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چکیده
این پژوهش باهدف اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی ،کنترل
عواطف و سازگار ی اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایالم انجام گرفت .روش
پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش آزمون  -پس آزمون با گروه کنترل میباشد .جامعه آمار ی این
پژوهش شام ل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایالم در سال  1397بودند؛ که با روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،نهایتاً  30نفر به عنوان اعضاء نمونه انتخاب شدند و بهصورت کامالً تصادفی در
دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند .ابزار پژوهش شامل مقیاس انعطافپذیری شناختی (دنیس و
وندروال ،)2010 ،کنترل عواطف (ویلیامز و چمبلز ،)1997 ،پرسشنامه سازگاری (بل )1961 ،و پکیج درمان
پردازش مجدد هولوگرافیک (کاتز )2005 ،بودند .نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که
بین انعطاف پذیری شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی در گروه آزمایشی (درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک) و گروه کنترل تفاوت معنی داری به لحاظ آماری مشاهده میشود (،F=70/502
 .) P<0/000همچنین نتایج آزمون آنکوا در متن مانکوا نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در
گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل موجب افزایش انعطافپذیری شناختی (،)P<0/000 ،F=304/338
کنترل عواطف ( )P<0/000 ،F=1047/377و سازگاری اجتماعی ( )P<0/000 ،F=1725/324در بیماران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 *- 1دانش آ موخته دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهوازMn.salehi66@yahoo.com .
 - 2استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.
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افسرده اقدام کننده به خودکشی می شود .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان از درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک برای درمان اختالالت طیف افسرد گی و مداخله در شرایط بحرانی نظیر اقدام به خودکشی
استفاده کرد.
کلیدواژهها :درمان پردازش مجدد هولوگرافیک ،انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف ،سازگاری
اجتماعی ،افسردگی ،اقدام به خودکشی.
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مقدمه
افسردگی  1شایع ترین اختالل روانپزشکی در سراسر طول عمر میباشد که بهعنوان
سرماخوردگی روانپزشکی شناخته میشود .افسردگی عبارت است از یک دوره طوالنی
غم ،روحیه بد و گوشه گیری؛ و یک وضعیت بالینی است که طی آن خلق منفی بهمراتب
بیشتر از خلق مثبت وجود دارد (ین ،دنگ ،مرتز و روتنبرگ2018 2،؛ لی ،لی ،سانگ و
ژان2017 3،؛ گنجی .)1397 ،بیش از  350میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج میبرند که
یکی از پیامدهای مهم آن ،افزایش میزان خودکشی و اقدام به خودکشی  4میباشد
(صالحی ،حمید ،بشلیده و ارشدی .) 1398 ،درواقع ،نتایج پژوهشهای متعدد ،افسردگی را
مهم ترین عامل مستعدساز اقدام به خودکشی معرفی کردهاند .چونکه در بیش از  90درصد
اقدام به خودکشیها ،اختالالت روانی نقش دارند و دراینبین اختالالت افسردگی 80
درصد از  95درصد اختاللهای روانی قابل تشخیص در اقدام کنندگان به خودکشی را
شامل میشوند .هم چنین ،ساالنه حدود یک میلیون نفر در اثر خودکشی جان خود را از
دست میدهند .این در حالی است که  10الی  20برابر این تعداد (بیست میلیون) ،اقدام به
خودکشی رخ میدهد (گرازیولی  5و همکاران2018 ،؛ پریرا  6و همکاران2015 ،؛ صالحی،
بشلیده و کاظم زاده.)1398 ،
درنهایت ،سالهاست در کشور ما افسردگی و اقدام به خودکشی بهصورت جدی
زندگی افراد را تهدید میکند .محققین تخمین زدهاند بین  24تا  43درصد از جمعیت
باالی  15سال در ایران دچار افسردگی میباشند؛ و افسردگی ،سومین مشکل سالمتی
کشور است (دهدشتی ،بهرامی و کرمی1395 ،؛ منتظری و همکاران .)1392 ،از طرف
دیگر ،طبق نتایج تحقیقات میزان خودکشی در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1depresion
. Yoon, S,. Dang, V,. Mertz, J,. & Rottenberg, J.
2
. Li, Z,. Li, B,. Song, X,. & Zhang, D.
3
. attempted suicide
4
. Grazioli, VS.
5
. Perera, S.
6
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درحال توسعه %60 ،افزایش داشته است .در ایران نیز نرخ خودکشی اگرچه نسبت به
کشورهای غربی پایین تر است ولی از سایر کشورهای خاورمیانه باالتر است .همچنین
دراینبین استان ایالم به مراتب نرخ باالتری نسبت به ایران و آمار جهانی دارد .میزان
خودکشی منجر به مرگ در جهان  16نفر در هر  100000است ،در ایران  4/5و البته در
استان ایالم  71/9میباشد (رامیا ،فیوریلو ،رگمی ،رابنز و کورت2017 1،؛ صالحی و
همکاران1398 ،؛ قنبری و همکاران.)1395 ،
یکی از ویژگیهای بیماران افسرده ای که اقدام به خودکشی میکنند فقدان
انعطافپذیری شناختی  2است .نتایج پژوهشها ارتباط بین انعطافپذیری شناختی،
افسردگی و اقدام به خودکشی را مورد تأیید قرار داده است (ماسودا و تالی2012 3،؛
آقایی ،شاه محمدی ،هموطن و آقایی .)1398 ،انعطافپذیری شناختی را میزان ارزیابی فرد
در مورد قابل کنترل بودن شرایط تعریف کرده اند که این ارزیابی در موقعیتهای مختلف
تغییر میکند؛ و افراد می توانند رفتارهایی را که به بهترین شکل ممکن در موقعیت
اجتماعی قرار میگیرند ،شناسایی کنند .توانایی تغییر آمایه های شناختی بهمنظور سازگاری
با محرک های در حال تغییر محیطی ،عنصر اصلی تعاریف انعطافپذیری شناختی است
(کارن2018 4،؛ دنیس و واندروال .)2010 5،فقدان انعطافپذیری شناختی باعث میشود
بیماران افسرده اغلب اوقات در زمینههای مختلف ،محیط خود را بهصورت تغییرناپذیر در
نظر میگیرند و بهصورت کامالً منفی درباره خودشان فکر میکنند .درواقع ،سیستم
شناختی فرد معیوب شده و جنبه منفی رویدادها را میبیند .جهان ازنظر این افراد ،ثابت،
ماللآور ،پوچ و بیفایده است .عدم انعطافپذیری و غیرقابل تحمل بودن گرفتاریها منجر
به این می شود که بیماران افسرده وضعیت خود را ناامیدکننده و بدون تغییر در نظر بگیرند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1Ramaiya, MK,. Fiorillo, D,. Regmi, U,. Robins, CJ,. & Kohrt, BA.
. cognitive flexibility
2
. Masuda, A,. & Tully, EC.
3
. Curran, T.
4
. Dennis, JP,. & Vanderwal, JS.
5
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لذا پیامد این شیوه ی اندیشیدن این است که خودکشی بهعنوان تنها راه حل به ذهن این افراد
خطور می کند (شهاب و کیانی چلمردی1399 ،؛ صالحی و همکاران.)1398 ،
یکی دیگر از ویژگیهای بیماران افسرده ای که اقدام به خودکشی میکنند ناتوانی در
کنترل عواطف  1و مشکل در حفظ عاطفه مثبت اشاره کرد .نتایج پژوهشها وجود رابطه
بین کنترل عواطف ،افسردگی و گرایش به خودکشی را تأیید کرده است (دیلیرسنیدر،
کیم و مسکویتا2015 2،؛ قاسمی نواب ،امیری و آزاد مرزآبادی .)1396 ،منظور از کنترل
عواطف توانایی تشخیص ،ابراز و بیان و کنترل عواطف منفی و مثبت است .طوری که فرد
بتواند در موقعیتهای مختلف عواطف و هیجانات را تشخیص بدهد و آنها را ابراز و
کنترل کند (صالحی ،نعامی ،کاظمی و حمیدی .) 1397 ،دشواری در کنترل عواطف باعث
می شود تا فرد در رویارویی با موقعیت های تنش زای زندگی توانایی تحلیل ،تصمیمگیری
و انتخاب رفتار صحیح را از دست بدهد و به سوی رفتارهای سازش نایافته کشیده شود.
درواقع ،کنترل عواطف یکی از عواملی است که به منظور سازگاری با رویدادهای استرس
زای زندگی ضروری است و اثرات گوناگونی بر جنبههای مختلف زندگی فرد و بهداشت
روانی او میگذارد؛ بهعبارتدیگ ر ،کنترل عواطف و عواطف مثبت و منفی ازجمله عواملی
است که در بهداشت روان ،رضایت از زندگی و نهایتاً کارایی افراد نقش مؤثری ایفا
می کند .همچنین ،بیماران افسرده ای که اقدام به خودکشی میکنند عالمتهای رایج
افسردگی ،اضطراب و مشکالت مربوط به کنترل کردن عواطف را نشان میدهند (هاوی،
شودر و الهاتعلی2016 3،؛ قره داغی و کمیلی پور1398 ،؛ صالحی و همکاران1398 ،؛
صالحی و همکاران.)1397 ،
ازجمله متغیرهای دیگری که با وضعیت بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی
مرتبط میباشد ،سازگاری اجتماعی 4است .نتایج پژوهشها ارتباط بین سازگاری اجتماعی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1affective control
. De-Leersnyder, J,. Kim, H,. & Mesquita, B.
2
. Hoey, J,. Schroder, T,. & Alhothali, A.
3
. social adjustment
4
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افسردگی و عوامل خطرساز خودکشی را تأیید کرده است (سراتی 1و همکاران.)2013 ،
انجمن روانپزشکان آمریکا ( ) 1994سازگاری اجتماعی را چنین تعریف میکند :هماهنگ
ساختن رفتار به منظور برآورده ساختن نیازهای محیطی که غالباً مستلزم اصالح تکانهها،
هیجانها یا نگرشهاست (پارسامهر و حدت)1395 ،؛ بهعبارتدیگر ،سازگاری اجتماعی
می تواند به عنوان سازگاری فرد با محیط اجتماعی یا تغییر محیط توسط فرد ،متناسب با
نیازها و خواسته های خودش ،تعریف شود که انعکاسی از تعامل فرد با دیگران ،رضایت از
نقشهای خود و نحوه عملکرد در نقشهاست که بهاحتمالزیاد تحت تأثیر شخصیت قبلی،
فرهنگ و انتظارات خانواده قرار دارد (سراتی و همکاران2013 ،؛ بهامین و کوروش نیا،
 .) 1396فرض شده است که دشواری در سازگاری اجتماعی هم بهعنوان یکی از شرایط
پیشایند افسردگی مطرح میشود و هم بهعنوان یکی از پیامدهای این اختالل در نظر گرفته
می شود .شواهد پژوهشی دیگری نشان میدهد که سازگاری اجتماعی در بیماران افسرده
مختل می شود و حتی در این بیماران بهبود سازگاری اجتماعی بهطور قابل توجهی کندتر از
بهبود عالئم افسردگی است (انتیپا 2و همکاران.)2013 ،
درنهایت ،بغرنج بو دن مسئله افسردگی و اقدام به خودکشی و صدمات جبرانناپذیری
که برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت ،نشان میدهد که بهکارگیری رواندرمانی و
روش های پیشگیرانه برای افسردگی و اقدام به خودکشی ضروری است؛ اما به علت زمانبر
بودن ،طوالنی و پرهزینه بودن بعضی از درمانهای روان شناختی مثل روانکاوی ،به
رواندرمانیهای کوتاه مدت و اختصاصی که بتوانند وضعیت حاد و اورژانسی بیماران
افسرده اقدام کننده به خودکشی را اصالح و تعدیل کنند ،نیاز خواهیم داشت (لی و
همکاران2017 ،؛ زمانی و همکاران .)1395 ،ازآنجاییکه سابقه اقدام به خودکشی احتمال
خودکشی مجدد را تا  40برابر افزایش میدهد ،لذا کاهش نشانهها و عالئم افسردگی و
اقدام به خودکشی با توجه به ماهیت تکرارپذیر و عودکننده آن ،مستلزم بهکارگیری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1Serretti, A.
. Antypa, N.
2
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رواندرمانیهایی است که ویژگی ها و خصوصیات بیماران افسرده اقدام کننده به
خودکشی از قبیل انعطاف پذیری شناختی ،کنترل عاطفی و هیجانی ،سازگاری اجتماعی
و ...این بیماران را هدف قرار دهد تا مثمر ثمر واقع شوند (صالحی و همکاران1398 ،؛
زمانی و همکاران .)1395 ،ازجمله نوآوریها در درمانهای روانشناختی که بهطور
اختصاصی برای رویدادهای آسیبزا طراحیشده است می توان به درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک اشاره کرد.
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک (1 )HRیک رویکرد التقاطی به رواندرمانی است
که روش های شناختی ،مواجهه درمانی و روان پویشی و درمان تجربی را با هم تلفیق
میکند و دربرگیرنده مجموعه ای از راهبردهای درمانی است که ضمن تعداد جلسات
کمتر ،در پی بازسازی شناختی مجدد ،تخلیه هیجانی و کنترل عاطفی ،سازگاری اجتماعی،
تفکر امیدوارانه به آینده ،جستجوی حمایت اجتماعی و فاصله گرفتن از بیماری است.
درواقع این درمان بر شناخت ،رفتار و هیجان فرد تأثیر میگذارد و با کاهش جنبههای
آسیبی م نجر به افزایش انعطافپذیری ،کنترل عواطف و سازگاری در بیماران میشود
(کاتز ،دوگالس ،زالسکی ،ویلیامز ،هوفمن و کوجوسر2014 2،؛ صالحی و همکاران،
1398؛ رضاپور میرصالح و ذاکری .) 1398 ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک مبتنی بر
نظریه خود شناختی -تجربی  )CEST(3مربوط به اپستین  )2003(4درباره شخصیت میباشد.
طبق این نظریه ما دو سیستم مجزای عقالنی  5و تجربی  6برای پردازش اطالعات داریم.
سیستم عقالنی اطالعات را بهصورت منطقی و خطی درحالیکه سیستم تجربی آنها را
بهصورت هیجانی و توسط تداعیها پردازش میکند (کاظمی و همکاران .)1398 ،درواقع،
 CESTیک سیستم جدید پردازش ناهشیار در سیستم تجربی معرفی میکند که جایگزینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).1Holographic Reprocessing (HR
. Katz, LS,. Snetter, MR,. Robinson, AH,. Hewitt, P,. & Cojucar, G.
2
). Cognitive-Experiential Self Theory (CEST
3
. Epstein, S.
4
. rational
5
. experiential
6
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برای سیستم ناهشیار روان تحلیل گری است .طبق این نظریه ،افراد یک سیستم طبیعی
انطباقی برای پردازش اطالعات دارند .اگر یک رویداد عاطفی ناراحتکننده بهطور کامل
پردازش نشود ،ناخودآگاه میکوشد با راهاندازی موقعیتهایی که تجربه اصلی را از نو
خلق میکنند ،به حل وفصل نقطه ی گیر بپردازد (اپستین2003 ،؛ عطارد و همکاران.)1395 ،
نتایج پژوهش ها نشان داده است که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر نشانههای
افسردگی ،اضطراب ،کنترل عواطف ،عالئم برانگیختگی ،شناختهای پس آسیبی،
تکانشگری و دیگر ویژگیهای روان شناختی در بیماران افسرده ،افراد اقدام کننده به
خودکشی و خصوصاً افراد مواجه شده با تروما تأثیرگذار است (کاتز2015 ،؛ صالحی و
همکاران1398 ،؛ رضاپور میرصالح و ذاکری ،1398 ،کاظمی و همکاران .)1398 ،ازجمله
نتایج پژوهش صالحی و همکاران ( ) 1398و همچنین رضاپور میرصالح و ذاکری ()1398
اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک را بر عالئم روانشناختی در ب یماران افسرده
تأیید کرده است.
بنابراین ،با توجه به میزان بروز و شیوع اختالالت افسردگی و اقدام به خودکشی و سیر
صعودی آن در ایران و خصوصاً در شهر ایالم ،توجه به ابعاد روان شناختی و پیامدهایی که
در پی دارد و همچنین استفاده از رواندرمانیهای کارآمد و اثربخش و معرفی آنها ،برای
درمان افسردگی و پیشگیری از اقدام به خودکشی منطقی و ضروری میباشد .نکته دیگر
اینکه ،نتایج این پژوهش می تواند به لحاظ کاربردی ،در زمینه درمان بیماران افسرده اقدام
کننده به خودکشی ،برای روانشناسان و مشاوران تکنیکها و پکیج درمانی که اثربخش و
مفید است را معرفی کند و در مراکز مشاوره و رواندرمانی مورداستفاده قرار گیرد ،لذا این
پژوهش باهدف اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی،
کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایالم در
سال  1397انجام گرفت.
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روش پژوهش
تحقیق حاضر کارآزمایی بالینی با روش آزمایشی و از نوع پیشآزمون  -پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی
شهر ایالم در سال  1397بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و از طریق مصاحبه
غربالگری و مطابق با معیارهای ورود به پژوهش ،نهایتاً  30نفر بهعنوان اعضاء نمونه انتخاب
شدند و به صورت تصادفی در دو گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و گروه کنترل
گمارده شدند؛ که هرکدام از گروهها  15نفر عضو داشت.
الزم به ذکر است لیست کلیه افراد اقدام کننده به خودکشی از شبکه بهداشت
شهرستان ایالم و بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) توسط نویسنده مسئول (کارشناس
طرح پیشگیری از اقدام مجدد خودکشی) تهیه شد و از طریق مصاحبه غربالگری و مطابق با
معیارهای موردنظر برای ورود و خروج آزمودنیها به این مطالعه که عبارت بودند از:
تشخیص یکی از اختالالت طیف افسردگی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت
روانی نسخه پنجم ( )DSM-Vتوسط روانپزشک و روانشناس ،سابقه اقدام به خودکشی،
عدم ابتال به اختالالت طیف روانپریش ،عدم مصرف مواد و داروی ترک در طول دوره
پژوهش و جلسات رواندرمانی ،رضایت آزمودنیها و داوطلب بودن جهت شرکت در این
پژوهش ،سن آزمودنیها  20تا  40سال ،تحصیالت خواندن و نوشتن .همچنین مالکهای
خروج از پژوهش شامل ابتال آزمودنی به بیماری جسمی (از قبیل سرطان) که افسردگی
قابل انتساب به عوارض آن باشد ،وجود تشنج و بیماریهای نورولوژ یک ،مصرف مواد
مخدر ،وجود عقب ماندگی ذهنی و اختالالت طیف روانپریش ،بودند.
درنهایت ،توسط روانشناس (نویسنده مسئول) و با تأیید روانپزشک 30 ،نفر از بیماران
افسرده اقدام کننده به خودکشی جهت شرکت در این پژوهش مشخص شدند؛ که بعد از
هماهنگیهای اولیه ،در زمان تعیین شده به اتاق آموزشی مرکز جامع خدمات شهری
(درمانگاه شماره  ،)6پایین تر از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) مراجعه کردند؛ که
بعد توضیح کلی اهداف پژوهش و ضمن تأکید بر رعایت اصول اخالقی از قبیل حق
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آزادی ،انتخاب ،رازداری و ...فرم رضایت آگاهانه (طراحیشده در طرح پیشگیری از اقدام
مجدد به خودکشی) در اختیار آزمودنیها قرار داده شد که با رضایت شخصی آن را
تکمیل و امضاء نمودند .سپس اعضاء نمونه بهصورت تصادفی در دو گروه درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک و گروه کنترل قرار داده شدند و از هر دو گروه پیشآزمون گرفته
شد ،در مرحل ه بعد ،برای گروه آزمایشی برنامه آموزشی و درمانی مرتبط ،بهصورت
گروهی اجرا گردید .درحالی که گروه کنترل در طی دوره پژوهش هیچ آموزشی دریافت
نکردند .جهت پیشگیری از افت آزمودنیها ،ضمن توضیح نقش و کمک آزمودنیها به
پژوهشهای علمی ،اشاره به فواید شرکت در این پژوهش و همچنین تهیه سرویس ایاب و
ذهاب ،برنامههای آموزشی و درمانی نیز مطابق با دستورالعمل بهصورت منظم و فشرده
برگزار شد .پس از اتمام جلسات آموزشی از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و دادهها
وارد نرمافزار  SPSS-21شد و در سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفتند.
همچنین الزم است به این نکته نیز اشاره کنیم که بعد از پایان این پژوهش ،اعضاء
گروه کنترل هم خدمات رواندرمانی و پیگیری تلفنی البته بهصورت فردی و مطابق با
دستورالعمل طرح پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی را دریافت کردند.

ابزار پژوهش
مقیاس انعطاف پذیری شناختی ( :)CFIمقیاس انعطافپذیری شناختی 1توسط دنیس و
وندروال ساخته شده است و یک ابزار خودگزارشی کوتاه  20سؤالی است .سؤالهای این
پرسشنامه بر اساس میزان توافق در یک مقیاس لیکرت  7درجهای رتبهبندی میشود.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی دارای سه خرده مقیاس ادراک کنترلپذیری ،ادراک
گزینههای مختلف و ادراک توجیه رفتار میباشد .سؤاالت ( )3-4-7-9-11-17بهطور
معکوس نمرهگذاری میشود .حداقل نمره بهدستآمده از این پرسشنامه برابر با  20و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Cognitive Flexibility Scale
1
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حداکثر نمره بهدستآمده برابر با  140میباشد .نمره باالتر نشاندهنده انعطافپذیری
شناختی بیشتر و نمره پایین و نزدیک به  20نشاندهنده انعطافپذیری شناختی پایین
میباشد (دنیس و وندروال2010 ،؛ ایمانی ،کرمی ،بهبهانی و امیدی .)1396 ،دنیس و
وندروال ( )2010در پژوهشی نشان دادند که این پرسشنامه از ساختار عاملی ،روایی همگرا
و روایی همزمان مناسبی برخوردار است .روایی همزمان این پرسشنامه با ویرایش دوم
پرسشنامه افسردگی بک برابر با  - 0/39و روایی همگرای آن با مقیاس انعطافپذیری
شناختی مارتین و رابین برابر با  0/75بود (دنیس و وندروال .)2010 ،در ایران شاره و
همکاران در سال  ،2013ضریب اعتبار باز آزمایی کل مقیاس را  0/71و خرده مقیاسهای
ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار را به ترتیب ،0/72
 0/55و  0/57گزارش کرده اند .این پژوهشگران ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را
 0/90و برای خرده مقیاسها به ترتیب  0/89و  0/55گزارش نمودهاند (ایمانی و همکاران،
.)1396
مقیاس کنترل عواطف ( :)ECSمقیاس کنترل عواطف  1توسط ویلیامز و چمبلز

2

( ) 1997برای سنجش میزان کنترل افراد بر عواطف خودساخته شده است (ویلیامز و چمبلز،
 .)1997این مقیاس  42سؤالی میباشد که دارای یک نمره کل و  4نمره در زیر مقیاسهای
خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و کنترل عواطف مثبت است .پاسخها در یک مقیاس
هفتدرجهای تنظیم شده است .به این شکل که به گزینه بهشدت مخالف نمره  ،1خیلی
مخالف نمره  ،2مخالف نمره  ،3نه موافق و نه مخالف نمره  ،4موافق نمره  ،5خیلی موافق
نمره  ،6بهشدت موافق نمره  ،7داده میشود .حداقل نمره بهدستآمده از این پرسشنامه برابر
با  42و حداکثر نمره بهدستآمده برابر با  294میباشد .نمره پایین تر نشاندهنده کنترل
عواطف بیشتر میباشد (صالحی و همکاران .)1397 ،روایی در ونی و باز آزمایی آزمون
برای کل مقیاس ( ) 0/78 ،0/94و برای زیر مقیاس خشم ( ،)0/73 ،0/72خلق افسرده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1Effective Control Scale
. Williams, L,. & Cambless, DL.
2
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( ،)0/76 ،0/91اضطراب ( )0/77 ،0/89و عاطفه مثبت ( )0/64 ،0/84همچنین روایی
افتراقی و همگرایی آن نیز برای نمونه ای از دانشجویان دوره لیسانس بهدستآمده است.
ضریب پ ایایی باز آزمایی این مقیاس ،بعد از دو هفته در کل مقیاس 0/78 ،و در خرده
مقیاسها در دامنهای از  0/66تا  0/77گزارش شده است (ویلیامز و چمبلز1997 ،؛ صالحی
و همکاران .)1397 ،در پژوهشی که به منظور برآورد روایی ،پایایی و هنجاریابی مقدماتی
آزمون کنترل عواطف در شه ر کرمانشاه انجام شد ،همسانی درونی پرسشنامه با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ در بین دانشآموزان ( ،)0/782دانشجویان ( ،)0/818معلمان
( ،)0/889اساتید ( )0/935و پرستاران ( ) 0/909گزارش گردید .همچنین دیگر نتایج
پژوهش نشان داد که سؤاالت آزمون با یکدیگر از همبستگی مناس بی برخوردار میباشند.
درنهایت گزارش گردید که روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران نسبتاً باال و دارای میزان
قابل قبولی می باشد و این آزمون برای سنجش کنترل عواطف مناسب است (طهماسبیان و
همکاران.)1393 ،
پرسشنامه سازگاری بل ( :)BAIپرسشنامه سازگاری بل 1در سال  1961توسط بل
تدوین شد .دربرگیرنده  160سؤال است که دارای پنج خرده مقیاس (بعد سازگاری
اجتماعی ،سازگاری عاطفی ،سازگاری خانه ،سازگاری سالمت جسمانی) است که برای
هرکدام از این خرده مقیاسها  32سؤال وجود دارد .در این پژوهش از خرده مقیاس
سازگاری اجتماعی اس تفاده میشود .آزمودنی بهصورت بلی و خیر به سؤالها پاسخ
می دهد .در این آزمون تنها پاسخ بلی یا خیر امتیاز دریافت میکند .برای هر سؤال اگر
گزینه صحیح (بعضی سؤالها گزینه بلی ،بعضی سؤالها گزینه خیر) پاسخ داده شود نمره
یک و اگر غلط پاسخ داده شود نمره صفر در نظر گرفته میشود .درواقع ،نمرهگذاری هر
سؤال طبق جدول هنجارشده انجام میگیرد (قاسمی و شریفی1396 ،؛ تقی نژاد و همکاران،
 .)1396روایی کل این مقیاس  0/94و همچنین ضریب پایایی آن در حیطه سازگاری
اجتماعی  ،0/88سازگاری شغلی  ،0/85سازگاری عاطفی  ،0/91سازگاری خانوادگی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Bell Adjustment Inventory
1
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 ،0/91سازگاری سالمت جسمانی  0/82برآورد شده است .این پرسشنامه یک پرسشنامه
استاندارد میباشد که در ایران هم روایی و پایایی آن در پژوهشهای مختلفی تأیید
گردیده است .در پژوهش بهرامی ( ) 1371بعد از ترجمه و ویرایش این مقیاس ،بر روی
 200نفر بهصورت تصادفی اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ آن معادل  0/89به دست
آمد (قاسمی و شریفی1396 ،؛ تقی نژاد و همکاران.)1396 ،
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک :مراحل این درمان طبق راهنمای درمان
پردازش مجدد هولوگرافیک است که توسط کاتز در سال ( ) 2005ارائه شده است ،این
شیوه درمانی در  3مرحله انجام میگیرد و هر مرحله نیز از  2گام تشکیل میشود.
درمجموع درمان در  6گام پیاپی انجام میگیرد .مجموع جلسات درمانی  9جلسه 60
دقیقهای میباشد ،به هر مرحله درمان سه جلسه اختصاص داده می شود شود (صالحی و
همکاران1397 ،؛ کاظمی و همکاران.)1396 ،
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جدول  .1محتوای جلسات درمان پردازش مجدد هولوگرافیک
مراحل
(جلسات)

محتوای جلسات

گام

گام یک :برقراری همانند سایر انواع روان درمانی ،پردازش مجدد هولوگرافیک نیز با برقراری
اتحاد درمانبخش یک رابطه امن ،قابلاعتماد بین درمانگر و درمان جو آغاز میشود.
مرحله اول :ایمنی
(جلسات اول،
دوم ،سوم)

در این قسمت مهارتهای مقابلهای به درمان جو آموزش داده میشود .برخی
گام دو :تأمین یک از این تکنیک ها نظیر آرامش آموزی ،روشهای ثابتشدهای میباشند.
چارچوب مهارت  -درحالیکه برخی دیگر تکنیک ها نظیر دستگاه پس خوراند شخصی ،ساندویچ
های مقابلهای

آرامش آموزی 5 ،روش بیان احساسات ،دستگاه کاهشدهنده ،توسط کاتز
( )2005مطرحشدهاند.
در این مرحله درمان جویان به اکتشاف تجربی می پردازند ،جائیکه احساسات،

تداعیها ،خاطرات و تصاویر به موضوعات جاری درمان جو ارتباط پیدا می -

گام سه :پرداختن به کنند .اطالعات موجود در سیستم تجربی می توانند از طریق تمرکز بر نشانه -
اکتشاف تجربی
مرحله دوم:

های درونی نظیر احساسات ،حواس بدنی و با پرسیدن مجموعهای سؤاالت

معطوف به احساسات ازجمله " آن مسئله چه احساسی را در شما ایجاد کرد؟

یا چه واژهای احساسات شمارا توصیف میکند؟ " به دست آیند.

اکتشاف (جلسات

شناسایی هولوگرام تجربی درمان جو کار سادهای نیست ،بنابراین در این

چهارم ،پنجم،

قسمت از تصویر ساده کتری روی بخاری برای سازمان دهی و تبیین مؤلفههای

ششم)
گام چهار :کشیدن
هولوگرام تجربی

هولوگرام تجربی استفاده میگردد .هر مؤلفه با یک جنبه تصویر همتا میشود.
برای مثال انگیزش کسب شده با تراوش آب روی بخاری همتا میشود،
خشونت هستهای با مشعل داغ همتا میشود .به نظر میرسد که درمان جویان با
استفاده از این تصویر به سرعت قادر خواهند بود مؤلفه های هولوگرام تجربی
خود را درک کنند.
پردازش مجدد روشی است برای تغییر و بازسازی ادراک درمان جو از یک
حادثه گذشته که به طور ضعیف یا جزئی پردازششده و منبع تقالی مستمر

گام پنج :پردازش
مرحله سوم:
پردازش مجدد

مجدد هولوگرام
تجربی

(جلسات هفتم،

هیجانی شده است .از تقالی هیجانی تحت عنوان یک وقفه یاد شده است به
این خاطر که پردازش ضعیف ،افراد را مجبور میکند تا در الگویی از روابط
و حوادث گیر کنند که جایگزین جنبهای از ترومای اولیه گردیده است .منبع
هولوگرام تجربی یک ادراک منفی و محدودکننده درباره خود ،یک تعارض
حلنشده و یک رابطه بیاننشده یا یک عاطفه محدودی نظیر گناه و

هشتم ،نهم)

خودسرانشی است.
گام شش :برقراری
الگوهای جدید

این دوره بحث درباره تأثیر پردازش مجدد و کاربردهای آن برای
درمان جویان در آینده را در برمیگیرد که شامل ایجاد اهداف جدید برای
زندگی و رشد یک خودانگاره مثبتی میباشد.

197

اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف و ...

یافتهها
تعداد  30نفر از بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایالم با دامنه سنی  20تا 38
سال و میانگین سنی  26/88سال و انحراف معیار  4/33در این پژوهش شرکت داشتند .از
این تعداد  19نفر ( 63/33درصد) زن و  11نفر ( 33/67درصد) مرد بودند .به لحاظ
وضعیت تأهل  13نفر ( 43/33درصد) مجرد و  17نفر ( 56/67درصد) متأهل بودند.
ازاینبین  5نفر ( 16/67درصد) زیر دیپلم 9 ،نفر ( 30درصد) دیپلم 13 ،نفر ( 43/33درصد)
کارشناسی و  3نفر ( 10درصد) کارشناسی ارشد بودند.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف ،سازگاری اجتماعی و
مؤلفههای آنها در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل و گروه آزمایشی
گروه
متغیر

کنترل

هولوگرافیک

میانگین انحراف معیار

میانگین انحراف معیار

پیشآزمون

60/22

26/2

13/23

13/2

پسآزمون

06/22

52/2

33/36

13/3

ادراک گزینههای

پیشآزمون

20/31

11/2

93/30

01/2

مختلف

پسآزمون

73/29

65/4

00/46

79/4

ادراک
کنترل پذیری

ادراک توجیه رفتار

انعطافپذیری شناختی

پیشآزمون

33/4

34/1

40/4

18/1

پسآزمون

20/4

56/1

00/11

46/1

پیشآزمون

13/58

16/5

46/58

18/4

پسآزمون

86/55

35/8

33/93

02/8
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پیشآزمون

86/40

60/3

13/41

50/2

پسآزمون

60/41

85/3

40/24

18/3

پیشآزمون

06/46

66/4

53/46

96/3

پسآزمون

46/47

17/4

06/25

86/3

خشم

خلق افسرده

پیشآزمون

40/68

52/6

93/68

14/6

پسآزمون

66/69

98/5

20/33

63/4

پیشآزمون

60/66

65/6

33/66

85/6

پسآزمون

40/67

80/6

40/32

70/4

پیشآزمون

93/221

96/19

93/222

19/18

پسآزمون

13/226

20/19

06/115

66/12

اضطراب

عواطف مثبت

کنترل عواطف

پیشآزمون

60/22

09/2

53/22

59/1

پسآزمون

93/22

31/2

73/10

38/1

سازگاری اجتماعی

جدول ( ) 2میانگین و انحراف معیار متغیر انعطافپذیری شناختی و مؤلفههای آن (ادراک
کنترلپذیری ،ادراک گزینه های مختلف و ادراک توجیه رفتار) ،کنترل عواطف و
مؤلفه های آن (خشم ،خلق افسرده ،اضطراب و عواطف مثبت) و سازگاری اجتماعی را در
پیشآزمون و پسآزمون برای گرو ه کنترل و گروه آزمایشی را نشان میدهد .همانطور
که نتایج این جدول نشان میدهد میانگین و انحراف معیار انعطافپذیری شناختی در
پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل به ترتیب برابر با ( )58/13 ،5/16و ()55/86 ،8/35
میباشد .در گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک برابر با ( )58/46 ،4/18و (،8/02
 )93/33میباشد .میانگین و انحراف معیار کنترل عواطف در پیشآزمون و پسآزمون
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گروه کنترل به ترتیب برابر با ( )221/93 ،19/96و ( )226/13 ،19/20میباشد .در گروه
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک برابر با ( )222/93 ،18/19و ()115/06 ،12/66
میباشد .میانگین و انحراف معیار سازگاری اجتماعی در پیشآزمون و پسآزمون گروه
کنترل به ترتیب برابر با ( )22/60 ،2/09و ( )22/93 ،2/31میباشد .در گروه درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک برابر با ( )22/53 ،1/59و ( )10/73 ،1/40میباشد .الزم به ذکر است
نمرات کمتر در مقیا س کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی به معنی کنترل عواطف و
سازگاری اجتماعی بیشتر میباشد.
برای برسی مفروضه های تحلیل کوواریانس و جهت بررسی مفروضه توزیع نرمال
متغیرها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده شد که سطح معنیداری بهدستآمده
برای انعطافپذیری شناختی ( ،)>P 0/478کنترل عواطف ( )>P 0/534و سازگاری
اجتماعی ( )>P 0/114بوده است که بزرگ تر از ( ) >P 0/05هستند ،بنابراین معنیدار
نمی باشند و توزیع متغیرها نرمال است .برای مفروضه همگنی واریانسها نتایج آزمون لوین
برای انعطافپذیری شناختی برابر با ( ،)2/910کنترل عواطف ( )0/860و سازگاری
اجتماعی ( ) 0/309بوده است که در سطح ( )P >0/05معنیدار نمیباشند ،بنابراین مفروضه
همگنی واریانسها رعایت شده است .درنهایت ،به منظور بررسی همگنی شیبهای
رگرسیونی ،مقدار  Fمربوط به تعامل گروه با پیشآزمون برای متغیر انعطافپذیری شناختی
( ،)1/962کنترل عواطف ( ) 3/247و سازگاری اجتماعی ( )2/051میباشد که در سطح
( )<P 0/05معنیدار نمیباشند؛ بنابراین شیبهای رگرسیون مربوط به متغیرهای پژوهش
همگن میباشند و درنتیجه مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون نیز رعایت شده است.
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جدول  . 3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) برای تأثیرات عضویت گروهی
سطح

مجذور

توان

شاخص

فرضیه ها

خطا

معناداری

اتا

آماری

اثر پیالیی

502/70 902/0

000/3

000/23

000/0

902/0

00/1

لمبدای ویلکز

502/70 098/0

000/3

000/23

000/0

902/0

00/1

اثر هتلینگ

502/70 196/9

000/3

000/23

000/0

902/0

00/1

502/70 196/9

000/3

000/23

000/0

902/0

00/1

آزمون

بزرگترین ریشه ی
روی

ارزش

F

درجه آزادی درجه آزادی

جدول ( ) 3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) برای تأثیرات عضویت
گروهی در گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و گروه کنترل را نشان میدهد.
همانطور نتایج این جدول نشان میدهد آزمون اثر پیالیی با ارزش ( ،)0/902لمبدای
ویلکز با ارزش ( ،)0/098اثر هتلی نگ با ارزش ( )9/196و بزرگ ترین ریشهی روی با
ارزش ( )9/196و میزان  Fبرابر با ( )=F70/502و سطح معنیداری ( )<p0/000از لحاظ
آماری معنیدار میباشند؛ بهعبارت دیگر رابطه میان ترکیب خطی متغیرهای وابسته با متغیر
مستقل معنیدار است ،یعنی میان درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و متغیرهای وابسته
(انعطاف پذیری شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی) تعامل رخ داده است.
طبق نتایج جدول ( ) 3میزان ارزش لمبدای ویلکز برابر با ( )0/098میباشد که همان
ضریب عدم تعیین است ،بنابراین اندازه اثر از تفاضل میزان ارزش لمبدا ویکلز از عدد یک،
به دست میآید () 0-1/098=0/902؛ که میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  0/902میباشد.
درواقع 0/90 ،درصد تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون متغیرهای وابسته مربوط به
تأثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میباشد؛ بهعبارتدیگر ،اندازه اثر درمان پردازش
مجدد هولوگرافی ک بر انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی
بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی بهصورت مشترک برابر با  0/902میباشد که
اندازه اثر بسیار خوبی میباشد .توان آماری برابر با  1/00است ،بهعبارتدیگر ،امکان
خطای نوع دوم وجود نداشته است.
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جدول  .4نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پسآزمون
انعطاف پذیری شناختی گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک با کنترل پیشآزمون
متغیر
انعطافپذیری
شناختی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

917/966

1

917/966

621/28

گروه

557/10281

1

557/10281

338/304

خطا

150/912

27

783/33

F

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

000/0

515/0

000/0

919/0

جدول ( ) 4نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات
پسآزمون انعطافپذیری شناختی گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک با کنترل پیشآزمون را نشان میدهد .همانطور که نتایج این جدول نشان
میدهد با کنترل پیش آزمون بین بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی در گروه
آزمایشی و گروه کنترل از لحاظ میزان انعطافپذیری شناختی تفاوت معنیداری به لحاظ
آماری مشاهده میشود ( ،)<000/0P ،F=304/338بهعبارتدیگر ،درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک باعث افزایش میزان انعطافپذیری شناختی در بیماران افسرده اقدام کننده به
خودکشی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون شده است .میزان
تأثیر این مداخله درمانی برابر با  0/919میباشد ،یعنی  0/91درصد تفاوتها در نمرات
پسآزمون انعطاف پذیری شناختی مربوط به تأثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک
میباشد.
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جدول  . 5نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پسآزمون کنترل
عواطف گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک با کنترل پیشآزمون
متغیر
کنترل
عواطف

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

313/4993

1

313/4993

864/55

گروه

217/93618

1

217/93618

377/1047

خطا

354/2413

27

383/89

F

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

000/0

674/0

000/0

975/0

جدول ( ) 5نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات
پس آزمون کنترل عواطف گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک با
کنترل پیشآزمون را نشان میدهد .همانطور که نتایج این جدول نشان میدهد با کنترل
پیشآزمون بین بیماران افسرده اقد ام کننده به خودکشی در گروه آزمایشی و گروه کنترل
از لحاظ میزان کنترل عواطف تفاوت معنیداری به لحاظ آماری مشاهده میشود
( ،)<000/0P ،F=1047/377بهعبارتدیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث
افزایش میزان کنترل عواطف در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی گروه آزمایشی
نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است .میزان تأثیر این مداخله درمانی برابر
با  0/975میباشد ،یعنی  0/97درصد تفاوتها در نمرات پسآزمون کنترل عواطف مربوط
به تأثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میباشد.
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جدول  .6نتایج آزمون تحلیل کواریانس یک راهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات پسآزمون
سازگاری اجتماعی گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک با کنترل پیشآزمون
متغیر
سازگاری
اجتماعی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

581/84

1

581/84

113/132

گروه

578/1104

1

578/1104

324/1725

خطا

286/17

27

640/0

F

سطح

اندازه

معنیداری

اثر

000/0

830/0

000/0

985/0

جدول ( ) 6نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا) بر روی میانگین نمرات
پس آزمون سازگاری اجتماعی گروه کنترل و گروه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک با
کنترل پیشآزمون را نشان میدهد .همانطور که نتایج این جدول نشان میدهد با کنترل
پیش آزمون بین بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی در گروه آزمایشی و گروه کنترل
از لحاظ میزان سازگاری اجتماعی تفاوت معنیداری به لحاظ آماری مشاهده میشود
( ،)<000/0P ،F=1725/324بهعبارتدیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث
افزایش میزان سازگاری اجتماعی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی گروه
آزمایشی نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است .میزان تأثیر این مداخله
درمانی برابر با  0/980میباشد ،یعنی  0/98درصد تفاوتها در نمرات پسآزمون سازگاری
اجتماعی مربوط به تأثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میباشد.

بحث و نتیجهگیری
تحلیل یافته های این پژوهش و نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری
(مانکوا) نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی،
کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی تأثیر
معنیداری دارد و موجب افزایش انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری
اجتماعی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی میشود.
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این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای کاتز ( ،)2015کاتز و همکاران ( ،)2014کاتز و
همکاران ( ،)2008صالحی و همکاران ( ،)1398کاظمی و همکاران ( ،)1398رضاپور
میرصالح و ذاکری ( ،)1398صالحی و همکاران ( ،)1397کاظمی و همکاران (،)1396
مهرپرور و همکاران ( ،)1396عطارد و همکاران ( ،)1395نریمانی و همکاران (،)1392
بشرپور و همکاران ( ،) 1390مبنی بر اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگراف یک بر
نشانههای افسردگی ،انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف ،سازگاری روانی اجتماعی،
اضطراب ،عالئم برانگیختگی ،شناختهای پس آسیبی و دیگر عالئم روانش ناختی در
جمعیتهای بالینی گوناگون ،همسو و همخوان میباشد.
در تبیین اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش انعطافپذیری
شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی
می توان اینگونه استدالل کرد که بنیان مشکالت روانشنا ختی ازجمله اقدام به خودکشی
در ناتوانی فرد در شناخت ،ابراز و کنترل احساسات ،عواطف و هیجانهای او در روابط بین
فردی و رابطه با خویش میباشد .حالآنکه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک به دلیل
اینکه از فنون اصلی رویکردهای درمان روان پویشی ،شناختی  -رفتاری و درمان ت جربی
بهصورت تلفیقی استفاده میکند می تواند در کاهش تمامی عالئم وابسته به رویداد
آسیب زا و بیماری (مانند اقدام به خودکشی و افسردگی) اثربخش و مؤثر باشد (کاتز و
همکاران2014 ،؛ رضاپور میرصالح و ذاکری1398 ،؛ هنرپروران .)1396 ،درواقع ،پردازش
مجدد هولوگرافیک از طریق افزایش دانش و آگاهی فرد ،آشنا کردن درمانجو با خود
بازبینی ،شناسایی هیجان های ویژه تداعی شده با افسردگی ،مشخص کردن تمایز بین افکار،
احساسات و هیجانات به وی کمک می کند تا بتواند ارتباط بین افکار و احساس خود را
دریابد و درنتیجه درمان جو باور و شناخت خود را نسبت به موضوع پیشین تغییر میدهد.
همچنین ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک از طریق ارزیابی مجددی که در نظام
باورهای شناختی درمانجو به عمل میآورد ،کمک میکند تا درمانجو بتواند شیوههای
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1

دیگری را در موقعیتهای استرسزا به کار گیرد و به سازگاری بیشتری دست یابد (پیک،
.)2015
بنابراین ،با توجه به رویداد استرسزای اقدام به خودکشی و تاریخچه زندگی و تجارب

بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی و نیز تجربه محقق از جلسات درمانی م بنی بر اینکه
در طی این جلسات درمانجویان به جای سرکوب هیجانات با رویداد آسیبزا مواجه
می شدند و ضمن تخلیه هیجانی ،از طریق پردازش مجدد برای رویدادهای آسیبزا و
استرسزا توجیهات منطقی تری پیدا می کردند .درواقع ،با توجه به مشاهدات محقق و
بازخوردهای درمان جویان ،در طول جلسات درمان پردازش مجدد هولوگرافیک،
درمان جویان به لحاظ هیجانی آرام تر میشدند و ضمن کمرنگ شدن اثرات رویدادهای
آسیبزا برای آنها ،خلق افسرده آنها نیز بهبود فزایندهای پیدا میکرد .لذا اثربخشی
درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف و
سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی ،منطقی و تبی ین پذیر میباشد.
نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا در متن مانکوا) نشان داد که درمان
پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی بیماران افسرده اقدام کننده به
خودکشی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون ،تأثیر معنیداری
داشته است؛ بهعبارتدیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میزان انعطافپذیری
شناختی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی را افزایش داده است.
این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای کاتز ( ،)2015کاتز و همکاران ( ،)2014کاتز و
همکاران ( ،)2008صالحی و همکاران ( ،)1398رضاپور میرصالح و ذاکری (،)1398
کاظمی و همکاران ( ،)1396مهرپرور و همکاران ( ،)1396عطارد و همکاران (،)1395
نریمانی و همکاران ( ،)1392بشرپور و همکاران ( ،) 1390مبنی بر اثربخشی درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی ،اجتناب شناختی ،شناختهای پس آسیبی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Peak, NJ.
1
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نشخوار فکری ،نشانه های افسردگی در افراد مواجه شده با تروما ،بیماران افسرده و افراد
اقدام کننده به خودکشی ،همسو و همخوان میباشد.
در تبیین اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش انعطافپذیری
شناختی بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی می توان اینگونه استدالل کرد که از
همان مرحله اول در درمان پردازش مجدد هولوگرافیک انعطافپذیری شناختی در بیماران
افسرده اقدام کننده به خودکشی مورد هدف قرار می گیرد .در اولین مرحله از این درمان
یعنی زمان بررسی مقاومت بیمار ،درمانگر با استفاده از شکلدهی مجدد شناختی و اشاره به
اینکه مقاومت و اجتناب فقط یکراه حل موقتی است با درمانجو بحث میکند تا ضمن
پرورش این باور که هیجانات سودمند هستند و با اطالعات مهمی ارتباط دارند ،گزینهها و
راهحل های دیگری را نیز برای بیمار فراهم سازد .حالآنکه این فرایند با توانایی ایجاد
چندین گزینه یا راه حل جایگزین برای موقعیت (یکی از مؤلفههای انعطافپذیری شناختی)
مرتبط است .در گام دوم از مرحله اول یعنی تأمین یک چارچوب از مهارتهای مقابلهای
نیز درمانگر به بیمار گزینهها و راهحلهای مقابلهای متنوعی را آموزش میدهد تا بیمار
افسرده در شرایط استرس و آسیبزا این مهارتهای مقابلهای را با روشهای ناکارآمد
قبلی جایگزین کند .انجام این کار مستلزم تغییر و افزایش انعطافپذیری شناختی میباشد.
همچنین ،ایجاد تابآوری و انعطافپذیری هیجانی و شناختی یکی از مؤلفههای مورد
تأکید درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در مرحله اول درمان میباشد (صالحی و
همکاران.)1398 ،
در مرحله دوم درمان یعنی مرحله اکتشاف ،از طریق کشیدن و رسم هولوگرام تجربی
برای بازآفرینی تجربه صحنه مواجه با تروما و بیماری (افسردگی و اقدام به خودکشی)
استفاده می شود که در این حالت درمانجو به جای سرکوب هیجانات با رویداد آسیبزا
مواجه شده و ضمن تخلیه هیجانی برای آن توجیهات منطقی تری پیدا میکند که این حالت
انعطاف پذیری شناختی را در پی دارد؛ و درنهایت مرحله سوم درمان یعنی پردازش مجدد،
اهدافی از قبیل برقراری الگوهای جدید ،ایجاد اهداف جدید برای زندگی مورد تأکید
است که از طریق افزایش انعطافپذیری شناختی می توان به این اهداف دست پیدا کرد.

اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر انعطافپذیری شناختی ،کنترل عواطف و ...

207

این مرحله از درمان به دلیل استفاده از فن های متعددی که مؤثر بر شناخت ،رفتار و هیجان
هستند به تغییر ادراکی ،شناختی و افزایش انعطافپذیری شناختی منجر میگردد (پیک،
2015؛ کاتز و همکاران2014 ،؛ صالحی و همکاران.)1398 ،
نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا در متن مانکوا) نشان داد که درمان
پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی
گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون ،تأثیر معنیداری داشته است؛
بهعبارت دیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میزان کنترل عواطف بیماران افسرده
اقدام کننده به خودکشی را افزایش داده است.
این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای پیک ( ،)2015کاتز ( ،)2015کاتز و همکاران
( ،)2014کاتز و همکاران ( ،) 2008رضاپور میرصالح و ذاکری ( ،)1398کاظمی و
همکاران ( ،)1398صالحی و همکاران ( ،) 1398صالحی و همکاران ( ،)1397کاظمی و
همکاران ( ،)1396مهرپرور و همکاران ( ،)1396نریمانی و همکاران ( ،)1392مبنی بر
اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف (افسردگی ،اضطراب،
خشم ،عاطفه مثبت) در افرا د مواجه شده با تروما ،بیماران افسرده و افراد اقدام کننده به
خودکشی ،همسو و همخوان میباشد.
در تبیین اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر کنترل عواطف بیماران
افسرده اقدام کننده به خودکشی می توان اینگونه استدالل کرد که در طی درمان عواطف
یا هیجانات و خاطرات آسیبزا مورد هدف قرار میگیرند .درواقع ،اکتشاف احساسات،
شناسایی هیجانات و کنترل عواطف یکی از بخشهای اصلی در درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک است .در طی این درمان ،بعدازآن که درمانجو آموزشهای الزم برای تن
آرامی ،شناسایی هیجانات و کنترل عواطف را دریافت کرد و مهارت الزم در این زمینه را
کسب کرد .در مرحله بعدی درمان ،روی آوردن به صحنه تروماتیک و بیماری (اقدام به
خودکشی و افسردگی) و سناریوسازی مجدد صحنه ،منجر تخلیه هیجانی میشود .لذا
آزادسازی انسداد هیجانی رخ میدهد که درنتیجه آن درمان جو با استفاده از تکنیک ایجاد
فاصله هیجانی می تواند بین خود قبلی و خود فعلی فاصله اندازد و خود جدیدی که شکل
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می گیرد نسبت به گذشته بر هیجانات و عواطف کنترل دارد .بهعبارتیدیگر ،هدف
پردازش مجدد آزادسازی عواطف (خشم ،خلق افسرده ،اضطراب) میباشد (صالحی و
همکاران1398 ،؛ صالحی و همکاران.)1397 ،
یکی از اهداف درمان پردازش مجدد هولوگرافیک تحمل کردن عاطفه است که با
مفهوم کنترل عواطف ارتباط تنگاتنگی دارد .درواقع ،در درمان پردازش مجدد
هولوگرافیک از طریق تکنیکهای ذهن آگاهی یا مشاهده ذهن آگاه به دنبال دستیابی
تحمل کردن عواطف و کنترل عواطف میباشیم .همچنین ،در مرحله سوم درمان پردازش
مجدد هولوگرافیک یعنی مرحله پردازش مجدد از طریق تکنیک مشاهده و بازبی نی ،ک نترل
عواطف در درمان جو مورد هدف قرار گرفته می شود .طی این تکنیک می توان رویداد
آسیب زا و بیماری یعنی افسردگی و اقدام به خودکشی را مورد مشاهده و بازبینی قرار داد.
در این تمرین درمانگر زبان بدن درمان جویانش را مشاهده می کند؛ و یک سرنخ در این
زمینه توجه کردن به چهره درمان جو است که هیجانات و عواطف درمانجویان را نشان
می باشد (عواطف جنبه بیرونی هیجانات هستند) .هنگام این تمرین معموالً برای درمانجو
تخ لیه هیجانی رخ می دهد ،لذا درمانگر او را به تجسم مکانی امن راهنمایی کرده،
تکنیک های تنفسی و تن آرامی مورد استفاده قرار میگیرد تا درنهایت درمانگر به
درمان جو اعتماد و امنیت دهد و او بتواند از آن احساسات خارج شود و درنهایت کنترل
هیجانات و عواطف خود را در دست بگیرد (کاتز2005 ،؛ صالحی و همکاران.)1398 ،
نتایج آزمون تحلیل کواریانس یکراهه (آنکوا در متن مانکوا) نشان داد که درمان
پردازش مجدد هولوگرافیک بر سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کننده به
خودکشی گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در مرحله پسآزمون ،تأثیر معنیداری
داشته است؛ بهعبارت دیگر ،درمان پردازش مجدد هولوگرافیک میزان سازگاری اجتماعی
بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی را افزایش داده است.
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این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای پیک ( ،)2015کاتز ( ،)2015کاتز و همکاران
( ،)2008برندمن  ،)2005( 1رضاپور میرصالح و ذاکری ( ،)1398کاظمی و همکاران
( ،)1398صالحی و همکاران ( ،)1398صالحی و همکاران ( ،)1397کاظمی و همکاران
( ،) 1396مهرپرور و همکاران ( ،)1396عطارد و همکاران ( ،)1395نریمانی و همکاران
( ،) 1392مبنی بر اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر سازگاری اجتماعی در
افراد مواجه شده با تروما ،بیماران افسرده و افراد اقدام کننده به خودکشی ،همسو و
همخوان میباشد.
در تبیین اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر افزایش سازگاری اجتماعی
بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی می توان گفت که سازگاری اجتماعی انعکاسی از
تعامل فرد با دیگران ،رضایت از نقشهای خود و نحوهی عملکرد در نقشها میباشد؛
بنابراین در آخرین گام از درمان پردازش مجدد هولوگرفیک یعنی برقراری الگوهای
جدید ،هدف اصلی درمان ایجاد اهداف و نقشهای جدید برای زندگی درمانجویان
میباشد که با سازگاری اجتماعی مرتبط است .درواقع ،در این مرحله درمانجو در پی
نقش ها و اهدافی نظیر تغییر شغل ،برگشتن به تحصیل ،کم کردن وزن ،ترک یا شر وع یک
رابطه و ...میباشد که دست یابی به هرکدام از این نقشها و اهداف به معنی تغییر در
سازگاری و افزایش سازگاری اجتماعی میباشد (کاتز2005 ،؛ صالحی و همکاران1398 ،؛
تقی نژاد و همکاران.)1396 ،
همچنین در تبیین این نتایج می توان گفت که بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی
احساس تنهایی و طردشدگی از جانب دیگران دارند .آنها میپندارند که وجه اشتراک
بسیار کمی با دیگران دارند .به همین دلیل ،تمایل زیادی به بیان کردن احساسات یا
برقراری روابط اجتماعی ندارند و در اندک روابط خود نیز از دیگران فاصله روانی
می گیرند .این امر در طول زمان فرصت کمی را برای رشد توانایی تنظیم هیجان و تنظیم
رفتار فرد در پاسخ به تغییرات محیط اجتماعی در اختیار وی قرار میدهد؛ بهعبارتدیگر،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Brandman, W.
1
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مانع از سازگاری اجتماعی وی میشود .حالآنکه درمان پردازش مجدد هولوگرافیک از
طریق تکنیک های از قبیل بررسی انتقال و انتقال متقابل ،اکتشاف احساسات ،اسکن
هیجانی ،ایجاد شبکه اجتماعی امن ،برقراری الگوهای جدید ارتباطی به رشد یک
خودانگاره جدید در درمانجویان کمک می کند که درنهایت منجر به سازگاری اجتماعی
در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی می شود (صالحی و همکاران1398 ،؛ گنجی،
1397؛ بهامین و کوروش نیا.)1396 ،
به طور خالصه ،با توجه به نتاایج ایان پاژوهش درماان پاردازش مجادد هولوگرافیاک بار
انعطاف پذیری شناختی ،کنترل عواطف و سازگاری اجتماعی بیماران افسرده اقدام کنناده باه
خودکشی اثرگاذار باوده اناد ،لاذا ایان ناوع درماان مای تواناد بارای درماان اخاتالالت طیاف
افسااردگی و مداخلااه در شاارایط آساایبزا و بحراناای نظیاار اقاادام بااه خودکشاای سااودمند و
کارآمد باشند .درنتیجه مطابق با نتایج این پژوهش و به لحااظ کااربردی پیشانهاد مایشاود در
مراکز مشاوره و رواندرمانی از این نوع درمان ها برای درمان اخاتالالت افساردگی و مداخلاه
در شرایط حاد اقدام به خودکشی استفاده شود .البتاه ایان پاژوهش همانناد ساایر پاژوهشهاا
دارای محدودیت های بود ،ازجمله امکان آزماون پیگیاری فاراهم نباود .باا توجاه باه شارایط
اضطراری و لزوم رسیدگی به وضاعیت بیمااران افسارده اقادام کنناده باه خودکشای و اینکاه
گروه کنترل نیز باید خدمات مشااوره و رواندرماانی را دریافات مایکردناد ،امکاان آزماون
پیگیری فراهم نبود که می تواند جزء محدودیتهای این پژوهش باشد .لذا پیشانهاد مایشاود
در پژوهش ه ای آتی جهت اطمینان از اثارات و همچناین کاربردهاای ایان ناوع رواندرماانی
در درازمدت ،از آزمون های پیگیری اساتفاده کارد .پیشانهاد دیگار اینکاه ،بااوجود اثربخشای
درمان پردازش مجدد هولوگرافیاک در حیطاه افساردگی و اقادام باه خودکشای ،ایان شایوه
درمانی هنوز در ابتدای راه خود قرار د ارد و برای گسترش مباانی نظاری و عملای آن ،پیشانهاد
می شود در پژوهش های آتی اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیاک در جمعیاتهاای
بالینی متنوع تر و بر روی متغیرهای روان شناختی دیگری ،نیز بررسی شود.
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