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Abstract
Background: Suicidal behaviors are a very complex and multidimensional phenomenon. The
present study aimed to test the structural model of defeat, entrapment, depressive symptomsuicidality subscale and suicide attempt based on motivational-voluntary theory of suicidal
behavior.
Materials and Methods: This was a descriptive modeling study and its statistical population
consisted of all students studying at Mohaghegh Ardabili University in the academic year
1399. 650 people were selected by available sampling method. Data using scales of idea,
suicide attempt, defeat, entrapment, interpersonal scale, anxiety, depression, disengagement
scale, map scales, impulsivity, exposure, discomfort intolerance, ruminant, suicide capacity,
and fearlessness about death was collected and SPSS-25 and pls-3 software were used for
data analysis.
Results: The data fit well with the proposed model and the existing model explained 36%
defeat variance, 67% entrapment variance, 30% suicide idea variance and 42% suicide
attempt variance. All proposed paths were positive and significant except for the relationship
between exposure, practical capacity, fear of death and tolerance of confusion with neutral
action and belonging and abandonment of the goal with the idea of other paths (P <0.05). The
rumination variable modulated the relationship between failure and entrapment (P <0.05),
also.
Conclusion: These findings represent a preliminary step towards clarifying the transition
from idea to suicide, as well as useful support for future research and intervention based on
motivational-voluntary theory.
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آزمون مدل ساختاری شکست ،بهدامافتادگی ،ایده و اقدام به خودکشی براساس نظریه
انگیزشی  -ارادی رفتار خودکشی
سلیمان احمدبوکانی ،1حسین قمری گیوی* ، 1احمدرضا کیانی ،1علی رضاییشریف

1

خالصه
سابقه و هدف :رفتارهای خودکشی پدیده بسیار پیچیده و چندبعدی است .هدف پژوهش حاضر آزمون مدل شکست ،بهدامافتادگی ،ایده و اقدام به خودکشی
براساس نظریه انگیزشی  -ارادی رفتار خودکشی بود.
مواد و روشها :این مطالعه توصیفی به روش مدل یابی بود و جامعه آماری آن متشکل از کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیل در سال
تحصیلی  1399بود .تعداد  650نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .دادهها با استفاده از مقیاسهای ایده ،اقدام به خودکشی ،شکست،
بهدامافتادگی ،مقیاس بینفردی ،اضطراب ،افسردگی ،مقیاس انصراف از هدف ،مقیاس های نقشه ،تکانشگری ،مواجهه ،تحمل آشفتگی ،نشخوار ،ظرفیت خودکشی
و ترس از مرگ گردآوری و جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS-25و  pls-3استفاده شد.
نتایج :تناسب دادهها با مدل پیشنهادی خوب بود و مدل موجود  %36واریانس شکست %67 ،واریانس بهدامافتادگی %30 ،درصد واریانس ایده خودکشی و %42
واریانس اقدام به خ ودکشی را تبیین کرد .همه مسیرهای پیشنهادی به غیر از ارتباط مواجهه ،ظرفیت عملی ،ترس از مرگ و تحمل آشفتگی با اقدام و تعلقپذیری
خنثی و انصراف از هدف با ایده بقیه مسیرها مثبت و معنادار بودند ( .)P >0/05همچنین متغیر نشخوار فکری ،رابطه بین شکست و بهدامافتادگی را تعدیل
میکرد (.)P >0/05
نتیجهگیری :این یافتهها نشاندهنده گامی مقدماتی در برابر شفافسازی مراحل گذار از ایده به اقدام به خودکشی و همچنین پشتیبانی سودمند برای تحقیقات و
مداخله مبتنی بر نظریه انگیزشی – ارادی خودکشی است.
واژگانکلیدی :خودکشی ،افسردگی ،اقدام ،تکانشگری ،اضطراب
دو ماهنامه علمی  -پژوهشی فیض ،دوره بیست و پنجم ،شماره  ،5آذر -دی  ،1400صفحات 1219-1231

مقدمه
خودکشی علت اصلی مرگ در سراسر جهان و یکی از

در ایران نیز در سال  2000برآورد شده بود که  6/6نفر در هر

مهمترین مشکالت بهداشت عمومی در جوانان است که هر ساله

100هزار نفر مرتکب خودکشی منجر به مرگ میشوند [ .]6تا امروز

بیش از  800هزار نفر قربانی میگیرد [ .]1خودکشی بهمعنای مرگ

گستره وسیعی از نظریهها ،کار بالینی و مطالعات تجربی را پیش

ناشی از رفتارهای آسیبزا و خودهدایتشده با قصد مرگ و یک

بردهاند .رویکردهای نظری خودکشی که بیش از همه مطرح بودند،

اقدام عمدی برای پایاندادن به زندگی خود تعریف میشود [.]2

عبارتند از )1 :همهگیر شناختی  )2فلسفی  )3اجتماعی  -فرهنگی

رفتارهای خودکشی بهشکل ایدهپردازی ظاهر میشود ،ایدههایی که

 )4جامعهشناسی  )5روانپزشکی  )6روانپویشی فروید )7

تمایل به پایاندادن به وجود فرد را تشویق میکنند [ .]3ایده

زیستشناسی [ .]7طبیعتاً هریک از این رویکردها بر ویژگیهای

خودکشی مرحلهای قبل از اقدام به خودکشی قلمداد میشود؛

خاصی از خودکشی تأکید کردهاند .اما یکی از مدلهایی که اخیر ًا

درواقع ایده خودکشی بهطور گستردهای بهعنوان ایده فردی درمورد

در ارتباط با علتشناسی ایده و اقدام به خودکشی مطرح شده

صدمهزدن به خود و افکار مداوم درمورد مرگ تعریف شده است

است ،عبارتند از :مدل یکپارچهنگر انگیزشی  -ارادی O’Connor

[ .]4طی دهه گذشته مرگ ناشی از خودکشی در ایاالت متحده

[ .]9،8مدل انگیزشی شامل سه مرحله است )1 :مرحله

امریکا افزایش چشمگیری داشته است .در سال  42773 ،2014نفر

پیشانگیزشی؛ در این مرحله عوامل زمینهای (محرومیت و

در اثر خودکشی جان خود را از دست دادند [.]5

آسیبپذیری) و وقایع زندگی (بحران روابط) زمینه زیستی -
اجتماعی گستردهای را برای خودکشی فراهم میکنند )2 .مرحله

 .1گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی،
اردبیل ،ایران
نشانی نویسنده مسؤول :دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

تلفن 045-332615820 :دورنویس045-33261582 :
پست الکترونیکh_ghamari@uma.ac.ir :
تاریخ دریافت:

1400/2/18

تاریخ پذیرش نهایی1400/7/18 :

انگیزشی؛ در این مرحله شکست با میانجیگری تعدیلگرهای خود،
احساس بهدامافتادگی را به وجود میآورند )3 .مرحله اجرایی؛
میانجیگرهای ارادی انتقال از مرحله ایده به اقدام را فراهم میآورد
[ .]10این مدل همچنین شامل تعدیلگرهای خاصی است که ممکن
ال
است پیشرفت در مرحله بعدی را تسهیل کند یا مانع شود .او ً
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تعدیلگرهای تهدید خود (مانند فرآیند نشخوار) از عوامل شناختی

پیشگیری از آن مسألهای است که عالوهبر مطالعه بالینی نیاز به

تشکیل شدهاند که ممکن است مسیر بهدامافتادگی و شکست را

مطالعه در نمونه جمعیت عمومی دارد .متأسفانه با وجود صدها

بدتر کنند .دوم تعدیلگرهای انگیزشی (بهعنوان مثال سربار بودن)

مطالعه در مورد خودکشی و رفتارهای مرتبط با آن ،مرگومیر ناشی

بر ظهور افکار خودکشی از طریق به دامافتادن تأثیر میگذارند.

از خودکشی در  50سال اخیر کاهش قابلتوجهی نداشته است،

سرانجام ،تعدیلکنندگان (بهعنوان مثال تکانشگری) شامل عواملی

پیشرفت محدود در اینزمینه ممکن است مربوط به رویکردهای

هستند که بر انتقال ایده بر اقدام تأثیر میگذارند [ .]11تحقیقات

تکهتکهشده برای بررسی این پدیده باشد [ .]15اکثر تعریفها و

قبلی برای درک خودکشی در انگلستان و سایر نمونههای غربی از

تحقیقات از ایده خودکشی و اقدام به خودکشی مربوط به سایر

مدل ارادی  -انگیزشی استفاده کرده است .بهعنوان مثال

فرهنگهاست ،برای مثال  Burrدر مصاحبهای با متخصصان

بهدامافتادگی در رابطه بین شکست و ایده خودکشی نقش میانجی

بهداشت روان استدالل کرد که کلیشههای دانش مبتنی بر فرهنگ

دارد ،درحالیکه تابآوری این رابطه را تعدیل میکند [.]12

غرب ممکن است منجر به ارزیابی نادرست درمان خودکشی در

همچنین تعلقپذیری خنثی و احساس سرباربودن بهطور قابلتوجهی

جوامع آسیایی شود [ .]16همچنین تکیهکردن بر پژوهشها و

رابطه بین بهدامافتادگی و ایده خودکشی را تعدیل میکند [ .]13اگر

طبقهبندیهای از پیش تعیینشده بدون توجه به معانی و لزوم انجام

افراد شکست باالیی را تجربه کنند ،به احتمال زیاد احساس

بررسیهای دقیق به روشهای درمانی منجر میشود که تأثیرگذار

بهدامافتادگی بیشتری دارند و نشخوار فکری بهعنوان یک متغیر

نباشد .بنابراین شناسایی عوامل زمینهساز و تعدیلکننده میتواند به

تعدیلگر رابطه بین شکست و بهدامافتادگی را تقویت میکند [.]14

توسعه روشهای پیشگیری و شناسایی ایده خودکشی قبل از اقدام

برخالف عقاید مربوط به خودکشی که یک مسأله کامالً بالینی یا

منجر شود .بر این اساس رابطه بین متغیرها در پژوهش حاضر در

بهداشت روانی است ،عوامل متعدد فرد را در معرض خطر رفتار

قالب مدل مفهومی زیر موردبررسی قرار گرفت.

خودکشی و استرس قرار میدهد [ .]12به اینترتیب خودکشی و

شکل شماره  -1مدل انگیزشی -ارادی رفتار خودکشی
ساختاری خواهد بود .برای سازگاری با الگوی معادالت ساختاری

مواد و روشها
پژوهش

حاضر

با

کد

اخالق

 IR.ARUMS.REC.1399.425در کمیته اخالق دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل در سال  1399تصویب شده است .همچنین از نوع
توصیفی و طرحهای همبستگی و روش مدلسازی معادالت
ساختاری است .نمونه در این پژوهش شامل  650نفر از دانشجویان
دانشگاه محقق اردبیلی بود .حجم نمونه ،تابعی از تعداد متغیرهای
مشاهدهشده الگوی کلی برای سازگاری با الگوهای معادالت

دوماهنامه فیض | آذر -دی |  | 1400دوره  | 25شماره 5

و تحلیل مسیر تعداد نمونه باید حداقل  10برابر تعداد متغیرهای
مشاهدهشده باشد [ .]17روش نمونهگیری ،نمونهگیری دردسترس
بود .روش جمعآوری اطالعات ازطریق پرسشنامه بود که بهصورت
آنالین و ازطریق گذاشتن لینک آنها در گروههای کالسی و
کانالهای ایجادشده در فضای مجازی دانشگاه در اختیار آزمودنیها
قرار داده شد .الزم به ذکر است که معیارهای ورود به مطالعه شامل
اشتغال به تحصیل ،رضایت به شرکت در پژوهش و پرکردن
رضایتنامه اخالقی و معیار خروج شامل انصراف از شرکت در
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مطالعه و عدم پاسخ کامل به سؤاالت بود .در مجموع  650نفر به

است [ .]21در این پژوهش نیز همانند پژوهش اصلی ،سؤاالت از

پرسشنامه پاسخ دادند که  22پرسشنامه بهدلیل ناقصبودن کنار

همسانی درونی قابلقبولی برخوردار بود (.)α=0/71

گذاشته شد .با استفاده از فاصله ماهاالنابیس و با درجه اطمینان

پرسشنامه نیازهای بینفردی:

 0/95درصد  28پرسشنامه دیگر کنار گذاشته شد که  600پرسشنامه

دارای چندین نسخه ( 18 ،15 ،12 ،10و  25سؤالی) است که طبق

باقی ماند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS-25

گزارش  Hill & Pettitنسخه  10و 15سؤالی بهترین میزان اعتبار

و  pls3استفاده شده است pls3 .نرمافزار مفیدی برای مدلسازی

درونی و تناسب با مدل تحلیل عاملی اکتشافی را دارند .نسخه

معادالت ساختاری حداقل مجذورات جزئی است که توسط

15سؤالی این مقیاس ،بهصورت خودگزارشی از شرکتکنندگان

 Ringleو همکاران طراحی شده است [.]18

میخواهد که بهترین گزینه ممکن را متناسب با باورهای خود در

متغیرهای مرحله انگیزشی:

مورد اینکه در حال حاضر تا چه میزانی با دیگران در ارتباط هستند

مقیاس کوتاه شکست و بهدامافتادگی :)1998( Gilbert & Allan

(تعلقپذیری) و تا چه میزانی فکر میکنند که سربار دیگران هستند

این مقیاس هشت آیتمی است که به ارزیابی شکست بهدامافتادگی

(ادراک سربار بودن) را در یک مقیاس 7درجهای لیکرتی مشخص

بهعنوان مفهومی واحد میپردازد .پاسخها بر مبنای مقیاس پنج

کنند [ .]22اعتبار درونی (آلفا= )%90و پایایی خوبی برای این

درجهای لیکرتی هستند که نمره بیشتر نشاندهنده سطح باالتری از

مقیاس گزارش شده است [ .]23در نمونه ایرانی همچنین از میان 15

شکست در کشمکش اجتماعی و ناتوانی در فرار از موقعیتهای

سؤاالت پرسشنامه در تحلیل عامل تأییدی ،سه سؤال  11 ،9و 12

ناخوشایند است .سؤاالت  ،7 ،5 ،3 ،1مربوط بهدامافتادگی و

به خاطر بار عاملی پایین از پرسشنامه کنار گذاشته شدند .جهت

سؤاالت  8 ،6 ،4 ،2مربوط به احساس شکست است .در مطالعه

بررسی روایی پرسشنامه به برآورد همبستگی آن با افسردگی،

اصلی همسانی درونی آن بهصورت مناسبی از  %88تا  %94گزارش

اضطراب و شکست اقدام شد و نتایج آن تحتعنوان روایی همگرا

شده است و همچنین روایی همگرای مناسب و روایی بازآزمایی

گزارش شد که نشان داد پرسشنامه از روایی مطلوبی برخوردار

عالی در گروههای مختلف داشته است [ .]19در این پژوهش نیز

است [ .]24در این مطالعه ،هر دوی مقیاس ادراک سربار بودن و

همانند پژوهش اصلی برای شکست و بهدامافتادگی سؤاالت از

تعلقپذیری خنثی از همسانی درونی خوبی برخوردار بودند

همسانی درونی قابلقبولی برخوردار بود ( α=0/75و .)α=0/88

(بهترتیب  α=0/84و .)α=0/93

پرسشنامه نشخوار فکری :)2014( O’Connor & Williams

متغیرهای مرحله ارادی  -اجرایی:

این پرسشنامه طبق پژوهشهای پیشین تأکید منفعالنه افراد بر دالیل

پرسشنامه ظرفیت خودکشی:

اضطراب و پریشانیشان است (برای مثال :به اینکه چرا نمیتوانم

یک مقیاس  6آیتمی است که توسط )2015( May & Klonsky

شرایط را بهتر مدیریت کنم ،فکر میکنم) .توسط پنج عبارت از

طراحی شده است و به ارزیابی سه سازه مختلف ظرفیت ذاتی

پرسشنامه سبکهای پاسخگویی ( )RSQسنجیده میشود .افراد از

(الگوی ماندگار ترس حداقلی از درد یا مرگ) ،اکتسابشده (ترس

مقیاس ( 1تقریباً هرگز) تا (تقریباً همیشه) امتیاز میگیرند .در مطالعه

از درد یا مرگ که در طول زمان کاهش یافته است) و عملی

اصلی همسانی درونی  0/78گزارش شده است [ .]20در این

(دسترسی و آگاهی درمورد روشهای خودکشی) برای خودکشی

پژوهش نیز همانند پژوهش اصلی ،سؤاالت از همسانی درونی

میپردازد [ .]8مطالعه اصلی نشان داده که این مقیاس توانایی تمیز

قابلقبولی برخوردار بود (.)α=0/75

اقدامکنندگان خود از ایدهپردازان خودکشی را دارد .همچنین

مقیاس انصراف از هدف  Wroschو همکاران (:)2003

 Dhingraو همکاران ]25[ ،گزارش کردهاند که این مقیاس از

این ابزار  10سؤالی است که شامل دو زیرمقیاس است :انصراف از

همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است ( .)α=0/72برای

هدف ( 4سؤال) و برنامهریزی مجدد برای رسیدن به هدف (6

حمایت از روایی این پرسشنامه ،همبستگی آن با پرسشنامه 20

سؤ ال) .انصراف از هدف ،مشکالت موجود در کاهش تالش و

سؤالی مقیاس ظرفیت اکتسابی خودکشی [ ]26مثبت و باال بود

امتناع از تعهد به اهداف غیرقابلدستیابی را اندازهگیری میکند

( r=0/69و  .) P <0/001در این پژوهش ظرفیت اکتسابی و ذاتی

(برای مثال :برایم آسان است که تالش هایم را برای رسیدن به هدفم

در یک عامل ادغام شده است .در این پژوهش نیز همانند پژوهش

کاهش دهم) .به کلیه موارد با استفاده از مقیاس لیکرت  5نقطهای

اصلی ،سؤاالت از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار بود

پاسخ داده شد( 1 ،تقریباً هرگز درست نیست) و ( 5تقریباً همیشه

(.)α=0/72

صادق است) .در مطالعه اصلی همسانی درونی  0/82گزارش شده
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آزمون مدل ساختاری شکست....
برای سنجش ترس از مرگ ( ،)ACSSاز زیرمقیاس 7سؤالی

میان خانواده تان ،کسی بوده است که اقدام به خودکشی کرده باشد

 Ribeiroو همکاران ( )2014استفاده شد [ .]27آزمودنیها در یک

یا عمداً به خودش آسیب رسانده باشد؟ از آنجا که برای هر بعد

مقیاس  5درجهای به سؤاالت پاسخ دادند که از صفر (بههیچوجه

مواجهه با خودکشی خانواده یا دوستان از یک سؤال استفاده شد،

شبیه من نیست) تا ( 4خیلی شبیه من است) است ،تشکیل شده بود.

ویژگیهای روانسنجی خاصی مدنظر قرار نگرفت .درضمن ،در

نمرات باالتر نشاندهنده ترس از مرگ بیشتر است .همچنین

مطالعه اصلی نیز براساس همین منطق به ویژگیهای روانسنجی

 Ribeiroو همکاران ]27[ ،گزارش کردهاند که این مقیاس از

اشاره نشد .چون خود سؤالی که برای سنجش این ابعاد ساخته شده

همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است ( .)α=0/89در این

است ،روایی دارد [ .]31در مطالعه  Dhingraو همکاران [ ]28این

پژوهش نیز همانند پژوهش اصلی ،سؤاالت از همسانی درونی

مقیاس از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است (.)α=0/71

قابلقبولی برخوردار بود (.)α=0/91

ضریب پایایی در پژوهش حاضر  0/76بهدست آمد.

پرسشنامه تکانشگری:

مقیاس تحمل آشفتگی ( Schmidt )DISو همکاران ( :)2007یک

پیرو مطالعات  Dhingraو همکاران ( )2016دو گویه مقیاس

پرسشنامه خودگزارشی متشکل از  5گویه میباشد که ظرفیت تحمل

تکانشگری (من کارها را در یک لحظه ناگهانی و بدون هیچ برنامه

آشفتگی فیزیکی ،شامل درد (برای مثال :من میتوانم یک ناراحتی

ازپیشتعیینشدهای انجام میدهم و من کارها را بدون فکرکردن

جسمی بزرگ را تحمل کنم) را موردسنجش قرار میدهد.

دربارهشان و از روی یک انگیزه درونی آنی و هیجانی انجام

آزمودنیها در یک مقیاس  6درجهای از بههیچوجه شبیه من نیست

میدهم) ،برای ارزیابی تکانشگری استفاده شد .در مطالعه

تا کامالً شبیه من است به پرسشها جواب میدهند ،در مطالعه

 Dhingraو همکاران [ ]28آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه %61

حاضر ،از دو ماده استفاده شد که توانایی تحمل ناراحتی جسمی را

بوده است و در این مطالعه همسانی درونی خوبی داشته است [.]29

نشان میدهد [ Dhingra .]32و همکاران ( )2016گزارش کردهاند

در این پژوهش نیز همانند پژوهش اصلی ،سؤاالت از همسانی

که این مقیاس از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است

درونی قابلقبولی برخوردار بود (.)α=0/89

( .)α=0/89در این پژوهش نیز پایایی بهروش آلفای کرونباخ در

پرسشنامه اجرای نقشه :بر مبنای تعریف  )1999( Gollwitzerما

حد مناسبی گزارش شده است (.)0/84

یک سؤال طرح کردیم [ :]30آیا تاکنون برنامهای که در آن بخواهید

پرسشنامه سالمت بیمار Zhang )PHQ-2( 2-و همکاران (:)2013

در زمان (مثالً یکروز یا ساعت خاص) ،مکان (مثالً خانه و خیابان)

یک پرسشنامه دو سؤالی است که برای غربالگری افراد افسرده

و با استفاده از روش خاصی (مثالً با استفاده از قرص ،سم و غیره به

مورداستفاده قرار میگیرد .این ابزار غربالگری کوتاه ،به ارزیابی

زندگی خود پایان دهید ،وجود داشته است و همینطور در صورت

نشانگان محوری افسردگی یعنی خلق افسرده و عدم لذت

پیشآمدن مشکلی در برنامه اولیهتان ،راهکارهای جایگزینی برای

میپردازد .نمرهگذاری این مقیاس بهصورت لیکرتی  5درجهای

کشتن ریخته بودید؟ پاسخ به این سؤال اینگونه بود :نه ،درباره

میباشد و نمره باالتر نشانگر افسردگی شدیدتر است Zhang .و

طرحی فکر نکردهام = صفر ،بله ،فقط یکبار ،اما طرحی جایگزین

همکاران [ ]33همسانی درونی خوب ( ،)0/727پایایی بازآمایی

نداشتم =  ،1بله ،فقط یکبار اما طرحی جایگزینی داشتم =  ،2بله،

( )0/829و همبستگی مناسب با پرسشنامه افسردگی بک ()r=0/651

چندینبار اما طرح جایگزینی نداشتم= 3بله ،چندبار ،طرح

را برای این مقیاس گزارش کردند .در این پژوهش نیز پایایی

جایگزین هم داشتم= .4از آنجا که از یک سؤال برای اجرای نقشه

بهروش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است (.)0/90

استفاده شده و طبیعتاً این سؤال ،سؤالی توصیفی بوده است که

پرسشنامه اختالل اضطراب فراگیر:

وضعیت فرد در آن حیطه را بررسی میکرده است ،پس ویژگیهای

این پرسشنامه توسط  Kroenkeو همکاران ( )2007ساخته شده

روانسنجی برای آن مشخص نشد.

است [ .]34ابزاری مختصر و دوسؤالی برای سنجش اضطراب

پرسشنامه مواجهه با رفتار خودکشی:

میباشد .نمرهگذاری آن در طیف لیکرتی  5درجهای میباشد و نمره

بر مبنای پژوهش  Dhingraو همکاران و  O’Connorو همکاران

باالتر نشانگر اضطراب بیشتر در فرد است .نمره برش آن نیز برای

دو گویه بررسی احتمال مواجهه فرد با خودکشی یا رفتار

شناسایی اختالل اضطراب فراگیر  3میباشد .در این پژوهش نیز

خودجرحی خانواده و دوستان استفاده شد .سؤاالت شامل این مواد

پایایی بهروش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است

بود .1 :در میان دوستان صمیمیتان ،کسی بوده که اقدام به

( .)0/88اقدام به خودکشی از یک آیتم مبتنی بر مطالعه Dhingra

خودکشی کرده باشد یا عمداً به خودش آسیب رسانده باشد؟  .2در

و همکاران ( )2016استفاده شد [ .]28سؤال این بود« :پیشتر از این
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احمدبوکانی و همکاران
تاکنون چندبار واقعاً اقدام به کشتن خود کردهاید که در آن تا حدی

عالی در تمیز آزمودنیهای خودکشیگرا از غیرخودکشیگرا دارد.

نیت مردن داشتید؟» .در این مطالعه ،پاسخها از صفر تا  5یا بیشتر

نمرات کل ممکن از  3تا  18است ،نمرات باالتر نشاندهنده گرایش

نمرهگذاری میشد .نزدیک به  8درصد ( ،)0/079یکبار اقدام به

به رفتار خودکشی باالتر است .در تحقیق  Littlewoodو همکاران

خودکشی و  3درصد دوبار یا بیشتر اقدام به خودکشی را گزارش

مقدار آلفا  0/87بود [ .]37در تحقیق رمضانی و همکاران []6

کردند .مطالعه  Foxو همکاران نشان از روایی همزمان این آیتم با

همسانی درونی در سطح قابلپذیرشی بوده است ( .)α=0/80در این

دیگر پرسشنامههای خودکشی داشت [.]35

پژوهش نیز پایایی بهروش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش

پرسشنامه خردهمقیاس نشانگان افسردگی  -گرایش به خودکشی

شده است (.)0/88

(:)DSI-SS
این پرسشنامه چهار گویه دارد و در سال  2001توسط  Osmanو

نتایج

همکاران تهیه شده است و ایدهپردازی و اقدام به خودکشی در

اطالعات توصیفی شرکتکنندگان در جدول شماره 1

سراسر زندگی ،ایدهپردازی در سال گذشته ،تهدید به خودکشی و

مشاهده میگردد .در پژوهش حاضر  139نفر ( 23/2درصد) از

احتمال ارتکاب به خودکشی در آینده را بررسی میکند .نمره کل

شرکتکنندگان آقا و  461نفر ( 76/8درصد) نفر خانم بودند.

بیشتر نشاندهنده سطح بیشتری از تمایل فرد به خودکشی است.

میانگین و انحرافمعیار سنی مردان برابر با  23/34 ±4/81و خانمها

نمره برش این مقیاس برای جمعیت غیرخودکشی  7است [.]36

برابر با  23/01 ± 4/32بود.

مطالعه اصلی نشان از روایی همگرایی عالی این مقیاس و حساسیت
جدول شماره  -1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
طبقه

فراوانی (درصد)

متغیر

مرد

)23/2(139

زن

)76/8(461

کارشناسی

)64/5( 387

جنسیت

تحصیالت

ارشد

)31/8( 191

دکتری

)3/7( 22

قبل از انجام هرگونه تجزیهوتحلیل آماری ،ارزیابی نرمالبودن توزیع

استفاده شد .تولرانس نسبتی از واریانس یک متغیر مستقل است که

نمونه بسیار مهم است .برای نرمالبودن توزیع نمونه میتواند مقدار

توسط سایر متغیرهای مستقل تبیین نشده است .ضریب تولرانس که

کجی بین  +2و  -2و کشیدگی بین  +7و  -7را قابلقبول دانست

بین  0تا  1است ،نشان میدهد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه

[ .]38نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که مقادیر کجی بین  1/73و

رابطه خطی با یکدیگر دارند .هرچه مقدار آن بزرگتر باشد نزدیک

 -0/072و مقادیر کشیدگی بین  1/13و  -0/006قرار گرفت.

به  1میزان همخطی کمتر و هرچه مقدار تولرانس کمتر باشد

همبستگی ،میانگین و انحرافمعیار برای همه متغیرها در جدول 2

(نزدیک به صفر) نشان میدهد که میزان همخطی باالست .آماره

ارائه شده است .همانطور که انتظار میرفت تقریباً همه متغیرها با

تولرانس و عامل تورم واریانس بهدستآمده برای هر یک از متغیرها

هم همبستگی داشتند .بیشتر همبستگیها متوسط و مثبت بود .برای

در حد مطلوب بود.

بررسی همخطی از آماره تولرانس و عامل تورم واریانس ()VIF

اضطراب

شکست

بهدامافتادگی

انصراف

تعلقپذیری

سربار بودن

نشخوار

ایده

تکانشگری

ظرفیت اکتسابی

ظرفیت عملی

ترس از مرگ

افسردگی

 .1افسردگی

تحمل آشفتگی

-

 .2اضطراب

**

 .3شکست

**0/62

**0/55

 .4بهدامافتادگی

**

**

0/67
0/56

0/50

**

0/76

-
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مواجهه

متغیرها

نقشه

جدول شماره  -2میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی ،کشیدگی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش

آزمون مدل ساختاری شکست....
 .5انصراف از هدف

**0/30

**0/22

**0/36

**0/31

 .6تعلقپذیری خنثی

**

0/42

**

0/37

**

0/44

**

0/41

 .7احساس سربار بودن

**

0/43

**

0/43

**

0/45

**

0/42

**

0/23

**

0/28

**

-

0/35

 ..8نشخوار

**0/46

**0/40

**0/52

**0/48

**0/21

**0/28

**0/33

 .9ایده خودکشی

**

0/43

**

0/39

**

0/42

**

0/37

**

0/13

**

0/28

**

0/45

 .10تکانشگری

**

0/42

**

0/42

**

0/41

**

0/39

**

0/28

**

0/30

**

0/38

**

0/33

**

0/35

**

-

0/40

 .11ظرفبت اکتسابی

**0/14

**0/14

**0/16

**0/11

**0/18

**0/14

**0/15

**0/11

0/03

**0/20

-

 .12ظرفیت عملی

**0/34

**0/29

**0/35

**0/33

**0/17

**0/27

**0/31

**0/30

**0/58

**0/30

0/04

 .13ترس از مرگ

0/07

0/01

0/03

0/02

-0/02

0/01

 .14تحمل آشفتگی

**

 .15مواجهه

*0/10

 .16نقشه

**

0/20

 .17اقدام به خودکشی

**

0/21

0/23

**

0/21

0/04
**

0/14

**

0/21

**

0/23

0/01
**

0/20

**

0/20

**

0/26

0/02
**

0/16

**

0/17

**

0/27

0/06
*

0/08

0/04

**

0/17

0/06
**

0/13

**

0/12

**

0/12

**

0/35

*0/10
**

0/29

**

0/29

0/05
**

0/05
**

0/22

0/03
**

0/11

**

0/18

0/20

0/02
**

0/32

*

-

0/08

**

0/07

0/49

**0/25

*0/10

0/03

**

0/47

**

0/22

0/07

**

0/62

**

0/30

0/05

0/01

*

0/08

-

**0/16

0/01

0/06

**

0/27

0/02

**

0/30

0/01

**

0/17

**

0/11

**

160

**

0/13

**

0/49

میانگین

1/87

2/05

7/13

7/80

9/00

14/4

20/4

11/2

1/58

3/97

13/6

3/31

7/07

6/59

0/35

-

انحراف استاندارد

1/61

1/66

3/67

3/21

3/45

8/00

7/1

2/6

0/64

1/30

5/19

2/56

3/55

2/49

0/60

-

کجی

0/730

0/862

0/121

0/825

0/436

0/122

0/880

-0/072

1/01

0/711

-0/013

1/73

0/053

0/053

0/860

-

کشیدگی

0/176

0/252

0/602

0/744

0/236

-0/006

0/168

0/494

0/987

1/13

0/380

0/087

0/004

0/391

0/288

-

P>0/05 ،**P>0/01

*

جدول شماره  -3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری
سازه (متغیر مکنون)

پایایی مرکب

روایی همگرا

سازه (متغیر مکنون)

پایایی مرکب

روایی همگرا

افسردگی

0/90

0/79

تحمل آشفتگی

0/84

0/72

اضطراب

0/88

0/81

ترس از مرگ

0/91

0/78

انصراف از هدف

0/81

0/52

تعلقپذیری

0/88

0/56

اکتسابی و ذاتی

0/83

0/56

تکانشگری

0/89

0/80

ایده خودکشی

0/88

0/65

سربار بودن

0/95

0/75

بهدامافتادگی

0/92

0/74

شکست

0/78

0/53

ظرفیت عملی

0/73

0/73

مواجهه

0/76

0/58

نشخوار فکری

0/86

0/79

-

-

-

برای بررسی پایایی (همسانی درونی) بار عاملی هر نشانگر بر سازه

بهخوبی از یکدیگر تفکیک شوند .این فرآیند با کمک شاخص

مربوطه موردبررسی قرار گرفت .بار عاملی موردقبول برای هر متغیر

میانگین واریانس استخراجشده  AVEمشخص شد .چنانچه مقدار

 0/7است .براساس نتایج ،بار عاملی هر متغیر بر سازه موردنظر

آن  0/5و باالتر باشد ،آن متغیر از اعتبار برخوردار است .با توجه به

باالتر از  0/70است ،بنابراین همسانی درونی متغیرهای پژوهش

نتایج جدول باال مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای همه

تأیید میشود .در روش معادالت ساختاری جهت بررسی پایایی از

متغیرها باالتر از  0/5است .بنابراین میتوان گفت معرفهای در نظر

پایایی ترکیبی استفاده میشود که مقادیر باالتر از  0/70برای هر

گرفته شده برای هر متغیر از روایی همگرا برخوردار است .همچنین

سازه نشاندهنده پایایی مناسب آن است .برای همه متغیرها این

برای سنجش روایی واگرا از آزمون بار عرضی استفاده میشود .در

مقدار باالی  0/70است .برای بررسی روایی همگرا از روایی

این آزمون اگر بار عاملی هر متغیر مشاهدهپذیر برروی متغیر مکنون

تشخیصی  AVEاستفاده شد .به اینمعنا که شاخصهای هر سازه

مربوط به خود حداقل  1/0بیشتر از بار عاملی همان متغیر

درنهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری ،نسبت به سازههای

مشاهدهپذیر برروی سایر متغیرهای مکنون باشد ،میتوان گفت که

دیگر مدل فراهم آورند .بهعبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود

مدل اندازه گیری از روایی واگرا برخوردار است که با توجه به

را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام سازهها

بارهای عاملی متغیرها این آزمون نیز تأیید شد .در ادامه با استفاده
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از مدل معادالت ساختاری حداقل مجذورات جزئی به بررسی مدل

کیفیت مدل پرداخته شود .در ابتدای مدل ضرایب مسیر و مقادیر تی

مفهومی پژوهش پرداخته شده است تا با استفاده از نتایج آزمون به

گزارش شده است.

بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش ،ضریب اعتبار و پایایی و

شکل شماره  -1مدل معادالت ساختاری ضرایب تی و مسیر مدل نهایی پژوهش براساس نظریه انگیزشی  -ارادی خودکشی
)(* P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001

بررسی کفایت مدل :در مدل  Smart PLSجهت پردازش مدل،

نشان میدهد و اگر شاخص وارسی اعتبار مشترک متغیرهای پنهان

( SSEمجموع مجذورات خطای پیشبینی) برای هر بلوک متغیر

مثبت باشد ،مدل اندازهگیری کیفیت مناسب دارد.

پنهان و (

 )1نیز شاخص اعتبار اشتراک یا  CV-COMراجدول شماره  -4شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان
متغیر

Sse

(1-(sse/sso

متغیر

Sse

(1-(sse/sso

افسردگی

800/37

0/33

تحمل آشفتگی

914/123

0/24

اضطراب

758/32

0/37

ترس از مرگ

901/129

0/50

انصراف از هدف

1838/69

0/23

تعلقپذیری

2193/26

0/39

اکتسابی و ذاتی

1740/11

0/27

تکانشگری

775/343

0/35

ایده خودکشی

1425/74

0/41

سربار بودن

1391/29

0/61

بهدامافتادگی

1138/12

0/27

شکست

1874/32

0/22

ظرفیت عملی

1287/56

0/073

مواجهه

1161/28

0/032

نشخوار فکری

1202/58

0/33

-

-

-

براساس نتایج جدول شماره  4مشاهده میشود که شاخص وارسی
اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان برای تمام سازهها مثبت است،
بنابراین مدل تدوینشده از کفایت مناسبی برخوردار است .درنهایت

پس از تأیید کفایت ،پایایی و رواییهای موردنیاز به بررسی اثراث
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

جدول شماره  -5مسیرها و ضرایب استاندارد و تی متغیرهای پژوهش
متغیرها

β

T

P

اضطراب  <---اقدام به خودکشی

0/024

1/73

0/634

اضطراب  <---ایده پردازی خودکشی

0/072

1/37

0/188
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اضطراب  <---به دام افتادگی

0/083

2/53

0/010

اضطراب  <---شکست

0/23

5/40

0/001

افسردگی  <---اقدام به خودکشی

0/11

2/35

0/019

افسردگی  <---ایدهپردازی خودکشی

0/16

2/84

0/006

افسردگی  <---بهدامافتادگی

0/19

5/04

0/001

افسردگی  <---شکست

0/42

10/33

0/001

اکتسابی و ذاتی  <---اقدام به خودکشی

0/11

2/67

0/016

ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی

0/44

8/19

0/001

بهدامافتادگی  <---ایدهپردازی خودکشی

0/13

2/08

0/030

تحمل آشفتگی  <---اقدام به خودکشی

0/02

0/614

0/548

ترس از مرگ  <---اقدام به خودکشی

0/04

1/16

0/249

تکانشگری  <---اقدام به خودکشی

0/07

2/10

0/043

تعلقپذیری  <---ایدهپردازی خودکشی

0/03

0/580

0/457

سربار بودن  <---ایدهپردازی خودکشی

0/28

6/02

0/001

شکست  <---بهدامافتادگی

0/48

13/22

0/001

نشخوار فکری  <---بهدامافتادگی

0/14

5/20

0/001

ظرفیت عملی  <---اقدام به خودکشی

0/04

0/729

0/464

مواجهه  <---اقدام به خودکشی

0/02

0/474

0/637

نقشه خودکشی  <---اقدام به خودکشی

0/24

4/66

0/001

انصراف از هدف  <---ایده خودکشی

0/06

1/49

0/176

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده میشود ،اثر ترس از

اضطراب بر ایده خودکشی معنادار نبود ( .)P <0/05اما اثر

مرگ ،مواجهه ،تحمل آشفتگی ،اضطراب و ظرفیت عملی بر اقدام

افسردگی ،اضطراب ،نشخوار و شکست هم بر بهدامافتادگی معنادار

به خودکشی معنادار نیست ( .)P <0/05اما اثر افسردگی،

بود ( .)P>0/05همچنین اثر افسردگی و اضطراب بر شکست

تکانشگری و ظرفیت اکتسابی بر اقدام به خودکشی معنادار است

معنادار است ( .)P >0/05مسیرهای واسطهای با استفاده از روش

( .)P >0/05همچنین افسردگی ،بهدامافتادگی و سرباربودن بر ایده

بوت استراپ بررسی شدند که در جدول شماره  6نتایج درج

خودکشی اثر معنادار دارند ( .)P>0/05اما اثر تعلقپذیری و

شدهاند.

جدول شماره  -6اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
β

T

P

0/032

1/71

0/214

افسردگی  <---ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی

0/072

2/59

0/010

انصراف از هدف  <---ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی

-0/03

1/47

0/142

اضطراب  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/005

1/54

0/124

افسردگی  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/011

1/87

0/062

شکست  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/029

2/02

0/043

اضطراب  <---شکست  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/007

1/88

0/061

افسردگی  <---شکست  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/012

1/89

0/058

بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی

0/060

2/02

0/043

نشخوار  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی  <--اقدام به خودکشی

0/010

1/77

0/062

تعلقپذیری  <---ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی

0/013

0/623

0/534

سربار بودن  <---ایده خودکشی  < ---اقدام به خودکشی

0/123

4/85

0/001

اضطراب  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی

0/011

1/52

0/130

افسردگی  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی

0/026

1/90

0/054

اضطراب  <---شکست  <---بهدامافتادگی  <--ایده خودکشی

0/015

1/93

0/054

افسردگی  <---شکست  <---بهدامافتادگی  <--ایده خودکشی

0/028

1/94

0/052

متغیرها
اضطراب  <---ایده خودکشی  <---اقدام به خودکشی
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شکست  <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی

0/065

2/08

0/038

نشخوار فکری <---بهدامافتادگی  <---ایده خودکشی

0/023

1/89

0/059

اضطراب  <---شکست  <---بهدامافتادگی

0/111

4/34

0/001

افسردگی  <---شکست  <---بهدامافتادگی

0/203

7/59

0/001

نشخوار × شکست  <---بهدامافتادگی (اثر تعدیلگر)

0/14

5/20

0/001

تعلقپذیری × سربار بودن  <---ایده خودکشی (اثر تعدیلگر)

0/07

1/87

0/085

نتایج جدول شماره  6نشان داد که متغیرهای افسردگی ،شکست،

بهدامافتادگی را تعدیل میکند .مقدار ضریب تعیین متغیر

بهدامافتادگی و سرباربودن اثر غیرمستقیم بر اقدام به خودکشی

بهدامافتادگی قبل از ورود متغیر تعدیلگر نشخوار برابر با  0/65بوده

دارند ( .)P>0/05همچنین متغیر شکست اثر غیرمستقیم بر ایده

که با ورود متغیر نشخوار این مقدار به  0/67افزایش یافته است

خودکشی دارد ( .)P>0/05اثر غیرمستقیم افسردگی و اضطراب بر

(نمودار  .)1درخصوص نقش تعدیلگری سرباربودن رابطهای یافت

بهدامافتادگی هم نیز موردتأیید است ( .)P>0/05همچنین اثر

نشد .همچنین مدل پیشنهادی توانسته است که  0/42درصد از

غیرمستقیم سایر متغیرها ازطریق میانجیگری شکست ،بهدامافتادگی

واریانس اقدام به خودکشی 0/30 ،از واریانس ایده خودکشی،

و ایده خودکشی معنادار نشد .)P<0/05( .مطابق جدول شماره  6و

 0/67از واریانس بهدامافتادگی و  0/36از واریانس شکست را تبیین

شکل شماره  2متغیر نشخوار فکری رابطه بین متغیرهای شکست و

کند.

شکل شماره  -2نمودار تعاملی تعامل بین شکست و نشخوار در پیشبینی بهدامافتادگی

 Dhingraو همکاران [ ]28که به رابطه مستقیم بهدامافتادگی و

بحث
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل شکست ،بهدامافتادگی،
خرده مقیاس نشانگان افسردگی و اقدام به خودکشی براساس نظریه
انگیزشی  -ارادی رفتار خودکشی است .دادههای جمعآوریشده با
مدل پیشنهادی برازش داشت و مقدار قابلتوجهی از واریانس
شکست ،بهدامافتادگی ،ایده و اقدام به خودکشی را تبیین کرد.
استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار پیالاس در مطالعه
حاضر به ما این امکان را داد که همزمان ارتباط بین چندین سازه را
تست کنیم .درراستای تحقیقات قبلی [ ]40،10ما به رابطه معنادار
بین بهدامافتادگی و احساس سرباربودن با ایده خودکشی و همچنین
ایده خودکشی ،ظرفیت عملی و نقشه خودکشی با افسردگی دست
یافتیم .برخالف یافتههای قبلی متغیر انصراف از هدف و تعلقپذیری
خنثی نقشی در پیشبینی ایده خودکشی در مطالعه حاضر نداشتند
[ .]41این پژوهش نشان داد که بهدامافتادگی مهمترین نقش را در
ایده خودکشی دارد و ایده خودکشی نیز بهنوبهخود بهصورت
مستقیم باعث خودکشی میشود .این نتایج با پژوهشهای
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ایده اشاره کرده بودند ،همخوان است .بهدامافتادگی جزء مؤلفههای
مرحله انگیزشی است و این مرحله با ظهور ایده خودکشی همراه
است .همچنین درصورت وجود شکستهای مکرر و وجود نشخوار
فکری و سطح پایین تفکر ایده خودکشی فعال میشود .همچنین
 Mirandaو همکاران و  O'connorو همکاران بر شواهدی از
اثرات مخرب نشخوار بر ایده اشاره میکنند ،که سطوح باالتر
نشخوار بهطور قابلتوجهی با ایده خودکشی در ارتباط است .در
تبیین این یافتهها میتوان گفت که ظهور افکار خودکشی نتیجه
فرآیندی است که با احساس شکست و تحقیر آغاز میشود.
شکست همچنین ممکن است با طرد اجتماعی و از دستدادن
مشخص شود .اما بهدامافتادگی نتیجه اجتنابناپذیر شکست یا تحقیر
نیست .با توجه به مدل انگیزشی – ارادی تعدیلکنندهها خود،
احتمال تبدیل شکست بهدامافتادگی را ممکن میسازند .همچنین
بهدامافتادگی هم بهطور مستقیم با افکار خودکشی ارتباط دارد و هم
بهعنوان متغیر واسطهای عمل میکند .براساس این مدل افرادی که
نسبت به ارزیابیهای اجتماعی دیگران حساسیت بیشتری دارند،
1228

آزمون مدل ساختاری شکست....
احتماالً احساس شکست و بهدامافتادگی را دارند [ .]42همچنین

مقطعی تعمیمپذیری نتایج و بحث رابطه عالی بین متغیرهای مطالعه

 Tuckerو همکاران در یک پژوهش آنالین نشان دادند که

را محدود میکند .در نتیجه ،نمیتوان درمورد شیوع افکار و رفتار

بهدامافتادگی ،ایده خودکشی را بهصورت مقطعی پیشبینی میکند؛

خودکشی در این مطالعه و توزیع نسبی سایر عوامل موردمطالعه در

اما نتایج آنها از نقش تعدیلگر و تعامل تعلقپذیری ،سرباربودن و

اینجا اظهارنظر قطعی کرد .بنابراین ،گام مهم بعدی آزمایش

بهدامافتادگی از ایده خودکشی حمایت نکرد [ .]14با استفاده از

مفیدبودن این عوامل در مطالعات طولی است .عوامل انگیزشی و

نظریه بینفردی مدل ارادی  -انگیزشی پیشنهاد میکند که تعامل

ارادی در این تحقیق جامع نیستند ،بنابراین تحقیقات بیشتری برای

تعلقپذیری خنثی و احساس سرباربودن بهعنوان تعدیلکننده رابطه

بررسی سایر عواملی که ممکن است بر کنش رفتاری حاکم باشند،

بهدامافتادگی با ایده خودکشی نسبت به سهم مستقل هر متغیر بیشتر

الزم است .همچنین از آنجایی که بیشتر پژوهشها در زمینه

تأثیر میگذارد .در تبیین این یافتهها میتوان گفت افرادی که

شناسایی عوامل خطرزا و مداخله در خودکشی بوده است ،بنابراین

مرتکب رفتارهای خودکشی شدهاند ،نسبت به افرادی که فقط ایده

توجه و شناسایی عوامل محافظتی در گروههای مختلف بهمنظور

خودکشی را دارند ،پریشانی بیشتری از خود نشان میدهند و

پیشگیری از شیوع ایده و افکار خودکشی ضرورت دارد .نتایج

بههمینترتیب انتظار میرود افرادی که رفتار خودکشی را تکرار

حاضر حاکی از آن است که متخصصان مراقبت بهداشتی باید آگاه

میکنند ،سطوح باالتری از متغیرهای مرحله ارادی و انگیزشی را

باشند که عوامل مرتبط با ایده خودکشی میتوانند از عوامل حاکم

دارا باشند؛ که بالینینبودن نمونه ما این عدم معناداری را توجیه

بر اقدام به خودکشی متفاوت باشد .بنابراین با تشخیص عوامل مؤثر

میکند .عوامل ارادی برای تمایز بین افرادی که اقدام و افرادی که

در اقدام به خودکشی لزوم مداخله روانشناختی ضرورت مییابد.

افکار خودکشی دارند ،شکل گرفت .اگرچه ترس از مرگ ،ظرفیت
اکتسابی ،مواجهه و تحمل آشفتگی در برخی مطالعات قبلی بهعنوان
کلیدی برای تسهیل از شرایط خودکشی ذکر شدهاند ،در این مطالعه
فاقد ارتباط معنادار با اقدام به خودکشی بودند .در تبیین این یافتهها
میتوان گفت اعتبار پیشبینی ابزاری که قصد سنجش ظرفیت
اکتسابی خودکشی و مواجهه را بهطور مستقیم دارد ،همچنان
موردسؤال است ،زیرا در حدود نیمی از مطالعات انجامشده،
رابطهای بین ظرفیت خودکشی و مواجهه خودکشی وجود نداشت
[ .]43همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که ایده خودکشی
تنها درحضور متغیرهای تکانشگری ،نقشه و ظرفیت عملی تبدیل به
اقدام به خودکشی میشود .این یافته مطابق با تحقیقات قبلی
 May &Klonskyو  Kirtley & O'Connorاست [.]9،8
قرارگرفتن در معرض رفتار خودکشی ممکن است خطر رفتار
خودکشی را ازطریق تقلید و یا یادگیری اجتماعی افزایش دهد.
درک اینکه چگونه و چه زمانی افراد در معرض رفتار خودکشی
قرار دارند ،مراجعه به رواندرمانگران در تالش برای جلوگیری از
مرگ توسط خودکشی بسیار کمککننده خواهد بود .با توجه به
دردسترسبودن نمونه پژوهش و همچنین محدودبودن جامعه
پژوهش در دانشجویان الزم است در تعمیم این نتیجه به سایر
جوامع با احتیاط رفتار کرد .ازطرفی استفاده از یک طرح تحقیقاتی
[2] Klonsky ED, May AM, Saffer BY. Suicide,
suicide attempts, and suicidal ideation. Annu Rev
Clin Psychol 2016; 28(12): 330-307.
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نتیجهگیری
نتایج این مطالعه از مدل نظریه انگیزشی  -ارادی
خودکشی پشتیبانی میکند .عوامل زیادی در بروز رفتار خودکشی
نقش داشتند .بنابراین یک جهت مهم برای تحقیقات آینده ،روشن
ساختن این است که چگونه انواع مختلف عوامل خطر و عوامل
محافظتی (بهعنوان مثال :ژنتیکی ،محیطی و روانی) برای ایجاد
رفتارهای خودکشی با یکدیگر ارتباط دارند .میتوان گفت عوامل
خطر بیشتر شامل تعدیلکنندگان ارادی مانند ظرفیت خودکشی،
مواجهه با رفتارهای خودکشی و تکانشگری میباشد .برای
اینمنظور بر عوامل ارادی مدل باید بیشتر تأکید شود .با توجه به
نتایج میتوان با مداخله روانی  -اجتماعی مسیر شکست و
بهدامافتادگی را تضعیف کرد؛ یا با افزایش تفکر مثبت احتمال ایجاد
ایده و اقدام به خودکشی را پس از بهدامافتادگی کاهش داد.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفتهشده از رساله دکتری نویسنده اول است.
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی جهت
حمایتهای مالی و ارائه مجوز انجام پژوهش و همچنین از کلیه
شرکتکنندگان در این پژوهش نهایت قدردانی میشود.
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