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چکیده
ایدهپردازی خودکشی نشاندهندهی فوریتی بالینی در روانپزشکی است و افراد با ایدهپردازی خودکشی
نسبت به افراد بدون ایدهپردازی خودکشی خطر باالتری برای اقدام به خودکشی دارند .هدف پژوهش حاضر،
تدوین مدل ساختاری ایدهپردازی خودکشی بر اساس مؤلفههای تابآوری ،راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار
و هیجانمدار با در نظر گرفتن نقش میانجی افسردگی در دانشجویان بوده است .طرح پژوهشی ،همبستگی و
به شیوه معادالت ساختاری بود .در همین راستا با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای ،نمونهای

برابر با  170نفر از میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شد .شرکتکنندگان مقیاس ایده-
پردازی خودکشی بک ( ،)BSIمقیاس تابآوری کانر و دیویدسون ( ،)CD-RISپرسشنامه مقابله با شرایط
استرسزا و پرسشنامه افسردگی بک ( )BDI-13را تکمیل نمودند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش
مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین تابآوری و راهبرد مقابله
مسئلهمدار با افسردگی رابطه منفی معنادار وجود دارد ،اما بین راهبرد مقابله هیجانمدار و افسردگی رابطه
مثبت معنادار وجود دارد .مهمترین یافته حاکی از آن است که افسردگی در رابطه بین تابآوری و راهبردهای

مقابلهای مسئلهمدار و هیجانمدار با ایدهپردازی خودکشی به عنوان میانجیگر عمل میکند ( .)p>6/663بر
اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت تابآوری ،راهبردهای مقابلهای مسئلهمدار و هیجانمدار
و افسردگی از عمدهترین عوامل تأثیرگذار بر ایدهپردازی خودکشی هستند و میتوانند ایدهپردازی خودکشی
را پیشبینی کنند.

 .1کارشناس ارشد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول*)
Marziyelaghaei70@gmail.com
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3استاد گروه روانشناسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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واژگان کلیدی :ایدهپردازی خودکشی ،افسردگی ،راهبردهای مقابلهای ،تابآوری ،مدلیابی
معادالت ساختاری.

مقدمه
1

رفتار خودکشیگرا 3دارای طیفی از فکر خودکشی ،0برنامه خودکشی 1و اقدام به خودکشی
تا خودکشی کامل 5است (شافر و ففر .)0663 ،0در ابتدای این طیف افکار خودکشی نتیجه
ایدهپردازی خودکشی 7است؛ که اشاره به فردی دارای تفکراتی دربارهی گرفتن عمدی
زندگی خود دارد و نشاندهندهی وجود برنامههای فعلی و آرزوهایی برای اقدام به خودکشی
در افرادی است که اخیراً هیچ اقدام به خودکشی آشکاری نداشتهاند (فرناندس 8و همکاران،
 .)0638برنامه خودکشی به دستورالعمل یک نقشهی خاص توسط شخص برای پایان دادن
به زندگی خود میپردازد؛ اقدام به خودکشی به معنای درگیر شدن در یک رفتار خود-
جرحی پنهانی است که در آن حداقل قصد مرگ در نتیجه رفتار وجود دارد و در نهایت
خودکشی کامل ،اقدام فردی است که بهصورت عمدی به زندگی خود پایان میدهد و به
مرگ منتهی میشود (اکنر و نک .)0631 ،9در این میان ایدهپردازی خودکشی شامل
اظهارات کالمی و غیرکالمی ،نشاندهندهی فوریتی بالینی در روانپزشکی است و افراد با
ایدهپردازی خودکشی نسبت به افراد بدون ایدهپردازی خودکشی خطر باالتری برای اقدام
به خودکشی دارند (چویی ،لی ،یوون ،وون و کیم .)0637 ،36بررسی این فوریت بالینی الزم
و ضروری است زیرا گرایش به خودکشی باید به صورت پیوستار درک شود (کارتر ،ریت،
وایت و امسیپرسون ،)0665 ،33ایدهپردازی خودکشی عمیقاً پریشانکننده بوده و با طیف
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وسیعی از مشکالت روانی مرتبط است (گارلو 3و همکاران )0668 ،و در نهایت وجود ایده-
پردازی خودکشی در برخی نمونههای غیربالینی مانند دانشآموزان حدود  %56است
(جانسون ،گودینگ ،وود و تاریر .)0636 ،0این در حالی است که گزارشهای سازمان
جهانی بهداشت ،)0630( 1در  15سال گذشته ،افزایش  %06ایدهپردازی خودکشی را نشان
داده است و این نکته ضرورت بررسی آن را در جمعیت عادی نشان میدهد.
شناسایی متغیرهای مرتبط با ایدهپردازی خودکشی و نحوه تعامل این متغیرها با یکدیگر
و اینکه آنها چطور به عنوان عوامل خطر مطرح میشوند باعث درک بیشتر این مشکل
پیچیده و چند عاملی میشود (اسکوالیرز 1و همکاران .)0669 ،عالوه بر این ،اگرچه وجود
یک بیماری روانی خطر خودکشی را افزایش میدهد ،اما همهی افرادی که آسیبشناسی
روانی یا پریشانی را تجربه کردند یا حتی افرادی که تشخیص روانپزشکی دریافت کردهاند
در معرض خطر خودکشی یا تجربهی ایدهپردازی خودکشی نیستند .بهاینترتیب ،بررسی
سایر متغیرهایی که رابطه بین پریشانی و آسیبشناسی روانی عمومی و ایدهپردازی خودکشی
را تقویت میکنند اهمیت پیدا میکند (پامپیلی ،لستر ،لینرز ،تاتارلی و گیرادی .)0668 ،5یکی
از این متغیرها تابآوری 0است که سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار تعریف شده
است .تابآوری ،تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدیدکننده و حالتی انفعالی در
رویارویی با شرایط خطرناک نیست ،بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود
است (کانر و دیویدسون .)0661 ،7اخیراً عالقۀ فزایندهای به مفهوم تابآوری به عنوان یک
خودارزیابی مثبت برای تبیین خودکشی به وجود آمده است که محافظی در برابر افزایش
خودکشیگرایی در مقابل عوامل خطر و استرسزا توصیف میشود (جوهانسون و همکاران
 .)0636،درواقع تابآوری در چهار حوزه عمده مطرح میشود که شامل فرآیندهای
اجتماعی ،هیجانی ،شناختی و عمل هدفمند و هدایتشده است .این حوزهها بهطور جدایی-
ناپذیری به هم مرتبط هستند و گامهای مثبت در یک حوزه معموالً به تغییرات مثبت در
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حوزههای دیگر میانجامد (اورال ،آلتروز و پولسن .)0660 ،3پژوهشی در استرالیا با هدف
تعیین میزان پیشبینیپذیری خودکشی از طریق تابآوری 7185 ،نفر از جمعیت را به سه
گروه سنی مختلف ( )06-01 ،16-11 ،06-01تقسیم کرده و با روش رگرسیون لجستیک
رابطهی بین تابآوری و خودکشیگرایی را بررسی نموده است .نتایج نشان داد که تاب-
آوری پایین با افزایش خطر خودکشیگرایی همراه است (لیو ،اشمیت ،رابرتز ،برنز و آنستی،0
.)0631
راهبردهای مقابلهای شخص با موقعیتهاى پراسترس از مؤلفههای دیگرى است که می-
تواند با پریشانىهاى روانى ارتباط داشته باشد .مقابله به تالشهایى گفته مىشود که شخص
براى تغییر موقعیتهاى استرسآور و یا موقعیتهایى که از نظر او رنجآور محسوب مى-
شوند ،انجام مىدهد (راتمن و ونرنسبرگ .)0660 ،1بهطورکلی راهبردهای مقابلهاى به دو
دسته مقابله مسئلهمدار و مقابله هیجانمدار تقسیم مىشوند (مارتی ،سگال و کولیج.)0636 ،1
رفتارهاى خودکشىگرا ممکن است نوعى شیوه مقابله با ناراحتىهاى هیجانى باشد و این
موضوع در مورد نوجوانان بیشتر دیده میشود .در واقع نوجوانانی که از رفتار خودزنی ،افکار
خودکشی ،عالئم افسردگى و اختالالت رفتارى رنج مىبرند بیشتر از راهبرد مقابله هیجان-
مدار استفاده مىکنند (سلطانینژاد و همکاران .)3191 ،عالوه بر این در پژوهشی با روش
مقطعی و طولی با پیگیری  1ماهه رابطه بین راهبردهای مقابلهای با عوامل خطر خودکشی
(افسردگی ،ایدهپردازی خودکشی و رفتار خودکشی) در  080بزرگسال جوان مبتال به
بیماری روانپزشکی بررسی شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که راهبردهای مقابلهای با
خطر خودکشی رابطه معناداری دارد .در واقع این مطالعه برای اولین بار روابط طولی بین
راهبردهای مقابله و خطر خودکشی را در یک نمونه بالینی مورد بررسی قرار داد (هورویتز،
چیز ،برونا و کینگ.)0637 ،5
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بار قابل مالحظهی هیجانی ،اجتماعی و اقتصادی اختالل افسردگی برای مبتالیان،
خانواده و اجتماع از یکسو و تخمین شیوع سالیانه  0/9تا  30/0درصد این اختالل در جمعیت
عمومی ،همراه با در نظر داشتن میزان خطر حدود  37تا  39درصد در سراسر زندگی همچنان
افسردگی را به عنوان یکی از محورهای اساسی در پژوهشها باقی نگاه داشته است (کنی و
ویلیامز .)0667 ،3افسردگی به عنوان غم و اندوهی که فرد تجربه میکند و با کاهش آشکار
لذت بردن از انواع فعالیتها ادامه مییابد (سالوی ،مایر ،گلدمن ،توروی ،پالفای )3995 ،0و
بر افکار ،هیجانات ،رفتار و سالمت جسمی و روانی افراد تأثیر میگذارد و بدون هیچ تناقضی
به عنوان عامل خطر خودکشی در نوجوانان و بزرگساالن جوان شناخته شده است .مطابق
با نتایج گزارش شده توسط بنیاد آمریکایی پیشگیری از خودکشی ،1احساس افسردگی به
شدت با ایدهپردازی خودکشی ارتباط دارد (فرگوسن و همکاران .)0661 ،این در حالی
است که پژوهش لوینسون ،سولومون ،سیلی و زیس )0666( 1نشان میدهد که معناداری
بالینی عالئم افسردگی به عبور از آستانه تشخیصی افسردگی اساسی بستگی ندارد و افسردگی
حتی در سطوح غیرقابل تشخیص با اختالل در عملکرد روانی-اجتماعی و مشکالت وخیمتر
در آینده ارتباط دارد.
ازآنجاکه رفتار خودکشی یک پدیدهی چند بعدی است که تحت تأثیر تعامل ابعاد
مختلف از جمله؛ فردی ،اجتماعی ،روانشناختی ،فرهنگی ،زیستی و محیطی قرار دارد
(سازمان بهداشت جهانی )0631 ،و عامل واحدی برای توضیح رفتارهای خودکشیگرا
وجود ندارد ،در این پژوهش مدلی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت که پیشبینهای مهم
ایدهپردازی خودکشی را در خود گنجانده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی
به این سؤال است که آیا مدل مفهومی برای ایدهپردازی خودکشی با متغیرهای پیشبین
تابآوری ،راهبردهای مقابلهای (مسئلهمدار و هیجانمدار) ،با نقش میانجی افسردگی،
برازندهی دادههاست یا خیر؟ در شکل  3مدل مفهومی پژوهش حاضر ارائه شده است:
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش حاضر

روش
روش پژوهش حاضر ،همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری 3است .جامعه آماری
این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در مقطع کارشناسی که
مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی  98-99بودند ،میشود .حجم نمونه جهت
آزمون فرضیهها با رجوع به راهکار کالین )0635( 0برای مطالعاتی که از روش مدلیابی
معادالت ساختاری استفاده میکنند ،تعیین شد .کالین ( )0635مطرح میکند که حداقل
نسبت حجم نمونه برای هر متغیر مشاهده شده  5نفر است ،نسبت  36نفر به ازای هر متغیر
مناسبتر و نسبت  06نفر به ازای هر متغیر مطلوب قلمداد میشود؛ بنابراین در پژوهش حاضر
با در نظر گرفتن تعداد متغیرها و دستیابی به نتایج قابلقبول ،نمونهای برابر با  166شرکتکننده
در نظرگرفته شد .در همین راستا با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای نمونه
مورد نظر از میان دانشجویان دانشکدههای مختلف انتخاب شد ،بهاینترتیب که ابتدا از
میان  36دانشکده 5 ،دانشکده و سپس از هر دانشکده  1گروه آموزشی و از هر گروه 5
کالس و در نهایت از میان دانشجویان کالسها 5 ،تا  36دانشجو انتخاب شد .پس از اجرای
). Structural Equation Model (SEM
. Kline
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پژوهش 170 ،پرسشنامه ( 031نفر زن و  359نفر مرد) از مجموع  166نفر نمونه برگشت داده
شد (نرخ بازگشت  6/91درصد) .جهت تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا از روشهای آماری
توصیفی و همبستگی استفاده شد .سپس تحلیلهای پیچیدهتر برای ارزیابی برازندگی مدل
مفهومی انجام شد که همگی از طریق مدلیابی معادالت ساختاری ،با استفاده از برآورد
حداکثر درستنمایی 3نرمافزار  AMOS-22اعمال شد .تمامی تحلیلها با استفاده از نرم-
افزارهای  SPSSنسخه  05و  AMOSنسخه  00انجام گرفت .همچنین جهت تعیین کفایت
برازش مدل تدوین شده با دادهها ،شاخصهای برازندگی زیر سنجیده شد؛ مجذور کای
( ،)χ2درجه آزادی ( ،)dfشاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص نیکویی برازش اصالح
شده ( ،)AGFIبرازش تعدیل شده ( ،)NFIشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص
برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی نرم شده ( )TLIو ریشه میانگین مجذورات
خطای تقریب ( .)RMSEAبه منظور گردآوری دادهها نیز از پنج پرسشنامه به شرح زیر
استفاده شد:
مقیاس ایدهپردازی خودکشی :این مقیاس توسط بک و استیر )3993( 0ارائه شده و دارای
 39گویه و  1خرده مقیاس است که به منظور آشکارسازی و اندازهگیری شدت نگرشها و
طرحریزی برای اقدام به خودکشی تهیه شده است .آیتمهای این مقیاس بر اساس  1درجه از
 6تا  0تنظیم شده است .نمره کلی فرد بر اساس جمع نمرات محاسبه میشود که از  6تا 18
قرار دارد .در این مقیاس پنج سؤال ابتدایی سؤاالت غربالگری هستند که اگر پاسخها
نشاندهنده تمایل به خودکشی فعال یا نافعال باشد ،سپس آزمودنی باید  31سؤال بعدی را
نیز ادامه دهد .همسانی درونی این مقیاس توسط بک و استیر ( 6/87 )3993تا  6/97گزارش
شده است .در پژوهش حشمتیموالئی ،جهانگیری و زندکریمی ( )3190همسانی درونی
( )α =6/87مقیاس مذکور مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین آلفای کرونباخ برای
سؤالهای مربوط به هر یک از خرده مقیاسها سنجیده شد که برای خرده مقیاس تمایل به
مرگ ( ،)6/96برای خرده مقیاس آمادگی برای خودکشی ( )6/85و برای خرده مقیاس
تمایل به خودکشی واقعی ( )6/88به دست آمد .همبستگی این مقیاس با سؤال خودکشی

. Maximum Likelihood Estimation
. Beck, & Steer
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پرسشنامه افسردگی بک (سؤال  )7از  6/58تا  6/09بود .در پژوهش حاضر پایایی کل این
مقیاس به روش آلفای کرونباخ معادل با  6/89به دست آمد.
پرسشنامه افسردگی :این پرسشنامه توسط بک ،استیر و براون )3990( 3ساخته شده است.
نسخه اصلی پرسشنامه شامل  03گویه است و میتوان از آن به عنوان ابزاری برای تعیین نقطه
برش و تشخیص شدت افسردگی در بزرگساالن و نوجوانان  31سال به باال استفاده کرد.
بر اساس گزارش بک ،براون و استیر ( )3997ضریب آلفای کرونباخ در بیماران سرپایی
 6/90و در بیماران بستری  6/91بود .در پژوهش حاضر از فرم کوتاه  31سؤالی استفاده شد.
نمرهگذاری هر یک از سؤاالت از  6تا  1است .حالتهای مورد سنجش در این فرم عبارتاند
از :غمگینی ،بدبینی ،احساس شکستخوردگی ،نارضایتی ،احساس گناهکاری ،از خود
بیزاری ،خودآزاررسانی ،کنارهگیری و بیتصمیمی .ضریب آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن
برای کل پرسشنامه به ترتیب  6/89و  6/80و ضریب همبستگی بین فرم کوتاه  31سؤالی و
فرم  03سؤالی پرسشنامه افسردگی بک  6/07گزارش شده است (رجبی .)3181 ،در پژوهش
حاضر پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  6/87به دست آمد.
مقیاس تابآوری :فرم کوتاه مقیاس تابآوری کانر-دیویدسون جهت سنجش
تابآوری توسط اسمیت 0و همکاران ( )0668طراحی شده است .نسخۀ کوتاه این مقیاس
شامل شش سؤال است .سؤاالت یک ،سه و پنج مثبت و دو ،چهار و شش ،منفی هستند .برای
هر سؤال طیف لیکرت پنج درجهای (از کامالً موافقم= 5تا کامالً مخالفم= )3در نظر گرفته
شده است .همسانی درونی این مقیاس با ضریب آلفای کرونباخ برابر با  6/70بود (کاشانی و
نجفی .)3191 ،نمرات باالتر بیانگر تابآوری بیشتر آزمودنی است .روایی سازۀ مقیاس کوتاه
تابآوری اسمیت و همکاران ( )0668بر اساس تحلیل عاملی تأییدی برای هر شش سؤال،
بار عاملی بین  6/09تا  6/96را گزارش کرده است که بیانگر روایی مطلوب و قابل قبول سازه
مذکور است .هنجاریابی این مقیاس در ایران توسط سامانی ،جوکار و صحراگرد ()3180
انجام شده و پایایی آن برابر با  6/91گزارش شده است .در پژوهش حاضر پایایی این مقیاس
به روش آلفای کرونباخ برابر  6/73به دست آمد.
. Steer, Brown
. Smith

1
2

33

مدلیابی معادالت ساختاری ایدهپردازی خودکشی دانشجویان بر اساس

پرسشنامه مقابله با شرایط استرسزا :فرم کوتاه پرسشنامه مقابله با شرایط استرسزا توسط
کالزبیک ،ریجکن ،هنگوون و دکر )0661( 3و بر اساس پرسشنامه اصلی مقابله با شرایط
استرسزا (اندلر و پارکر )3996 ،0ساخته شده است .تفاوت فرم کوتاه با پرسشنامه اصلی در
تعداد عبارات آن است .پرسشنامه اصلی مقابله با شرایط استرسزا دارای  18عبارت است.
در پژوهش حاضر از فرم کوتاه این پرسشنامه که دارای  03عبارت است ،استفاده شد .این
مقیاس سه راهبرد مقابله اصلی؛ مقابله مسئلهمدار ( 7عبارت) ،مقابله هیجانمدار ( 7عبارت) و
مقابله اجتنابی ( 7عبارت) را مورد ارزیابی قرار میدهد و بر اساس طیف لیکرت پنج درجهای
(از هرگز= 3تا همیشه= )5است .پایایی زیر مقیاسهای مسئلهمدار ،هیجانمدار و اجتنابی بر
روی  06دانشجو در فاصله  35روز به ترتیب  6/77 ،6/77و  6/73محاسبه شده است (حسینی
دولتآبادی ،صادقی ،سعادت ،خدایاری .)3191 ،همسانی درونی برای سه بعد پرسشنامه به
شرح زیر است؛ مقابله مسئلهمدار  ،6/70مقابله هیجانمدار  6/77و مقابله اجتنابی 6/71
(بویسان .)0630 ،1در این پژوهش دو خرده مقیاس مقابله مسئلهمدار و مقابله هیجانمدار
سنجیده شد .در پژوهش حاضر پایایی گویههای مربوط به مقابله مسئلهمدار  6/81و گویههای
مربوط به مقابله هیجانمدار  6/89با روش آلفای کرونباخ به دست آمد.

نتایج
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها

ضرایب همبستگی

میانگین

انحراف
معیار

1/18

5/97

3

0

افسردگی

7/56

0/97

**6/58

1

مقابله مسئلهمدار

05/10

5/11

**-6/10** -6/00

متغیر
 3ایدهپردازی خودکشی

3

1

0

5

1

3
3

1

مقابله هیجانمدار

06/09

0/95

**6/11

**6/50

**-6/38

3

5

تابآوری

38/50

1/09

**-6/10** -6/07

**6/09

**-6/11
1

. Calsbeek, Rijken, Henegouwen, & Dekker
. Endler & Parker
3
. Boysan
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**p>6/63
یافتههای توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرهای
پژوهش در جدول  3ارائه شده است .جدول  0نیز شاخصهای برازش برای مدل تدوین شده
را ارائه میکند.
شاخص
های
برازند
گی

χ2

GF χ2 d
I (df f
)

AG
FI

مدل
تدوین
شده

/10
0

/97
6

6/98

1

/86
6

RMSE TL IFI CF NF
A
I
I
I

/98
6

/97
6

/99
6

/98
6

6/63

جدول  .2شاخصهای برازش مدل

بهطورکلی شاخصهای مختلفی وجود دارد که جهت بررسی تطابق مدل پیشنهادی با
دادههای مشاهده شده از آنها استفاده میشود .در پژوهش حاضر ،میزان ) χ2 (dfبرابر با
 6/86به دست آمد که نشاندهنده برازندگی مدل با دادههاست .همچنین شاخصهای ،GFI
 CFI ،AGFIبه ترتیب برابر با  6/97 ،6/98 ،6/97به دست آمد که نشاندهنده برازش مطلوب
مدل است .شاخص  RMSEAکه به عنوان مبنای پذیرش یا رد یک مدل مفروض قرار می-
گیرد ،معادل با  6/63به دست آمد و حاکی از برازندگی مطلوب مدل است .در نتیجه با توجه
به یافتههای پژوهش حاضر ،مدل پیشنهادی با دادهها برازش دارد و مورد تأیید است .شکل
 0مدل پیشنهادی پژوهش را همراه با ضرایب مسیر نشان میدهد.
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شکل  .2مدل پیشنهادی پژوهش همراه با ضرایب مسیر

ضرایب مسیر مندرج در شکل  0فرضیههای مستقیم این پژوهش را تأیید میکند .عالوه
بر این جهت سنجش نقش میانجی افسردگی در رابطه بین تابآوری و راهبردهای مقابلهای
با ایدهپردازی خودکشی از دستور بوتاستراپ در نرمافزار  AMOSاستفاده شد .در جدول
 1نتایج بوتاستراپ مربوط به مسیرهای غیرمستقیم نشان داده شده است .سطوح اطمینان
برای این فواصل اطمینان  95و تعداد نمونهگیری مجدد بوتاستراپ  0666در نظر گرفته شد.
مطابق با مندرجات جدول  1فاصلههای اطمینان برای مسیرهای غیرمستقیم نشاندهندهی قرار
نگرفتن عدد صفر در این فاصلههاست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت؛ در رابطه بین تاب-
آوری ،راهبرد مقابله مسئلهمدار و راهبرد مقابله هیجانمدار با ایدهپردازی خودکشی،
افسردگی نقش میانجی را ایفا میکند.
جدول  .3نتایج بوت استرپ مربوط به مسیرهای غیرمستقیم

مسیرهای غیرمستقیم

افسردگی
تابآوری
پردازی خودکشی

ایده-

(βضرایب
استاندارد)

سطح
معنی-
داری ()p

-6/35

6/663

حد پایین حد باال

-6/001

-6/696

02
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مقابله مسئلهمدار
ایدهپردازی خودکشی

افسردگی

-6/30

6/663

-6/378

-6/680

مقابله هیجانمدار
ایدهپردازی خودکشی

افسردگی

6/06

6/663

6/357

6/056

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر با ارائه مدل پیشنهادی ،فرض بر این بود که تابآوری ،راهبردهای مقابله
مسئلهمدار و هیجانمدار از طریق میانجی افسردگی بر ایدهپردازی خودکشی تأثیر میگذارند
و نتایج نیز این فرض را تأیید نمود .یافتهها حاکی از برازش مطلوب مدل با دادههای مشاهده
شده است .فرضیه رابطه مثبت معنیدار افسردگی با ایدهپردازی خودکشی تأیید شد .این یافته
با نتایج پژوهش فرحی ( )0631مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تفکرات خودکشی و
افسردگی همسو است .رفتار خودکشیگرا در جمعیت عادی اغلب در بافت یک اختالل
روانپزشکی و معموالً افسردگی رخ میدهد و در صورت حذف افسردگی  %86رفتارهای
خودکشیگرا کاهش مییابد (بیتریس ،جویس و مولدر .)3990 ،3این حالت عاطفی فراتر از
طبقهبندیهای تشخیصی رسمی به عنوان احساس هستهای از پریشانی شدید با نیاز فوری به
تسکین توصیف میشود .در این حالت فرد زندگی را بیارزش و بیفایده میداند ،به مرگ
و مردن و افرادی که فوت کردهاند ،میاندیشد و مرگ را راهی برای فرار از مشکالت و
سختیهای ادراک شده میداند (نوری و پیروی .)3180 ،در همین راستا میتوان به مدل
فعالسازی افتراقی تیزدل )3988( 0نیز اشاره کرد؛ وی پیشنهاد میکند که فرآیندهای تفکر
خاصی میتواند با خلقهای مختلف از طریق تاریخچه یادگیری یک فرد تداعی شود .به
عنوان مثال؛ افسردگی ممکن است همراه با احساس ناامیدی ،شکست و بیقراری رخ دهد.
این احساسات ممکن است با یکدیگر تداعی شوند و ازآنپس به شکل "طرحواره
خودکشی "1هر زمان که خلق پایین باشد دوباره فعال شوند؛ بنابراین بیقراری به عنوان حالتی
1

. Beautrais, Joyce, & Mulder
. Teasdale
3
. suicide schema
2
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از اضطراب مهیج و غیرقابل بازداری و ناامیدی به عنوان احتمال پایین تغییرات مثبت در
آینده ،با احساس افسردگی و ایدهپردازی خودکشی همراه میشود و هر یک میتواند
دیگری را تداعی کند.
در تبیین رابطه منفی تابآوری با افسردگی میتوان به آسیبپذیری در برابر افسردگی
و ناتوانی در ایجاد خودپندارههای مثبت در افرادی که تابآوری پایینی دارند ،اشاره کرد.
این در حالی است که تابآوری نوعی ویژگی شخصیتی هست که مشخصه آن ادارک خود
بهصورت مثبت و سطوح باالیی از خوشبینی است که فرد را از تجربه افسردگی محافظت
میکند .بدین معنا که افراد با تابآوری باال ویژگیهایی مثل خودپنداره مثبت ،رفتارهای
مقابلهای مؤثر و سازگارانه دارند که آنها را از آسیبپذیری روانشناختی از جمله افسردگی
محافظت میکند؛ بنابراین هر چه میزان تابآوری افزایش یابد ،احتمال افسردگی کاهش
یافته و این میتواند نوید بخش مسیری برای کاهش افسردگی باشد .این یافته در پژوهش
مظفری ،سهرابی و سامانی ( )3196نیز تأیید شد .آنها نشان دادند هر چه تابآوری فرد باالتر
باشد ،نمرهی افسردگی ،اضطراب و استرس وی پایینتر است و در نتیجه سالمت روان او
بهتر تأمین میشود .میتوان گفت پرداختن به مفهوم تابآوری دارای پتانسیل قابلتوجهی
برای درک فرایندهای مؤثر در افراد مستعد افسردگی است.
اثر منفی راهبرد مقابله مسئلهمدار بر افسردگی نیز یکی دیگر از فرضیههایی بود که تأیید
شد .در واقع استفاده از راهبرد مقابلهی مسئلهمـدار ،از طریـق حـل اسـترسهـا و اضطرابهای
روزمره و کوچک ،مانع پیشرفت مشکل شـده و در نتیجه مشکالت ،آشفتگی هیجانی از
جمله افسردگی کمتری ایجـاد مـیکنـد (کوهن ،بنزور و روزنفیلد .)0668 ،3در واقع به نظر
میرسد که مقابله مسئلهمدار یک راهبرد انطباقی است که خطرات ناشی از عالئم افسردگی
را کاهش میدهد بهگونهای که راهبرد مقابله مسئلهمدار ،نگرشها ،نحوه تفکر ،انگیزه و
رفتارهای فرد را برای برخورد با استرس در زندگی تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به عملکرد
سازگارانهتر و کارآمدتری میشود .در نهایت فرد توانایی بیشتر و مؤثرتری در روبهرو شدن

1

. Cohen, Ben-Zur, & Rosenfeld
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با استرسهای درونی و بیرونی خواهد داشت و این توانایی ،ریسک افسردگی را کاهش
خواهد داد.
همچنین نتایج پژوهش حاکی از اثر مثبت راهبرد مقابله هیجانمدار بر افسردگی است.
زمانی که فرد از راهبردهای مقابلهای هیجانمدار استفاده میکند بر هیجانات و افکـار منفـی
(مانند برونریزی هیجانات و نشخوار ذهنی) متمرکـز است و این باعث افزایش آشفتگی
روانی میشود .در مقابلهی هیجانمدار ،به علـت تمرکـز بـر هیجانـات منفـی ازجمله؛ خشم،
اضطراب ،شرم و ناامیدی میزان اضطراب ،افسردگی و آسیبپذیری هیجانی افزایش مییابد
(کوهن و همکاران .)0668 ،همین آسـیبپـذیری ممکن است در آمادگی افراد برای انتخاب
و بـه کـارگماردن سبکهای شناختی غیرانطباقی و راهبردهای کنترل مانند نشخوار ،نگرانـی
و به دنبال آن افسردگی تأثیرگذار باشـد .این افراد در برخورد با رویداد استرسزا ،تمرکز
اصلیشان بر روی هیجاناتشان است و به دلیل ناامیدی ،احساسهای منفی ،تصورات و
تبیینهای ناکارآمد ،در موقعیتهای دشوار هیجانزده شده و چون عملکرد مثبتی در راستای
حل مسئله انجام نمیدهد ،بیشازپیش مضطرب و افسرده میشوند .این فرآیند بهصورت یک
چرخه معیوب پیش میرود و افسردگی نیز به دلیل همراهی با نشخوار فکری و سوگیری
توجه ،مانع از در نظر گرفتن راهکارهایی میشود که به حل مسئله میانجامد.
تأثیر غیرمستقیم تابآوری بر ایدهپردازی خودکشی از طریق متغیر میانجی افسردگی
نشاندهندهی معنیداری این فرضیه است .بدینصورت که فرد دارای تابآوری باال میتواند
در موقعیتهای مختلف ،برخوردی انطباقی و سازگارانه با شرایط داشته باشد .این نوع
رویارویی ،ریسک رفتارهای افسردهساز مثل نشخوار فکری منفی ،احساس تنهایی،
عدمکفایت ،رفتارهای اجتنابی ،کاهش فعالیتهای لذتبخش ،خودانتقادی و تجربه هیجان-
های منفی را کاهش خواهد داد .در نتیجه احتمال افسردگی و به دنبال آن ایدهپردازی
خودکشی کاهش مییابد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که راهبرد مقابله مسئلهمدار اثر غیرمستقیم از طریق
افسردگی بر ایدهپردازی خودکشی دارد .تعیینکننده اصلی اینکه آیا خلق افسرده به افکار و
رفتارهای خودکشیگرا منتهی میشود یا نه ،عدم دسترسی به گزینههای مقابلهای جایگزین
است .به این معنا که شخص هنگامیکه یک موقعیت استرسزا را تجربه میکند ،ممکن است
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احساس گرفتار شدن کند .این توجیه منطبق بر مدل فرار محبوس شده ویلیامز و پوالک
( )0663است .مطالعات نشان میدهد که نقص در حل مسئله بینفردی در بیماران خودکشی-
گرا یک عامل مهم در کاهش گزینههای مقابلهای است .این نقایص سپس در یک چرخه
معیوب ،ایدهپردازی خودکشی را تقویت میکند .در نیمی از این چرخه ،نقصان حل مسئله،
افزایش درماندگی ،ناامیدی و احساس گرفتار شدن به چشم میخورد که ایدهپردازی
خودکشی را تشدید مینماید .در نیمه بعدی این چرخه ،ایدهپردازی (که یکی از شدیدترین
شکلهای نشخوار متمرکز بر خود است) بیشتر باعث تخریب حل مسئله میشود (واتکینز و
باراکیا .)0660 ،3در واقع بر اساس مدل آسیبپذیری -استرس ،افرادی که در توانایی تفکر
واگرا مشکل دارند؛ زمانی که تحت فشارها و استرسهای درونی و بیرونی قرار میگیرند ،از
نظر شناختی آمادگی ایجاد راهحلهای بدیل و مؤثر برای مقابله با آن شرایط را ندارند و در
نتیجه این ناتوانی ،ناامیدی و احساس عدم کنترل شرایط را مسلم میپندارند؛ بنابراین رفتار
خودکشیگرا در واقع واکنشی به این ناتوانی است (باپیری ،قباد و فیضالهی.)3189 ،
در مقابل ،قدرت پیشبینی نسبتاً باالی راهبرد مقابله هیجانمدار در ارتباط بین این راهبرد
از طریق افسردگی بر ایده پردازی خودکشی کامالً قابل انتظار و قابل توجیه است .افسردگی
در درجه اول اختاللی هیجانی است و در کسانی که از راهبرد مقابله هیجانمدار بیشتر استفاده
میکنند ،ریسک افسردگی و رفتارهای مخرب مثل خودکشیگرایی افزایش مییابد .این
یافته تعجبآور نیست زیرا افرادی که از راهبردهای مقابله هیجانمدار که معموالً به حل
مسئله کمکی نمیکند ،استفاده میکنند همهی تمرکزشان بر روی خود و هیجاناتشان است
و احتمال اینکه به سمت رفتارهای پیشدرآمد افسردگی مثل نشخوار فکری ،عدم تمرکز،
احساس گناه ،بیارزشی ،بیکفایتی ،تحریکپذیری ،بدبینی ،ناامیدی و بهره نبردن از
حمایتهای اجتماعی بروند ،باال است .این رفتارها نهتنها به حل مسئله منتهی نمیشود بلکه
باعث ادراک گرفتار شدن ،عدم تسلط و عدم کنترل شرایط میشود و نهایتاً میتواند فرد را
به سمت افسردگی و ایدهپردازی خودکشی سوق دهد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به ابزار گردآوری اطالعات اشاره کرد؛
ازآنجاکه استفاده از پرسشنامه به عنوان یک ابزار خودگزارشی احتمال سوگیری را افزایش
1
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میدهد ،نتایج باید با احتیاط تحلیل و تبیین شود .از سوی دیگر با توجه به پدیده چند عاملی
ایدهپردازی خودکشی و وجود طیف وسیعی از متغیرهای مرتبط ،پیشنهاد میشود مطالعاتی
با روش مدلیابی و در نظر گرفتن همزمان مجموعهای از متغیرها انجام شود .همچنین در
تحقیقات آتی میتوان عالوه بر پرسشنامه از روشهای کیفی نیز استفاده کرد .عالوه بر این
ازآنجاکه طیف رفتارهای خودکشیگرا با مسئله مرگ و زندگی افراد جامعه گره خورده و
در مرحله ایدهپردازی قابلیت پیشگیری زیادی نهفته است ،پیشنهاد میشود یافتههای پژوهش
حاضر مورد توجه درمانگران و متخصصان حوزه سالمت روان جهت تشخیص و مداخله به
موقع قرار گیرند.
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