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Abstract
The purpose of this study was to determine the
mediating role of interpersonal difficulties in the
relationship between experiential avoidance and
چکیده
difficulties in emotion regulation with suicidal
ideation. The research method was descriptive- هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای دشواریهای بینفرردی در
correlative and based on the purpose, practice and رابطۀ بین اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با اندیشهپردازی
statistical population of this study, which included all
 روش پژوهش توصیفی از نوع همبسرت ی و براسرا.خودکشی است
citizens of Karaj in the fall of 2019 with a total of  جامعۀ آماری پژوهش شرام تمراش شرنروندان. کاربردی است،هدف
124688 people selected by them using a two-stage  نفر است که از میان124،688  به تعداد1398 شنر کرج در پاییز سال
random sampling method with reference to Karaj آنها تعدادی بره روش نمونرهبررداری تصرادفی دومرحلرهای انتخراب
urban area, districts 3 and 7 in the first stage and the
 با مراجعره بره سرایت شرنرداری شرنر کررج دو، در مرحلۀ اول.شدند
second stage two Hamoon Boostan in district 3 and
Nabovvat Boostan in district 7 and finally 270 people  و بوسرتان3  و در مرحلۀ دوش بوستان هرامون از منطقرۀ7  و3 منطقۀ
(125 men, 143 women and 2 unknowns). The study  نفرر270  درننایت نیز از بین این افراد. انتخاب شدند7 نبوت از منطقۀ
instruments included the Emotion Regulation  ابزارهرای. نفر نامعلوش) انتخاب شدند2  نفر زن و143  نفر مرد و125(
Difficulty Scale by Gratz & Roemer (2004) (ERDS); پژوهش شام پرسشنامۀ دشواری در تنظریم هیجران گراترز و روممرر
the Multidimensional Experiential Avoidance ، چمیلوسر ی، پرسشنامۀ اجتناب تجربری چندبعردی گرامز،)ERDS(
Questionnaire by Gámez, Chmielewski, Kotov, - مقیا دشواریهای بین فرردی،)MEAQ(  راجرو و واتسون،کوتوو
Ruggero & Watson (2011) (MEAQ); the Inventory of ) و مقیرا شرناختهرایIIP(  پرویتی و بارخراش، کیم، پیل ونیس47
Interpersonal Problems-47 by Pilkonis, Kim, Proietti  بررای تحلیر دادههرا از روش.) برودSCS( خودکشی رود و هم اران
& Barkham (1996) (IIP) and the Suicide Cognitions Amos-24  وSPSS-22 مدلیابی معادالت ساختاری و نرشافزارهای
Scale by Rudd et al. (2010) (SCS). Structural equation  ضریب مسیر غیرمستقیم برین اجتنراب، در پژوهش حاضر.استفاده شد
modeling was used to analyze the data. In the present
) و دشواری003/0=P ،β=0/066( تجربی و اندیشهپردازی خودکشی
study, the indirect path coefficient between experience
avoidance and suicidal ideation (β=0.066, P=0.003) )006/0=P ،β=0/086( در تنظیم هیجان و اندیشهپردازی خودکشری
and difficulty in emotion regulation and suicidal  پژوهش حاضرر نشران، بهطورکلی. معنادار بود0/01 مثبت و در سطح
ideation (β=0.086, P=0.006) was positive and  رابطۀ اجتناب تجربی و دشواری در تنظریم،داد دشواریهای بینفردی
.هیجان را با اندیشهپردازی خودکشی واسطهگری میکند
significant at the 0.01 level. Overall, the present study
showed that interpersonal difficulties mediated the ، خودکشری، تنظریم هیجرران، اجتنرراب تجربری:واژههااای کلیادی
association between experience avoidance and
.دشواری بینفردی
difficulties in emotion regulation with suicidal
ideation.
Keywords: Experience Avoidance,
Emotion
Regulation, Suicide, Interpersonal Difficulties.
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مقدمه
1

خودکشی ی ی از مش الت عمدۀ سالمت عمومی و عام مرگومیر حدود  800هزار تا یک میلیون نفر در
سال در سراسر جنان است (راجرز ،رین ر و جوینر .)2018 ،در جمعیت غیربالینی ،افراد دچار مش الت
سالمت روان رفتارهای خودتخریبگر و خودکشیگرایانۀ بیشتری را از خود نشان میدهند .خودکشی رفتاری
پیچیده و چندعلیتی است که منع سکنندۀ تعام عوام بیولوژی ی ،روانشناختی و اجتماعی است (آفتاب،
برما و ابوالمعالی الحسینی .)1398 ،در میان عوام مختلف خطر ،اندیشهپردازی خودکشی بهعنوان ی ی از
نیرومندترین پیشبینیکنندههای رفتار خودکشی درنظر گرفته شده است (مارک و لورین.)2016 ،
اندیشهپردازی خودکشی به اندیشه و باورهایی گفته میشود که فرد درمورد کشتن خودش دارد و از
برنامهریزی دقیق برای خودکشی تا احساسی قاب مالحظه را دربرمیگیرد ،اما شام اقداش ننایی برای
خودکشی نمیشود (ب یان کوله مرز ،کرمی ،مؤمنی و النی.)1398 ،
افراد خودکشیگرا دشواریهای بینفردی 2را در روابطشان با دی ران تجربه میکنند (استپ و هم اران،
 .)2008براسا نظریۀ رشد خودسازنده ،3آسیبهای دوران رشدی تأثیرات نامطلوب و زیانباری بر رشد
مفنوش «خود »4در دوران تحول دارد و موجب نواقصی در ساختار خود از جمله تجربه ،تحم و ی پارچهسازی
ی پارچهسازی عواطف ،خودآگاهی ،عاملیت ،تداوش و انسجاش خود و ارتباط با دی ران در روابط بینفردی
میشود .حس ارزشمندی و تنظیم عواطف بهوسیلۀ درونیسازی عشق و عالقۀ دی ران سبب ارضای نیازهای
کودک و فراهم آوردن حس ایمنی هیجانی میشود (پیرلمن .)1997 ،براسا نظریۀ ال وهای کارکردی
درونی ،5مجموعهای از اطالعات ،انتظارات و ناایمنی ها که افراد درمورد خود و روابط نزدیک دارند ،در دوران
رشدی ش میگیرد و ظرفیت تحم و تنظیم و پاسخدهی انعطافپذیر به هیجانهای منفی نظیر خشم و
عواطف ،ال وهای بینفردی و تجربۀ «خود» در رابطه با دی ران و درننایت شناخت اجتماعی و جامعهپذیری
تبدی میشود (برودی ،گودال ،دارلینگ و مک ویتی2019 ،؛ بروک و اس یمیت2020 ،؛ فرالی و رویسمن،
2019؛ ون ووردن ،کالپاکسی و شارپ2015 ،؛ تاس ا.)2014 ،
ال وهای کارکردی درونی منفی موجب حساسیتهای بینفردی ،خودارزیابیهای سرزنش رانه از خود،
خودکارآمدی و حس شایست ی پایین و خودپندارۀ منفیتری میشود که درعینحال نیاز به تأیید اجتماعی را
افزایش میدهد .این افراد دیدگاه باثباتی نسبت به دی ران ندارند و ادراکشان از دی ران منفی است .آنها
دی ران را غیرقاب اعتماد میدانند و رفتار آنان را خصومتورزانه تعبیر میکنند .به همین دلی دوسوگرایی در
آنها افزایش پیدا میکند (ست2019 ،؛ گیالت ،کارانتزا و فرالی2016 ،؛ کرمان و وین رهوتس.)2012 ،
بهطورکلی ادراکات و انتظارات و باورهای منفی دربارۀ خود و دی ران به ال وی رفتاری بینفردی
1. suicide
2. interpersonal problems
3. constructivist self development theory
4. self/ego
5. internal functional patterns
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انعطافناپذیر در این افراد منجر میشود (کویینالن ،دیان ،کراو و کاپوتی.)2018 ،
مطابق با نظر بومیستر ( )1990افراد خودکشیگرا از تجربۀ عواطف و هیجانهای منفی درونی اجتناب
میکنند (بومیستر ،)1990 ،بااینحال این عواطف منفی که این افراد در تالش برای اجتناب و سرکوب آن
هستند ،در دستر حیطۀ آگاهی قرار دارد (لوی -بلز ،گویون و لوی و آپتر .)2019 ،اجتناب تجربی 1بهعنوان
راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه درنظر گرفته شده که رفتارهای اجتنابی و رفتارهای گسسته برای گریز،
اجتناب یا تعدی تجربههای هیجانی ناخواسته را دربرمیگیرد (ویس ،گراتز و الوندر .)2015 ،براسا ال وی
انعطافپذیری روانشناختی تجارب درونی ناخوشایند بخش طبیعی و اجتنابناپذیر وجود انسان است .تالش
برای اجتناب از این تجارب بهجای کاهش یا ازبینبردن آن ،درد و رنج هیجانی را افزایش میدهد و درننایت
موجب خودکشی میشود (روش ،براون ،میچ و کوکرووی ز.)2019 ،
توانایی مناسب در زمینۀ تنظیم هیجانی موجب تخلیۀ هیجانی و کاهش درد روانی و خطر خودکشی
میشود (لوی-بلز و هم اران .)2019 ،عاطفه بخشی از سیستم هشداردهندۀ بسیار ابتدایی است که خود
شخص و دی ران را از حالتی که در حال خود تجربه میکند ،آگاه میسازد .عاطفه پاسخی سریع و واکنشی
بهشدت خودکار است که تا حدودی تحت نظارت خود یا ای و و سازوکارهای دفاعی آن قرار دارد .وجود و
شدت عاطفه این حقیقت را آش ار میسازد که عنصر ذهنی منمی خود را درگیر خود کرده است و عاطفه
هماهنگ با آن ظنور کرده و در فنم آنچه در ذهن فرد میگذرد کمککننده است (رایس و هافمن.)2014 ،
تنظیم هیجانی به فرایندی اشاره دارد که به فرد ام ان میدهد بران یخت ی هیجانیاش را مدیریت کند.
بهدلی ماهیت پویای واکنشهای هیجانی در انسان و نقش فراگیر آن در همۀ تجربیات ،منارتهای تنظیم
هیجانی برای عمل رد روزمره اساسی است (دوالر و کال ینس .)2020 ،از نظر گراتز و روممر ( )2004تنظیم
هیجانی مفنومی چندبعدی است که شام  )1آگاهی و فنم هیجانها )2 ،پذیرش هیجانها )3 ،توانایی
کنترل رفتارهای ت انشگرانه و رفتارکردن در تطابق با اهداف مورد نظر در زمان تجربۀ هیجانهای منفی،
 )4توانایی استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی درست در موقعیتها بهطور انعطافپذیر در تنظیم پاسخهای
هیجانی بهمنظور رسیدگی به اهداف و مقتضیات محیطی است .کمبود هریک یا همۀ این تواناییها به
دشواری در تنظیم هیجان 2یا بدتنظیمی هیجانی منجر میشود .براسا نظریۀ زیستی-اجتماعی ،3بدتنظیمی
هیجانی و محیط بیاعتبارساز هیجانی ،در افرادی که دچار پیشآمادگی زیستی برای حساسیت هیجانی
هستند ،به تجربۀ عواطف منفی در همۀ زمینهها و شرایط میانجامد .این مسئله یادگیری راهبردهای تنظیم
هیجانی مناسب را برای آنها دشوار میسازد .توانایی شناسایی هیجانهایی که تجربه میشوند ،جزء منمی از
تنظیم هیجانی است .جزء ننایی بدتنظیمی هیجانی ،رفتاری است که مم ن است در عوض راهبردهای
تنظیم هیجانی مناسب رخ دهد .نقص در راهبردهای تنظیم هیجانی مناسب مم ن است به ناکارآمدی در
1. experiential avoidance
2. emotion regulation difficulty
3. Biosocial Model
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مدیریت و کاهش عاطفۀ منفی بینجامد (کرول ،بیوچاین و لیننان )2009 ،و بدینترتیب موجب رفتارهای
خودکشیگرایانه میشود (نیاکسیو ،فانگ ،رودری ز و روزنتال.)2018 ،
در این راستا ،الیس و رافینو ( )2016دریافتند اجتناب تجربی فرایندی است که با آن ،آشفت ی هیجانی و
درماندگی در فرد خودکشیگرا تسریع میشود؛ بهطوریکه فرد با اقداش به خودکشی سعی دارد به حس مبرش
ناامیدی و رنج تحم ناپذیر خود پایان دهد .سپنرینژاد و حاتمیان ( )1397نتیجه گرفتند دشواری تنظیم
هیجان بهعنوان آسیبپذیری هیجانی و اجتناب تجربی توان پیشبینی اندیشهپردازی خودکشی را دارد .از
دیدگاه آنها ،اجتناب تجربی در مقاب پذیرش قرار میگیرد که به معنای تمای فرد به پذیرش اف ار،
هیجانها و تظاهرات رفتاری بدون تالش برای اجتناب از آنها است .نجفی ،حسینی اماش ،م وند حسینی،
صلواتی و محمدرضایی ( )1398نشان دادند از آنجا که روشهای مقابلهای شناختی ،هیجانی ،رفتاری و
بینفردی شخص خودکشیگرا با ش ست مواجه میشود ،فرد احسا میکند تننا راه ،فرار از رنج
تحم ناپذیر و اقداش به خودکشی است؛ بنابراین برای مدیریت هیجانهای منفی خود بهطور مزمن به
خودکشی ف ر میکند .زمستانی ،یوسفی و کشاورزی ( )1394نشان دادند بسیاری از افراد اقداشکننده به
خودکشی ،از انعطافناپذیری شناختی برخوردارند که موجب بهوجودآمدن هیجانها و احساسات منفی در آنها
میشود و همین احساسات ،منمترین محرک تمای به خودکشی است .از نظر راجاپا ،گاالگر و میراندا
( )2012رفتار خودکشیگرا از پاسخهای هیجانی ،شناختی و رفتاری ناسازگارانه به هیجانهای منفی حاص
میشود.
از سوی دی ر ،دشواری در تنظیم تجارب هیجانی موجب تجربۀ دشواریهای بینفردی میشود (هر،
روزنتال ،گیجر و اری سون .)2013 ،براسا نظریۀ روابط موضوعی 1کرنبرگ ،بازنماییهای ذهنی ناسازگارانه
از خود و دی ران موجب هیجانپذیری منفی و رفتارهای بینفردی ناسازگار و بیثبات میشود (کرنبرگ،
 .)2004همچنین در این مورد میتوان به نظریۀ ذهن 2نیز اشاره کرد .مفنوش ذهنیسازی 3اصطالحی است
که مجموعهای از فرایندهای روانشناختی بنیادین را شام میشود و ظرفیت فنم حالتهای ذهنی خود و
دی ران را به جنت درک و تفسیر شناختها ،هیجانها و رفتارهای خود و دی ران توصیف میکند.
ذهنیسازی ش لی از شناخت اجتماعی است که تنظیم کارآمد هیجانی و روابط بینفردی پاداشدهنده را
موجب میشود .ظرفیت ذهنیسازی به احسا انسجاش و ثبات خودپنداره بدون وجود ن رشهای منفی به
خود و دی ران میانجامد (لی ،کاراچر و برد.)2020 ،
عالوه بر این ،تالشهای انعطافناپذیرانه نیز که در اجتناب از آشفت ی در موقعیتهای بینفردی مشنود
است ،براسا ال وهای کارکردی درونی ناایمن موجب رفتارهای بینفردی دفاعی و دشواریهای بینفردی
میشود (گرهارت ،بی ر ،هورگر و رونان .)2014 ،مطابق با نظریۀ ال وهای کارکردی درونی ،تنظیم هیجانی
1. subject relations
2. Theory of Mind
3. mentalizing
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ناکافی موجب سرکوب هیجانهای منفی و بازنماییهای ذهنی تحریفشده از خود و دی ران و مانع از رشد
منابع درونی مورد نیاز برای مقابلۀ مؤثر با موقعیتهای بینفردی در عوض اجتناب از آنها میشود
(می ولینسر و شاور .)2019 ،در این راستا ،آفتاب ( )1395چنین نتیجهگیری کرد که اجتناب تجربی مانع
انطباق با تغییرات اجتنابناپذیر زندگی میشود .همچنین دشواریهای بینفردی از راهبردی نشئت میگیرد
که مشخصۀ آن اجتناب از برخی اف ار ،خاطرهها و فعالیتها است و در درازمدت نشانههای افسردگی و
اضطراب را به دنبال دارد.
به نظر میرسد افرادی که در دوران تحولی خود به راهبردهای تنظیم هیجانی دست نیافتهاند و از تجربۀ
هیجانهای منفی خود در عوض پذیرش آن اجتناب میکنند ،در روابط بینفردی خود نیز قادر نخواهند بود
رفتاری حاکی از جامعهپذیری را از خود به نمایش ب ذارند .بهدلی عدش جامعهپذیری فرد و نواقص وی
براسا نظریۀ ذهن و شناخت اجتماعی که موجب دشواری و مش التی برای او در درک و فنم
هیجانهایش در روابط میشود ،فرد قادر به خودتنظیمگری هیجانی و رفتاری در روابط بینفردیاش نخواهد
بود .ماحص آن روابطی دوسوگرایانه و مملو از حساسیت و نیاز به تأیید بهدلی تر از طرد شدن خواهد بود
که درننایت با پرخاش ری که مقابلهای اجتنابی در مواجه با رخدادها است ،پاسخ خواهد داد .بدینترتیب
دشواریهای بینفردی در روابط افراد ش میگیرد و دشواریهای بینفردی از آنجا که مش الت بسیاری
را برای فرد به همراه خواهد داشت درننایت موجب حس ش ست و ناامیدی و اندیشهپردازی خودکشی خواهد
شد .از اینرو به نظر میرسد دشواریهای بینفردی که تحت تأثیر دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای
اجتنابی قرار دارد ،موجب اندیشهپردازی خودکشی میشود و در این بین نقش میانجی دارد .براسا آنچه
پیشتر گفته شد ،لزوش بررسیهای هرچه بیشتر عوام زیربنایی تأثیرگذار بر آن از جمله عوام فردی مانند
سازوکارهای تنظیم هیجانی و بینفردی و اجتناب تجربی بر اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر میافزاید .با
ن اهی بر آنچه مرور شد ،به نظر میرسد هریک از این متغیرها هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت
غیرمستقیم با واسطهگری دشواریهای بینفردی بر اندیشهپردازی خودکشی اثر داشته باشند؛ بنابراین شاید
بتوان مدلی را طراحی کرد که در آن اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان هم بهصورت مستقیم و هم
غیرمستقیم بهواسطه دشواریهای بینفردی ،اندیشهپردازی خودکشی را پیشبینی کند .از اینرو ،هدف
پژوهش حاضر ،آزمون فرضیۀ زیر بود:
دشواریهای بینفردی رابطۀ بین اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با اندیشهپردازی خودکشی
را واسطهگری میکنند.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع همبست ی و جامعۀ آماری این پژوهش تماش شنروندان شنر کرج در پاییز سال
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 1398به تعداد  124،688نفر بود .به روش نمونهبرداری تصادفی دومرحلهای ،با مراجعه به سایت شنرداری
شنر کرج دو منطقۀ  3و  7در مرحلۀ اول و در مرحلۀ دوش بوستان هامون از منطقۀ  3و بوستان نبوت از
منطقۀ  7انتخاب شدند .با درنظرگرفتن نسبت  15آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهدهشده ،حجم نمونۀ مورد
مطالعه در پژوهش حاضر  270نفر برآورد شد (مایرز ،گامست و گوارینو .)2016 ،معیارهای خروج از پژوهش
شام سن کمتر از  18سال ،تحصیالت پایینتر از دیپلم ،اقامت در شنر کرج ،معلولیتهای جسمانی و ابتال
به بیماریهای مزمن ،مصرف دارو بهخاطر وضعیت جسمانی و روانی خود ،بستریشدن در طول سال گذشته
بهخاطر وضعیت جسمانی و روانی خود و دریافت رواندرمانی در زمان انجاش پژوهش و در طول یک سال
گذشته بود.
پس از انتخاب داوطلبانۀ شرکتکنندهها و توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از آنها،
شرکتکنندهها بهصورت فردی و تننا در حضور پژوهش ر به پرسشنامهها پاسخ دادند .پژوهش ر در زمان
ت می پرسشنامهها حضور داشت تا به سؤالهای احتمالی شرکتکنندهها و هرگونه ابنامات در متن و
دستورالعم پرسشنامهها پاسخ دهد .بدینترتیب شرایط ی سانی برای پاسخ ویی به پرسشنامهها برای همه
فراهم شد.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ دشواری در تنظیم هیجان)ERDS( 1
پرسشنامۀ دشواری در تنظیم هیجان گراتز و روممر ( )2004شام  36گویه است که شش خردهمقیا عدش
پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری در انجاش رفتار هدفمند ،دشواری در کنترل ت انه ،نداشتن آگاهی
هیجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی ،عدش وضوح هیجانی را در یک مقیا لی رت
پنجدرجهای ( =1خیلی بهندرت تا  =5تقریباً همیشه( ارزیابی میکند .در پژوهش خانزاده ،سعیدیان ،حسین
چاری و ادریسی ( )1391نتایج تحلی عاملی اکتشافی ،هشت عام را برای این مقیا آش ار ساخت که
شش عام آن با خردهمقیا های پیشین هماهنگ بود و دو عام دی ر ،بهدلی بارگذاری تننا یک گویه
حذف شدند .خانزاده و هم اران ( )1391برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ را بین  0/86تا  0/88گزارش
کردند .ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/86بهدست آمد.
پرسشنامۀ اجتناب تجربی چندبعدی)MEAQ( 2
پرسشنامۀ اجتناب تجربی چندبعدی گامز ،چمیلوس ی ،کوتوو ،راجرو و واتسون ( )2011شام  62گویه است
که شش خردهمقیا اجتناب رفتاری ،پریشانیگریزی ،تعویق ،حوا پرتی/فرونشانی ،ان ار/سرکوبی ،تحم
پریشانی را در یک طیف لی رت ششدرجهای (از شدیداً موافقم =  5تا شدیداً مخالفم = صفر) ارزیابی میکند.
)1. Emotion Regulation Difficulty Scale (ERDS
)2. Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire (MEAQ
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گامز و هم اران ( )2011ضرایب آلفای کرونباخ را در نمونههای مختلف  0/91تا  0/95و همبست ی این ابزار
را با پرسشنامۀ تعند و عم ( )r=0/74بهعنوان شاخصی از روایی مناسب گزارش کردند .جنبشی و ابوالمعالی
الحسینی ( )2017برای این ابزار ضریب آلفای کرونباخ  0/89را گزارش کردند و با انجاش تحلی عاملی تأییدی
نشان دادند همۀ نشان رها از قابلیت الزش برای اندازهگیری شش متغیر م نون اجتناب رفتاری ،پریشانی
گریزی ،تعویق ،حوا پرتی/فرونشانی ،ان ار سرکوبی و تحم پریشانی برخوردار هستند .ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/88بهدست آمد.
مقیاس دشواریهای بینفردی)IIP( 147-
مقیا دشواریهای بینفردی پیل ونیس ،کیم ،پرویتی و بارخاش ( )1996شام  47گویه است که پنج
خردهمقیا حساسیت بینفردی ،دوسوگرایی بینفردی ،پرخاش ری ،نیاز به تأیید اجتماعی و عدش
جامعهپذیری را در یک طیف لی رت (از اصالً = صفر تا بسیار زیاد =  )4اندازهگیری میکند .پیل ونیس و
هم اران ( )1996ضریب آلفای کرونباخ  0/83تا  0/90را برای خردهمقیا ها و قدرت خردهمقیا ها در
تمییز اختاللهای شخصیت از اختاللهای محور  Iرا بهعنوان شاخصی از روایی واگرای مقیا دشواریهای
بینفردی 47-گزارش کردند .در پژوهش آفتاب ،کربالیی محمد می ونی و تقیلو ( )1393با محاسبۀ
تحلی عاملی تأییدی مقیا دشواریهای بینفردی شاخص مجذور کا 2برابر با  ،2018/30مجذور کای
نرششده 3برابر با  ،1/971شاخص ریشۀ خطای میان ین مجذورات تقریب 4برابر با  0/077و شاخص برازش
تطبیقی 5برابر با  0/946و ضریب آلفای کرونباخ برای این ابزار  0/96بهدست آمد .ضریب آلفای کرونباخ
برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/90بهدست آمد.
مقیاس شناختهای خودکشی)SCS( 6
مقیا شناختهای خودکشی رود و هم اران ( )2010شام  18گویه است که سه خردهمقیا منفوربودن،
غیرقاب تحم بودن و غیرقاب ح بودن را در یک مقیا پنجدرجهای لی رت (از کامالً مخالف=  1تا کامالً
موافق=  )5میسنجد .الیس و رافینو ( )2015در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ  0/95و  0/97و
همبست ی معناداری با مقیا بک برای اندیشهپردازی خودکشی ،مقیا ناامیدی بک و پرسشنامۀ سالمت
بیماران برای افسردگی گزارش کردند .در پژوهش محمودنژاد ،کربالیی محمد می ونی و ثابت ( )1397با
محاسبۀ تحلی عاملی تأییدی مقیا شناختهای خودکشی ،شاخصهای مجذور کا برابر با  ،125/96شاخص
)1. Inventory of Interpersonal Problems-47 (IIP
2. chi-square
3. normed chi-square
)4. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)5. Comparative Fit Index (CFI
)6. Suicide Cognitions Scale (SCS
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ریشۀ خطای میان ین مجذورات تقریب برابر با  ،0/90شاخص برازش تطبیقی برابر با  ،0/92شاخص ن ویی
برازش برابر با  0/92و شاخص ن ویی برازش تطبیقی برابر با  0/87و ضریب آلفای کرونباخ ک مقیا
 0/82بهدست آمد .در پژوهش حاضر با محاسبۀ تحلی عاملی تأییدی مقیا شناختهای خودکشی،
شاخصهای مجذور کا برابر با  ،307/07مجذور کای نرششده برابر با  ،2/60ریشۀ خطای میان ین مجذورات
تقریب برابر با  ،0/077شاخص برازش مقتصد 1برابر با  ،0/726شاخص برازش مقتصد هنجارشده 2برابر با
 ،0/701شاخص برازش فزاینده 3برابر با  0/942و شاخص برازش تطبیقی برابر با  0/941و ضریب آلفای
کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر  0/94بهدست آمد.

تجزیه و تحلیل اطالعات
بهمنظور تحلی دادهها از روشهای آمار توصیفی از جمله میان ین و انحراف معیار و روش مدلیابی معادالت
ساختاری و برآورد بیشینۀ احتمال 4به شرط برقراری پیشفرضهای معادالت ساختاری و نرشافزارهای
 SPSS-22و  Amos-24استفاده شد .پیشفرضهای نرمالبودن و نرمالبودن توزیع چندمتغیری با
استفاده از چول ی ،5کشیدگی 6و فاصله منلنوبایس 7و نبود رابطۀ همخطی 8در بین متغیرهای پیشبین با
استفاده از ضریب تحم  9و تورش واریانس 10بررسی شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در پژوهش حاضر میان ین سنی افراد شرکتکننده  28/95و انحراف معیار آن  6/87بود .برای این مطالعه
 202نفر ( 74/8درصد)  19تا  30سال 46 ،نفر ( 17/00درصد)  31تا  40سال 13 ،نفر ( 4/8درصد)  41تا 50
سال و  5نفر ( 1/9درصد)  51تا  60سال داشتند و  4نفر ( 1/5درصد) سن خود را گزارش ن ردند 125 .نفر
( 46/3درصد) مرد و  143نفر ( 53/0درصد) زن شرکت داشتند و  2نفر ( 0/7درصد) جنسیت خود را گزارش
ن ردند 156 .نفر ( 57/8درصد) شاغ و  107نفر ( 39/6درصد) غیرشاغ بودند و  7نفر ( 2/6درصد) وضعیت
اشتغال خود را گزارش ن ردند .تحصیالت  9نفر ( 3/3درصد) زیردیپلم 30 ،نفر ( 11/1درصد) دیپلم 31 ،نفر
)1. Parsimonious Comparative Fit (PCFI
)2. Parsimonious Normed Fit Index (PNFI
3. Incremental Fit Index
4. Maximum Likelihood
5. skewness
6. kurtosis
7. Mahalanobis distance
8. alignment
9. tolerance coefficient
10. variance inflation
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( 11/5درصد) فوقدیپلم 90 ،نفر ( 33/3درصد) لیسانس 94 ،نفر ( 34/8درصد) فوقلیسانس و  14نفر (5/2
درصد) دکتری بود و  2نفر ( 0/7درصد) تحصیالت خود را گزارش ن ردند .در پژوهش حاضر  139نفر (51/5
درصد) مجرد 102 ،نفر ( 37/8درصد) متأه و  15نفر ( 5/6درصد) مطلقه شرکت داشتند و  14نفر (5/2
درصد) وضعیت تأه خود را مشخص ن ردند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  .1چولگی ،کشیدگی ،ضریب تحمل و تورم واریانس متغیرهای پژوهش
متغیرها
حساسیت بینفردی
دوسوگرایی بینفردی
پرخاش ری
نیاز به تأیید اجتماعی
عدش جامعهپذیری
اجتناب رفتاری
پریشانیگریزی
تعویق
حوا پرتی
ان ار /سرکوبی
تحم پریشانی
عدش پذیرش
رفتار هدفمند
کنترل ت انه
آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردها
وضوح هیجانی
اندیشهپردازی خودکشی

چولگی
-0/026
-0/044
0/030
0/267
0/358
0/404
0/502
0/039
0/610
-0/043
0/419
-0/303
-0/123
-0/039
-0/036
-0/357
0/310
0/212

کشیدگی
0/981
0/291
0/931
1/16
1/18
0/689
-0/034
0/138
0/489
0/794
-0/242
-0/604
0/157
-0/075
-0/005
-0/287
0/132
-0/905

ضریب تحمل
0/323
0/458
0/438
0/341
0/396
0/220
0/205
0/425
0/360
0/627
0/314
0/452
0/430
0/301
0/654
0/316
0/463
-

تورم واریانس
3/09
2/18
2/28
2/93
2/52
4/55
4/88
2/35
2/78
1/59
3/18
2/21
2/32
3/21
1/52
3/16
2/16
-

جدول  1نشان میدهد توزیع دادههای تکمتغیری در پژوهش حاضر نرمال است؛ زیرا شاخصهای
مربوط به چول ی و کشیدگی هیچکداش از متغیرهای پژوهش خارج از محدودۀ  ±2نیست .همچنین ارزیابی
مقادیر ضریب تحم و تورش واریانس نشان میدهد مفروضۀ همخطیبودن در بین متغیرهای پیشبین برقرار
بود.
ارزیابی نمودار هیستوگراش و مقادیر کشیدگی و چول ی اطالعات مربوط به فاصلۀ منلنوبایس نشان داد
توزیع دادههای چندمتغیری نرمال بود (چول ی=  0/667و کشیدگی= .)0/298

ج) توصیف همبستگی شاخصها
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .1حساسیت بینفردی
 .2دوسوگرایی بینفردی
 .3پرخاش ری
 .4نیاز به تأیید اجتماعی
 .5عدش جامعهپذیری
 .6اجتناب رفتاری
 .7پریشانیگریزی
 .8تعویق
 .9حوا پرتی
 .10ان ار /سرکوبی
 .11تحم پریشانی
 .12عدش پذیرش
 .13رفتار هدفمند
 .14کنترل ت انه
 .15آگاهی هیجانی
 .16دسترسی محدود...
 .17وضوح هیجانی
 .18خودکشی

1
**0/641
**0/696
**0/775
**0/747
**0/208
**0/234
**0/326
*0/185
**0/384
*0/123
**0/299
**0/386
**0/415
0/080
**0/344
**0/110
**0/274

2

3

4

**0/518
**0/657
**0/665
**0/220
**0/281
**0/339
**0/129
**0/322
**0/263
0/070
**0/237
**0/186
0/077
*0/162
0/023
*0/116

**0/577
**0/606
0/084
0/003
*0/157
**0/193
**0/346
**0/198
**0/311
**0/330
**0/457
*0/121
**0/405
*0/157
**0/387

**0/682
**0/240
**0/315
**0/233
**0/188
**0/354
**0/222
**0/208
**0/213
**0/257
0/094
*0/159
0/057
*0/124

5

*0/122
*0/125
**0/290
*0/125
**0/421
*0/110
**0/311
**0/327
**0/377
*0/121
**0/367
**0/236
**0/266

6

**0/846
**0/638
**0/755
**0/352
**0/739
**-0/209
-0/021
**-0/180
**-0/285
**-0/234
**-0/413
**-0/427

7

**0/681
**0/704
**0/312
**0/756
**-0/221
-0/038
*-0/137
**-0/227
*-0/160
**-0/424
**-0/311

8

**0/495
**0/551
**0/580
-0/118
-0/090
-0/028
**-0/228
-0/094
**-0/219
**-0/191
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9

**0/325
**0/661
**-0/231
**-0/211
**-0/270
**-0/320
**-0/381
**-0/394
**-0/457

11

10

**0/270
-0/078
-0/071
-0/089
**-0/202
-0/056
-0/019
-0/074

**-0/380
**-0/203
**-0/354
**-0/238
**-0/394
**-0/478
**-0/470

0

12

**0/603
**0/712
**0/242
**0/696
**0/527
**0/451

13

**0/758
**0/205
**0/684
**0/454
**0/380

14

**0/207
**0/772
**0/535
**0/472

15

**0/315
**0/475
**0/202

16

**0/556
**0/600

17

**0/469
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جدول  2نشان میدهد مؤلفههای دشواریهای بینفردی ،اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با
اندیشهپردازی خودکشی رابطۀ مثبت و معنادار داشتند.

د) آزمون مدل اندازهگیری و ساختاری
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدلیابی اندازهگیری و ساختاری پژوهش
شاخصهای برازندگی
مدل اندازهگیری اصالحشده
مدل ساختاری اصالحشده
مقادیر قاب قبول

χ2

df

χ2/df

RMSEA

PNFI

PCFI

IFI

CFI

365/44
394/10
P<0/05

106
120
-

3/44
3/28
>5

0/096
0/093
<0/1

0/680
0/682
>0/5

0/705
0/710
>0/5

0/906
0/906
>/90

0/905
0/905
<0/90

جدول  3نشان میدهد با اصالح مدل اولیۀ اندازهگیری و ساختاری ،شاخصهای برازندگی بهدست آمده
که از برازش قاب قبول مدل با دادههای گردآوریشده حمایت کردند.
جدول  .4بارهای عاملی مدل اندازهگیری پژوهش
متغیرها
اجتناب رفتاری
پریشانیگریزی
تعویق
حوا پرتی
ان ار /سرکوبی
تحم پریشانی
حساسیت بینفردی
دوسوگرایی بینفردی
پرخاش ری
نیاز به تأیید اجتماعی
عدش جامعهپذیری
عدش پذیرش
رفتار هدفمند
کنترل ت انه
آگاهی هیجانی
دسترسی محدود به راهبردها
وضوح هیجانی

b

β

S.E

C.R

1/000
1/213
0/386
0/592
0/264
1/032
1/000
0/840
0/505
0/865
0/894
1/000
0/684
1/090
0/457
1/396
0/705

0/909
0/895
0/684
0/783
0/297
0/856
0/868
0/763
0/623
0/822
0/774
0/748
0/699
0/858
0/394
0/847
0/629

0/060
0/030
0/035
0/055
0/059
0/065
0/043
0/058
0/064
0/063
0/082
0/077
0/103
0/073

20/064
13/026
17/058
4/822
17/57
13/025
11/664
14/926
13/928
10/786
13/363
5/945
13/601
9/677
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جدول  4نشان میدهد همۀ نشان رهای مدل اندازهگیری از توان الزش برای اندازهگیری متغیرهای م نون
پژوهش حاضر برخوردارند.
جدول  .5ضرایب مسیر کل ،مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش
ضرایب مسیر کل
اجتناب تجربی -اندیشهپردازی خودکشی
دشواری در تنظیم هیجان -اندیشهپردازی خودکشی
ضرایب مسیر مستقیم
اجتناب تجربی -اندیشهپردازی خودکشی
دشواری تنظیم هیجان -اندیشهپردازی خودکشی
دشواریهای بینفردی -اندیشهپردازی خودکشی
اجتناب تجربی -دشواریهای بینفردی
دشواری تنظیم هیجان -دشواریهای بینفردی
ضرایب مسیر غیرمستقیم
اجتناب تجربی -اندیشهپردازی خودکشی
دشواری در تنظیم هیجان -اندیشهپردازی خودکشی

b

β

S.E

Sig

-0/377
3/093

-0/221
0/486

0/062
0/055

0/01
0/01

b

β

S.E

Sig

-0/489
2/543
0/564
0/199
0/976

-0/287
0/399
0/191
0/344
0/453

0/064
0/064
0/054
0/043
0/184

0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

b

β

S.E

Sig

0/112
0/551

0/066
0/086

0/027
0/035

0/003
0/006

جدول  5نشان میدهد ضریب مسیر ک بین اجتناب تجربی و اندیشهپردازی خودکشی (،β=-0/221
 )P=0/01و دشواری در تنظیم هیجان و اندیشهپردازی خودکشی ( )P=0/01 ،β=0/486در سطح 0/01
معنادار است .ضریب مسیر مستقیم بین دشواریهای بینفردی و اندیشهپردازی خودکشی (،β=0/191
 ،)P=0/01اجتناب تجربی و دشواریهای بینفردی ( )P=0/01 ،β=0/344و دشواری در تنظیم هیجان و
دشواریهای بینفردی ( )P=0/01 ،β=0/453در سطح  0/01معنادار بود .ضریب مسیر غیرمستقیم بین
اجتناب تجربی و اندیشهپردازی خودکشی ( )P=0/003 ،β=0/066و دشواری در تنظیم هیجان و
اندیشهپردازی خودکشی ( )P=0/006 ،β=0/086در سطح  0/01معنادار است.
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جامعه
پذیر
ی

نیاز به

پرخا

دوسو

تأیید

شگر

گرایی

تحمل
پریشانی

حساسیت

حواس

انکار

پرتی
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تعویق

پریشانی
گریزی

اجتناب
رفتاری

ی

0/34

بینفردی

تجربی

0/19

دشواریهای

اجتناب

اندیشهپردازی

دشواری

خودکشی

تنظیم هیجان
0/45

وضوح هیجانی

دسترسی محدود

آگاهی هیجانی

کنترل تکانه

رفتار هدفمند

عدم پذیرش

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد دشواریهای بینفردی ،رابطۀ بین اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با
اندیشهپردازی خودکشی را واسطهگری میکند .نتایج پژوهش حاضر درخصوص رابطۀ غیرمستقیم اجتناب
تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با اندیشهپردازی خودکشی بهوسیلۀ دشواریهای بینفردی با نتایج
پژوهشهای زمستانی ،یوسفی و کشاورزی ( )1394سپنرینژاد و حاتمیان ( ،)1397نجفی و هم اران
( ،)1398استپ و هم اران ( ،)2008الیس و رافینو ( ،)2016دی ا و کسیدی ( ،)2011راجاپا  ،گاالگر و
میراندا ( ،)2012گرهارت و هم اران ( ،)2014لوی-بلز و هم اران ( ،)2019نیاکسیو و هم اران ( )2018و هر
و هم اران ( )2013همراستا است.
در نظریۀ ال وهای کارکردی درونی ،انسانها با نیازهای ارتباطی پایه برای ش دادن پیوند قوی با یک
موضوع دلبست ی که امنیت ،صمیمیت و حمایت را فراهم میکند ،هدفگذاری شدهاند (اصالنی ،اس ندری و
برجعلی .)1398 ،براسا نظریۀ ال وهای کارکردی درونی ،افراد ناایمن بهواسطۀ سازوکارهای دفاعی اجتنابی
از پردازش اطالعات اجتماعی که بالقوه دردناک ادراک میشوند و رنج روانشناختی دربردارد ،اجتناب
میکنند .راهبرد تنظیم هیجانی و انعطافناپذیری شناختی که بهواسطۀ توجه برگردانی ،محدودساختن حافظه
و سرکوب شناختی و هیجانی از فرد در برابر هیجانهای درهمش ننده و منفی دفاع میکند (ون ووردن و
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رابطۀ اجتناب تجربی ...

هم اران .)2015 ،پذیرش موقعیتهای اجتماعی منفی موجب توجه به نشانههای اجتماعی و واکنشدهی
هیجانی به این موقعیتها و تنظیم هیجانی و پاسخدهی انعطافپذیرانهتر نسبت به موقعیت میشود .بهواسطۀ
کاهش آشفت ی ،اجتناب ،سوگیریهای بینفردی و ادراک تندید ،اضطراب اجتماعی بهدلی نیاز به تأیید
اجتماعی ،پرخاش ری که دفاع از خود در برابر تندید خودپنداره است ،عدش کنترل ت انه و بالت لیفی و
دوسوگرایی در روابط بینفردی ،افزایش پذیرش در روابط بینفردی ایجاد میشود و بدینترتیب فرد
جامعهپذیری بیشتری از خود در عوض اجتناب از روابط بینفردی نشان میدهد (لیندسای ،یانگ ،براون،
اسمیت و کرسول2019 ،؛ تانگ و اس یمیت2017 ،؛ گاروفال ،ولوتی ،زاواتینی و کاسون2017 ،؛ استوک و
اسپورر.)2002 ،
اجتناب تجربی بهعنوان راهبرد تنظیم هیجانی ناسازگارانه درنظر گرفته شده است که رفتارهای اجتنابی و
رفتارهای گسسته برای گریز ،اجتناب یا تعدی تجربههای هیجانی ناخواسته را دربرمیگیرد (ویس ،گراتز و
الوندر .)2015 ،برخی از پژوهشها نشان دادهاند که تا زمانی که اجتناب از تجربههای درونی ناخواسته به
نشود ،مش ساز نیست (دورس ی،
یک ال وی انعطافناپذیر از تجارب و پاسخدهی به آنها تبدی
پارگامنت ،وونگ ،اکسالین .)2016 ،عمل رد اجتناب تجربی ،کنترل یا بهحداق رساندن تأثیر تجارب آزارنده
است و میتواند آرامش فوری و کوتاهمدت ایجاد کند که به ش منفی رفتار را تقویت میکند .این اجتناب،
زمانی مش زا خواهد شد که با عمل رد روزانه و دستیابی به اهداف زندگی شخص تداخ کند (ایفرت و
هم اران.)2009 ،
اجتناب تجربی مانع از آگاهی و پذیرش موقعیتهای بینفردی ،پرخاش ری و خصومت ،سوءظن ،عدش
جامعهپذیری و کنارهگیری عاطفی ،انتظارات و ادراکات منفی از دی ران ،گوش به زندگی و سوگیری توجه،
حساسیت و قضاوتهای ارزیابانه نسبت به خود و واکنشپذیری هیجانی در موقعیتهای اجتماعی میشود
(لیندسای و هم اران2019 ،؛ کویینالن و هم اران2018 ،؛ گرهارت و هم اران .)2014 ،عدش جامعهپذیری
بر توانایی صمیمیت در موقعیتهای بینفردی و سازگاری فرد تأثیر میگذارد که موجب افزایش حساسیت
بینفردی و تر از طردشدن باال و ناتوانی در ابراز وجود میشود که متعاقباً بر حس عاملیت و شایست ی اثر
میگذارد و نیاز به تأیید اجتماعی در فرد ناکاش میماند و آسیبپذیری او را افزایش میدهد (ناتولی ،نلسون،
لن و و هوپریچ2016 ،؛ استپ و هم اران.)2008 ،
دوسوگرایی این افراد ناشی از تمایلشان به برقراری ارتباط با دی ران و همزمان بیاعتمادی آنها به
دی ران و بدبینیشان به روابط ناشی میشود که درننایت بهدلی عدش جامعهپذیری موجب افسردگی و
خودکشی برای فرار از مش الت بینفردی و انتقال پریشانیشان میشود (استپ و هم اران .)2008 ،در یک
جمعبندی باید گفت دشواریهای بینفردی که تحت تأثیر اجتناب تجربی و راهبردهای تنظیم هیجانی و
شناختی در این افراد قرار دارد (کویینالن و هم اران ،)2018 ،سبب پاسخدهی هیجانی با راهبردهای اجتنابی
نظیر پرخاش ری و خودکشی به موقعیت میشود (کال ارنی ،پورتر و راچ.)2012 ،
یک فرایند تحولی بننجار فرصتهای تحولی را برای انسجاشدادن یادگیریهای اجتماعی و ش گیری
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ال وهای شناختی ،عاطفی و رفتاری کارآمد در فرد فراهم میسازد که موجب رشد منارت خودتنظیمگری در
افراد میشود (مککری و کاستا .)2003 ،ظرفیت خودتنظیمی و توانایی بهدستآوردن کنترل آگاهانه بر
ت انهها و پرهیز از ارضای نیازها و تمایالت آنی رخدادی انطباقی است که افراد را قادر میسازد در رفتارهای
هدفگرا درگیر شوند و پیامدهای بلندمدت مطلوبی را برای آنها رقم میزند .علیرغم توانایی انسان برای
تنظیم خود ،بسیاری از مش الت رفتاری و اجتماعی ،ناشی از ناپدیدشدن داممی خودکنترلی است (هاگر ،وود،
استیف و چاتزیسارانتیس .)2010 ،ح مش الت درونفردی و بینفردی از جمله کارکردهای هیجانها
برشمرده شده است (کان ،باالز  ،کاپیتانی ،اربن ،دموترووی س .)2010 ،نقص در تنظیم هیجان ،عاملی
کلیدی برای کارکردهای فرد و رشد اجتماعی افراد محسوب میشود (دوالر و کال ینس.)2020 ،
برقراری روابط بینفردی مطلوب مستلزش شناخت صحیح هیجانهای خود و دی ران است (بشارت و
هم اران .)1392 ،وضوح هیجانی ،فنم و آگاهی از تجارب هیجانی تعریف شده است (روبینستین و هم اران،
 )2015که قدش اول در تعیین چ ون ی تنظیم هیجان و مقابله با آن است (باتلر و هم اران )2018 ،و موجب
راهبردهای تنظیم هیجانی سازگارانه میشود (روبینستین و هم اران .)2015 ،اجتناب از تجارب هیجانی که از
عدش پذیرش تجارب هیجانی خود بدون قضاوت آنها و توجه هدایتشده به حالتهای درونی ناشی میشود،
آگاهی هیجانی را کاهش میدهد (مور ،برودی و دیربرگر .)2009 ،افراد دارای آگاهی هیجانی اطالعات
متمایز و سازمانیافتهتر و ظرفیت توجنی بیشتری را در درک تجارب پیچیدۀ هیجانی خود نشان میدهند که
راهبردهای مقابلهای سازگارانهتری را در پاسخ به بران یخت یهای هیجانی شدید موجب میشود
(اسزکزی یت ،بوکنی و بازینس ا .)2012 ،در فرایند پذیرش هیجانهای منفی و مقابله با آنها ،قب از هر
چیز ،محتویات نامطلوب و ناخوشایند هیجانها برای دستیابی به پاسخدهی هیجانی مناسب باید مدیریت شود
(پریداتو ،دیوید و مافی .)2020 ،افراد دچار دشواریهای تنظیم هیجانی تمای شدیدی به تجربۀ هیجانهای
منفی دارند (محمدخانی ،عباسی ،پورشنباز ،محمدی و فاتحی)2016 ،؛ بهطوریکه قادر به کنترل آن بهدلی
فقدان منارتهای الزش برای مدیریت و تنظیم این هیجانهای شدید منفی نیستند (هیلت ،هانسون و
پوالک.)2011 ،
عمل رد ناموفق در تعامالت اجتماعی درنتیجۀ تنظیم ناکافی پاسخهای هیجانی و دید بسیار منفی به خود
ایجاد میشود (افروز ،قاسمزاده ،تازی ی و دل شاد .)1393 ،نیازهای افراد دچار دشواریهای بینفردی بهاندازۀ
کافی برآورده نشده و همواره ارتباطشان با دی ران در راستای تأیید خودپندارهشان خواهد بود (مکلین،
 .)2007نیاز به تأیید اجتماعی ،اشاره به تالش فرد برای بهدستآوردن موافقت است با تظاهر به این ه او
دارای ویژگیهای مطلوب اجتماعی و جامعهپذیری است که فقدان آن ویژگیهایی همچون اجتناب از روابط
اجتماعی ،تر از دی ران ،بیانن ردن مستقیم احساسات خود و ناتوانی در انتخاب مستقالنۀ اهداف زندگی
است (آفتاب1395 ،؛ زالپور ،شنیدی ،زرانی ،مظاهری و حیدری .)1395 ،عدش تأیید فرد و سرزنش وی از
جانب دی ران در کنار راهبردهای اجتنابی موجب هیجانهای پرشدتی مانند پرخاش ری و خصومت و
همینطور دوسوگرایی بینفردی میشود (آفتاب .)1395 ،به همین دلی  ،این شخص به هر انتقاد یا طرد
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آش اری بسیار حسا است .این افراد ،تر از مواجنه یا ت رار ش ستهای دوران کودکی خود دارند که
منع سکنندۀ اضطراب آنها است .همچنین این تر مم ن است خود را در روابط این افراد با دی ران
نمایان کند و پاسخهای تخریبگرانۀ شدید و پرخاش رانه را بران یزاند (مکلین .)2007 ،افرادی که دارای نیاز
باال برای تأیید اجتماعی و حساسیت بینفردی زیادی هستند ،بیشتر از افراد با نیازهای کمتر برای تأیید
اجتماعی احتمال دارد بهدلی بدتنظیمی هیجانی ،بیثباتی عاطفی یا واکنشپذیری بیشازحد و عصبیت و
پرخاش ری باال و ناتوانی در ارضای نیازهای بین فردیشان به رفتارهای مخرب روی آورند (آفتاب ،کربالیی
محمد می ونی و تقیلو.)1393 ،
براسا نتایج ،از آنجا که نمونۀ مورد بررسی را در پژوهش حاضر افراد غیربالینی تش ی میدادند به
مسئوالن ،بالین ران و درمان ران پیشنناد میشود ،آموزشهای هم انی و همینطور خدمات بنداشت و
سالمت روان را طوری ترتیب دهند که افراد خودکشیگرا با اندیشهپردازی و اقدامات خودکشی بتوانند بهطور
رای ان و بهسنولت از این خدمات بنره گیرند و با سازوکارهای روانشناختی و آمادگیهای این افراد و
همینطور سازوکارهای درمانی متناسب با این عوام خطر به آنها ارامه دهند؛ بهطوریکه بستری را فراهم
بیاورند که آگاهی فرد را از دشواریهای بینفردی و چ ون ی پاسخدهی به آنها باال ببرند و بدینترتیب فرد
بتواند بدون متوس شدن به راهبردهای اجتنابی و راهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانۀ این تجارب ،آنها را
ی پارچه کند و به مقابلۀ سازگار و انطباقی با آنها بپردازد.
اگرچه از جمله قوتهای پژوهش حاضر میتوان به بررسی اندیشهپردازی خودکشی در جمعیت غیربالینی
اشاره کرد ،هر پژوهشی در بطن خود محدودیتهایی دارد .در این پژوهش ،از ابزار خودگزارشی برای
اندازهگیری اندیشهپردازی خودکشی استفاده شد که مم ن است افراد بهصورت آگاهانه و ناآگاهانه سعی در
مطلوب جلوهدادن خود و ان ار می به مرگ و خودکشی کرده باشند .نمونۀ مورد مطالعه در پژوهش حاضر را
افراد غیربالینی تش ی دادند که با وجود این ه براسا پیشینۀ پژوهشی موجود ،لزوش مطالعه در این افراد به
چشم میخورد ،مم ن است این افراد به دالی مختلف از جمله تر از برچسبخوردن ،نداشتن تم ن مالی
و ارادۀ کافی برای درمان به مراکز درمانی و متخصصان روانشنا و روانپزشک مراجعه ن رده باشند که
این امر موجب عدش پذیرش هرچه بیشتر مش الت و ان ار در این افراد شود و بدینصورت نتایج پژوهش را
تحت تأثیر قرار دهد.
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