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 چکيده

مسئله خودکشی و وجود افکار مربوط به آن است.  ،روانی هاییکی از مسائل بسیار با اهمیت در مشکالت روانشناختی و آسیب

ون افسردگی، ها عواملی همچاین متغیر رسد از میانگذارند که به نظر میمی تأثیرمتغیرهای بسیار زیادی با این امر در ارتباط بوده و بر آن 

له تحقیق رو مسئکنند. از اینکشی ایفا میخودیار مهمی را در پیدایش افکار آوری، تنیدگی و سالمت روانی نقش بساضطراب، تاب

فکار خودکشی در بینی ابین افکار خودکشی با متغیرهای نام برده شده و تعیین سهم هر یک از این متغیرها در پیش ۀحاضر، بررسی رابط

( گام به امگ گرسیونر) چندمتغیری همبستگی طرح قالب در که بوده توصیفی مطالعات نوع از حاضر پژوهش روشدانشجویان است. 

 ات شد خواسته هاآزمودنی این از. گرفتند قرار مطالعه مورد تهران دانشگاه دانشجوی 562 پژوهش این در. است گرفته قرار بررسی مورد

آوری تاب ۀپرسشنام و روزانه یهاتنیدگی روانی، سالمت هایمقیاس همراه به بک خودکشی افکار و اضطراب افسردگی، هایمقیاس به

 رابطه که داد نشان آمده دستهب نتایج. شد استفاده گام به رگرسیون گام و  پیرسون همبستگی ضریب از هاداده تحلیل برای. دهند پاسخ

 همبستگی رایدا تنیدگی و روانی سالمت افسردگی، اضطراب، یهامتغیر همچنین. بود معنادار و منفیآوری تاب با افکارخودکشی میان

 و کردمی ایفا خودکشی ارافک بینی پیش در را سهم بیشترین افسردگی رگرسیون، تحلیل نتایج اساس بر. بودند خودکشی افکار با مثبت

 از درصد 52 هم روی بر متغیرها این. گرفتند قرار بینیپیش این در تنیدگی وآوری تاب روانی، سالمت اضطراب، متغیرهای آن از بعد

 مشکالت و مسائل شناخت که کرد بیان توانمی حاضر وهشژپ از آمده دست به نتایج به توجه با. کردند تبیین را خودکشی افکار واریانس

 فهم در همم یهامتغیر عنوانبه تنیدگی وآوری تاب همچون دیگری عوامل و وافسردگی اضطراب قبیل از روانی سالمت و روانشناختی

 .کنندمی ایفا را مهمی نقش آن به مربوط افکار و خودکشی

  .روانی سالمت تنیدگی، ،آوریتاب اضطراب، افسردگی، خودکشی، افکار کليدها:-واژه
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 مقدمه
صورت یک دغدغه و مشکل اساسی برای به عنوان یک مشکل سالمت عمومی اساسی در سراسر جهان شناخته شده و به 2خودکشی

جوانان درگیر هستند، مطرح  5درستی فاعلیبا مسائل سالمت روانشناختی و رواننحوی روانپزشکان، روانشناسان و دیگر متخصصانی که به

 آید )والدوگل،حساب میمیر در میان جوانان و نوجوانان به عنوان سومین علت عمده مرگ و(. این پدیده همچنین به5992باشد )لوین، می

هند و از دیستی، عوامل خطرساز مرتبط با این مشکل را تشکیل میز -ی روانشناختی و عوامل اجتماعیها(. اختالل5992، 3راتر و ابرگ

در  درصد از کل مرگ و میر در هر دو جنس زن و مرد را تشکیل داده و 2/2ی خود انگیخته حدود هاطرف دیگر مرگ در نتیجه آسیب

 تا  22دوم دو علت اصلی مرگ و میر در میان افراد  ۀرد

عنوان دهمین (، از سوی دیگر این مسئله به2006، 4اروپایی و چین قرار گرفته است )مورای و لوپزای از کشورهای ساله در مجموعه 33

ی هاپژوهش  .(2326االسالمی و همکاران، ی سنی شناخته شده است )شیخهاگروه ۀعلت اصلی مرگ و میر در سر تاسر جهان در هم

سال اتفاق افتاده است )قلعه  52تا  22باشند که باالترین میزان خودکشی در گروه سنی انجام گرفته در داخل کشور نیز مبین این مطلب می

 (. 2322ایها، 

ی منجر هاکشی وار، افکار خودکشی و تالشخود ی انجام گرفته افزایش قابل توجهی در درصد رفتارهایهاهمچنین بر طبق پژوهش 

 (.5993، 5ده سال گذشته رو به افزایش گذاشته است )بئاتریس ی در حال توسعه درهابه مرگ و میر در بسیاری از کشور

توانند باعث افزایش خطر اقدام به خودکشی در میان جوانان گردند. این عوامل خطر در سطوحی از کمترین عوامل بسیار زیادی می 

ی روزانه هامحیط اجتماعی و تنیدگی یی مانند عوامل فردی، خانوادگی، جمعیت شناختی، عواملهامیزان خطر تا بیشترین آن در طبقه

شمار یز بهآمعنوان عاملی برای افزایش اقدام به خودکشی و خودکشی موفقیتتوانند بهشوند. هر کدام از این عوامل خطر میمی جای داده

شروع  ده و محیط تحصیلتواند خطر کمی برای اقدام به خودکشی داشته باشند از مشکالت جزئی در خانواروند. از جمله عواملی که می

 شود. به عالوه افرادی که در معرض خطر متوسطمی شده و به احساس غمگینی گاه به گاه اما بدون وجود سابقه افسردگی در فرد ختم

ی رایج افسردگی، اضطراب و مشکالت مهار کردن مزاج را از خود هابرای اقدام به خودکشی هستند؛ افکاری درمورد خودکشی، عالمت

اشند، شان بیرون شده بدهند و از طرف دیگر افرادی که در معرض خطر باال برای اقدام به خودکشی هستند ممکن است از خانهن مینشا

ی متنفر باشند و ه و محیط تحصیلادهیچ معنایی برای ادامه زندگی نداشته و اینگونه فکر کنند که اگر مرده بودند بهتر بود و از افراد خانو

 (.5999، 6نوجوانان آکادمی روانپزشکی آمریکا ۀخود غیبت کنند )کمیتی هااز کالس

ش وخیم و توان از تنساز اقدام به خودکشی و افکار مربوط به آن در نظر گرفته شده است میاز عوامل دیگری نیز که از عوامل زمینه

 ۀآور زندگی، به نوب(. این وقایع تنش5995، 7)فیلیپس دهدطور معناداری خطر خودکشی را افزایش میزیاد و تنیدگی شدید نام برد که به

ی خودکشی را افزایش دهد )والدوگل هاوار اضافه گردد و احتمال بروز ایدهتواند به عوامل خطر، افکار و رفتارهای خودکشیخود می

برخوردارند و با مشکالت فراوانی مانند (. از دیگر سو از آنجا که دانشجویان اغلب از جمعیتی جوان 5993بئاتریس، و  5996و همکاران، 

 باشند، این امر منجر به درصد باالیجدا شدن از خانواده و ورود به محیطی ناآشنا و کنار آمدن با استانداردهای تحصیلی باال مواجه می

آور قرار وامل تنشن در معرض عتنیدگی و افسردگی در بین آنان شده و تحقیقات مبین این امر هستند که دانشجویان بیشتر از بقیه جوانا

گیرند. از عواملی کشی و افکار آن قرار میکنند و در معرض اقدام به خودگرفته و در این میان دختران بیشتر از پسران این امر را تجربه می

ل شدن ن از متحمتوامی ،شودکه منجر به وجود تنیدگی و مشکالت روانشناختی همچون اضطراب و افسردگی در میان دانشجویان می

ی تحصیلی و رعایت طول مدت تحصیل و کمبود حمایت هافشار مالی در دوران تحصیل، نگرانی نسبت به آینده شغلی، ضرب االجل



ساز اقدام به خودکشی در میان این جوانان باشد، تواند زمینهاجتماعی به عمل آمده از آنها را نام برد، که این عوامل به نوبه خود می

نیز ارتباط باالیی بین افسردگی، تنیدگی و دیگر مشکالت روانی، مصرف بیش از حد الکل و مواد مخدر و خودکشی را در  هاپژوهش

( به این نتایج دست یافت که دانشجویانی که فکر خودکشی را 5999اند. عالوه بر این در پژوهشی آچار )میان دانشجویان را گزارش داده

کردند که هیچ انگیزه و کارکردی را از ن در سال تحصیلی چنان احساس افسردگی را در خود حس میدرصدشا 2/03در سر داشتند، 

درصد آنان اعتقاد داشتند که احساس نا امیدی به شدت در عمق وجود آنان رسوخ کرده است  3/03 دادند، از دیگر سوخود نشان نمی

 (.5992)لوین، 

ین، وار ارتباط دارند می توان خصوصیاتی از قبیل حرمت خود پایروز افکار خودکشینحوی با باز جمله خصوصیات شخصیتی که به 

 (.5993گردی را نام برد )بئاتریس، پایگاه مهارگری بیرونی، درماندگی، برانگیختگی، پرخاشگری و برون

ر روی ثیر خود را بأیی که این عوامل تهاکنند، از جمله راهی گوناگونی اعمال میهاثیر خود را بر روی خودکشی به راهأاین عوامل ت

 09ر از برند. عالوه بر این بیشتی روانی را باال میهاگذارند این است که خطرات ابتال به مشکالت روانشناختی و آسیبخودکشی می

 ند، که از جمله اینای یک اختالل روانی در زمان مرگ بودههااند حداقل واجد معیارآمیزی داشتهدرصد افرادی که خودکشی موفقیت

 (.5993و همکاران،  8)گولد ی ضد اجتماعی اشاره کردهاتوانیم به اختالالت مزاج، اختالالت اضطرابی و رفتارموارد می

بینی در مورد آینده، حرمت است که بد 9وار، عواملی از سبک پردازش شناختیاز دیگر عوامل مرتبط با افکار و اعمال خودکشی

راد ثیر خود را بر سالمت روانی افأتوانند تخود می ۀتوان در این مقوله جای داد. این عوامل به نوبارآمدی پایین را میکن و خودخود پایی

بر جای گذارند و باعث باال رفتن یا پایین آمدن آن شوند. عالوه بر این عوامل دیگری از قبیل دلبستگی ایمن، حمایت والدینی، سطوح 

وار خودکشی ی عاطفی، افکار و رفتارهایهاانضباطی والدین با سطوح پایین اضطراب، افسردگی، آشفتگی ی سختگیرانههاپایین روش

 (.5999و همکاران،  01پرینستینو  2000 ارتباط دارد )واگنر،

ر برابر د آور زندگی کمک کرده و افراد رای دشوار و تنشهااز طرف دیگر از عواملی که به فرد در برخورد و سازگاری با موقعیت

 (.2022، 00است )راترآوری تاب داردی در امان نگاه میگی زندهاشناختی و دشواریاختالالت آسیب

عاطفی و  ای، حرمت خود، ثباتی مقابلههایش برای غلبه بر تنیدگی، داشتن تواناییهاعنوان اطمینان فرد به تواناییبهآوری تاب 

دهد تعریف شده است. این سازه از جمله عواملی است که از بروز طرف دیگران را افزایش میی فردی که حمایت اجتماعی از هاگیژوی

زا در امان نگاه ی مشکلهاآورد و آنها را از بروز اثرات روانی رویدادمشکالت روانی در میان جوانان و نوجوانان جلوگیری به عمل می

برای تسهیل غلبه بر مصائب، مشکالت، مقاومت در برابر تنیدگی و از بین بردن  عنوان منبعیبهآوری تاب (.5992دارد )پینکوارت، می

تواند سالمت روانی میآوری تاب (. همچنین چنین ذکر شده است که2003، 01اثرات روانی آنها تعریف شده است )سیکچنی و گرامزی

تواند در طول زمان تغییر کند و ممکن است در صورت میاین ظرفیت  ،عالوه بر این .(5992افراد را تضمین و ارتقا دهد )پینکوارت، 

 (.5999)هارتر،  وجود عوامل حمایتی در فرد یا محیط، افزایش پیدا کند

ی در معرض خطر چون کودکان و جوانان به هاعامل مهمی در تعدادی از گروهآوری تاب دهند کهشماری نشان میی بیهاپژوهش

 ؛5995میهان،  دهد )مایالنت، کاوس،ی روانی از خود نشان میهامهمی را در بروز بسیاری از اختاللحساب آمده و نقش میانجی بسیار 

بیمار که سابقه اقدام به خودکشی داشتند، انجام شد، پژوهشگران به این  32عالوه بر این در پژوهشی که بر روی  .(5992لی و کانفورد، 

در مقایسه با ری آوتاب پایینی را در خود ۀای نمراند به صورت قابل مالحظهودکشی کردهنتایج دست یافتند که بیمارانی که اقدام به خ

پایین با وری آتاب اند که وجوداند. این پژوهشگران همچنین بیان کردهاند، را به دست آوردهکشی نکردهکه هرگز اقدام به خود بیمارانی

 (.5992، 01وی، سارچیپون و کارلیوار ارتباط دارد )ری خودکشیهابروز افکار و رفتار



رو محققان دیگر برای ارتقا سالمت روانی و جلوگیری از اقدام به خودکشی و افکار مربوط به آن در میان دانشجویان باید از این 

ر آنان ادر دستور ک مهم تلقی شده و هاو تشخیص و حل مشکالت روانی آنان از طرف مسئولین دانشگاهآوری تاب یهاآموزش توانش

یان گفته با افکار خودکشی در مرو و از آنجا که شواهد پژوهشی در مورد ارتباط بعضی از متغیرهای پیش(. از این5992قرار گیرد )لوین، 

یان دانشجویان در م خودکشیگفته با افکار ی پیشهادانشجویان، بسیار با محدودیت مواجه است این پژوهش به بررسی ارتباط متغیر

 ه است.پرداخت

 

 ي پژوهشهاالؤس
 ، تنیدگی و سالمت روانی در دانشجویان رابطه و جود دارد؟آوریتاب کشی، افسردگی، اضطراب،بین افکار خودآیا 

جویان به چه دانش خودکشیبینی افکار ، تنیدگی و سالمت روانی در پیشآوریتاب ی افسردگی، اضطراب،هاسهم هر یک از متغیر

 باشد؟می میزان، از لحاظ آماری

 

 روش
بوده که در قالب طرح همبستگی روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی  نمونه: روش اجراي پژوهش، جامعۀ آماري و

دانشجویان کارشناسی دانشگاه  ۀآماری این پژوهش را کلی ۀجامع )رگرسیون گام به گام( مورد بررسی قرار گرفته است. متغیریچند

به  39/5و انحراف معیار  35/55دانشجو با میانگین سنی  562دادند، که از بین آنها تعداد تشکیل می 2322-22تهران در سال تحصیلی 

(، GHQ) ی سالمت روانیهاگیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامهروش نمونه

کانر و آوری تاب ی روزانه و مقیاسها(، تنیدگیBSSI) بک 04(، افکار خودکشیBAI) (، اضطراب بکBDI) مقیاس افسردگی بک

 آنها تکمیل گشت. ۀبه وسیل (CD-RIS) دیویدسون

گردیده است. تنظیم  2020ای سرندی است که توسط گلدبرگ در سال این مقیاس پرسشنامه سالمت روانی. ۀپرسشنام ابزار سنجش:

ی روانی وجود دارند، تشکیل شده است و های مرضی مشترک که در اختاللهاترین سطوح نشانهاین پرسشنامه از مواردی که از پایین

 رالی این پرسشنامه دارای چهاؤس 52فرم  .بندی کلی از افراد غیر بیمار جدا سازدسان قادر است بیماران روانی را در یک طبقهبدین

ین ا خوابی نارسایی کنشوری اجتماعی و افسردگی که هر کدام ازی بدنی، اضطراب و بیهااس است که عبارتند از نشانهزیرمقی

بدست آمده  25/9وهشی ضریب پایایی به روش بازآزمایی برای کل پرسشنامهژ(. در پ2322باشد )استورا، ال میؤس 2ها دارای زیرمقیاس

خوابی، ی جسمانی، اضطراب و بیهای نشانههانیز همسانی درونی کل مقیاس و خرده مقیاس در پژوهش دیگر (.2329)تقوی،  است

 (.2326بدست آمده است )شعیری و همکاران،  22/9و  23/9 ،22/9،22/9، 03/9نارسایی کنشوری اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر با 

ای لیکرت که گزینه 2ال است، در مقیاس ؤس 65( شامل 2002 سارافینو،ی روزانه )هاتنیدگی ۀپرسشنام های روزانه.پرسشنامۀ تنیدگی

بوده  20/9تا  23/9 ۀسنجد. ضریب پایایی پرسشنامه در پژوهش داخلی در دامنآور میهای تنیدگیدمیزان ناخوشنودی فرد را از رویدا

لیت اعتماد آن نیز به اثبات رسیده است )آقا محمدیان های داخلی نیز ضریب پایایی و قاب(. در دیگر پژوهش2322است )ثمری و لعلی فاز، 

 (.2326و همکاران، 

ی مربوط به اضطراب را در هاالی است که شدت نشانهؤس 52 ۀاضطراب بک یک پرسشنام ۀپرسشنام .پرسشنامۀ اضطراب بک

ی اضطراب و کاهش همپوشی با هاسنجد. این مقیاس با هدف سنجش شدت نشانهنمره می 9تا  63ای لیکرت از درجه 3ی هااندازه



و  2003، 05یید قرار گرفته است )بک و ستیرأی روانسنجی آن شامل قابلیت اعتماد مورد تهای افسردگی ابداع شده و مشخصههانشانه

 (.2322بشارت، 

ی چهار هاهی افسردگی را در اندازهاالی است که شدت نشانهؤس 52مقیاس افسرگی بک یک مقیاس  پرسشنامۀ افسردگی بک.

شود و ی افسردگی محسوب میهاسنجد. این مقیاس یکی از ابزارهای معتبر برای سنجش شدت نشانهمی 63تا  9ۀای لیکرت از نمردرجه

 (.2002یید قرار گرفته است )بک، ستیر و گاربین، أهای متعدد مورد تقابلیت اعتماد آنها در پژوهش

(، 5993از مقیاس کونور و دیویدسون )آوری تاب این مقیاس برای سنجش میزان (.CD-RISآوری کونور و دیویدسون )مقیاس تاب

آور را تواند افراد تابخوبی میاین باورند که این ابزار به نامه بر(. سازندگان این پرسش2002استفاده شده است )بک، ستیر و گاربین، 

لفه؛ ؤای دارای پنج مگویه 52(. این مقیاس 5993، 06کند )کانر و دیویدسونی بالینی و غیربالینی جدا هاآور در گروهاز افراد غیرتاب

باشد ت میروابط ایمن، مهار کردن و معنوی استحکام شخصی، اعتماد به غرایز/ تحمل عواطف منفی، پذیرش مثبت تغییرات/ شایستگی/

رد در فآوری ۀ تابشود. حداقل نمرگذاری میمرهای لیکرت )صفر کامالً نادرست و پنج کامالً درست( نکه براساس طیف پنج درجه

ه است یید قرار گرفتو تأ عددی مورد برسیتباشد. قابلیت اعتماد این مقیاس در تحقیقات ممی 299وی  ۀاین مقیاس صفر و حد اکثر نمر

 (.5993کانر و دیویدسون، و  2002)بک، ستیر و گاربین، 

منظور باشد. این پرسشنامه بهالی میؤس 20افکار خودکشی بک یک ابزار خودسنجی  ۀپرسشنام پرسشنامۀ افکار خودکشی بک.

مواردی  االت این مقیاسؤریزی برای ارتکاب به خودکشی تهیه شده است. س، رفتارها و طرحهاگیری شدت بازخوردآشکارسازی و اندازه

فراوانی افکار خودکشی، احساس خود مهارگری و میزان  صورت فعال و نافعال، مدت واز قبیل آرزوی مرگ، تمایل به خودکشی به

زار ی فراوانی که با این ابهادهد. قابلیت اعتماد این پرسشنامه در پژوهشآمادگی فرد جهت اقدام به خودکشی را مورد سنجش قرار می

 (.5999اون، بک، ستیر و کاریشمن، بر و 2000بک، براون و ستیر،  ؛2002یید گشته است )کومار و ستیر، أمورد انجام قرار گرفته، ت

 

  هايافتهها و داده
ی و سالمت ، تنیدگآوریتاب بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، ۀی پژوهش حاضر مربوط به بررسی رابطهاالؤیکی از س

 ذکر شده است. (2) ۀروانی در دانشجویان بود که نتایج این بررسی در جدول شمار
 ي مربوطههاو متغير خودکشي: ضرايب همبستگي پيرسون بين افکار 0جدول 

 

 سالمت رواني اضطراب افسردگي  تنيدگي تاب آوري افکار خودکشي متغيرها

      ـ افکار خودکشي

آوريتاب      ـ **9/520- 

    ـ 9/252 **9/592 تنيدگي 

329/9 افسردگي    ـ *9/329- **9/526- *

529/9 اضطراب   ـ *9/395 *9/209 **9/523- *

 ـ **9/329 **9/520 **9/526 **9/399- **9/565 سالمت رواني

 

دهد. با توجه به این جدول، ضریب ، همبستگی میان متغیرهای پژوهشی را نشان می(2) ۀطور که ذکر گردید جدول شمارهمان

( است. عامل تنیدگی با افکار خودکشی، همبستگی >r ،92/9P = -520/9معنادار )کشی، منفی و آوری و افکار خودتاب همبستگی میان



 ( و سالمت روانی>r ،92/9 P=329/9) (، افسردگی>r ،92/9P=529/9) های اضطراب(، و عامل>r ،92/9P =592/9دار )مثبت و معنی

(565/9=r ،92/9 P<نیز همبستگی مثبت و معنی )دهند.داری را با این عامل نشان می 

لیل رگرسیون آوری در متغیر وابسته، از تحکنندگی افسردگی، اضطراب، سالمت روانی، تنیدگی و تاببینیجهت بررسی نقش پیش 

 گام به گام استفاده شد که نتایج حاصل از 

ه شده در متغیر کنندگی عوامل نام بردبینینقش پیش ۀدهندنمایش (5) ۀارائه شده است. جدول شمار (5) ۀاین تحلیل در جدول شمار

 وابسته افکار خود کشی است.

مت روانی آوری، تنیدگی و سالهای افسردگی، اضطراب، تابهای پژوهش به بررسی تعیین سهم هر یک از متغیرالؤیکی دیگر از س

 شد.تشریح خواهد  (5) ۀبینی افکار خودکشی دانشجویان پرداخته بود که نتایج آن نیز در ادامه در جدول شماردر پیش

  



  خودکشيبيني افکار : خالصه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام براي پيش1جدول 

 بيني پيشهااز طريق متغير
 

   آماري شاخص    

 متغيرها  
B β R 2R P 

 9992/9 90/9 32/9 32/9 52/9 افسردگي

 افسردگي

 اضطراب

22/9 

29/9 

52/9 

20/9 
36/9 23/9 9992/9 

 افسردگي

 اضطراب

 روانيسالمت 

22/9 

25/9 

90/9 

56/9 

55/9 

20/9 

39/9 26/9 9992/9 

 افسردگي

 اضطراب

 سالمت رواني

 آوريتاب

22/9 

22/9 

29/9 

92/9- 

52/9 

53/9 

22/9 

22/9- 

33/9 22/9 992/9 

 افسردگي

 اضطراب

 سالمت رواني

 آوريتاب

 تنيدگي 

23/9 

23/9 

22/9 

90/9- 

92/9 

55/9 

59/9 

22/9 

22/9- 

25/9 

36/9 52/9 992/9 

 

 ۀگردد و در مرحلواریانس افکار خودکشی توسط افسردگی تبیین می %0اول تحلیل رگرسیون  ۀدر مرحل (5) ۀبر طبق جدول شمار

 %26شوند. در گام سوم با اضافه شدن عامل سالمت روانی، واریانس متغیر وابسته تبیین می %22شود دوم که اضطراب وارد معادله می

 %52و با اضافه شدن تنیدگی به این پنج متغیر  %22آوری به معادله تاب کشی و در گام چهارم و پنجم با وارد شدنواریانس افکار خود

 (. 5R = 52/9و  F = 23/53و  >992/9Pکنند. )واریانس افکار خودکشی را تبیین می

بیشترین سهم  55/9افسردگی با ضریب استاندارد توان اینگونه بیان کرد که می βاز طرف دیگر بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیون 

دگی در ، تنیآوریتاب کشی را به خود اختصاص داده است و بعد از این عامل، عوامل اضطراب، سالمت روانی،بینی افکار خوددر پیش

 اند.بینی افکار خود کشی قرار گرفتهپیش

 

 گيريبحث و نتيجه

نی که با داری وجود دارد، به این معمثبت و معنی ۀن افسردگی و افکار خودکشی رابطدهد که بیبررسی نتایج بدست آمده نشان می

 ؛5993 ،همکاران )گولد و باشدی قبلی دارای همسوئی میهایابد که این یافته با پژوهشمی نیز افزایش خودکشیافزایش این عامل، افکار 

اعی ی که بر کارکرد روزانه و روابط اجتمتأثیر(. که در این رابطه پژوهشگران معتقدند که افسردگی با 5992پینکوارت، و  2002واگنر، 

 (.5992 )لوین، را در فرد دو چندان کند خودکشیتواند خطر بروز چنین افکار و حتی اقدام به می گذاردمی فرد بر جای

ود. که این افکار خودکشی بو سالمت روانی با  تنیدگیمثبت و معنادار اضطراب،  ۀبطوهش حاکی از راژعالوه بر این نتایج دیگر پ

 ،والدوگل و همکاران ؛5992)لوین،  یافته نیز هماهنگ با نتایج بسیاری از مطالعاتی است که قبل از این توسط سایر محققان انجام شده است



ر تواند بهای گوناگون میتواند از راهآور مین کرد که وجود عوامل تنشتوان چنین بیاکه در این رابطه می (.5995، و فیلیپس 5992

 (.5995، سکند )فیلیپوسیله تأثیر خود را بر افکار و اعمال خودکشی اعمال میسالمت روانی و اضطراب فرد تأثیر گذاشته و بدین

ا است روانی با افکار خودکشی بود که این بدان معن های پژوهش، ارتباط مثبت و معنادار سالمتطور که گفته شد یکی از یافتههمان

 که با باال رفتن مشکالت سالمت روانی نیز میزان افکار خودکشی به میزان قابل توجهی باال رفته است. در این راستا پژوهشگران چنین بیان

اورها و تواند خطر ایجاد چنین بکه میباشد افکار خودکشی مشکالت سالمت روانی می ۀکنندترین عوامل مستعددارند که از شایعمی

  .(5999رتر، ها و 5999 ،پرینستین و همکاران  ؛2002واگنر،  5993، گولد و همکاران ؛5992)لوین،  افکاری را افزون کند

آوری در فرد ابتآوری و افکار خودکشی بود به این معنا که با پایین بودن میزان وهش ارتباط منفی بین تابژی این پهااز دیگر یافته

لی و کانفورد، و  2022)راتر،  دارای هماهنگی است هاکند و این یافته نیز با برخی از پژوهشمیزان افکار خودکشی در فرد افزایش پیدا می

ین راه بر ا های رایج روانشناختی است، به نظر میرسد تأثیر خود را ازآوری عامل مهمی در پیشگیری از اختالل(. و از آنجا که تاب5992

دنبال هکند. زیرا با کم شدن این عامل در هر فرد خطر بروز سایر مشکالت روانی افزایش پیدا کرده و بافزایش افکار خودکشی ایفا می

زان باالیی اند کسانی که میاز طرف دیگر پژوهشگران بیان کرده دنبال داشته باشد.خود ممکن است افکار خودکشی را به همراه خود به

 اندی روانشناختی مبتال نشدههارغم مواجهه با خطرها و مشکالت جدی در زندگی به اختاللاند علیآوری را گزارش کردهز تابا

اقدام به خودکشی  ۀ(، از دیگرسو پژوهشگران میزان این سازه را در افرادی که سابق2003 ،و سیکچنی و گرامزی 5992)پینکوارت، 

  (.2022)راتر،  اندش کردهاند بسیار پایین گزارداشته
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