافاصله زمانی مختلف انجام گیرد .این پژوهش فقط در مورد
زنان با افکار خودکشی صورت گرفته است .لذا پیشنهاد
میگردد که چنین پژوهشی روی سایر گروهها با اختالالت
مختلف نیز صورت گیرد عالوه براین پیشنهادها پژوهشی،
رفتاردرمانی دیالکتیک بهعنوان یک روش مفید و کارآمد در
مورد مشکالت ارتباطی به بیماران فاقد مهارت آموزش داده
شود بهصورت پیشنهاد کاربردی پیشنهاد میشود.
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