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نیازهای ، افسردگی، درد، ای خودکشی )ناامیدی بررسی ساختاری الگوی سه مرحله
کتسابی خودکشی و اقدام به خودکشی( در دانشجویان، فردی بین  ظرفیت ا

 4بوکانی سلیمان احمد ،3درق بنفشهݠ، علی جعفری 2، زهره صفدریان1احمدرضا کیانی چلمردی
 (110-24)صفحات  43/74/1322_ تاریخ پذیرش:  70/17/1324تاریخ دریافت: 

 چکیده
خصوصژژاد در نوجوانژژان و جوانژژان اسژژت.، خودکشژژی یکژژی از علژژل اصژژلی مژژر  و میژژر هههد :

ای خودکشی در دانشژجویان بژود هدف از پژوه  حاضر بررسی ساختاری الگوی سه مرحله
کژژه بژژا روش مژژدن، پژژژوه  حاضژژر :روش سژژازی معژژاد ت توصژژیفی از نژژو  همبسژژتگی بژژود 

ساختاری انجام شد. جامعۀ آماری پژوه  شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 
گیری در دسترس انتخاب شدند و ابمارهای پژژوه نفر از آنها به صورت نمونه 637بود که 

کژانر )، ینگژراده شامل پرسشنامۀ اکژدام بژه خودکشژی مقیژاسخژرده، (4716بودوشژک و اک
بژر مبنژای ترژوری اشژنیدمن  مقیژاس درد روانژی، گژرای  بژه خودکشژی_  نشانگان افسردگی

فردی جوینر پرسشنامۀ نیازهای بین، (4714فراسر و همکاران )مقیاس ناامیدی ، (1223)
اسژاس م العژۀ بژر توانایی اکتساب شدۀ خودادراکی برای خودکشژی ، (4770و همکاران )
گورمن و دی، هاوگود، ریمکویسین پرسشنامۀ ظرفیت خودکشژی دیهینگژرا، (4716لرو )اک

کژژه مجموعژژۀ ناامیژژدی و درد روانژژی یافتژژه ههها:یافتههه( بژژود. 4714) هژژای پژژژوه  نشژژان داد 
فردی نق  محاف تی گرهای افکار خودکشی هستند و نبود نیازهای بینبینیترین پی مهم

طژور محژدودی توانژایی  آن هم بژه، تنها توانایی اکتساب شدۀ خودکشی، حاندارد. با این 
نتژای  نشژان دادنژد درد روانژی و  تیری:بحث و نتیجهبینی اکدام به خودکشی را دارد. پی 

 ظرفیژتطور مسژتقیم و هژم بژه طژور غیرمسژتقیم از طریژق ایژده خودکشژی و  ناامیدی هم به

گررروه ، دکتررری مشرراوره خررانواده، )نویسررنده مسررئول(  .1 دانشررگاه محقررق ، یشناسرر رواندانشررکده علرروم تربیترری و ، مشرراورهاسررتادیار 
a.kiani@uma.ac.ir .ایران، اردبیل، اردبیلی

 .کارشناس ارشد مشاوره. دانشگاه محقق اردبیلی  .2
 دانشگاه تبریز.، یشناس روانکارشناس ارشد   .3
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همچنژین ارتبژاط بژین گژذارد.  مژی اویر معنژادارادراکی خودکشی روی اکدام به خودکشژی تژ
ظرفیت اکتسابی خودکشی با اکدام به خودکشی در مدن به دلیل بار عژاملی پژایین 

شود که این مدن از برازش ها نتیجه گرفته میاز این یافته و برازش بهتر مدن حذف شد.
روانی م ابق با ی از ناامیدی و درد مجموعهمناسبی در جامعۀ ایرانی برخوردار است. 

شژژژود و نبژژژود نیازهژژژای ای منجژژژر بژژژه تشژژژکیل افکژژژار خودکشژژژی مژژژیمژژژدن سژژژه مرحلژژژه
 تواند به عنوان یک عامل محاف تی عمل کند. فردی میبین
 خودکشی، درد روانی، ناامیدی، ای مدن سه مرحله های کلیدی:واژه

 مقدمه
، در سررطح جهررانیگرایانرره یکرری از علررل جهررانی مررر  و نرراتوانی اسررت. رفتررار خودکشرری

هررا ناشرری از خودکشرری درصررد از مررر  305خودکشرری پررانزدهمین علررت مررر  اسررت و حرردود 
کرل2635، 1است )سازمان بهداشت جهانی هرزار نفرر هرر سراله برر ایرر  166بریش از ، (. به طور 

نفرر در هرر صردهزار نفرر بررآورد  3305نرخ خودکشری حردود  2632میرند و در سال خودکشی می
، هررای ناشرری از خودکشرری(. عررالوه بررر مررر 2631، )سررازمان بهداشررت جهررانیشررده اسررت 

یرررادی دارد. افکرررار خودکشررری گرایانررره و اتررردام بررره خودکشررری غیرکشرررنده نیرررز نیررراز بررره توجررره ز
درصررد اسررت و اترردام برره خودکشرری  202پررردازی برررای خودکشرری در سررطح دنیررا حرردود ایررده

پرردازی و ( و ایرن ایرده2661، 2میشرلفوتوس و ، هولمبر ، باشد )ناکدرصد می 207حدود 
تواننرد منجرر بره کننرد و مری بینریهرای ناشری از خودکشری را پریشتواننرد مرر اتدام تویا  می

هرا دگر بیمارسرتانی شردن و میلیرون، پیامدهای منفی بسیاری هم ون جراحرت و صردمه
کنترررل بیمررراری ، ن اوصررراف(. برررا ایرر2636، 3هررابررار مررالی بررررای جامعرره داشرررته باشررد )مرکرررز 

هرایی اسرت )منظرور همران سرال 4خودکشی و رفتار خودکشی نوزدهمین علرت برار بیمراری
دهرد و که فرد بعد از خودکشی با ناتوانی و مشکل در سالمت روانی به زندگی خرود ادامره مری

                          
1. World Health Organization (WHO) 
2. Nock, M. K., Holmberg, E. B., Photos, V. I., & Michel, B. D.  
3. CDC 
4. disease burden 
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کرره بررهم نررین سررال دهررد( در سررطح خرراطر مررر  ناشرری از خودکشرری از دسررت مرری ههررایی 
و نهمرین علرت جهرانی برار بیمراری در برین مرردان و زنران  جهان است و به ترتیب ششمین

کره در 2661، سال اسرت )سرازمان بهداشرت جهرانی 55تا  31سنین  (. پرس برا هرر مقیاسری 
درک بهتررر و پیشرررگیری از خودکشررری یرر  عامرررل اورژانسرری و بسررریار ضرررروری ، نظررر بگیرررری 

 است. 
کره پرردازان در پری تبیرین خودکشری برودهبسریاری از نظریره از ایرن برین بره چنرد مررورد انرد 
کننرده ( خودکشری را نروعی پاسرخ بره درد ویرران3221) 1شرود: اشرنیدمناصلی آن اشاره مری

کیرررد ، (3213) 2دورکررری ، دانرررد)درد روانررری( مررری برررر نقرررش انرررسوای اجتمررراعی در خودکشررری تا
، دانسررت( خودکشرری را نرروعی فرررار از وضررعیت  هنرری آزارنررده مرری3226) 3بامیسررتر، داشررت

کیرانی2666) 4آبرامسون کیرد داشرت )نقرل از  ، (  بر نقش ناامیدی و درماندگی در خودکشی تا
هررا یقینررا  در راهنمررایی تحقیقررات مربرروب برره (. ایررن نظریرره2631، هنرمنررد و تمرروک، رشررید

هررا یرر  خصیصرری ایررن نظریرره، زمررانانررد. هرر هررای پیشررگیرانه مفیررد بررودهخودکشرری و تررال 
که پیشرفت آنهر کررد: آنهرا در تبیرین تمیرز ا را در درک خودکشری محردود مریخاصی داشتند 

خصوصرا  زمرانی ، بین افکار خودکشی از رفتار خودکشی با شکست مواجه شدند. این تمیرز
کره مری کره ایردهحائز اهمیت است  پرردازی و افکرار خودکشری بینری  افرراد بسریاری هسرتند 

 (.  2635، 5میکنند )کلونسکی و اما هرگز اتدام به خودکشی نمی، دارند
سرال پریش اتفراق افترادم  31هرای خودکشری در پیشررفت اساسری در نظریره، از این روی
که جوینر کرد. این مردل پیشرنهاد مریکفردی خود( نظریی بین2661) 6زمانی  کنرد شی را ارائه 

. تجربری تنهرایی و انرسوای فررد 3شرود: که خطر شدید خودکشی با تعامل سه عنصر ایجراد مری
. ادراک فرررد از اینکرره برراری بررر دو  دیگررران اسررت )ادراک سررربار 2، پررذیری خنثرری()تعلررق

                          
1. Shneidman, E. S. 
2 . Durkheim, E. 
3. Baumeister 
4. Abramson, L. Y. 
5. Klonsky, E. D., & May, A. M. 
6. Joiner, T. E. 
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رسرررانی رسرررانی برررا اولویرررت خودآسررریب. خررروگیری و عرررادت فررررد بررره خودآسررریب1برررودن( و 
کتسراب شرده( ، گرایانهغیرخودکشی رفتار خودکشری یرا دیگرر رفتارهرای خطرنراک )توانرایی ا

کررانر، ودکشرری(. مرردل دیگررر در زمینرری خ2632، 1اوردن)ون ( ارائرره شررد و مرردل 2633) 2توسرر  اا
کانر پیشرنهاد مری 3ارادی -یکپارچی انگیزشی گرفته شد. اا کره شکسرت و خودکشی نام  کنرد 

کتسراب  5پرردازیهای ایدهاولین محرک 4افتادگیبه دام بررای خودکشری هسرتند و توانرایی ا
و  7ریررررزیطرررررک، برررره همررررراه عوامررررل دیگررررر )هم ررررون دسترسرررری برررره ابزارهررررای تتالرررره 6شرررده

کنررد. ایررن مرردل ( تمایررل برررای برره عمررل درآوردن افکررار خودکشرری را تبیررین مرری8گررریتکررانش
که عوامل زمینرهپیشنهاد می هرا )مثرل عوامرل محیطری و رخردادهای ای و برانگیزاننردهکند 

شررروند و سرررپس تهدیرررد بررره زنررردگی( باعرررح فعرررال شررردن احسررراس شکسرررت و تحقیرررر مررری
کننرد و ایرن حرس در شروگرهای خرود باعرح مریتعدیل کره افرراد احسراس بره دام افترادگی  د 

( 10پررذیری خنثرریو تعلررق 9گرهررای انگیزشرری )مثررل ادراک سررربار بررودنصررورت وجررود تعرردیل
(. 2630، غالمری، خرمدل، کیانی، پردازی برای خودکشی شود )رشیدتواند منجر به ایدهمی

کمرر  تعردیل، در نهایرت گرهررای ارادی انگیزشری اتفرراق تبردیل ایررده خودکشری برره اتردام برا 
کانرمی  (.  2633، افتد )اا

کرررانر کلونسرررکی وتئررروری مررردل سررره مرحلررره، هم رررون تئررروری جررروینر و اا  ای خودکشررری 
های متفاوتی را برای الف( رشد ایده خودکشری و ب( پیشرروی از ایرده بره ( تبیین2631) می

چون ایده و اتردام بره ، است انگارانهدارد. این تئوری تا حدی سادهاتدام خودکشی ارائه می

                          
1. Van Orden, K.A 
2. O’Connor, R. C 
3. Integrated Motivational-Volitional model 
4. entrapment 
5. Ideation 
6. acquired capability 
7. planning 
8. Impulsivity 
9. perceived burdensomeness 
10. thwarted belongingness 
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کتور تببین می  3پیونرد، و درمانردگی 2ناامیردی، 1شوند: دردخودکشی تنها بر اساس چهار فا
 خودکشی. این تئوری در شکل ی  توضیح داده شده است.  4و ظرفیت

 
 (. 2115، ای خودکشی )کلونسکی و می. مدل سه مرحله1شکل 

 
عقیرده برر ، گیرری ایرده خودکشریتوجره بره شرکلگیری ایده خودکشری: برا گام اول: شکل

گرام برره سروی ایرده کرره اولرین  ، شررود. دردبررا درد آغراز مری، پررردازی بررای خودکشریایرن اسرت 
رفتارهررای مررا ، گررردد. اساسررا  ی یررا هیجررانی برمرریشررناخت روانمعمرروگ  و نرره ضرررورتا  برره درد 

که شده هستند. ما رفتارهایی را انجام میها شرطیانسان مران پرادا  بره همرراه برایدهی  
کرره تنبیره گرر زنرردگی هرر روزه یرر  اجتنرراب مری، کننررده هسرتنددارنرد و از رفتارهرایی  کنرری . ا

کره ایرن باعرح پرس ایرن فررد اساسرا  در زنردگی خرود تنبیره مری، همراه برا درد باشرد، فرد شرود 
کشرری شررود و ایررن متعاتبررا  آغررازی برررای پرورانرردن افکررار خودکرراهش میررل وی برره زنرردگی مرری

                          
1. pain 
2. hopelessness 
3. connectedness 
4. Capability 
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کرره منررابع مختلررف درد کرراهش میررل برره زنرردگی ، اسررت. عقیررده بررر ایررن اسررت  تمامررا  باعررح 
پرذیری سربار بودن و تعلرق، انسوای اجتماعی، شوند. این منابع درد شامل رنج جسمانیمی

کرانر دام افتررادگیشکسرت و بره، (2661، خنثری )جروینر هرای منفری از خررود ادراک، (2633، )َا
اولرین ، شرود. پرسحرواس و تجرارب آزارنرده مری، هیجانرات، گرر افکرار( و دی3226، )بامیستر

فررارغ از آنکرره منبررع ایررن درد چرره ، شررودپررردازی خودکشرری بررا درد آغرراز مرریگررام برره سرروی ایررده
گرر درد به تنهایی برای شکل، باشد. با این حال کرافی نیسرت. ا گیری ایده خودکشی در فرد 

کند احتمراگ  بره ، بهبود و تیییرر وضرعیت داشرته باشرداما امیدی برای ، فردی با درد زندگی 
که در آن دردهای وی از بین خواهند رفت و در پری پایران دادن بره امید آینده ای خواهد بود 

گیررری ایررده ناامیرردی و درمانرردگی نیررز برررای شررکل، زنرردگی خررود نیسررت. برره همررین دلیررل
کرره روال تجربیررات هررر ر، خودکشرری گزم اسررت. از ایررن دیرردگاه وزه یرر  فرررد پررر از درد وتترری 

کرره خودکشرری را جررسو ، اسررت و فرررد نیررز امیرردی برررای رهررایی از ایررن درد نرردارد اینجررا اسررت 
کره  ترکیب، دهد. به طور خالصههای  هن خود ترار میگسینه درد و ناامیردی چیرزی اسرت 

هرای (. ایرن نکتره برا یافتره2631، شود )کلونسکی و میگیری ایده خودکشی میباعح شکل
هررای اترردام برره ترررین برانگیررزاندو مررورد از مهرر ، اخیررر مبنرری بررر اینکرره درد و ناامیرردینظررری 

کلونسررکی همخرروانی دارد. ترکیررب مهرر  اسررت. چررون ، (2631، خودکشرری هسررتند )مرری و 
که درد دارد شرود. امرا برا زنردگی درگیرر مری، اما امید هر  بره زنردگی بهترر در آینرده دارد، فردی 

کرره نامیرردی در مررورد آی در فکررر خودکشرری نخواهررد ، نررده دارد و هرریو دردی نیررز نررداردفررردی 
 رفت. 

گام بره سروی رفترار خودکشری برالقوه پردازی شدید در برابر متوس : گام دوم: ایده دومین 
شود. پیوند اغلب به معنی پیوند با دیگران است. برا ایرن شامل پیوند می، کشنده و مهل 

گسررترده، حررال توانررد برره دلبسررتگی فرررد برره دارد. پیونررد مرری تررریایررن پیونررد در اینجررا معنرری 
کرره فرررد را ، نقررش، پررروژه، شرریل عالیررق یررا هررر نرروع هرردف و معنررایی در زنرردگی اطررالق شررود 
یسررتن مرریعالترره گررر فررردی درد و ناامیرردی را ، کنررد. پیونررد مهرر  اسررتمنررد برره ز چررون حترری ا
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کنررد کنررد و برره خودکشرری هرر  فکررر  در حررد پررردازی برررای خودکشرری برراز هرر  ایررده، احسرراس 
گهگراهی خرو  برودن و در رفراه برودن مانرد )مثرل فکرر مریمتوس  و متعادلی باتی مری کرن  

که پیوند فرد با زندگی توی وی زندگی را برر ، تر از درد باشدبهتر از مردن است(. ولی تا زمانی 
گر درد و ناامیدی وجرود داشرته باشرد و پیونرد نیرز وجرود ، دهد.  از این رویمر  ترجیح می ا

پررردازی شرردیدی برررای خودکشرری و فرررد ایررده، تررر از درد باشرردته باشررد یررا پیونررد ضررعیفندشرر
 (.2631، ای برای خاتمه دادن به زندگی خود خواهد داشت )کلونسکی و میتمایل فعاگنه
فرردی جروینر اسرت. امرا پذیری پائین و سربار بودن در نظریری برینشبیه تعلق، تطع پیوند

که در مدل حمایرت از افرراد  ، نقرش اولیری پیونرد، ای خودکشیسه مرحله تفاوتش این است 
پرردازی شردید بررای خودکشری در برابرر ایرده، در معر  خطر شدید  منرتج از درد و ناامیردی

که تطع پیوند ، است. در اینجا بره صرورت مسرتقی  باعرح درد  تواندمیعقیده بر این است 
اامیرردی و نتیجتررا  ایجرراد ایررده خودکشرری امررا ضرررورتا  باعررح ایجرراد درد و ن، و ناامیرردی شررود

کرردهنمی کره تطرع پیونرد را تجربره  پرردازی امرا ایرده، انردشود. چون بسریاری از افرراد هسرتند 
کره ایرده امرا ، پرردازی بررای خودکشری دارنردبرای خودکشی ندارند و بسیاری از افراد هسرتند 

کید برتطع پیوند را تجربه نکرده که تا گفت  درد و ناامیردی و تطرع پیونرد در  اند. آشکارا باید 
کرره بگرروئی  دیگررر عوامررل خطررر سررنتی ، پررردازی خودکشرریتبیررین ایررده برردان معنررا نیسررت 

کره اخرتالل، خودکشی نقشی ندارند. در واتع هرای فراوانری در ایرن نظرر عقیرده برر ایرن اسرت 
صررررفات شخصرررریتی )مثررررل ، )هماننررررد افسررررردگی( حرررراگت  هنرررری )مثررررل خودسرزنشرررری(

هرای پذیری منفری( و تجرارب )فقردانها )مثل هیجانها/ آمادگیزاجم، شخصیت مرزی(
کره ایرن ، پردازی خودکشی نقش دارند. با ایرن حرالفردی( در ایدهبین عقیرده برر ایرن اسرت 

کننردم آن هر  از طریرق تاییراتشران برر اختالگت به نحو خاصی با خودکشری ارتبراب پیردا مری
کره افسرردگی بره انردازهمی، ناامیدی و پیوند. برای مثال، درد ای توانی  انتظار داشته باشری  

کره برر دردبره ایرده ناامیرردی و پیونرد تراییر بگرذارد و نرره ، پرردازی خودکشری ربرر  داشرته باشرد 
کلونسکی  (.2631، بیشتر از آن )می و 
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کررره فررررد تمایرررل بررره خاتمررره بخشررریدن بررره گرررام سررروم: پیشرررروی از ایرررده بررره اتررردام: همرررین
که آیا این فرد این تمایرل را بره عمرل تبردیل  سؤال، دکنا  پیدا میزندگی بعدی این است 

کرره 2661مطررابق بررا نظریرری جرروینر )، زنررد. در اینجرراکنررد و دسررت برره اترردام مرریمرری ( اسررت 
کره آیرا فررد ظرفیرت اتردام بره خودکشری را دارد. برر طبرق می گوید شاخچ اساسی این است 

آسریب و مرر  هسرتند. ، ر پری اجتنراب از دردافراد از نظر بیولروژیکی و تحرولی د، نظر جوینر
شرود خیلری سرخت مری، پردازی توی برای خودکشریحتی در صورت حاور ایده، بنابراین

که فرد دست به اتدام می نظریی جوینر در دو جهت بس  یافتره اسرت: ، زند. در اینجاگفت 
کیررد دارد. توانررایی کتسرراب شررده برررای خودکشرری تا کتسرراب  جرروینر بررر ظرفیررت و توانررایی ا ا

تررس و مررر  از طریرق مواجهره بررا تجرارب زنردگی هم ررون ، شرده یعنری خروگیری فرررد بره درد
کره تصرد فررد گرایانه )آن نوع خودآسیبخودجرحی غیرخودکشی، سوءآزار جسمانی رسانی 
یا هر نروع تجربری ، آموختن مبارزه، خودکشی اعاای خانواده  یا دوستان، خودکشی نیست(

که فرد را در معر دهرد. امرا در نظریری ر  رخردادهای دردنراک و برانگیزاننرده تررار مریدیگری 
گسررتردهچشرر ، ایسرره مرحلرره گیرررد و سرره طبقرری خررا  متییرهررا تررری مررد نظررر ترررار مرریانررداز 
کره بررر ظرفیرت خودکشرری تراییر دارنررد: ظرفیرت  اترریمطررک مری کتسرابی، 1شررود  . 3و عملرری 2ا

کرره اساسررا  تحررت ترراییر ژنتیرر  ترررار  شررودای اطررالق مرریظرفیررت  اترری برره متییرهررای مربوطرره
( یرررررا تررررررس از خرررررون 2632، 4و بلفرررررر، گریرررررور، دارنررررردم مثرررررل حساسررررریت بررررره درد )یانرررررگ

کتسررابی  2633، 5کجنرررود-ریخبررورن، رویسررامب، تررامبز، کنرردلر، )کاجکوفسررکی (. ظرفیررت ا
که جوینر مطرک مریشبیه همان سازه کره خروگیری بره تجربیرات ای است  کنرد. بردین معنرا 

گررذر زمرران منجررر برره ظرفیررت بیشررتر برررای ترررس و مررر  مرری، آسرریب، بررا دردمرررتب   توانررد در 
کرره اترردام برره خودکشرری را  خودکشرری شررود. ظرتیررت عملرری اشرراره بررر عوامررل واضررحی دارد 

                          
1. Dispositional 
2. Acquired 
3. Practical 
4. Young, Lariviere, & Belfer 
5. Czajkowski, Kendler, Tambs, Røysamb, & Reichborn-Kjennerud 
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کره هر  دانرش و هر  ابرزار تتالره را تر میآسان کسری  سازد. این عوامل شامل مواردی هم ون 
بلیرررت بررره عمرررل درآوردن خودکشررری را دارد در بیشرررتر تا، نشرررانمثرررل آترررش، در دسرررت دارد

کمرری برررای خودکشرری دارد )سوانسررون کرره هرر  دانررش و هرر  ابررزار  کسرری  روبرتررز و ، مقایسرره بررا 
که این سه نوع ظرفیت موجود باشد. (. پس خودکشی زمانی انجام می2661، 1چاپمن  شود 

کرره خودکشرری در سررطح جهرران ، دارد بررا توجرره برره ایررن آمررار و ارتررام و پیامرردهای مهمرری 
کراهش ، تحقیقات بسیاری در این حیطه انجام شده است اما متاسفانه بیشتر تحقیقات  

گسرررتر  راهبردهرررای ، داری در آمرررار و ارترررام خودکشررری نشررران نرررداده اسرررت. پرررسمعنررری
بررره احتمرررال تریرررب بررره یقرررین مسرررتلزم درک درسرررتی از ، ای و پیشرررگیرانی ایرررربخشمداخلررره

اتررردام و مرررر  ناشررری از خودکشررری اسرررت ، پرررردازیسررراز ایررردهفراینررردهای زیربنرررایی سررربب
هرردف از پررژوهش ، (. بنررابراین بررا توجرره برره مرروارد  کررر شررده در برراگ2631، )کلونسررکی و مرری

 باشد.ای خودکشی در دانشجویان میحاضر بررسی ساختاری الگوی سه مرحله
 آورده شده است. 2مدل پیشنهادی پژوهش نیز در شکل 

 
 ای خودکشیپیشنهادی نظریه سه مرحله. مدل ساختاری 2شکل 

 شناسی پژوهشروش
کره برا رو  مردل معرادگت سراختاری ، پژوهش حاضرر توصریفی از نروع همبسرتگی برود 

کلیرره دانشررجویان دانشررگاه محقررق اردبیلرری برره  انجررام شررد. جامعرری آمرراری پررژوهش شررامل 
که  32تعداد حدود  در دسرترس انتخراب گیرری نفر از آنهرا بره صرورت نمونره 016هزار نفر  بود 

                          
1. Swanson, S. P., Roberts, L. J., & Chapman, M. D. 
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که در معادگت سراختاریشد.  گرر حجر ، مالک این تعداد نمونه این بوده است  نفرر  166، ا
 نفرر بره عنروان نمونره انتخراب شردند 016عالی است و بر همین اساس ، و بیشتر از آن باشد

گرفرت. تبرل از اجررای 3121، )هومن (. سپس ابزارهای پژوهش در اختیار پاسخگویان تررار 
کررالس، مهپرسشررنا هررای درس و تخصرریچ فرصررت مناسررب برررای تکمیررل بررا مراجعرره برره 

ها در مورد هدف از این پژوهش و اهمیرت پدیرده خودکشری توضریح به آزمودنی، پرسشنامه
گاهانرره پرسشررنامه کسررب رضررایت آ گرفررت. در داده شررد و بعررد از  هررا در اختیررار آنهررا ترررار 
اسررب دانشررجویان جهررت حفررظ تکمیررل پرسشررنامه دو عامررل زمرران مناسررب و فاصررلی من

هرا بعرد از محرمانگی و راحتی آنها در تکمیرل پرسشرنامه لحرا  شرد. در نهایرت پرسشرنامه
کار از ابزارهای زیر استفاده شد. گرفته شد. در اجرای   تکمیل تحویل 

کرانر، : از ی  آیت  مبتنی بر مطالعی دهینگرا1اتدام به خودکشی. 3 ( 2630) 2بودوشر  و اا
کشررتن خررود پریش»ایررن بررود:  سررؤالاسرتفاده شررد.  کنون چنررد برار واتعررا  اترردام برره  تررر از ایررن تررا

که در آن تاحدی نیرت مرردن داشرتید؟کرده یرا  1هرا از صرفر ترا پاسرخ، در ایرن مطالعره«. اید 
 1یر  برار اتردام بره خودکشری و ، (672/6درصرد ) 1شرد. نزدیر  بره گرذاری مریبیشتر نمره

کردند.  مطالعی نراکدرصد دو بار یا بیشتر اتدام به  گزار   فوتروس ، هرولمبر ، خودکشی را 
هرررای خودکشررری ( نشررران از روایررری همزمررران ایرررن آیرررت  برررا دیگرررر پرسشرررنامه2667) 3و میشرررل
 داشت.

(: ایررن مقیرراس برره DSI-SS) 4گرررایش برره خودکشرری-مقیرراس نشررانگان افسررردگیخرررده. 2
یابی فراوانی و شردت افکرار خودکشری در زمران حرال مری . ایرن یر  مقیراس چهرار پرردازدارز

یررابی وجررود و شرردت افکررارسررؤال کرره برره ارز طرررک و انگیررزه خودکشرری ، ی خودگزارشرری اسررت 
کره نمرررهمری گروهرری از عبرارات اسررت  گویرره شرامل  گیرررد و مری 1تررا  6ای در دامنری پررردازد. هرر 

باشرررد و نمرررره بررراگتر نشرررانی شررردت بیشرررتر مشرررکل اسرررت. شررردت مررری 32بررراگترین نمرررره 
                          
1. Suicide Attempt 
2. Dhingra, K., Boduszek, D., & O'Connor, R.C 
3. Nock, M. K., Holmberg, E. B., Photos, V.I., & Michel, B. D 
4. Depressive Symptom-Suicidality Subscale (DSI-SS) 
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کلری پاسرخپردازی برایده )در مطالعری  1هرا در دامنری برین صرفر ترا ای خودکشی توسر  نمرره 
همسرانی درونری و روایری همگررای ، ( بوده اسرت. دو مطالعرهSD= 1.096و  M=1.01حاضرم 

گررزار  کننرردگان از غیراترردامعررالی و توانررایی تمیررز اترردام کننرردگان را در جمعیررت عمررومی 
کرررررس، کردنررررد )جررررونیر گبررررائور و ، پرینررررز، تیررررزمن، گلیشینسررررکیم فرررران 2662، 1پیفرررراف و آ

گرفتره 1( نمرره برر  را 2662، (. مطالعی اصلی )جوینر و همکراران2630، 2هیرشفلد ، در نظرر 
( بهترررین نقطرری بررر  در جمعیررت 2630، گلیشینسررکی و همکرارانامرا مطالعرری بعرردی )فرران 

 (.α=23/6بوده است )همسانی درونی باگ ، در مطالعی جاری دانسته است. 2عادی را 
( طراحرری شررده 3221: ایررن مقیرراس بررر مبنررای تئرروری اشررنیدمن )3مقیرراس درد روانرری. 1

ای لیکرترری نشرران از شررود و نمرررات برراگتر در مقیرراس پررنج درجررهگویرره مرری 31اسررت و شررامل 
باشرد. ایرن مقیراس از روایری سرازه و همسرانی ی تجربه شرده توسر  فررد مریشناخت رواندرد 

(. در مطالعری 2663، 4لرودکانینگرام و مر ، مهترا، برخوردار بوده است )هولردن درونی باگیی
 (.α=21/6همسانی درونی باگ بوده است )، جاری
یرابی ناامیردی مرورد ، : در ایرن پرژوهش5مقیاس ناامیدی. 5 دو مقیراس مسرتقل بررای ارز

گرفررت و هررر دوی آنهررا از فراسررر ( اتتبرراس شررده اسررت. دو 2635و همکرراران ) 6اسررتفاده ترررار 
گررذاری  ت در سررؤاگمقیرراس فقرر  در جمررالت مثبررت و منفرری بررا هرر  تفرراوت داشررتند. نمررره 

آینرده در نظررم »بردین صرورت برود:  سرؤالبوده اسرت. یر  نمونره  1تا  3ی  مقیاس لیکرتی 
گمران نمریکننرده  مایوس و نومید کره اوضراع بهترر اسرت و  ، ثبرتدر جمرالت م« شرود.کرن  

تررر نشررانی نمررره پررائین، نمررره برراگتر نشررانی برراگتر نشررانی ناامیرردی بیشررتر و در جمررالت منفرری
هررررر دوی مقیرررراس مثبررررت ناامیرررردی و مقیرررراس منفرررری ناامیرررردی  ناامیرررردی بیشررررتر اسررررت.

بررره ترتیرررب(.  r=17/6و  r=21/6ند )همبسرررتگی بررراگیی برررا مقیررراس ناامیررردی بررر  داشرررت
                          
1. Joiner Jr, T., Pfaff, J. J., & Acres, J. G. 
2. Von Glischnski , M., Teismann, T., Prinz, S., Gebauer, J., & Hirschfeld, G. 
3. The Psychache Scale  
4. Holden, R. R., Mehta, K., Cunningham, E. J., & McLeod, L. D.  
5. Hopelessness 
6. Fraser, L 
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افسردگی برای هرر دو مقیراس مرورد  مزمان با پرسشنامیهم نین پایایی بازآزمایی و روایی ه
هرررر دوی مقیررراس منفررری و مثبرررت  ، (. در ایرررن مطالعررره2635، تبرررول بود)فراسرررر و همکررراران

 (. α=15/6و  α=26/6ناامیدی از همسانی درونی مطلوبی برخوردار بودند )به ترتیب 
، 31، 32، 36ه ): ایررن پرسشررنامه دارای چنرردین نسررخ1فررردیپرسشررنامی نیازهررای بررین. 1

گررزار  هیررلسررؤال 21و  31 کرره طبررق  ی سررؤال 31و  36نسررخه  (2631)و همکرراران 2ی( اسررت 
کتشرافی را دارنرد. نسرخه   31بهترین میزان اعتبار درونری و تناسرب برا مردل تحلیرل عراملی ا

گسکنندگان میبه صورت خودگزارشی از شرکت، ی این مقیاسسؤال کره بهتررین  ینری خواهد 
ممکن را متناسب با باورهای خود در مورد اینکه در حال حاضر تا چره میزانری برا دیگرران در 

که سرربار دیگرران هسرتند)ادراک پذیری( و تا چه میزانی فکر میارتباب هستند )تعلق کنند 
کننرد. اهمیرت ایرن پدیرده در درجره 7سربار بودن( را در ی  مقیاس  ای لیکراتری مشرخچ 

که افر کره بره می، کننده با این ابراز باورهااد شرکتاین است  توانند به محققان نشان دهنرد 
توانررد رفتارهررای اساسرری آنهررا هررایی مرریفررردی و ارز  چنررین رفتررارچرره میررزان رفتارهررای بررین

کند. هم نرین نمرره براگتر در ایرن مقیراس بره معنرای مثل تمایل به خودکشی را پیش بینی 
کره ایررن هرر  نشررانگر براور فرررد بررر ایررن پرذیرادراک سرربار بررودن و تعلررق ی خنثرری بیشررتر هسررت 

که او در تعامالت اجتماعی منشرم مشرکالت و آسریب هرا بررای اطرافیران خرود اسرتم است 
کره فررد در واتع این باور به سربار بودن یا تعلق پذیری خنثی ناشی از عوامرل محیطری اسرت 

%( و پایرایی 26تبرار درونری )آلفرا=در طی زندگی خود با آنها رو به رو شده است. در ضمن اع
گررزار  شررده اسررت سرریلوا و جرروینر و ، ریبیرررو، هررامس، )هاوکینزخرروبی برررای ایررن مقیرراس 

گررل سرره ، ت پرسشررنامهسررؤاگ. هم نررین از میرران (2632، اوردن و همکررارانم ون2635، 3کا
گذاشته شردند. جهرت بررسری به 32و  33، 2 سؤال کنار  خاطر بار عاملی پایین از پرسشنامه 

و شکسررت اترردام شررد و ، اضررطراب، روایرری پرسشررنامه برره برررآورد همبسررتگی آن بررا افسررردگی

                          
1. Interpersonal Needs Questionnaire 
2. Hill, R.M 
3. Hawkins, K. A., Hames, J. L., Ribeiro, J. D., Silva, C., Joiner, T. E., &Cougle, J. R. 
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کره نشران داد پرسشرنامه گرزار  شرد  از روایری مطلروبی  نتایج آن تحت عنوان روایی همگرا 
گرجرری، احمرردبوکانی، برخرروردار اسررت)کیانی هررر دوی ، (. در ایررن مطالعرره3122، نجفرری و 

مقیاس ادراک سربار برودن و تعلرق پرذیری خنثری از همسرانی درونری خروبی برخروردار بودنرد 
 (.  α=22/6و  α=16/6)به ترتیب 

کی بررای خودکشری. 0 کتساب شرده خرودادرا ، هراوگود، سرین: مطالعری ریمکوی1توانایی ا
گورمن و دی گویه( پیشنهاد می2630) 2لئواا که پرسشنامی ی   گر بخواه  می»ای کند  تروان  ا

کامررل مرری« خررودم را بکشرر  کتسرراب گویرره 7توانررد بهتررر از نسررخی  یررابی توانررایی ا ای آن برره ارز
شرررده بررررای خودکشررری در جمعیرررت برررالینی بپرررردازد. در تحقیرررق ریمکویسرررین و همکررراران 

گویه باگترین همبستگی را با تمام سطوک رفتار خودکشری نشران داد و ایرن ( ای2630) ن ی  
گررزار  شررده  نسررخه از روایرری سررازه برخرروردار برروده اسررت. پایررایی بازآزمررایی آن نیررز مناسررب 

 (. r=71/6است )
کره  0( ایرن یر  مقیراس SCS-3: )13-. پرسشنامی ظرفیرت خودکشری7 آیتمری اسرت 

کلونسرررکی و مررری یرررابی سررره سرررازه مختلرررف ( 2631) توسررر   طراحررری شرررده اسرررت و  بررره ارز
کتسراب شرده )تررس از درد  ظرفیت  اتی )الگوی ماندگار ترس حداتلی از درد یا مرر (، ا

کرراهش یافترره اسررت( و عملرری کرره در طررول زمرران  گرراهی در مررورد   4یررا مررر   )دسترسرری و آ
کررره ایرررنهرررای خودکشررری( بررررای خودکشررری مررریرو   پرررردازد. مطالعررری اصرررلی نشررران داده 

پررردازان خودکشرری را دارد. هم نررین کننرردگان خررود از ایرردهمقیرراس توانررایی تمیررز اترردام
کررده2631دیهینگررا و همکراران، ) گرزار   کرره ایرن مقیراس از همسرانی درونری تابررل (  انرد 
(. برای حمایت از روایی این پرسشرنامه، همبسرتگی آن α=72/6تبولی برخوردار است )

کتسرررابی خودکشررری )ونی مقیررراس ظرسرررؤال 26برررا پرسشرررنامی  اوردن و همکررراران، فیرررت ا
هم نین، هر سه خررده مقیراس بره صرورت (. > p 60663و  =6002r( مثبت و باگ بود )2661

                          
1. Self-Perceived Acquired Capability for Suicide 
2. Rimkeviciene, J., Hawgood, J., O’Gorman, J., & De Leo, D. 
3. Suicide Capacity Scale-3 
4. dispositional, acquired, and practical capacities 
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کتسرررابی همبسرررتگی داشرررتند:  اتررری ) کتسرررابی =6002rمثبتررری برررا مقیررراس ظرفیرررت ا (، ا
6012r=( و عملررری )6012r= کتسرررابی و  اتررری در یررر  عامرررل (. در ایرررن پرررژوهش ظرفیرررت ا

ت از همسرانی درونری سؤاگدغام شده است. در این پژوهش نیز همانند پژوهش اصلی، ا
 (.α=72/6تابل تبولی برخوردار بود)

 هایافته
کنندگان مرد برا تعرداد  یع فراوانی شرکت  کننردگان زن 2/21) 312توز  551(  و شررکت 

کارشناسی و در رده سنی بین 3/73) ک ریت نمونه از دانشجویان  سرال تررار  16ترا  31( بود. ا
( نفررر متاهررل بودنررد. فراوانرری 5/32) 322( نفررر مجرررد و 0/16) 161داشررتند. از ایررن تعررداد  

کارشناسری  کننردگان در مقطرع  کارشناسری ارشرد ، (1/12)معرادل  105مربوب به شررکت 
باشررد. مرراتریس همبسررتگی  مرری (2/3معررادل )نفررر  32( و بررا مرردرک دکترررا 0/1معررادل ) 15

 نشان داده شده است.  3جدول  متییرهای الگو در

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش1جدول 
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

.ظرفیرررررررررررررررررررررررررررت 3
کتسابی    اتی -ا

3          

         3 21/6** .ظرفیت عملی2
. نررررررررررا امیرررررررررردی 1

 منفی
**31/6 **12/6 3        

       3 52/6** 51/6** 33/6** . درد روانی5
      3 55/6** 00/6** 12/6** 622/6 . امیدواری1
. احسرراس سررربار 0

 بودن
**33/6 **10/6 **51/6 **11/6 **56/6 3     

. تعلرررررق پرررررذیری 7
 خنثی

655/6 **35/6 **21/6 **23/6 **20/6 **30/6 3    
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 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر
   3 600/6 11/6** 16/6** 55/6** 17/6** 03/6** 22/6** .  خود ادراکی1
. ایررررررده پررررررردازی 2

 خودکشی
**35/6 **55/6 **51/6 **15/6 **53/6 **16/6 **30/6 **13/6 3  

. اتررررررررررردام بررررررررررره 36
 خودکشی

*36/6 **23/6 **31/6 **11/6 *627/6 **27/6 **33/6 **15/6 **56/6 3 

63/6**P ‹ 61/6P ‹  *  
 

کره دادههمان ، همره ضررایب همبسرتگی بره جرزء، دهرد( نشران مری3هرای جردول )طور 
کتسرررابیضرررریب همبسرررتگی ظرفیرررت  پرررذیری خنثررری و  اتررری برررا امیررردواری و برررا تعلرررق -ا

کی برررا تعلرررق دار بررروده اسرررت. بررراگترین ضرررریب پرررذیری خنثررری معنررریهم نرررین خرررودادرا
همبستگی مربوب بره رابطره درد روانری و احسراس سرربار برودن و هم نرین برین درد روانری برا 

هررای مفرضرره پررس از بررسرری، پررردازی خودکشرری اسررت. برررای آزمررون مرردل پیشررنهادیایررده
یابی مسریر یعنری نرمرال برودن متییرهرا و خطری برودن رابطره میران متییرهرا آزمرون مردل مدل

 2هرای برازنردگی در جردول ها براساس شاخچاجرا شد. برارز  الگوی پیشنهادی با داده
 گزار  شده است. 

 های تناسب مدل برای مدل ساختاری پیشنهادی. شاخص2جدول
های شاخص

 برازش متغیر
مجذور 
 خی

درجه 
CMIN/dfGFIAGFIRMSEANFICFA آزادی

X2 test 
(P 

value)
الگوی 

 66/6 71/6 77/6 316/6 77/6 71/6 37/31 16 63/511 پیشنهادی

الگوی اصالک 
 شده

110/0 5 735/3 22/6 21/6 615/6 22/6 22/6 355/6 

 
اصرالک شرود. بره منظرور هرا مردل بایرد با توجه به عدم برازندگی مردل پیشرنهادی برا داده

کررردن خطاهررا، ارتقررای الگرروی پیشررنهادی کررردن مسرریرها  یررا ، گررام بعرردی همبسررته  اضررافه 
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دهرد نشران مری 2حذف مسیرهای غیرمعنادار برای براز  مطلوب مدل بود. نترایج جردول 
یشره میرانگین مجرذورات خطرای تقریرب  ، (615/6برابرر برا  ) RMSEAکه ضریب شاخچ ر

( برابررر بررا GFIشرراخچ نیکررویی بررراز  )، 227/6( برابررر بررا CFIی )شرراخچ برازنرردگی تطبیقرر
شراخچ شرراخچ ، 221/6( برابرر بررا AGFIشراخچ نیکرویی بررراز  تعردیل یافترره )، 226/6

دگلررت بررر بررراز  بسرریار مناسررب و مطلرروب ، 221/6( برابررر بررا NFIبرازنرردگی هنجررار شررده )
سرتاندارد مسریرهای مسرتقی  نیرز ضررایب ا 1مدل مفهومی مورد نظر دارد. در جدول شرماره 

  اند. آورده شده

 ایمسیرها و ضرایب استاندارد و غیر استاندارد در در مدل سه مرحله . 3جدول
 B β S.E. (C.R) T P متغیرها

قی 
ست

تر م
ا

 

 663/6 62/2 667/6 11/6 602/6 نیازهای بین فردی  --->درد روانی  
ایده پرردازی  --->نیازهای بین فردی 

 663/6 12/1 661/6 31/6 623/6 خودکشی

 663/6 62/5 215/6 31/6 30/3 نیاز بین فردی --->امیدواری 
 663/6 61/1 276/6 35/6 121/6 نیازهای بین فردی --->نا امیدی 

ایرررررررررده پرررررررررردازی  --->روانررررررررری درد 
 663/6 63/2 667/6 10/6 602/6 خودکشی

ایررده پررردازی  --->نررا امیرردی مثبررت 
 661/6 01/2 611/6 32/6 362/6 خودکشی

ایرررده پرررردازی  --->نرررا امیررردی منفررری 
 632/6 16/2 610/6 33/6 626/6 خودکشی

کررررررری  --->درد روانرررررری  ظرفیررررررت ادرا
 663/6 12/5 665/6 32/6 637/6 خودکشی

کری  --->نا امیدی منفی  ظرفیت ادرا
 662/6 30/1 630/6 32/6 616/6 خودکشی

ظرفیررت  --->ایررده پررردازی خودکشرری 
 663/6 12/1 623/6 11/6 312/6 ادراکی خودکشی

 663/6 61/5 662/6 31/6 636/6 اتدام به خودکشی --->درد روانی 
اترررررردام برررررره  --->ناامیرررررردی مثبررررررت 

 663/6 50/1 633/6 35/6 612/6 خودکشی

 --->ایرررررررررده پرررررررررردازی خودکشررررررررری 
کتسابی   اتی -ظرفیت ا

517/6 35/6 315/6 01/1 663/6 
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 B β S.E. (C.R) T P متغیرها

ظرفیررت  --->ایررده پررردازی خودکشرری 
 663/6 30/32 602/6 55/6 152/6 عملی

اترردام  ---> اترری  –ظرفیررت اکتسررابی 
 520/6 720/6 661/6 622/6 661/6 به خودکشی

اترررررردام برررررره   --->ظرفیررررررت عملرررررری 
 360/6 03/3 667/6 601/6 633/6 خودکشی

اترردام برره  --->ظرفیررت خررود ادراکرری 
 663/6 12/1 620/6 30/6 363/6 خودکشی

اتردام بره  --->ایده پرردازی خودکشری 
 663/6 27/1 631/6 27/6 617/6 خودکشی

 
که در جدول همان بیشرترین ضرریب تراییر مسرتقی  بره سرمت ، شودمشاهده می 1طور 

کمتررین ضرریب تراییر مسرتقی  مربوب به ایده، ظرفیت عملی خودکشی پردازی خودکشی و 
کتسررابی  الگرروی  1 اترری اسررت. شررکل  –برره سررمت اترردام برره خودکشرری مربرروب برره ظرفیررت ا

 دهد. نهایی پژوهش حاضر همراه با ضرایب استاندارد را نشان می

 
 ای. مقادیر استاندارد شده مدل مسیر نظریه سه مرحله3شکل 
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کرره در جرردول ای بررا اسررتفاده مسرریرهای واسررطه  5از رو  برروت اسررتراپ بررسرری شرردند 
گرر حرد براگ و پرایین  1های جدول اند. تفسیر دادهنتایج درج شده کره ا به این ترتیب اسرت 

گرر عردد صرفر  ضریب ی  مسیر عدد صفر را در برگیرد به معنرای معنرادار نبرودن آن مسریر و ا
 (.  3123، بشلیده)آن مسیر معنادار است ، را در برنگیرد

 ایهای آزمون بوت استراپ برای سنجش روابط غیرمستقیم در مدل سه مرحله. شاخص4ولجد

 B β متغیرها
حد 
 پایین

حد 
 بار

P 

ایده پردازی  --->بین فردی های   نیاز ---> نا امیدی منفی
 631/6 611/6 660/6 623/6 637/6 خودکشی

ایده پردازی  --->بین فردی های   نیاز --->نا امیدی مثبت 
 خودکشی

625/6 621/6 631/6 651/6 633/6 

 633/6 675/6 616/6 616/6 662/6 ایده پردازی خودکشی --->نیازهای بین فردی  --->درد روانی 
ایده پردازی  --->نیازهای بین فردی  --->نا امیدی منفی 

کی --->خودکشی   ظرفیت ادرا
632/6 651/6 631/6 612/6 631/6 

ایده پردازی خودکشی  --->نیازهای بین فردی  --->ناامیدی مثبت 
 ظرفیت ادراکی --->

621/6 613/6 622/6 610/6 667/6 

ایده پردازی خودکشی  --->نیازهای بین فردی  --->درد روانی 
کی --->  662/6 327/6 362/6 355/6 631/6 ظرفیت ادرا

ظرفیت  --->ایده پردازی خودکشی  --->نیازهای بین فردی 
 ادراکی

665/6 611/6 627/6 616/6 631/6 

-->ایده  خودکشی  --->نیازهای بین فردی  --->نا امیدی منفی 

کی  -  اتدام به خودکشی --->ظرفیت ادرا
630/6 601/6 613/6 363/6 632/6 

-->ایده خودکشی  --->نیازهای بین فردی  --->ناامیدی مثبت 

کی  -  665/6 621/6 626/6 657/6 631/6 اتدام به خودکشی --->ظرفیت ادرا

 --->ایده خودکشی  --->نیازهای بین فردی  --->درد روانی 
کی   اتدام به خودکشی --->ظرفیت ادرا

662/6 301/6 623/6 250/6 632/6 
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 B β متغیرها
حد 
 پایین

حد 
 بار

P 

کی  --->ایده خودکشی  --->نیازهای بین فردی  ظرفیت ادرا
 اتدام به خودکشی --->خودکشی 

662/6 652/6 626/6 671/6 632/6 

اتدام به   --->ظرفیت ادراکی خودکشی  --->ایده  خودکشی 
 خودکشی

631/6 617/6 635/6 363/6 622/6 

 
که در جدول  حد براگ و پرایین متییرهرای نیازهرای ، نشان داده شده است 5همان طور 

مجموعره درد و ایده پردازی خودکشی و ظرفیت ادارکی خودکشری در رابطره برین ، بین فردی
گرر را بنابراین متییرهای نقرش میرانجی، گیرد نمی ناامیدی با اتدام به خودکشی صفر را در بر
کننرد. هم نرین حرد براگ و پرایین متییرهرای  مری در رابطه بین ایرن دو متییرر  کرر شرده ایفرا

 ایده پردازی خودکشی و ظرفیت ادارکی خودکشی در رابطه بین نیازهای برین فرردی و اتردام
کرره نشرران دهنررده ایررن اسررت ایررده پررردازی خودکشرری و  نمرری برره خودکشرری صررفر را در بررر گیرررد 

کنرد. ظرفیت ادراکی خودکشی در بین دو متییرر مرذکور بره عنروان متییرر میرانجی عمرل مری
کری خودکشری در رابطره برین ایرده پرردازی  عالوه برر ایرن حرد پرایین و حرد براگی ظرفیرت ادرا

کرره ظرفیررت فر را در بررر نمرریخودکشرری و اترردام برره خودکشرری صرر کرره نشرران از ایررن دارد  گیرررد 
ادراکی خودکشی در رابطه بین ایده پردازی خودکشی و اتدام به خودکشی نقرش میرانجی را 

 بر عهده دارد. 
پررردازی خودکشرری در رابطرره درد و ناامیرردی بررا دارد ایررده مرری ای عنرروانمرردل سرره مرحلرره

این پرژوهش نیرز دتیقرا  ایرن اصرل مصرداق پیردا  اتدام به خودکشی نقش میانجی را دارد. در
کرررده اسررت. نتررایج نشرران دادنررد درد روانرری و ناامیرردی هرر  برره طررور مسررتقی  و هرر  برره طررور 
کرری خودکشرری روی اترردام برره خودکشرری  غیرمسررتقی  از طریررق ایررده خودکشرری و ظرفیررت ادرا

کلونسررکی ) مری تراییر معنرادار دل از لحررا  ( همسران اسرت و مر2631گررذاردم و ایرن برا نترایج 
کتسرابی خودکشری در مردل بره دلیرل برا  عملی مورد تایید است . تنها ارتبراب برین ظرفیرت ا

تررین عاملی پایین و براز  بهتر مدل از مدل حذف شد. مطابق با این مدل درد روانری مهر 
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فردی نقرش محرافظتی دارد. پردازی خودکشی هستند و نبود نیازهای بینگر ایدهبینیپیش
کرره مطررابق تئرروری بررینایررن برردان  وتترری فرررد پیونررد بررا دیگررران )کرره یکرری از ، فررردیمعناسررت 

این پیوند مانع از تشدید ایده خودکشری ، فردی است( داشته باشدمقیاسهای نیازهای بین
کررره هررر  احسررراس درمانررردگی و هررر  احسررراس درد دارنرررد)دیهینگرادر افررررادی مررری ، شرررود 

توانررد از فرررد در مقابررل د تدرتمنررد بررا دیگررران مرریپیونرر، (. بنررابراین2631، 1کلونسررکی و ترراپوگ
کند.  خودکشی محافظت 

 گیریبحث و نتیجه
هررای خودکشرری را فررردی خودکشرری تومرراس جرروینر نسررل جدیرردی از تئرروریتئرروری بررین

که از چارچوب ایده تا عمل پیروی میپایه کرد  گیرری هرا نحروه شرکلکنند. این تئوریریزی 
گانره در نظررر ایرده خودکشرری و پیشرروی ایررده  بره اترردام را بره صررورت فراینردهایی مجررزا و جدا

که نیاز به تبیینمی گانه نیز دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سراختاری گیرد.  های جدا
کره در پری ایرن بروده ترا بره بررسری الگوی سه مرحله ای خودکشی در دانشجویان بروده اسرت 

خودکشررری در جامعررری ایرانررری  گیرررری ایرررده ترررا عمرررلچگرررونگی عمرررل و نحررروه ایجررراد و شرررکل
کره ایردهبپردازد. اصرل زیربنرایی مردل سره مرحلره پرردازی خودکشری ناشری از ای ایرن اسرت 

کررده اسرت.  ترکیب درد و ناامیدی است. در این پژوهش نیز دتیقا  این اصل مصداق پیردا 
کرره دو عامررل درد روانرری و ناامیرردی مهرر  هررای خودکشرری گررربررینترررین پرریشبرردین صررورت 

هرای تحقیقری بلکره برا یافتره، ند. این یافته نه تنها با پژوهش اصلی طراحان ایرن مردلابوده
( مبنی برر اینکره اتردام بره خودکشری بریش از 2631کلونسکی )می و های اخیریکی از پژوهش

باشد. دومرین اصرل ایرن همخوان می، تحت تاییر درد و ناامیدی ترار دارد، هر متییر دیگری
که پیوند ی  عامل کره هر  از  است  کسانی است  کلیدی در برابر تشدید ایده در  محافظتی 

کرامال  مصرداق دارد.  درد و ه  ناامیدی باگیی برخوردار هستند. این اصل دوم نیز در اینجا 
کره در اینجرا از طریرق  کره عامرل پیونرد  کره در ایرن نظریره عقیرده برر ایرن اسرت  بدین صورت 

                          
1. Dhingra, KJ., Klonsky, ED and Tapola, V. 
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، و ادراک سرربار برودن( سرنجیده شرده اسرت پرذیری خنثریفرردی )تعلرقسازه نیازهای بین
گررر فرررد درد روانرری و ناامیرردی را عرراملی مهرر  در پیشررگیری از خودکشرری مرری باشررد. یعنرری ا

، فرردی وجرود نداشرته باشرنداما پیوند نیز وجود داشته باشرد و آن دو نیراز برین، داشته باشد
که پیون گفته شده  ای د در مدل سه مرحلرهاین درد و ناامیدی تبدیل به اتدام نخواهد شد. 

ی جررروینر شرررناخت روان_  فرررردیفرررردی در مررردل برررینخودکشررری شررربیه همررران نیازهرررای برررین
کره تمایرل بره خودکشری در نتیجری شرناخت روان-فردیباشد. نظریه بینمی ی مردعی هسرت 

کتور است: اول کر  و براور فررد )حس تعلق 1پذیری خنثیتعلق، حاور دو ریس  فا پذیری 
کرره ا گروهرری ، و از سررایر افررراد جرردا هسررت و برره خررانوادهمبنرری بررر ایررن  گروهرری از دوسررتان و یررا 

که خود شامل دو عامل تنهایی و نبرود مراتبرت دوسرویه ، اسرت. و دوم 2خاصی تعلق ندارد 
که وجود فرد باری بررای اعارای خرانواده 3ادراک سربار بودن ، )دیدگاه شخچ مبنی بر این 

و متشرکل از دو ، آنهرا عملکررد بهترری خواهنرد داشرتدوستان و جامعه هست و در نبود او 
(. پیونرررد 2662، 4باشرررد. )ریبیررررو و جررروینرعامرررل تنفرررر از خرررود و احسررراس مسرررئولیت مررری

کره شرامل روابر  نمرود نسربتا  شردید تعلرق_ تدرتمندی بین انسوای اجتماعی  پرذیری خنثری 
ک  یا عدم رواب  اجتماعی می پرذیری خنثری تعلقو خودکشی وجود دارد.  _ شوداجتماعی 

نقررچ در ، ای بررر شررناخت و رفتررار مثررل نقررچ در خررودتنظیمیزننرردهباعررح ترراییرات آسرریب
هرررای سررروگیری، رفتارهرررای پرخاشرررگرانه، کررراهش رفتارهرررای اجتمررراعی، کرررارکرد اجرایررری

رفتارهررای خودتخریررب غیرعمرردی و حررالتی از ، خصررمانه در پرررداز  اجتمرراعی شررناختی
(. ادراک سرربار برودن بره ایرن 2661، 5کاتانیس و بامیستر، جشود )توئنمی« حسی درونیبی»

که وجود ی  فرد باری بر دو  خانواده دوستان و جامعه است. این دیرد ایرن ، معنی است 
کره ایده را پیش مری دوسرتان و جامعره ، مرر  مرن بهترر از زنرده برودن مرن بررای خرانواده»آورد 

ر بررودن و خودکشرری رابطرره نشرران تحقیقررات سررابق بررین سررطح برراگتر ادراک سررربا«. اسررت

                          
1. belongingness 
2. of reciprocal care 
3. burdensomeness 
4. Ribeiro, J. D., & Joiner, T. E 
5. Twenge, J. M., Catanese, K. R., & Baumeister, R. F 
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(. سررومین 2660، هرروگر و جررونیر و همکرراران، لینررام، اوردنم ون3221، 1کاتررانزاروانررد)دیداده
کره پیشرروی از ایرده بره اتردام زمرانی اتفراق مرحلهاصل در مدل سه ای خودکشی این اسرت 

که عوامل  اتیمی کافی را برای روبرویری ، افتد  کتسابی و عملی ظرفیت  فررد برا درد و تررس ا
کنررد. در ایررن  کرره فرررد اترردام برره پایرران بخشرریدن برره زنرردگی خررود  کننررد و باعررح شرروند  ایجرراد 

کتسررابی و عملرری_  سرره عامررل توانررایی  اترری، پررژوهش نیررز کرری تنهررا ظرفیررت ، ا ظرفیررت ادرا
کرره باعررح تبرردیل ایررده برره اترردام خودکشرری شرروند. کرری توانررایی ایررن را داشررت  توانررد  مرری ادرا

کرد که استدگل  ، شروند می خودکشی ارائهکننده  بینی به عنوان پیشمعموگ   که متییرهای 
کننرد امرا در پریش بینری اتردام بره خودکشری نقشری  مری در واتع ایده خودکشی را پیش بینری

کررره ایرررن برررا نترررایج تحقیقرررات برتسرررکی و همکررراران همخررروان اسرررت  و  2برتسرررکی)ندارنرررد 
کره تصرد سرنجش ظرفیرت خودکشری (. هم نین اعتبار پیش بین ا2637، همکاران بزاری 

زیررا در حردود نیمری از مطالعاتره انجرام ، اسرت سؤالهم نان مورد ، را به طور مستقی  دارد
 (.2630همکاران  )می وبین ظرفیت خودکشی و خودکشی وجود نداشت ای  رابطه، شده

اسرت خوانی دارد و از حمایت تجربی براگیی برخروردار پس این نتایج با مدل اصلی ه 
گروهتوان آن را در جمعیتو می کار برد. تفاوت این مدل با مدلها و  هرای های مختلف به 

که  کید بر این است  که در اینجا تا دو عامل درد و ناامیدی برا هر   ترکیبدیگر در این است 
پررردازی برررای باشررد. چررون وجررود هررر دوی ایررن عوامررل باعررح افررزایش ایرردهحررائز اهمیررت مرری

کلیدی با مدلشودخودکشی می کره شربیه ، های دیگر. دومین تفاوت  مسرئلی پیونرد اسرت 
عقیرده برر ایرن ، باشرد. امرا در ایرن مردلپذیری خنثی در مردل جروینر مریسربار بودن و تعلق
کره ایرن دو  کننرد ولری ضررورتا  باعرح درد و  تواننرد عامرل میاست  کمر   بره درد و ناامیردی 

 شوند. نمیپردازی برای خودکشی ناامیدی یا ایده
بخرررش مرررا در پیشرررگیری و مداخلررره در توانرررد بررره طررررق مختلفررری الهرررامایرررن تئررروری مررری

کنرد. بررر اسراس ایررن خودکشری باشرد و مرری کراهش خودکشرری  کمرر  شرایانی برره مرا در  توانرد 
گر می، های این پژوهشمدل و یافته کراهش دهری ا اوگ بایرد درد ، خواهی  آمار خودکشری را 

                          
1. de Catanzaro, D 
2. Baertschi, M., & et al 
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کنی  ک   کنری  امید، دوما  ، را  کر   هرا پیونرد برین انسران، سروما  ، را افزایش دهی  و ناامیردی را 
کنی . ضمنا   ک   کرده و چهارما  ظرفیت افراد برای خودکشی را  باید عوامرل مختلرف ، ایجاد 

همگرررانی و ...( را در نظرررر ، سرررطح مداخلررره )فرررردی، سرررن، دیگرررر هم رررون بافرررت و محررری 
 بگیری . 

کرررالس درس و روی ایررن پررژوهش چنرردین محرردودیت داشررته اسرر ت: ایررن مطالعرره در 
بایرد در ، دانشجویان اجرا شده و چون خودکشری جرسو ننرگ اجتمراعی در فرهنرگ مرا اسرت

هرا از جمعیرت عرادی داده، ها حساس بود. دومرا  مورد تعمی  نتایج و استناد تطعی به یافته
انرد و بهترر دهو غیربالینی تهیه شده است. این دانشجویان افراد دارای اختالگت شدید نبرو

ایررن ، هررایی در ایررن زمینرره انجررام بگیرررد. سرروما  هررای بررالینی نیررز پررژوهشاسررت در جمعیررت
گرفتره و بهترر اسرت در جمعیرت حتری  31پژوهش در دانشجویان سنین  سال به باگ انجرام 

سرن اتردام بره خودکشری روز بره ، سال به باگ نیز انجام بگیرد. چون مطرابق برا تحقیقرات 31
گرروه سرنی پائینروز در حال   32ترا  36تر آمدن است و خودکشی دومین علرت مرر  و میرر در 

، 1باشد)بیلسررنسررال مرری 32تررا  31سررال و حترری اولررین علررت مررر  در بررین دختررران سررن 
در این پژوهش فق  از ابرزار خودسرنجی پرسشرنامه اسرتفاده شرده اسرت و ، (. چهارما  2631

هرای رفتراری نیرز ز مصراحبه یرا مقیراساین ممکن است باعح سوگیری شده و بهتر است ا
هررای مختلررف و حترری برره هررا و فرهنررگاسررتفاده شررود. بهتررر اسررت ایررن پررژوهش در تومیررت
کرراهش ایررده و اترردام برره صررورت طررولی اجرررا شررود. در نهایررت پیشررنهاد مرری کرره برررای  شررود 

افراد براگ امیدواری را در ، های آموزشی مهارتی و انگیزشیتوان با برگزاری دورهخودکشی می
ترروانی  آمررادگی و احتمررال مرری، بررا شناسررایی ظرفیررت افررراد برررای خودکشرری، برررد. هم نررین

کره از ظرفیرت براگتری برخروردار  کسرانی  اتدام بره خودکشری آنهرا را مرورد بررسری تررار دهری  و 
به صورت جدی و دتیق تحت مراتبت و نظرارت تررار بگیرنرد. در مرحلری ایرده بره ، هستنند
احسراس تعلرق را ، توان با برتراری پیوندهای خانوادگی و اجتماعی مسرتحک یم، اتدام نیز

دار در بطرن جامعره و در افراد باگ برد و با برانگیختن آنها برای انجرام فعرالیتی مفیرد و معنری

                          
1. Bilsen, J. 
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کرره آنهررا احسرراس مثمریمررر بررودن و مفیررد بررودن داشررته باشررند و چنررین ، خررانواده باعررح شررد 
کره سررباری ر کره ایرن مریبرداشرتی نکننرد  تروان مرانع از وی دو  خرانواده و جامعره هسرتند 

 تبدیل ایده به اتدام شود. 
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