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Abstract
Suicide is one of the leading causes of death
worldwide and one of the most important public health
problems among young people. The aim of this study
was to investigate the model of the moderating role of
hopelessness and rumination in integrated
motivational-volitional (IMV) model suicide theory.
The sample of this study consisted of 600 students of
Mohaghegh Ardabili University who were selected by
cluster sampling. The correlation was used to test the
simple interface between the studied variables. The
results showed that failure (β-0.25) and entrapment (β
= 0.15) had a significant direct effect on the idea of
suicide, And the indirect effect of failure on the idea
of suicide through the mediating role of trapping was
significant (β = 0.12). Mental rumination also
significantly moderated the relationship between
failure and entrapment, accounting for 0.29% of the
variance of entrapment. Regarding the moderating role
of negative and positive Hopelessness, the results
showed that Hopelessness moderated the relationship
between entrapping and the idea of suicide, and 2.73%
and 1.17% of the variance of the idea of suicide were
related to negative and positive Hopelessness. These
findings are a preliminary step towards elucidating the
behavioral mechanisms of suicide and its
consequences in Iranian society.
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چکیده
 یکی از علل مرگ در سراسر جهان و یکی از مهمترین مشکالت،خودکشی
 بررسی مدل نقش، هدف پژوهش حاضر.بهداشت عمومی در جوانان است
 نمونۀ.ناامیدی و نشخوار فکری در نظریۀ انگیزشی_ ارادی خودکشی بود
- نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل می650 این پژوهش را
 به منظور تعیین.دهند که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند
 نتایج نشان داد.ارتباط بین متغیرهای پژوهش از همبستگی استفاده شد
) تأثیر مستقیمβ= 0/15( ) و به دامافتادگیβ-0/25( که که شکست
معناداری بر ایدۀ خودکشی دارند؛ و اثر غیرمستقیم شکست بر ایدۀ
.)β=0/12( خودکشی از طریق نقش واسطهای دامافتادگی قابل توجه بود
نشخوار فکری هم به طور قابل توجهی رابطۀ بین شکست و به دام افتادن
. از واریانس به دامافتادگی را به خود اختصاص داد0/29%  و،را تعدیل کرد
در خصوص نقش تعدیلگری ناامیدی منفی و مثبت ننایج نشان داد که
2/73% ناامیدی رابطۀ بین به دامافتادگی و ایدۀ خودکشی را تعدیل کرد و
 درصد از واریانس ایدۀ خودکشی مربوط به ناامیدی منفی و مثبت1/17% و
 این یافتهها گامی مقدماتی به سمت روشنسازی مکانسیمهای رفتاری.بود
.خودکشی بوده و پیامدهای آن را در جامعۀ ایران نشان میدهد

، ارادی- نظریۀ انگیزشی، نشخوار فکری، ناامیدی:واژههای کلیدی
خودکشی
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یکی از موضوعات تهدیدکنندۀ جامعه و خانواده ،خودکشی است .خودکشی و اقدام به آن ،در اجالس سازمان جهانی بهداشت)WHO(1
در سال  1996به عنوان یکی از مسائل مهم بهداشت عمومی و رفتاری ضداجتماعی اعالم شد .هر ساله ،یک میلیون نفر در جهان خودکشی
میکنند (مولر2و همکاران)2021 ،؛ همچنین ،خودکشی یکی از علتهای مرگ در سراسر جهان و یکی از مهمترین مشکالت بهداشت
عمومی در جوانان است (گیجزن3و همکاران .)2021 ،در تمام گروههای سنی ،خودکشیِ کامل در مردان  2تا  4برابر بیشتر از زنان است
اگر چه زنان  3تا  9برابر بیشتر خودکشی دارند (جی یانگ ،پری و هسر .)2010 4،در ایران نیز در سال  2000برآورد شده بود که از هر
 100هزار نفر 6/6 ،نفر مرتکب خودکشی منجر به مرگ میشوند؛ اما تحقیقات نشان میدهد این آمار به  9/9نفر در دو دهۀ اخیر افزایش
یافته است (کیانی ،رشید و رمضانی.)1398 ،
رفتار خودکشی یک نگرانی سالمت رفتاری در میان جوانان و دومین علت مرگ و میر در میان این جمعیت شناخته شده است (دینگرا،
کلونسکی و تاپوال .)2019 5،بررسی رفتارهای خودکشی ،از نمونهای از نوجوانان دبیرستانی ،حاکی از این است که از نزدیک به  14/%5از
نوجوانانی که اقدام به خودکشی کردهاند 11/3% ،برنامۀ مشخصی برای اقدام به خودکشی 6/3% ،گزارش یک یا چند اقدام و  1/9%اقدام به
خودکشی جدی داشتهاند(ایتون6و همکاران .)2011 ،خودکشی7به معنای مرگ ناشی از رفتارهای آسیبزا و خودهدایت شده با قصد مرگ
در نتیجۀ رفتار و یک اقدام عمدی برای پایان دادن به زندگی خود تعریف میشود (کلونسکی ،میو سافر .)2016 8،بسیاری از نظریهپردازان
در پی تبیین خودکشی بودهاند .برخی نظریهپردازان اجتماعی از جمله شنیدمن )1985(9خودکشی را به عنوان پاسخ به درد شدید،
 )199011خودکشی را به عنوان فرار از حالت افسرده تعریف
دورکیم( )195110خودکشی را با تأکید بر نقش انزوای اجتماعی ،بومیستر (
کردند و بک و ابرامسون( ) 200012بر نقش ناامیدی در خودکشی تأکید کردند (به نقل از کلونسکی و می .)201513،با این حال ،پیشرفت
اساسی در نظریههای خودکشی در  13سال پیش اتفاق افتاد .زمانی که جوینر نظریۀ بینفردی خودکشی را ارائه کرد (کلونسکی و می،
 .)2015این نظریه به صورت جامع و گستردهای تعامل دوسویۀ بین سیستمهای پویایی درونفردی و عوامل خطر بینفردی را مدنظر قرار
15
میدهد (وان اردن و همکاران .)201014،بعد ا ز جوینر ،یکی از نظریات معاصر متأثر از تئوری جوینر ،مدل یکپارچه انگیزشی -ارادی
اوکانر است که تبیین های متفاوتی دربارۀ افکار خودکشی و اقدام به خودکشی ارائه کرده است .در مدل انگیزشی اوکانر ،رفتار خودکشی
ناشی از تعامل پیچیدهای از عوامل است که پیشبینیکننده نزدیکی قصد شخصی برای انجام رفتارهای خودکشی است .قصد رفتاری به
نوبۀ خود ،با احساس گرفتار شدن در جایی تعیین میشود که خودکشی به عنوان راهحل برجسته برای شرایط زندگی دیده میشود و به
دامافتادگی با ارزیابی شکست و تحقیر تحریک میشود .انتقال از مرحلۀ شکست به دامافتادگی ،از به دامافتادگی به ایده و از ایده به قصد
خودکشی توسط تعدیلگرهای خود ،انگیزشی و ارادی تعیین میشود؛ عالوه بر این عوامل زمینهای (محرومیت و آسیبپذیری) و وقایع
زندگی (بحران روابط) که در مجموع مرحلۀ قبل انگیزه را تشکیل میدهند (قبل از شروع شکلگیری ایده) زمینۀ زیستی اجتماعی
گستردهای را برای خودکشی فراهم میکنند (اوکانر .)201116،اوکانر نشان میدهد شکست و رکود عوامل اولیه ایدۀ خودکشی هستند و
ظرفیت موجود در کنار عوامل دیگر (مثالً دسترسی به وسایل کشنده ،برنامهریزی ،تکانشگری) تمایل به افکار خودکشی را توضیح میدهد
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(اوکانر و کیرتلی .)2018 1،این در حالی است که در سال های اخیر ،بررسی الگوهای تفکر در اختالالت هیجانی و بررسی افکار ناخواسته و
نقش آن در دوام این اختالالت نیز مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .یکی از این افکار ناخواسته ،نشخوار فکری است که عاملی
خطرساز برای اختالالت هیجانی محسوب میشود؛ ولی عواملی که موجب آسیبپذیری فرد نسبت به نشخوار فکری میشود ،همچنان
نامعلوم است (کوواکس ،اشملوسکی ،گاالمبوس و کوکونی .)2021 2،نشخوار فکری ،مجموعهای از افکار منفعالنه است که جنبۀ تکراری
دارند ،بر علل و نتایج عالئم متمرکزند و مانع حل مسالۀ سازگارانه شده و به افزایش افکار منفی میانجامند (انریکه3و همکاران.)2021 ،
این افکار ناخواسته بوده و در عملکرد طبیعی فرد مداخله میکند و میتواند موجب افزایش اثرات خلق منفی روی حل مسأله و انگیزش
شود (آرورت و سیزو .)2020 4،نشخوار فکری با افسردگی شدیدتر و طوالنیمدتتر و تأخیر در بهبودی و افزایش اندیشهپردازیهای
خودکشی ،کاهش انگیزش و تمرکز (شرف ،الچین و تامپسون ) 2018 5،و همچنین با ناامیدی بیشتر (موری ،جواراسیو و توماس)2020 6،
رابطه دارد .ناامیدی یا انتظارات منفی در مورد آینده ،به یک حالت هیجانی اطالق میشود که زیرمجموعۀ هیجان اصلی غم است .ناامیدی
نه تنها باعث افسردگی و درماندگی میشود؛ بلکه انگیزۀ فرد را نیز از بین میبرد و او را از تالش کردن باز میدارد (مارچتی.)2019 ،
پژوهشگران معتقدند که ناامیدی به عنوان یک عامل شناختی که با انتظارات منفی ارتباط دارد در تالش و اقدام برای خودکشی نقش قابل
مالحظهای ایفا میکند (هورویتز ،برونا ،سزیز ،یوگز و کینگ .)2017 7،ناامیدی هم فلجکنندۀ اراده است و هم باعث تحملناپذیر شدن و
میل به گریز از یک موقعیت میشود (مارچتی .)2019 8،ناامید ی با افسردگی ،افکار خودکشی یا اقدام برای خودکشی ،روابط اجتماعی و
فقدان عزت نفس همبستگی دارد (کاستانزا9و همکاران.)2020 ،
محققان استدالل میکنند که ایجاد و آزمایش مدل های نظری که دلیل ایجاد میل و توانایی در اقدام به خودکشی است کاری اساسی در
پیشگیری از خودکشی است (جوینر2007 ،؛ اوکانر و ناک .)201410،بر اساس این ،به نظر میرسد میتوان دو مولفۀ نشخوار فکری و
ناامیدی را به عنوان تعدیلگر در رفتارهای خودکشی به ویژه بر اساس مدل یکپارچه انگیزشی -ارادی در نظر گرفت؛ چرا که براساس این
11
مدل ،عوامل زمینهای و برانگیزانندهها باعث فعال شدن احساس شکست و تحقیر شده و سپس تهدید به تعدیلگرهای تهدیدکننده خود
( )TSMباعث میشود افراد احساس به دامافتادگی کنند و این حس میتواند در صورت وجود تعدیلگرهای انگیزشی به ایدهپردازی برای
خودکشی منجر شود .در نهایت تبدیل ایدۀ خودکشی به اقدام با کمک تعدیلگرهای انگیزشی ارادی اتفاق میافتد (اوکانر و کیرتلی.)2018 ،
مدل فرضی پژوهش بر اساس نظریۀ یکپارچه انگیزشی -ارادی اوکانر و با در نظر گرفتن نقش دو متغیر نشخوار فکری و ناامیدی به عنوان
تعدیلگر و متغیر به دام افتادگی به عنوان میانجی در شکل  1آمده است .طبق این مدل ،پژوهش حاضر درصدد بررسی فرضیات زیر است:
فرضیۀ اول :بررسی نقش میانجی به دام افتادگی در رابطۀ بین شکست و ایده خودکشی؛
فرضیۀ دوم :بررسی نقش تعدیلگر نشخوار فکری در رابطۀ بین شکست و به دام افتادگی؛
فرضیۀ سوم :بررسی نقش تعدیلگر نا امیدی منفی در رابطۀ بین به دام افتادگی و ایده خودکشی؛
فرضیۀ چهارم :بررسی نقش تعدیلگر ناامیدی مثبت در رابطۀ بین به دامافتادگی و ایده خودکشی.
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روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی-مقطعی واپسنگر و از نوع همبستگی و پیشبین
است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل میدادند که از بین آنها  650نفر به صورت در دسترس
انتخاب شدند .حجم نمونۀ تابعی از تعداد متغ یرهای مشاهده شده الگوی کلی برای سازگاری با الگویهای معادالت ساختاری بود .برای
سازگاری با الگوی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر تعداد نمونه باید حداقل  10برابر تعداد متغیرهای مشاهده شده باشد (هومن.)1384 ،
عالوه بر راهنماییهای الزم که در دستورالعمل پرسشنامهها ارائه شده ،به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها تنها در
راستای اهداف مطالعه و بدون ذکر مشخصات هویتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در مجموع  650نفر به پرسشنامه پاسخ دادند که
 22پرسشنامه بدلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد و نرخ پاسخ دهی 0/96بود .با استفاده از آزمون ماهاالنابیس و با درجۀ اطمینان 0/95
درصد  28پرسشنامه دیگر کنار گذاشته شد که  600پرسشنامه باقی ماند 600 .شرکتکننده ،میانگین سنی23/09سال داشتند (-30
 )SD=3/58 ،range=18اکثر شرکتکنندگان زن بودند ( )n=461 or 76/8وضعیت اقتصادی اکثر شرکتکنندگان متوسط بود (51/3
 .)n=308 orتحصیالت  64/5( 387درصد) کارشناسی )31/8(191 ،نفر ارشد3/7( 22 ،درصد) دکترا بود .جهت گردآوری دادههای مورد
نظر از ناامیدی ،خردهمقیاس نشانگان افسردگی-گرایش به خودکشی ،نشخوار فکری ،شکست و به دامافتادگی استفاده شد .به منظور تعیین
ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه از همبستگی استفاده شد .همچنین روش پوت استراپینگ با نمونۀ  5000تکرار بوت استارب همانطور
که توسط هایز بیان شده است برای آزمایش مدل میانجیگری تعدیل شده فرضیهها انجام شد ( هایز ،2017 1،مدل  .)21در این تجزیه و
تحلیل ،شکست به عنوان متغیر پیش بین ،به دام افتادگی به عنوان متغیر واسطه و ایدۀ خودکشی به عنوان متغیر وابسته و ناامیدی به
عنوان متغیر تعدیلکننده مسیر مدل میانجی عمل کرد .نشخوار به عنوان متغیر تعدیلکننده رابطۀ بین شکست و به دامافتادگی عمل کرد.
این تجزیه و تحلیل با استفاده  spss-25و سنتکس و برنامه الحاقی هایس نصب بر روی  spss-25انجام شد.

ابزار سنجش
2

3

مقیاس ناامیدی :در این پژوهش ،دو مقیاس مستقل برای ارزیابی ناامیدی مورد استفاده قرار گرفت و هر دوی آنها از فراسر و
همکاران ( )2014اقتباس شده است .دو مقیاس فقط در جمالت مثبت و منفی با هم تفاوت داشتند .نمرهگذاری سواالت در یک مقیاس
لیکرتی  1تا  5بوده است .یک نمونه سوال بدین صورت بود« :آینده در نظرم مایوس و ناامید کننده است و گمان نمیکنم که اوضاع بهتر
شود ».در جمالت منفی ،نمرۀ باالتر نشانۀ ناامیدی بیشتر و در جمالت مثبت ،نمرۀ پائینتر نشانۀ ناامیدی بیشتر است .هر دوی مقیاس
مثبت ناامیدی و مقیاس منفی ناامیدی همبستگی باالیی با مقیاس ناامیدی بک داشتند ( r=0/93و  r=0/87به ترتیب) .همچنین پایایی
بازآزمایی و روایی همزمان با پرسشنامۀ افسردگی برای هر دو مقیاس مورد قبول بود(فراسر و همکاران .)2014 ،این پرسشنامه ابتدا توسط
دو متخصص روانشناسی به فارسی ترجمه و بعد مشکالت ترجمه برطرف شد .سپس از یک نفر دیگر مسلط به هر دو زبان خواسته شد
پرسشنامۀ ترجمه شده را به زبان انگلیسی باز گرداند .این پرسشنامه و پرسشنامۀ اصلی مقایسه شد و بدین صورت از میزان روایی ترجمه
اطمینان حاصل نمودیم .سه متخصص روانشناسی هم روایی صوری پرسشنامه را تأیید کردند .و پرسشنامۀ ترجمه شده به منظور کاربرد
1Hayes
2Hopelessness
3Fraser
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نهایی روی آزمودنیها به صورت آزمایشی اجرا و اشکاالت احتمالی اصالح شد؛ همچنین برای تعیین روایی سازۀ پرسشنامه از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .در مطالعۀ کیانی ،صفدریان ،جعفری و احمدبوکانی ( ،)1399هر دوی مقیاس منفی و مثبت ناامیدی از همسانی درونی
مطلوبی برخوردار بودند (به ترتیب  α=0/90و  .)α=0/84در این مطالعه نیز ،هر دوی مقیاس منفی و مثبت ناامیدی از همسانی درونی
مطلوبی برخوردار بودند (به ترتیب  α=0/88و .)α=0/86
زمان حال میپردازد .این یک مقیاس چهار سوالی خودگزارشی است که به ارزیابی وجود و شدت افکار ،طرح و انگیزه خودکشی میپردازد.
هر گویه ،شامل گروهی از عبارات است که نمرهای در دامنۀ  0تا  3میگیرد و باالترین نمره  12میباشد و نمرۀ باالتر نشانۀ شدت بیشتر
مشکل است .شدت ایدهپردازی برای خودکشی توسط نمرۀ کلی پاسخها در دامنۀ بین صفر تا  3بوده است .دو مطالعه ،همسانی درونی و
2
روایی همگرای عالی و توانایی تمیز اقدامکنندگان از غیراقدامکنندگان را در جمعیت عمومی گزارش کردند (جونیر ،پیفاف و آکرس،
2002؛ فان گلیشینسکی ،تیزمن ،پرینز ،گبائور و هیرشفلد .)2016 3،مطالعۀ اصلی (جوینر و همکاران )2007 ،نمرۀ برش را  3در نظر
گرفته؛ اما مطالعۀ بعدی (فان گلیشینسکی و همکاران )2016 ،بهترین نقطۀ برش در جمعیت عادی را  2دانسته است .پایایی این پرسشنامه
در پژوهش کیانی ،احمدبوکانی ،نجفی و کرجی( ) 1399به روش آلفای کرونباخ در حد مناسبی گزارش شده است ( .)0/92در مطالعۀ
جاری ،همسانی درونی باال بوده است (.)α=0/90
مقیاس کوتاه شکست و به دام افتادگی 4:این یک مقیاس  8آیتمی است توسط گیلبرت و آلن5به ارزیابی شکست و بهدامافتادگی
به عنوان مفهومی واحد میپردازد .پاسخهای بر مبنای مقیاس  5درجهای لیکرتی با درجاتی از ( )0هرگز و ( )4شدید میباشند که نمرۀ
باالتر نشان دهندۀ سطح باالتری از شکست در کشمکش اجتماعی و ناتوانی در فرار از موقعیتهای ناخوشایند است .در مطالعۀ اصلی،
همسانی درونی آن به صورت مناسبی از  0/88تا  0/94گزارش شده است و همچنین از روایی بازآزمایی عالی و روایی همگرای مناسب در
گروههای مختلف برخوردار بوده است (گیلبرت و آلن .)1998 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش کیانی ،احمدبوکانی ،نجفی و کرجی()1399
به روش آلفای کرونباخ برای شکست و به دام افتادگی در حد مناسبی گزارش شده است ( .)α=0/90 ،0/75در این پژوهش نیز مقیاس
شکست و به دام افتادگی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود(.)α=0/92 ،0/88
مقیاس نشخوار فکری :6نشخوار فکری که طبق پژوهشهای پیشین (اوکانر و ویلیامز ) 2014 7،تأکید منفعالنه افراد بر دالیل
اضطراب و پریشانیشان است (برای مثال :به اینکه چرا نمیتوانم شرایط را بهتر مدیریت کنم فکر میکنم ).توسط پنج عبارت از پرسشنامه
سبکهای پاسخگویی )RSQ(8سنجیده میشود .افراد از مقیاس  ( 1تقریبا هرگز) تا ( تقریبا همیشه) امتیاز میگیرند .این پرسشنامه ابتدا
توسط دو منخصص روانشناسی به فارسی ترجمه و بعد مشکالت ترجمه برطرف شد .سپس از یک نفر دیگر مسلط به هر دو زبان خواسته
شد پرسشنامه ترجمه شده را به زبان انگلیسی باز گرداند .این پرسشنامه و پرسشنامه اصلی مقایسه شد و بدین صورت از میزان روایی
ترجمه اطمینان حاصل نمودیم .سه متخصص روانشناسی هم روایی صوری پرسشنامه را تأیید کردند .و پرسشنامه ترجمه شده به منظور
کاربرد نهایی روی آزمونیهای به صورت آزمایشی اجرا و اشکاالت احتمالی اصالح شد؛ همچنین برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از
تحلیل عامی تأییدی استفاده شد .در این پژوهش سواالت از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار بود(.)α=0/75

یافتهها
در پژوهش حاضر  139نفر ( 23/2درصد) از شرکت کنندگان آقا و  461نفر ( 76/8درصد) نفر خانم بودند .میانگین و انحراف معیار سنی
مردان برابر با  23/34 ±4/81و خانم ها برابر  23/01 ± 4/32بود 55 .نفر ( 39/6درصد) از مردان سن کمتر از 20سال 41 ،نفر (29/5
)1Depressive Symptom-Suicidality Subscale (DSI-SS
2Joiner, Pfaff, & Acres
3Von Glischnski , Teismann, Prinz, Gebauer & Hirschfeld
4The Short Defeat and Entrapment Scale
5Gilbert & Allan
6rumination
7O’Connor & Williams
8Response Styles Questionnaire
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خردهمقیاس نشانگان افسردگی-گرایش به خودکشی :)DSI-SS(1این مقیاس به ارزیابی فراوانی و شدت افکار خودکشی در
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جدول .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

2

 .1شکست
 .2به دام افتادگی
 .3نشخوار
 .4نا امیدی منفی
 .5نا امیدی مثبت
 .6ایده خودکشی
M±SD

**0/76
**0/52
**0/39
**0/26
**0/36
(7/13)3/66
1/43
1/02

**0/48
**0/37
**0/29
**0/32
(7/79)3/21
0/805
-0/109

کجی
کشیدگی

4

3

**0/31
**0/24
**0/20
(11/02)2/65
-0/072
-0/494

5

**0/66
**0/41
(4/06)2/32
0/872
-0/392

**0/31
(2/16)1/24
1/24
0/824

6

-

(0/64)1/59
1/73
1/27

نتایج جدول  1نشان میدهد که مقادیر کجی بین  1/73و  -0/072و مقادیر کشیدگی بین  1/27و  -0/109قرار گرفت؛ بنابراین نشان
میدهد که دادهها به طور معمول توزیع شدهاند؛ همچنین همبستگی ،میانگین و انحراف معیار برای همۀ متغیرها در جدول  1ارائه شده
است .همانطور که انتظار میرفت تقریباً همه امتیازات با هم همبستگی داشتند .بیشتر همبستگیها متوسط بود .در ادامه به بررسی فرضیه
و مدل پژوهش میپردازیم.
فرضیۀ اول :بررسی نقش میانجی به دام افتادگی در رابطۀ بین شکست و ایدۀ خودکشی

متغیر

جدول  .2نقش میانجی به دام افتادگی در رابطۀ بین شکست و ایده خودکشی
P
)B (SE
β
حد باال حد پایین

شکست بر دام افتادگی
به دام افتادگی بر ایده خودکشی
شکست بر ایده خودکشی
اثر میانجی شکست بر ایده خودکشی

0/75
0/15
0/25
0/12

(0/66)0/02
(0/07)0/03
(0/11)0/02
(0/05)02

0/71
0/13
0/16
0/09

0/61
0/02
0/06
0/01

>001
0/008
>001
>001

2

R

0/15

نتایج جدول  2نشان میدهد که شکست ( )β-0/25و به دام افتادگی ( )β= 0/15تأثیر مستقیم معناداری بر ایدۀ خودکشی دارند.
همچنین اثر غیرمستقیم شکست بر ایدۀ خودکشی از طریق نقش واسطه ای دام افتادگی قابل توجه بود ( .)β=0/12با توجه به نتایج
میتوان گفت به دام افتادگی نقش میانجیگری جزئی را در مدل مربوطه بر عهده دارد.
فرضیۀ دوم :بررسی نقش تعدیل گر نشخوار فکری در رابطۀ بین شکست و به دام افتادگی
جدول  .3تحلیل تعدیلی بوت استراپ نشخوار به عنوان تعدیل کننده رابطۀ بین شکست و به دام افتادگی ()600
R2
P
t
S.E.
b
حد پایین
حد باال
متغیر وارد شده در هر مرحله
شکست
نشخوار

0/87
0/28

0/14
0/07

6/42
3/84

1/14
0/426

0/609
0/138

>001
>001

0/59

شکست × نشخوار

0/02

0/01

2/02

0/042

0/001

0/043

0/0029
1Byrne
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درصد) سن  21تا  17 ،25نفر (  12/2درصد) سن  26تا  30سال و  12/2( 17درصد) سن باالتر از  30سال داشتند 151 .نفر (32/8
درصد) از زنان سن کمتر از  20سال 208 ،نفر ( 45/1درصد) سن  21تا  72 ،25نفر (  15/6درصد) سن  26تا  30سال و  6/5( 30درصد)
سن باالتر از  30سال داشتند.
قبل از انجام هر گونه تجزیه و تحلیل آماری ،ارزیابی عادی بودن توزیع نمونه بسیار مهم است .برای این کار کجی و کشیدگی با استفاده
 spss-25ارزیابی شد .برای نرمال بودن توضیح نمونه میتواند مقدار کجی بین  +2و  -2و کشیدگی بین  +7و  -7را قابل قبول دانست
(برایان.)2013 1،
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جدول  .4تحلیل تعدیلی بوت استراپ ناامیدی منفی به عنوان تعدیل کننده رابطۀ بین بهدامافتادگی و ایده خودکشی()600
R2
P
t
S.E.
b
حد پایین
حد باال
متغیر وارد شده در هر مرحله
بهدامافتادگی
ناامیدی منفی

-0/06
-0/01

0/04
0/06

-1/49
0/199

0/018
0/112

-0/133
-0/138

0/136
0/842

0/27

بهدامافتادگی × ناامیدی منفی

0/03

0/01

4/70

0/046

0/019

>001

0/0273

ننایج جدول  4نشان میدهد ناامیدی منفی به طور قابل توجهی رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی را تعدیل کرد و  2/73%از
واریانس ایدۀ خودکشی را به خود اختصاص داد (] ،t=β، 70/4-0/033 ،SE-0/007 ،95% ،[0/019 ،0/046شکل  .)2همچنین به دام
افتادگی با ایدۀ خودکشی در نمرات متوسط ( )t-β، 87/3-0/07 ،SE-0/019 ،95% ،[0/037 ،0/114و باال (]،95% ،[0/109 ،0/194
 ) t=β، 01/7-0/15 ،SE-0/021رابطۀ مثبت داشتند .به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی در سطح پایین نا امیدی منفی ارتباطی نداشتند
(].)t=β، 296/0-0/01 ،SE-0/03 ،95% ، [-0/045 ،0/061
فرضیۀ چهارم بررسی نقش تعدیلگر نا امیدی مثبت در رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی
جدول  .5تحلیل تعدیلی بوت استراپ ناامیدی مثبت به عنوان تعدیل کننده رابطۀ بین بهدامافتادگی و ایده خودکشی()600
R2
P
t
S.E.
b
حد پایین
حد باال
متغیر وارد شده در هر مرحله
بهدامافتادگی
ناامیدی مثبت

0/03
0/02

0/04
0/07

0/847
0/290

0/107
0/159

-0/042
-0/138

0/397
-0/118

0/21

بهدامافتادگی × ناامیدی مثبت

0/02

0/01

2/95

0/039

0/008

0/033

0/0117

نتایج جدول  5نشان میدهد ناامیدی مثبت به طور قابل توجهی رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی را تعدیل کرد و  1/17%از
واریانس ایدۀ خودکشی را به خود اختصاص داد (] ،t-β، 95/2-0/023 ،SE-0/008 ،95% ،[0/008 ،0/039شکل  .)2همچنین به دام
افتادگی با ایدۀ خودکشی در نمرات پایین ( )t-β، 07/3-0/08 ،SE-0/026 ،95% ،[0/028 ،0/129و متوسط (]،95% ،[0/082 ،0/158
 )t=β، 26/6-0/12 ،SE-0/019و باال نا امیدی رابطه مثبت داشتند (].)t=β، 29/7-0/17 ،SE-0/02 ،95% ، [0/124 ،0/216

شکل :2مدل نهایی پژوهش بر اساس نظریۀ یکپارچه انگیزشی -ارادی اوکانر (مدل میانجیگری تعدیل شده)
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نتایج جدول  3نشان می دهد که نشخوار به طور قابل توجهی رابطۀ بین شکست و به دام افتادن را تعدیل کرد ،و  0/29%از واریانس به
دام افتادگی را به خود اختصاص داد (] ،t=β، 02/2-0/02 ،SE-0/01 ،95% ، [0/001 ،0/042شکل  .)2همچنین شکست با دام افتادگی
در نمرات پایین ( ،)β-0/58 ،SE-0/03 ،95% ،[0/52 ،0/64متوسط (] )β-0/64 ،SE-0/03 ،95% ،[0/58 ،0/71و باالی نشخوار (]،0/82
 )β-0/71 ،SE-0/05 ،95% ،[0/59رابطه مثبت دارد.
فرضیۀ سوم بررسی نقش تعدیلگر نا امیدی منفی در رابطۀ بین به دام افتادگی و ایده خودکشی
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پژوهش حاضر ،با هدف بررسی نقش ناامیدی و نشخوار فکری در نظریۀ انگیزشی -ارادی خودکشی انجام شد .در ادامه به بررسی و
تبیین فرضیات پژوهش میپردازیم:
در خصوص فرضیۀ اول یعنی نقش میانجی به دامافتادگی در رابطۀ بین شکست و ایدۀ خودکشی نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان
داد که شکست و به دامافتادگی تأثیر مستقیم معنادار ی بر ایدۀ خودکشی دارند؛ همچنین اثر غیرمستقیم شکست بر ایدۀ خودکشی از
طریق نقش واسطهای دامافتادگی قابل توجه بود .این یافته با پژوهشهای مختلفی همچون اوکانر و کیرتلی ( )2018و اوکانر ()2011
همسو است .در این خصوص میتوان گفت عوامل زمینهای و برانگیزانندهها باعث فعال شدن احساس شکست و تحقیر شده و سپس تهدید
به تعدیلگرهای تهدیدکننده خود )TSM(1باعث میشود افراد احساس به دامافتادگی کنند و این حس میتواند در صورت وجود تعدیل-
گرهای انگیزشی به ایده پردازی برای خودکشی منجر شود .در نهایت تبدیل ایدۀ خودکشی به اقدام با کمک تعدیلگرهای انگیزشی ارادی
اتفاق میافتد (اوکانر و کیرتلی .)2018 ،همچنین درمورد فرضیۀ دوم یعنی بررسی نقش تعدیلگر نشخوار فکری در رابطۀ بین شکست و
به دام افتادگی نتایج نشان داد که نشخوار فکری به طور قابل توجهی رابطۀ بین شکست و به دام افتادن را تعدیل میکند یعنی هنگامی که
شخص احساس شکست میکند ،با وجود داشتن نشخوار فکری باال ،احتمال به دامافتادگی افزایش مییابد .این مطلب با مطالعه تاکر ،اوکانر
و وینگیت )2016(2در یک راستاست و می تواند ناشی از آن باشد که نشخوار فکری و افزایش خلق منفی ،احتماالً در صورت وجود احساس
شکست رخ می دهد ،یعنی احساس شکست خلق و خوی منفی را افزایش داده و این مسأله ،میتواند فرد را مستعد تفکر منفی بیشتر در
مورد ناتوانی در تغییر خود و یا محیطی که در آن احاطه شده است ،نماید .در نتیجه افکار منفعالنه و نشخوار فکری ایجاد شده ،فعالیتهای
رفتاریای که ممکن است به خنثی کردن احساس شکست بینجامد کاهش مییابد و همین امر سبب میشود تا افراد در خصوص تغییر
خود و زندگی خود ،احساس ناتوانی نمایند (تاکر ،اوکانر و وینگیت .)2016 ،این موضوع با ادعای نولن هوکسما و مورو ( ،)1991مبنی بر
اینکه نشخوار فکری به عنوان ع املی برای کنارآمدن با پریشانی روانی است که در واقع حل مسأله را به تعویق میاندازد ،سازگار است.
فرضیۀ سوم یعنی بررسی نقش تعدیلگر ناامیدی منفی در رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی نیز مورد تأیید قرار گرفت و
نتایج نشان داد که ناامیدی منفی به طور قابل توجهی رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی را تعدیل میکند؛ همچنین در خصوص
فرضیۀ چهارم نیز نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،فرضیۀ پژوهش را مورد تأیید قرار داده و نشان داد که ناامیدی مثبت به طور قابل توجهی
رابطۀ بین به دام افتادگی و ایدۀ خودکشی را تعدیل میکند .این بدان معناست که ناامیدی احتمال بروز ایدۀ خودکشی هنگامی که فرد
احساس به دامافتادگی دارد ،با وجود داشتن ناامیدی باال افزایش مییابد .این مطلب با پژوهشهایی همچون کاستانزا و همکاران ()2020
و هورویتز و همکاران ( )2017همسو میباشد .میتوان گفت فرد ناامید با تمرکز بر هیجانات و عواطف منفی سعی دارد بفهمد که این افکار
و هیجانها چرا به وجود آمدهاند و وقتی که احساس به دامافتادگی و ناامیدی زیاد میشود ،فرد احساس ناکامی و شکست کرده ،راهی برای
نجات و خالص کردن خود از فشار خلق و هیجانات منفی نمییابد ،در نتیجه خودکشی را به عنوان تنها راهحل در نظر میگیرد (کاستانزا
و همکاران ،)2020 ،در واقع ناامیدی منجر به رفتارهای فرارگونه میشود و فرد را به سمت ابتال به اختالالت خوردن ،مصرف مواد و الکل،
رفتارهای خودجرحی ،خودزنی و در نهایت خودکشی سوق میدهد (مارچتی.)2019 ،
یکی از محدودیتهای این پژوهش ،اجرای آن بدون در نظر گرفتن تشخیص روانپزشکی شرکتکنندگان بود؛ همچنین دانشجو بودن
نمونهها تعمیمپذیری نتایج را محدود می کند؛ زیرا دانشجوها نمایندۀ همۀ کسانی نیستند که ایدۀ خودکشی دارند .در نتیجه ،این مطالعه
نیازمند تکرار در سایر جمعیتها است .محدودیت دیگر این تحقیق محدودیت مقیاسهای خودگزارشی و گذشتهنگر است که ممکن حاوی
فراموشی ،تعصب یا ننگ اجتماعی با توجه به فرهنگ باشد .پیشنهاد میشود که تحقیقات بعدی روشهای دیگری همچون مصاحبه،
آزمونهای عصبشناختی را با پرسشنامهها همراه کنند؛ همچنین چون دادههای جمعآوری شده به صورت مقطعی بود ،نمیتوانیم احتمال
علیت معکوس برای خیلی از متغیرها را رد کنیم؛ بنابر این طراحی مطالعات آتی به صورت طولی و آیندنگر میتواند به شناخت دقیقتری
از رابطۀ مولفههای پژوهش با ایدۀ خودکشی بیانجامد؛ در واقع یافتههای حاضر ،حاکی از آن است که متخصصان مراقبت بهداشتی باید
آگاه باشند که عوامل مرتبط با افکار خودکشی میتواند از عوامل حاکم بر اقدام به خودکشی متفاوت باشد .همچنین پیشنهاد میشود امید
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درمانی یا مداخالت مرتبط با آن که مکمل اقداماتشناختی رفتاری برای تقویت امید مراجعان و تابآوری در بارۀ خودکشی است مدنظر
.قرار گیرد
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