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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 

difficulties in emotion regulation with suicidal 
ideation. The research method was descriptive-

correlative and based on the purpose, practice and 

statistical population of this study, which included all 
citizens of Karaj in the fall of 2019 with a total of 

124688 people selected by them using a two-stage 

random sampling method with reference to Karaj 
urban area, districts 3 and 7 in the first stage and the 

second stage two Hamoon Boostan in district 3 and 

Nabovvat Boostan in district 7 and finally 270 people 
(125 men, 143 women and 2 unknowns). The study 

instruments included the Emotion Regulation 

Difficulty Scale by Gratz & Roemer (2004) (ERDS); 
the Multidimensional Experiential Avoidance 

Questionnaire by Gámez, Chmielewski, Kotov, 

Ruggero & Watson (2011) (MEAQ); the Inventory of 
Interpersonal Problems-47 by Pilkonis, Kim, Proietti 

& Barkham (1996) (IIP) and the Suicide Cognitions 

Scale by Rudd et al. (2010) (SCS). Structural equation 
modeling was used to analyze the data. In the present 

study, the indirect path coefficient between experience 

avoidance and suicidal ideation (β=0.066, P=0.003) 
and difficulty in emotion regulation and suicidal 

ideation (β=0.086, P=0.006) was positive and 

significant at the 0.01 level. Overall, the present study 
showed that interpersonal difficulties mediated the 

association between experience avoidance and 

difficulties in emotion regulation with suicidal 
ideation. 
Keywords: Experience Avoidance,  Emotion 

Regulation, Suicide, Interpersonal Difficulties. 

 دهیچک

در  یفررد  نیب یها یدشوار یا نقش واسطه نییپژوهش حاضر تعهدف 
 یپرداز شهیبا اند جانیه میدر تنظ یو دشوار یاجتناب تجرب نیب ۀرابط

و براسرا    یاز نوع همبسرت   یفیاست. روش پژوهش توص یخودکش
پژوهش شرام  تمراش شرنروندان     یآمار ۀاست. جامع یهدف، کاربرد
 انینفر است که از م 124،688داد تع هب 1398سال  زییشنر کرج در پا

انتخراب   یا دومرحلره  یتصرادف  یبرردار  بره روش نمونره   یها تعداد آن
شرنر کررج دو    یشرنردار  تیاول، با مراجعره بره سرا    ۀشدند. در مرحل

و بوسرتان   3 ۀدوش بوستان هرامون از منطقر   ۀو در مرحل 7و  3 ۀمنطق
نفرر   270افراد  نین ایاز ب زین تیانتخاب شدند. درننا 7 ۀنبوت از منطق

 ینفر نامعلوش( انتخاب شدند. ابزارهرا  2نفر زن و  143نفر مرد و  125)
گراترز و روممرر    جران یه میدر تنظر  یدشوار ۀپژوهش شام  پرسشنام

(ERDS)یلوسر  یگرامز، چم  یچندبعرد  یاجتناب تجربر  ۀ، پرسشنام، 
-یفررد  نیب یها یدشوار ا ی، مق(MEAQ)کوتوو، راجرو و واتسون 

 یهرا  شرناخت  ا یر و مق (IIP)و بارخراش   یتیپرو م،یک س،یل ونیپ 47
هرا از روش   داده  یر تحل یبرود. بررا   (SCS)رود و هم اران  یخودکش
 Amos-24و  SPSS-22 یافزارها و نرش یمعادالت ساختار یابی مدل

اجتنراب   نیبر  میرمستقیغ ریمس بیاستفاده شد. در پژوهش حاضر، ضر
 ی( و دشوارβ ،003/0=P=066/0) یخودکش یپرداز شهیو اند یتجرب
( β ،006/0=P=086/0) یخودکشر  یپرداز شهیو اند جانیه میدر تنظ

پژوهش حاضرر نشران    ،یطورکل معنادار بود. به 01/0مثبت و در سطح 
 میدر تنظر  یو دشوار یاجتناب تجرب ۀرابط ،یفرد نیب یها یداد دشوار

 .کند یم یگر واسطه یخودکش یپرداز شهیرا با اند جانیه
 ،یخودکشرر جرران،یه میتنظرر ،یاجتنرراب تجربرر :یدیااکل یهااا واژه
 .یفرد نیب یدشوار
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 مقدمه
هزار تا یک میلیون نفر در  800حدود  ومیر مرگسالمت عمومی و عام   ۀی ی از مش الت عمد 1خودکشی

در جمعیت غیربالینی، افراد دچار مش الت (. 2018است )راجرز، رین ر و جوینر، سال در سراسر جنان 
دهند. خودکشی رفتاری  میبیشتری را از خود نشان  ۀگرایان خودکشیو  گر خودتخریبرفتارهای  روان سالمت

است )آفتاب،  اجتماعی و شناختی روان بیولوژی ی، عوام  تعام  ۀکنند منع س پیچیده و چندعلیتی است که
ی ی از  عنوان بهخودکشی  پردازی اندیشهدر میان عوام  مختلف خطر،  (.1398برما  و ابوالمعالی الحسینی، 

(. 2016)مارک و لورین،  رفتار خودکشی درنظر گرفته شده است های کننده بینی پیشنیرومندترین 
 از و دارد خودش کشتن درمورد فرد که شود می گفته باورهایی و اندیشه به دکشیخو پردازی اندیشه
 برای ننایی اقداش شام  اما ،گیرد دربرمی را مالحظه قاب  احساسی تا خودکشی برای دقیق ریزی برنامه

 (.1398مرز، کرمی، مؤمنی و النی،  کوله شود )ب یان نمی خودکشی

کنند )استپ و هم اران،  را در روابطشان با دی ران تجربه می 2فردی بینهای  گرا دشواری افراد خودکشی
باری بر رشد  های دوران رشدی تأثیرات نامطلوب و زیان ، آسیب3رشد خودسازنده ۀ(. براسا  نظری2008
سازی  جمله تجربه، تحم  و ی پارچه نواقصی در ساختار خود از موجبدر دوران تحول دارد و « 4خود»مفنوش 
فردی  خودآگاهی، عاملیت، تداوش و انسجاش خود و ارتباط با دی ران در روابط بین ،عواطفسازی  ی پارچه

ارضای نیازهای  سببدی ران  ۀسازی عشق و عالق درونی وسیلۀ بهشود. حس ارزشمندی و تنظیم عواطف  می
دی ال وهای کارکر ۀ(. براسا  نظری1997شود )پیرلمن،  کودک و فراهم آوردن حس ایمنی هیجانی می

ها که افراد درمورد خود و روابط نزدیک دارند، در دوران  ای از اطالعات، انتظارات و ناایمنی مجموعه ،5درونی
 وخشم  رینظ یمنف یها جانیهبه  ریپذ انعطاف یده پاسخ و میتنظگیرد و ظرفیت تحم  و  رشدی ش   می

 یریپذ جامعهو  یشناخت اجتماع تیدرننا و  رانیدر رابطه با د «خود» ۀتجربو  یفرد نیب یال وها عواطف،
 سمن،یو رو ی؛ فرال2020 ت،یمیاس  و بروک؛ 2019 ،یتیو مک و نگیدارل گودال، ،ی)برود شود یم  یتبد

 (.2014؛ تاس ا، 2015و شارپ،  ی؛ ون ووردن، کالپاکس2019

سرزنش رانه از خود،  یها یابیخودارز ،یفرد نیب یها تیحساسموجب  یمنف یدرون یکارکرد یال وها
را  یاجتماع دییبه تأ ازین حال نیدرعکه  شود یم یتر یمنف ۀخودپندارو  نییپا یست یو حس شا یخودکارآمد

 ها آناست.  یمنف  رانیاز د ادراکشانندارند و   رانینسبت به د یباثبات دگاهیافراد د نیا. دهد یم شیافزا
در  ییدوسوگرا  یدل نیهم به. کنند یم ریتعب ورزانهخصومت را آنان و رفتار دانند یم اعتماد رقاب یغرا   رانید
(. 2012 ن رهوتس،یو و کرمان؛ 2016 ،یفرال و کارانتزا  الت،یگ؛ 2019 ست،) کند یم دایپ شیافزا ها آن
 یفرد نیب یرفتار یبه ال و  رانیو د خود ۀدربار یمنف یادراکات و انتظارات و باورها یطورکل به

                                                 
1. suicide 

2. interpersonal problems 

3. constructivist self development theory 

4. self/ego 

5. internal functional patterns 
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 (.2018 ،یکراو و کاپوت ان،ید نالن،یی)کو شود یم منجرافراد  نیا در ریناپذ انعطاف
اجتناب  یدرون یمنف یها جانیهعواطف و  ۀاز تجرب گرا یخودکش( افراد 1990) ستریمطابق با نظر بوم

وب آن اجتناب و سرک یافراد در تالش برا نیکه ا یعواطف منف نیا حال نیباا(، 1990 ستر،یکنند )بوم یم
 عنوان به 1ی(. اجتناب تجرب2019 آپتر، و یلو و ونیبلز، گو -یقرار دارد )لو یآگاه ۀطیدر دستر  ح ،هستند

 ز،یگر یبراگسسته  یو رفتارها یاجتناب یکه رفتارها هناسازگارانه درنظر گرفته شد یجانیه میراهبرد تنظ
 یال و براسا (. 2015گراتز و الوندر،  س،ی)و ردیگ یدربرمناخواسته را  یجانیه یها تجربه  یتعد ایاجتناب 
وجود انسان است. تالش  ریناپذ اجتنابو  یعیبخش طب ندیناخوشا یتجارب درون یشناخت روان یریپذ انعطاف

 تیدرنناو  دهد یم شیافزا را یجانیه رنج و درد آن، بردننیازب ای کاهش یجا بهتجارب  نیاجتناب از ا یبرا
 (.2019  ز،یکوکروو و چ یم براون، ،شور) شود یم یخودکش موجب
 یو خطر خودکش یو کاهش درد روان یجانیه یۀموجب تخل یجانیه میتنظ ۀنیمناسب در زم ییتوانا

است که خود  ییابتدا اریبس ۀهشداردهند ستمیاز س ی(. عاطفه بخش2019بلز و هم اران، -ی)لو شود یم
 یو واکنش عیسر ی. عاطفه پاسخسازد یم، آگاه کند یمکه در حال خود تجربه  یرا از حالت  رانیشخص و د

آن قرار دارد. وجود و  یدفاع یو سازوکارها  ویا ای خودتحت نظارت  یخودکار است که تا حدود شدت به
خود کرده است و عاطفه  ریخود را درگ یمنم یکه عنصر ذهن سازد یمش ار آ را قتیحق نیشدت عاطفه ا

(. 2014و هافمن،  سیاست )را کننده کمک گذرد یمدر ذهن فرد  آنچهبا آن ظنور کرده و در فنم  هماهنگ
. کند تیریمد را اش یجانیه یخت یبران  دهد یمدارد که به فرد ام ان  اشاره یندیفرابه  یجانیه میتنظ
 میتنظ یها منارت ات،یتجرب ۀآن در هم ریدر انسان و نقش فراگ یجانیه یها واکنش یایپو تیماه  یدل به
 می( تنظ2004(. از نظر گراتز و روممر )2020 نس،یاست )دوالر و کال  یعمل رد روزمره اساس یبرا یجانیه
 یی( توانا3، ها جانیه رشی( پذ2، ها جانیهو فنم  ی( آگاه1است که شام   یچندبعد یمفنوم یجانیه

 ،یمنف یها جانیه ۀو رفتارکردن در تطابق با اهداف مورد نظر در زمان تجرب گرانه ت انش یکنترل رفتارها
 یها پاسخ میدر تنظ ریپذ انعطاف طور به ها تیموقعدرست در  یجانیه میتنظ یاستفاده از راهبردها یی( توانا4
به  ها ییتوانا نیا ۀهم ای کیود هرکمباست.  یطیمح اتیبه اهداف و مقتض یدگیرس منظور به یجانیه

 یمیبدتنظ ،3یاجتماع-یستیز یۀنظر براسا . شود یممنجر  یجانیه یمیبدتنظ ای 2جانیه میتنظ در یدشوار
 یجانیه تیحساس یبرا یستیز یآمادگشیپ دچارکه  یدر افراد ،یجانیه اعتبارساز یب طیو مح یجانیه

 میتنظ یراهبردها یریادگی مسئله نی. اانجامد یم طیشرا و ها نهیزم ۀهم در یمنف عواطف ۀتجرب بههستند، 
 از یمنم جزء شوند، یم تجربه که ییها جانیه ییشناسا ییتوانا. سازد یم دشوارها  آن یبرا را مناسب یجانیه
 یراهبردها عوض در است مم ن که است یرفتار ،یجانیه یمیبدتنظ ییننا. جزء است یجانیه میتنظ
 در یناکارآمدمم ن است به  مناسب یجانیه میتنظ یراهبردها در نقص. دهد رخ مناسب یجانیه میتنظ

                                                 
1. experiential avoidance 

2. emotion regulation difficulty 

3. Biosocial Model 
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 یموجب رفتارها بیترت نیبد( و 2009 ننان،یو ل نیوچای)کرول، ب نجامدیب یمنف ۀعاطف کاهش و تیریمد
 (.2018و روزنتال،   زیرودرفانگ،  و،یاکسی)ن شود یم انهیگرا یخودکش
و  یجانیه یآشفت  ،آن باکه  است یندیفرا یاجتناب تجرب افتندی( در2016) نویراف و سیالراستا،  نیا در
دارد به حس مبرش  یسع یخودکش بهفرد با اقداش  کهیطوربه شود؛ یم عیتسر گرا یخودکشدر فرد  یدرماندگ

 میتنظ یدشوارگرفتند  جهینت( 1397) انیو حاتم نژادیسپنر.  دهد انیخود پا ریناپذ تحم و رنج  یدیناام
از  پردازی خودکشی را دارد. بینی اندیشه پیش توان یتجربو اجتناب  یجانیه یریپذ بیآس عنوان به جانیه

اف ار،  پذیرش به فرد تمای  معنای به که گیرد می قرار اجتناب تجربی در مقاب  پذیرش ها، دیدگاه آن
اماش، م وند حسینی،  است. نجفی، حسینی ها آن از اجتناب برای تالش بدون رفتاری تظاهرات و ها هیجان

شناختی، هیجانی، رفتاری و  ای مقابله های روشاز آنجا که  نشان دادند (1398ی )یرضامحمدصلواتی و 
تننا راه، فرار از رنج  کند می، فرد احسا  شود میبا ش ست مواجه  گرا خودکشیشخص  فردی بین

مزمن به  طور بهمنفی خود  های نهیجابرای مدیریت  ؛ بنابراینو اقداش به خودکشی است ناپذیر تحم 
کننده به  بسیاری از افراد اقداش نشان دادند (1394کند. زمستانی، یوسفی و کشاورزی ) میخودکشی ف ر 

ها  ها و احساسات منفی در آن وجودآمدن هیجان به موجبناپذیری شناختی برخوردارند که  خودکشی، از انعطاف
راجاپا، گاالگر و میراندا از نظر تمای  به خودکشی است.  ترین محرک منم ،شود و همین احساسات می
های منفی حاص   های هیجانی، شناختی و رفتاری ناسازگارانه به هیجان گرا از پاسخ ( رفتار خودکشی2012)

 شود. می
شود )هر،  فردی می های بین دشواری ۀاز سوی دی ر، دشواری در تنظیم تجارب هیجانی موجب تجرب

های ذهنی ناسازگارانه  بازنمایی ،کرنبرگ 1روابط موضوعی ۀبراسا  نظری .(2013روزنتال، گیجر و اری سون، 
شود )کرنبرگ،  ثبات می فردی ناسازگار و بی پذیری منفی و رفتارهای بین از خود و دی ران موجب هیجان

اصطالحی است  3سازی نیز اشاره کرد. مفنوش ذهنی 2ذهن ۀبه نظری توان (. همچنین در این مورد می2004
های ذهنی خود و  شود و ظرفیت فنم حالت شناختی بنیادین را شام  می یندهای رواناای از فر که مجموعه

کند.  ها و رفتارهای خود و دی ران توصیف می ها، هیجان دی ران را به جنت درک و تفسیر شناخت
دهنده را  فردی پاداش شناخت اجتماعی است که تنظیم کارآمد هیجانی و روابط بینسازی ش لی از  ذهنی

 به یمنف یها ن رشانسجاش و ثبات خودپنداره بدون وجود  احسا  بهسازی  شود. ظرفیت ذهنی موجب می
 (.2020کاراچر و برد،  ،ی)ل انجامد یم  رانیخود و د
مشنود  یفرد نیب یها تیموقعدر  یکه در اجتناب از آشفت  زین رانهیناپذ انعطاف یها تالش ن،یا بر عالوه

 یفرد نیب یها یدشوارو  یدفاع یفرد نیب یموجب رفتارها منیناا یدرون یکارکرد یاست، براسا  ال وها
 یجانیه میتنظ ،یدرون یکارکرد یال وها یۀنظر با مطابق(. 2014هورگر و رونان،   ر،یب)گرهارت،  شود یم

                                                 
1. subject relations 

2. Theory of Mind 

3. mentalizing 
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 رشد از مانعو   رانیاز خود و د شده فیتحر یذهن یها ییبازنماو  یمنف یها جانیهسرکوب  موجب یناکاف
 شود یم ها آندر عوض اجتناب از  یفرد نیب یها تیموقعمؤثر با  ۀمقابل یبرا ازین مورد یدرون منابع
 مانع یکرد که اجتناب تجرب یریگ جهینت نی( چن1395راستا، آفتاب ) نیا در(. 2019و شاور،  نسری ولی)م

 ردیگ یم نشئت یاز راهبرد یفرد نیب یها یدشوار نیهمچن. شود یم یزندگ ریناپذ اجتناب راتییانطباق با تغ
و  یافسردگ یها نشانه درازمدتو در  ستا ها تیفعالو  ها خاطرهاف ار،  یآن اجتناب از برخ ۀکه مشخص

 اضطراب را به دنبال دارد.
 ۀتجربو از  اند افتهیندست  یجانیه میتنظ یخود به راهبردها یکه در دوران تحول یراداف رسد یمنظر  به

قادر نخواهند بود  زیخود ن یفرد نیبدر روابط  کنند، یم اجتنابآن  رشیخود در عوض پذ یمنف یها جانیه
 یفرد و نواقص و یریپذ جامعهعدش   یدل بهب ذارند.  شیرا از خود به نما یریپذ جامعهاز  یحاک یرفتار

او در درک و فنم  یبرا یو مش الت یکه موجب دشوار یذهن و شناخت اجتماع یۀنظر براسا 
 دنخواه اش یفردنیب روابط در یرفتار و یجانیه یگرمیخودتنظ به قادر فرد شود، یمدر روابط  شیها جانیه
تر  از طرد شدن خواهد بود   یدل به دییبه تأ ازیو ن تیو مملو از حساس انهیدوسوگرا یآن روابط ماحص . بود
 بیترت نیبد. داد خواهد پاسخ ست،در مواجه با رخدادها ا یاجتناب یا مقابلهکه  یبا پرخاش ر تیدرنناکه 
 یاریمش الت بس که آنجا از یفرد نیب یها یدشوارو  ردیگ یمدر روابط افراد ش    یفرد نیب یها یدشوار
خواهد  یخودکش یپرداز شهیاندو  یدیموجب حس ش ست و ناام تیدرننافرد به همراه خواهد داشت  یرا برا
 یراهبردها و جانیه میتنظ در یدشوار ریتأث تحت که یفرد نیب یها یدشوار رسد یم نظر به رو نیا ازشد. 
 آنچه براسا . دارد یانجیم نقش نیب نیا در و شود یم یخودکش یپرداز شهیاند موجب دارد، قرار یاجتناب

مانند  یبر آن از جمله عوام  فرد رگذاریتأث ییربنایعوام  ز شتریب چههر یها یبررسلزوش  ،گفته شد تر شیپ
. با دیافزا یمو ضرورت پژوهش حاضر  تیبر اهم یتجرب اجتنابو  یفرد نیبو  یجانیه میتنظ یسازوکارها

 صورت بهو هم  میمستق صورت بههم  رهایمتغ نیاز ا کیهر رسد یمبه نظر  شد، مرور آنچهبر  ین اه
 دیشا نیبنابرا ؛اثر داشته باشند یخودکش یپرداز شهیاندبر  یفرد نیب یها یدشوار یگر واسطهبا  میرمستقیغ

و هم  میمستق صورت بههم  جانیه میتنظ در یو دشوار یکرد که در آن اجتناب تجرب یرا طراح یبتوان مدل
 هدف رو، نیاکند. از  ینیب شیپرا  یخودکش یپرداز شهیاند ،یفرد نیب یها یدشوار واسطه به میرمستقیغ

 :بود ریز یۀفرض آزمون حاضر، پژوهش
 یخودکش یپرداز شهیاند با جانیه میتنظ در یدشوار و یتجرب اجتناب نیب ۀرابط یفرد نیب یها یدشوار

 .کنند یم یگر واسطهرا 

 روش
 پژوهش اجرای روش و نمونه آماری، جامعه

سال  پاییزآماری این پژوهش تماش شنروندان شنر کرج در  ۀجامعروش پژوهش توصیفی از نوع همبست ی و 
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ای، با مراجعه به سایت شنرداری  برداری تصادفی دومرحله به روش نمونه نفر بود. 124،688به تعداد  1398
و بوستان نبوت از  3 ۀدوش بوستان هامون از منطق ۀاول و در مرحل ۀدر مرحل 7و  3 ۀشنر کرج دو منطق

مورد  ۀشده، حجم نمون آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهده 15انتخاب شدند. با درنظرگرفتن نسبت  7 ۀمنطق
(. معیارهای خروج از پژوهش 2016نفر برآورد شد )مایرز، گامست و گوارینو،  270مطالعه در پژوهش حاضر 

 ابتالجسمانی و  های ، معلولیتاقامت در شنر کرج تر از دیپلم، ل، تحصیالت پایینسا 18تر از کمشام  سن 
شدن در طول سال گذشته  بستری خاطر وضعیت جسمانی و روانی خود، مزمن، مصرف دارو به های بیماریبه 
و در طول یک سال  درمانی در زمان انجاش پژوهش رواندریافت و  خاطر وضعیت جسمانی و روانی خود به

 بود. گذشته

ها،  ها و توضیح اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه از آن کننده شرکت ۀپس از انتخاب داوطلبان
ها پاسخ دادند. پژوهش ر در زمان  صورت فردی و تننا در حضور پژوهش ر به پرسشنامه ها به کننده شرکت

و هرگونه ابنامات در متن و ها  کننده های احتمالی شرکت ها حضور داشت تا به سؤال ت می  پرسشنامه
ها برای همه  ترتیب شرایط ی سانی برای پاسخ ویی به پرسشنامه ها پاسخ دهد. بدین دستورالعم  پرسشنامه

 .فراهم شد

 سنجش ابزار
 (ERDS) 1جانیه میدر تنظ یدشوار ۀپرسشنام
عدش  ا یمق خرده ششاست که  هیگو 36 شام ( 2004) روممر و گراتز جانیه میتنظ در یدشوار ۀپرسشنام

 یآگاه نداشتندر کنترل ت انه،  یند، دشواردفمدر انجاش رفتار ه یدشوار ،یجانیه یها پاسخ رشیپذ
  رتیل ا یمق کیرا در  یجانیعدش وضوح ه ،یجانیه میتنظ یمحدود به راهبردها یدسترس ،یجانیه
نیحس ان،یدیدر پژوهش خانزاده، سع. کند یم یابی) ارزشهیهم باًی= تقر5تا  ندرت به یلی= خ1) یا درجه پنج
ا  آش ار ساخت که ین مقیا ی، هشت عام  را برایاکتشاف یعامل یج تحلی( نتا1391) یسیو ادر یچار

ه یگو کیتننا  یبارگذار  یدل به ر، یهماهنگ بود و دو عام  د نیشیپ یها ا یمق خردهشش عام  آن با 
 گزارش 88/0تا  86/0ن یب را کرونباخ یآلفا بیضر ابزار نیا یبرا( 1391حذف شدند. خانزاده و هم اران )

 آمد. دست به 86/0ابزار در پژوهش حاضر  نیا یکرونباخ برا یآلفا بیضر. کردند

2یچندبعد یتجرب اجتناب ۀپرسشنام
 (MEAQ) 

است  هیگو 62 شام ( 2011) واتسون و راجرو کوتوو، ،یلوس یچم ،امزگ یچندبعد یتجرب اجتناب ۀپرسشنام
 تحم  ،ی/سرکوبان ار ،ی/فرونشانیپرت حوا  ق،یتعو ،یزیگریشانیپر ،یاجتناب رفتار ا یمق خرده ششکه 
. کند یم یابیارز( صفرمخالفم =  داًیشد تا 5=  موافقم داًیشد از) یا درجه شش  رتیل فیط کی در را یشانیپر

                                                 
1. Emotion Regulation Difficulty Scale (ERDS) 

2. Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire (MEAQ) 
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ابزار  نیا یهمبست و  95/0تا  91/0مختلف  یها نمونهکرونباخ را در  یآلفا بی( ضرا2011) و هم اران گامز
 یو ابوالمعال یمناسب گزارش کردند. جنبش ییاز روا یشاخص عنوان به( r=74/0) عم  و تعند ۀپرسشنامرا با 
 یدییتأ یعامل یو با انجاش تحل ندرا گزارش کرد 89/0کرونباخ  یآلفا بیابزار ضر نیا ی( برا2017) ینیالحس
یشانیپر ،یم نون اجتناب رفتار ریشش متغ یریگ اندازه یالزش برا تیاز قابل نشان رها ۀهم دادند نشان
 یآلفا بی. ضرهستند برخوردار یشانیپر تحم  و یسرکوب ان ار ،ی/فرونشانیپرت حوا  ق،یتعو ،یزیگر

 آمد. دست به 88/0ابزار در پژوهش حاضر  نیا یکرونباخ برا

471-یفرد نیب یها یدشوار اسیمق
 (IIP) 

 پنجاست که  هیگو 47( شام  1996و بارخاش ) یتیپرو م،یک س،یل ونیپ یفرد نیب یها یدشوار ا یمق
 اجتماعی و عدش تأیید به فردی، پرخاش ری، نیاز بین ، دوسوگرایییفرد نیب تیحساس ا یمق خرده
د. پیل ونیس و کن می گیری ( اندازه4تا بسیار زیاد =  صفراز اصالً = )پذیری را در یک طیف لی رت  جامعه

ها در  مقیا  ها و قدرت خرده مقیا  را برای خرده 90/0تا  83/0( ضریب آلفای کرونباخ 1996هم اران )
های  دشواری عنوان شاخصی از روایی واگرای مقیا  را به Iهای محور  های شخصیت از اختالل ز اختاللیتمی
 ۀبا محاسب (1393) لو تقیمحمد می ونی و  در پژوهش آفتاب، کربالیی گزارش کردند. 47-فردی بین

کای  ، مجذور30/2018برابر با  2شاخص مجذور کا فردی های بین عاملی تأییدی مقیا  دشواری تحلی 
و شاخص برازش  077/0برابر با  4خطای میان ین مجذورات تقریب ۀ، شاخص ریش971/1برابر با  3شده نرش

ضریب آلفای کرونباخ . دست آمد به 96/0کرونباخ برای این ابزار و ضریب آلفای  946/0برابر با  5تطبیقی
 دست آمد. به 90/0برای این ابزار در پژوهش حاضر 

6یخودکش یها شناخت اسیمق
 (SCS) 

 بودن،منفور ا یمق خرده سهاست که  هیگو 18 شام ( 2010) هم ارانرود و  یخودکش یها شناخت ا یمق
تا کامالً  1)از کامالً مخالف=   رتیل یا درجه پنج ا یمق کیدر  را بودنح  رقاب یغو  بودنتحم  رقاب یغ

و  97/0و  95/0کرونباخ  یآلفا بی( در پژوهش خود ضر2015) نویراف و سیل. اسنجد ی( م5موافق= 
سالمت  ۀبک و پرسشنام یدیناام ا یمق ،یخودکش یپرداز شهیاند یبک برا ا یمق با یمعنادار یهمبست 

 با( 1397و ثابت ) ی ونیمحمد م ییگزارش کردند. در پژوهش محمودنژاد، کربال یافسردگ یبرا مارانیب
، شاخص 96/125ی مجذور کا برابر با ها شاخصی، خودکش یها شناخت ا یمق یدییتأ یعامل  یتحل ۀمحاسب

                                                 
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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 ن ویی شاخص ،92/0ی برابر با قیشاخص برازش تطب، 90/0ب برابر با ین مجذورات تقریان یم یخطا ۀشیر
و ضریب آلفای کرونباخ ک  مقیا   87/0تطبیقی برابر با  برازش ن ویی و شاخص 92/0برازش برابر با 

خودکشی،  های شناختتأییدی مقیا   عاملی تحلی  ۀآمد. در پژوهش حاضر با محاسب دست به 82/0
خطای میان ین مجذورات  ۀ، ریش60/2شده برابر با  نرش کای مجذور، 07/307مجذور کا برابر با  های شاخص

برابر با  2، شاخص برازش مقتصد هنجارشده726/0برابر با  1، شاخص برازش مقتصد077/0تقریب برابر با 
و ضریب آلفای  941/0و شاخص برازش تطبیقی برابر با  942/0برابر با  3، شاخص برازش فزاینده701/0

 .آمد دست به 94/0کرونباخ برای این ابزار در پژوهش حاضر 

 تجزیه و تحلیل اطالعات
معادالت  یابی مدلآمار توصیفی از جمله میان ین و انحراف معیار و روش  های روشاز  ها دادهتحلی   منظور به

 افزارهای نرشمعادالت ساختاری و  های فرض پیشبه شرط برقراری  4احتمال ۀساختاری و برآورد بیشین
SPSS-22  وAmos-24  .با  چندمتغیریبودن توزیع  بودن و نرمال نرمال های فرض پیشاستفاده شد

با  بین پیشدر بین متغیرهای  8همخطی ۀرابط نبودو  7سیو فاصله منلنوبا 6، کشیدگی5استفاده از چول ی
 بررسی شد. 10و تورش واریانس 9استفاده از ضریب تحم 

 ها یافته
 شناختی توصیف جمعیت( الف

 برای این مطالعه بود. 87/6و انحراف معیار آن  95/28 کننده شرکتدر پژوهش حاضر میان ین سنی افراد 
 50تا  41درصد(  8/4نفر ) 13سال،  40تا  31درصد(  00/17نفر ) 46سال،  30تا  19درصد(  8/74نفر ) 202

نفر  125درصد( سن خود را گزارش ن ردند.  5/1نفر ) 4سال داشتند و  60تا  51درصد(  9/1نفر ) 5سال و 
درصد( جنسیت خود را گزارش  7/0نفر ) 2درصد( زن شرکت داشتند و  0/53نفر ) 143درصد( مرد و  3/46)

درصد( وضعیت  6/2نفر ) 7درصد( غیرشاغ  بودند و  6/39نفر ) 107درصد( شاغ  و  8/57نفر ) 156ن ردند. 
نفر  31رصد( دیپلم، د 1/11نفر ) 30درصد( زیردیپلم،  3/3نفر ) 9اشتغال خود را گزارش ن ردند. تحصیالت 

                                                 
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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 2/5نفر ) 14و  لیسانس فوقدرصد(  8/34نفر ) 94درصد( لیسانس،  3/33نفر ) 90، دیپلم فوقدرصد(  5/11)
 5/51نفر ) 139درصد( تحصیالت خود را گزارش ن ردند. در پژوهش حاضر  7/0نفر ) 2بود و  یدرصد( دکتر

 2/5نفر ) 14درصد( مطلقه شرکت داشتند و  6/5نفر ) 15درصد( متأه  و  8/37نفر ) 102درصد( مجرد، 
 درصد( وضعیت تأه  خود را مشخص ن ردند.

 ها شاخص توصیف( ب

 پژوهش یرهایمتغ انسیوار تورم و تحمل بیضر ،یدگیکش ،یچولگ. 1 جدول

 انسیوار تورم تحمل بیضر یدگیکش یچولگ رهایمتغ

 09/3 323/0 981/0 -026/0 فردی ینبحساسیت 
 18/2 458/0 291/0 -044/0 فردی ینبدوسوگرایی 

 28/2 438/0 931/0 030/0 پرخاش ری
 93/2 341/0 16/1 267/0 نیاز به تأیید اجتماعی

 52/2 396/0 18/1 358/0 یریپذ جامعهعدش 
 55/4 220/0 689/0 404/0 اجتناب رفتاری

 88/4 205/0 -034/0 502/0 گریزی پریشانی
 35/2 425/0 138/0 039/0 تعویق
 78/2 360/0 489/0 610/0 یپرت حوا 

 59/1 627/0 794/0 -043/0 ان ار/ سرکوبی
 18/3 314/0 -242/0 419/0 تحم  پریشانی
 21/2 452/0 -604/0 -303/0 عدش پذیرش
 32/2 430/0 157/0 -123/0 رفتار هدفمند
 21/3 301/0 -075/0 -039/0 کنترل ت انه
 52/1 654/0 -005/0 -036/0 آگاهی هیجانی

 16/3 316/0 -287/0 -357/0 دسترسی محدود به راهبردها
 16/2 463/0 132/0 310/0 وضوح هیجانی

 - - -905/0 212/0 خودکشی پردازی یشهاند

 یها شاخصزیرا  ؛متغیری در پژوهش حاضر نرمال است تک یها دادهتوزیع  دهد یمنشان  1جدول 

نیست. همچنین ارزیابی  ±2 ۀاز محدوداز متغیرهای پژوهش خارج  کداش یچه یدگیو کش یمربوط به چول 
برقرار  بین یشپبودن در بین متغیرهای  خطی هم ۀدهد مفروض یم مقادیر ضریب تحم  و تورش واریانس نشان

 بود.
منلنوبایس نشان داد  ۀارزیابی نمودار هیستوگراش و مقادیر کشیدگی و چول ی اطالعات مربوط به فاصل

 .(298/0و کشیدگی=  667/0)چول ی=  ی چندمتغیری نرمال بودها دهداتوزیع 
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 ها شاخص همبستگی توصیف( ج

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر. 2 جدول
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رهایمتغ

                 - یفرد نیب تی. حساس1
                - 641/0** یفرد نیب یی. دوسوگرا2

               - 518/0** 696/0** یپرخاش ر. 3
              - 577/0** 657/0** 775/0** یاجتماع دییتأ به ازین. 4
             - 682/0** 606/0** 665/0** 747/0** یریپذ . عدش جامعه5
            - 122/0* 240/0** 084/0 220/0** 208/0** یرفتار اجتناب. 6
           - 846/0** 125/0* 315/0** 003/0 281/0** 234/0** یزیگر یشانیپر. 7

          - 681/0** 638/0** 290/0** 233/0** 157/0* 339/0** 326/0** قیتعو. 8
         - 495/0** 704/0** 755/0** 125/0* 188/0** 193/0** 129/0** 185/0* یپرت . حوا 9

        - 325/0** 551/0** 312/0** 352/0** 421/0** 354/0** 346/0** 322/0** 384/0** یسرکوب/ ان ار. 10

       - 270/0** 661/0** 580/0** 756/0** 739/0** 110/0* 222/0** 198/0** 263/0** 123/0* یشانیپر تحم . 11

      - -380/0** -078/0 -231/0** -118/0 -221/0** -209/0** 311/0** 208/0** 311/0** 070/0 299/0** رشیپذ عدش. 12
     - 603/0** -203/0** -071/0 -211/0** -090/0 -038/0 -021/0 327/0** 213/0** 330/0** 237/0** 386/0** هدفمند رفتار. 13
    - 758/0** 712/0** -354/0** -089/0 -270/0** -028/0 -137/0* -180/0** 377/0** 257/0** 457/0** 186/0** 415/0** ت انه کنترل. 14
   - 207/0** 205/0** 242/0** -238/0** -202/0** -320/0** -228/0** -227/0** -285/0** 121/0* 094/0 121/0* 077/0 080/0 یجانیه یآگاه. 15

  - 315/0** 772/0** 684/0** 696/0** -394/0** -056/0 -381/0** -094/0 -160/0* -234/0** 367/0** 159/0* 405/0** 162/0* 344/0** ...محدود یدسترس. 16
 - 556/0** 475/0** 535/0** 454/0** 527/0** -478/0** -019/0 -394/0** -219/0** -424/0** -413/0** 236/0** 057/0 157/0* 023/0 110/0** یجانیه وضوح. 17

 469/0** 600/0** 202/0** 472/0** 380/0** 451/0** -470/0** -074/0 -457/0** -191/0** -311/0** -427/0** 266/0** 124/0* 387/0** 116/0* 274/0** یخودکش. 18
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، اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با فردی ینب های یدشوار یها مؤلفه دهد یمنشان  2جدول 
 مثبت و معنادار داشتند. ۀخودکشی رابط پردازی یشهاند

 و ساختاری یریگ اندازه آزمون مدل( د

 پژوهش یساختار و یریگ اندازه یابی مدل یبرازندگ یها . شاخص3 جدول

 χ2 df χ2/df RMSEA PNFI PCFI IFI CFI یبرازندگ یها شاخص

 905/0 906/0 705/0 680/0 096/0 44/3 106 44/365 شده اصالح یریگ اندازه مدل
 905/0 906/0 710/0 682/0 093/0 28/3 120 10/394 شده اصالح یساختار مدل

 P - >5 <1/0 >5/0 >5/0 >90/ <90/0>05/0 قبول قاب  مقادیر

 آمده دست بهبرازندگی  یها شاخص ،و ساختاری یریگ اندازه ۀبا اصالح مدل اولی دهد یمنشان  3جدول 
 حمایت کردند. شده یگردآور یها دادهبا مدل  قبول قاب که از برازش 

 پژوهش یریگ مدل اندازه یعامل ی. بارها4 جدول

 b β S.E C.R رهایمتغ

 - - 909/0 000/1 اجتناب رفتاری
 064/20 060/0 895/0 213/1 گریزی پریشانی

 026/13 030/0 684/0 386/0 تعویق
 058/17 035/0 783/0 592/0 یپرت حوا 

 822/4 055/0 297/0 264/0 ان ار/ سرکوبی
 57/17 059/0 856/0 032/1 تحم  پریشانی

 - - 868/0 000/1 فردی ینبحساسیت 
 025/13 065/0 763/0 840/0 فردی ینبدوسوگرایی 

 664/11 043/0 623/0 505/0 پرخاش ری
 926/14 058/0 822/0 865/0 نیاز به تأیید اجتماعی

 928/13 064/0 774/0 894/0 یریپذ جامعهعدش 
 - - 748/0 000/1 عدش پذیرش
 786/10 063/0 699/0 684/0 رفتار هدفمند
 363/13 082/0 858/0 090/1 کنترل ت انه

 945/5 077/0 394/0 457/0 هیجانیآگاهی 
 601/13 103/0 847/0 396/1 دسترسی محدود به راهبردها

 677/9 073/0 629/0 705/0 وضوح هیجانی
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متغیرهای م نون  یریگ اندازهاز توان الزش برای  یریگ اندازهنشان رهای مدل  ۀهم دهد یمنشان  4جدول 
 پژوهش حاضر برخوردارند.

 پژوهش یرهایمتغ نیب میرمستقیغ و میمستق کل، ریمس بیضرا. 5 جدول

 b β S.E Sig کل ریمس بیضرا

 01/0 062/0 -221/0 -377/0 خودکشی پردازی یشهاند -اجتناب تجربی
 01/0 055/0 486/0 093/3 خودکشی پردازی یشهاند -دشواری در تنظیم هیجان

 b β S.E Sig میمستق ریمس بیضرا

 01/0 064/0 -287/0 -489/0 خودکشی پردازی یشهاند -اجتناب تجربی
 01/0 064/0 399/0 543/2 خودکشی پردازی یشهاند -دشواری تنظیم هیجان

 01/0 054/0 191/0 564/0 خودکشی پردازی یشهاند -فردی ینب های یدشوار
 01/0 043/0 344/0 199/0 فردی ینب های یدشوار -اجتناب تجربی

 01/0 184/0 453/0 976/0 فردی ینب های یدشوار -دشواری تنظیم هیجان

 b β S.E Sig میرمستقیغ ریمس بیضرا

 003/0 027/0 066/0 112/0 خودکشی پردازی یشهاند -اجتناب تجربی
 006/0 035/0 086/0 551/0 خودکشی پردازی یشهاند -دشواری در تنظیم هیجان

، β=-221/0خودکشی ) پردازی یشهاندضریب مسیر ک  بین اجتناب تجربی و  دهد یمنشان  5جدول 

01/0=P پردازی یشهاند( و دشواری در تنظیم هیجان و ( 486/0خودکشی=β ،01/0=P در سطح )01/0 

، β=191/0خودکشی ) پردازی یشهاندو  فردی ینب های یدشوار. ضریب مسیر مستقیم بین استمعنادار 

01/0=Pفردی ینب های یدشواربی و (، اجتناب تجر (344/0=β ،01/0=P و دشواری در تنظیم هیجان و )

معنادار بود. ضریب مسیر غیرمستقیم بین  01/0( در سطح β ،01/0=P=453/0) فردی ینب های یدشوار

( و دشواری در تنظیم هیجان و β ،003/0=P=066/0خودکشی ) پردازی یشهانداجتناب تجربی و 

  .استمعنادار  01/0( در سطح β ،006/0=P=086/0ی )خودکش پردازی یشهاند
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 پژوهش یساختار مدل. 1 شکل

 گیری نتیجهبحث و 
بین اجتناب تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با  ۀرابط فردی، بین های دشواری پژوهش حاضر نشان داد

غیرمستقیم اجتناب  ۀپژوهش حاضر درخصوص رابط . نتایجکند می گری واسطهخودکشی را  پردازی اندیشه
فردی با نتایج  های بین دشواری یلۀسو بهپردازی خودکشی  تجربی و دشواری در تنظیم هیجان با اندیشه

نجفی و هم اران  ،(1397نژاد و حاتمیان ) ( سپنری1394ورزی )های زمستانی، یوسفی و کشا پژوهش
، گاالگر و جاپا را ،(2011دی ا  و کسیدی ) ،(2016الیس و رافینو ) ،(2008استپ و هم اران ) ،(1398)

هر  و (2018نیاکسیو و هم اران ) ،(2019و هم اران ) بلز-لوی ،(2014گرهارت و هم اران ) ،(2012) میراندا
 .استراستا  ( هم2013و هم اران )
 کیبا  یقو وندیدادن پش   یبرا هیپا یارتباط یازهایبا ن ها انسان، یدرون یکارکرد یال وها یۀدر نظر

و  یاس ندر ،ی)اصالن اند شده یگذار هدف کند، یرا فراهم م تیو حما تیمیصم ت،یکه امن یموضوع دلبست 
 یاجتناب یدفاع یسازوکارها ۀواسط به منیافراد ناا ،یدرون یکارکرد یال وها یۀنظر براسا (. 1398 ،یبرجعل

اجتناب  بردارد،در یشناخت روانو رنج  شوند یمکه بالقوه دردناک ادراک  یاز پردازش اطالعات اجتماع
حافظه  ساختنمحدود ،یتوجه برگردان ۀواسط بهکه  یشناخت یریناپذ انعطافو  یجانیه می. راهبرد تنظکنند یم

)ون ووردن و  کند یمدفاع  یو منف ش ننده درهم یها جانیهاز فرد در برابر  یجانیو ه یو سرکوب شناخت

اجتناب 

 تجربی
 یهایدشوار

 یفردنیب

 اجتناب

 یرفتار

یشانیپر
 یزیگر

 قیتعو
 حواس

 یپرت
 انکار

 تحمل
 یشانیپر

پرخا

شگر

ی

 تیحساس
دوسو

 ییگرا

 به ازین

 دییتأ

جامعه
ریپذ

 ی

دشواری 

 تنظیم هیجان

 یجانیه وضوح محدود یدسترس هیجانی یآگاه تکانه کنترل هدفمند رفتار رشیپذ عدم

پردازی اندیشه

 خودکشی

1
9

/
0

 

34/0 

45/0 
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 یده واکنشو  یاجتماع یها نشانهموجب توجه به  یمنف یاجتماع یها تیموقع رشیپذ(. 2015هم اران، 
 ۀواسط به. شود یم تینسبت به موقع تر رانهیپذ انعطاف یده پاسخو  یجانیه میو تنظ ها تیموقع نیبه ا یجانیه

 دییبه تأ ازین  یدل به یاضطراب اجتماع د،یو ادراک تند یفرد نیب یها یریسوگاجتناب،  ،یکاهش آشفت 
و  یفیکنترل ت انه و بالت ل عدش است، خودپنداره دیتند برابر در خود از دفاع که یپرخاش ر ،یاجتماع
فرد  بیترت نیبدو  شود یم ایجاد فردی بین روابط در پذیرش افزایش ،یفرد نیبدر روابط  ییدوسوگرا
 براون، انگ،ی ،یندسایل) دهد یمنشان  یفرد نیباز خود در عوض اجتناب از روابط  یشتریب یریپذ جامعه
 و استوک؛ 2017 کاسون، و ینیزاوات ،یولوت گاروفال،؛ 2017 ت،یمیاس  و تانگ؛ 2019و کرسول،  تیاسم

 (.2002 اسپورر،
و  یاجتناب یاست که رفتارها هناسازگارانه درنظر گرفته شد یجانیه میراهبرد تنظ عنوان به یاجتناب تجرب

گراتز و  س،ی)و ردیگ یدربرمناخواسته را  یجانیه یها تجربه  یتعد ایاجتناب  ز،یگر یبراگسسته  یرفتارها
ناخواسته به  یدرون یها تجربهاجتناب از  که یزمانکه تا  اند دادهنشان  ها پژوهشاز  یبرخ(. 2015الوندر، 

 ،ی)دورس  ستین ساز مش   نشود،      یتبد ها آنبه  یده پاسخاز تجارب و  ریناپذ انعطاف یال و کی
 آزارنده تجارب ریتأث رساندنحداق  به ای کنترل ،یتجرب اجتناب عمل رد(. 2016 ن،یالکساپارگامنت، وونگ، 

 اجتناب، نیا. کند یم تیتقو را رفتار یمنف ش   به که کند جادیا مدت کوتاه و یفورآرامش  تواند یم و است
و  فرتی)ا کند تداخ  شخص یزندگ اهداف به یابیدست و روزانه عمل رد با که شد خواهد زا مش   یزمان

 (.2009هم اران، 
 عدش سوءظن، خصومت، و یپرخاش ر ،یفرد نیب یها تیموقع رشیو پذ یآگاهمانع از  یتجرب اجتناب

توجه،  یریسوگو  یزندگ به گوش  ران،یاز د یو ادراکات منف تظاراتان ،یعاطف یریگ کنارهو  یریپذ جامعه
 شود یم یاجتماع یها تیموقعدر  یجانیه یریپذ واکنشنسبت به خود و  ابانهیارز یها قضاوتو  تیحساس

پذیری  (. عدش جامعه2014و هم اران، ؛ گرهارت 2018یینالن و هم اران، کو؛ 2019 هم اران، و یندسای)ل
گذارد که موجب افزایش حساسیت  فردی و سازگاری فرد تأثیر می های بین بر توانایی صمیمیت در موقعیت

شود که متعاقباً بر حس عاملیت و شایست ی اثر  فردی و تر  از طردشدن باال و ناتوانی در ابراز وجود می بین
دهد )ناتولی، نلسون،  پذیری او را افزایش می ماند و آسیب عی در فرد ناکاش میگذارد و نیاز به تأیید اجتما می

 (.2008؛ استپ و هم اران، 2016لن و و هوپریچ، 
ها به  آن یاعتماد بیزمان  دوسوگرایی این افراد ناشی از تمایلشان به برقراری ارتباط با دی ران و هم

پذیری موجب افسردگی و  دلی  عدش جامعه ننایت بهدرشود که  شان به روابط ناشی می دی ران و بدبینی
(. در یک 2008شود )استپ و هم اران،  شان می فردی و انتقال پریشانی خودکشی برای فرار از مش الت بین

فردی که تحت تأثیر اجتناب تجربی و راهبردهای تنظیم هیجانی و  های بین بندی باید گفت دشواری جمع
دهی هیجانی با راهبردهای اجتنابی  پاسخ سبب(، 2018دارد )کویینالن و هم اران،  شناختی در این افراد قرار

 (.2012راچ،  شود )کال ارنی، پورتر و نظیر پرخاش ری و خودکشی به موقعیت می
 گیری ش  اجتماعی و  های یادگیریدادن  انسجاش یتحولی را برا های فرصتیند تحولی بننجار ایک فر
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در  گری خودتنظیمکه موجب رشد منارت  سازد میکارآمد در فرد فراهم  یشناختی، عاطفی و رفتار یال وها
آوردن کنترل آگاهانه بر  دست به(. ظرفیت خودتنظیمی و توانایی 2003و کاستا،  کری مک) شود میافراد 
در رفتارهای  سازد میقادر  و پرهیز از ارضای نیازها و تمایالت آنی رخدادی انطباقی است که افراد را ها ت انه
رغم توانایی انسان برای  . علیزند میرقم  ها آنمطلوبی را برای  بلندمدتدرگیر شوند و پیامدهای  گرا هدف

است )هاگر، وود،  خودکنترلیناشی از ناپدیدشدن داممی  ،تنظیم خود، بسیاری از مش الت رفتاری و اجتماعی
ها  فردی از جمله کارکردهای هیجان بین و فردی الت درونمش  ح  (.2010استیف و چاتزیسارانتیس، 

 یعامل جان،یه مینقص در تنظ(. 2010برشمرده شده است )کان، باالز ، کاپیتانی، اربن، دموترووی س، 
 (.2020)دوالر و کال ینس،  شود یمحسوب م افراد یفرد و رشد اجتماع یکارکردها یبرا یدیکل

های خود و دی ران است )بشارت و  مستلزش شناخت صحیح هیجانفردی مطلوب  برقراری روابط بین
فنم و آگاهی از تجارب هیجانی تعریف شده است )روبینستین و هم اران،  ،(. وضوح هیجانی1392هم اران، 

( و موجب 2018ست )باتلر و هم اران، ا ( که قدش اول در تعیین چ ون ی تنظیم هیجان و مقابله با آن2015
(. اجتناب از تجارب هیجانی که از 2015شود )روبینستین و هم اران،  م هیجانی سازگارانه میراهبردهای تنظی

شود،  های درونی ناشی می شده به حالت ها و توجه هدایت عدش پذیرش تجارب هیجانی خود بدون قضاوت آن
نی اطالعات (. افراد دارای آگاهی هیجا2009دهد )مور، برودی و دیربرگر،  آگاهی هیجانی را کاهش می

دهند که  هیجانی خود نشان می ۀتر و ظرفیت توجنی بیشتری را در درک تجارب پیچید یافته متمایز و سازمان
شود  های هیجانی شدید موجب می تری را در پاسخ به بران یخت ی ای سازگارانه راهبردهای مقابله

ها، قب  از هر  منفی و مقابله با آن های (. در فرایند پذیرش هیجان2012)اسزکزی یت، بوکنی و بازینس ا، 
دهی هیجانی مناسب باید مدیریت شود  ها برای دستیابی به پاسخ چیز، محتویات نامطلوب و ناخوشایند هیجان

 های هیجان ۀتجرب شدیدی به تمای  هیجانی های تنظیم (. افراد دچار دشواری2020)پریداتو، دیوید و مافی، 
دلی   که قادر به کنترل آن به طوری به ؛(2016پورشنباز، محمدی و فاتحی،  دارند )محمدخانی، عباسی، منفی

های شدید منفی نیستند )هیلت، هانسون و  های الزش برای مدیریت و تنظیم این هیجان فقدان منارت
 (.2011پوالک، 

ی به خود های هیجانی و دید بسیار منف تنظیم ناکافی پاسخ درنتیجۀعمل رد ناموفق در تعامالت اجتماعی 
 ۀانداز فردی به های بین (. نیازهای افراد دچار دشواری1393زاده، تازی ی و دل شاد،  شود )افروز، قاسم ایجاد می

لین،  شان خواهد بود )مک کافی برآورده نشده و همواره ارتباطشان با دی ران در راستای تأیید خودپنداره
این ه او  به تظاهر با است موافقت آوردن دست به برای دفر تالش به اشاره ،تأیید اجتماعی به (. نیاز2007
 روابط از همچون اجتناب هایی پذیری است که فقدان آن ویژگی مطلوب اجتماعی و جامعه های ویژگی دارای

 زندگی اهداف ۀمستقالن انتخاب در ناتوانی و خود احساسات مستقیم ن ردن بیان دی ران، از تر  اجتماعی،
عدش تأیید فرد و سرزنش وی از  .(1395پور، شنیدی، زرانی، مظاهری و حیدری،  زال ؛1395 آفتاب،)است 

های پرشدتی مانند پرخاش ری و خصومت و  هیجان موجبجانب دی ران در کنار راهبردهای اجتنابی 
دلی ، این شخص به هر انتقاد یا طرد  همین به (.1395شود )آفتاب،  فردی می طور دوسوگرایی بین همین
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های دوران کودکی خود دارند که  تر  از مواجنه یا ت رار ش ست ،اری بسیار حسا  است. این افرادآش 
. همچنین این تر  مم ن است خود را در روابط این افراد با دی ران استها  اضطراب آن ۀکنند منع س

 نیاز دارای که (. افرادی2007لین،  شدید و پرخاش رانه را بران یزاند )مک ۀگران های تخریب نمایان کند و پاسخ
 تأیید برای کمتر افراد با نیازهای ، بیشتر ازهستند فردی زیادی اجتماعی و حساسیت بین تأیید برای باال

ازحد و عصبیت و  بیش پذیری واکنش یا عاطفی ثباتی دلی  بدتنظیمی هیجانی، بی به دارد احتمال اجتماعی
، کربالیی روی آورند )آفتاب رفتارهای مخرب شان به های بین فردیپرخاش ری باال و ناتوانی در ارضای نیاز

 (.1393، لو محمد می ونی و تقی
به  دادند میمورد بررسی را در پژوهش حاضر افراد غیربالینی تش ی   ۀنمون که آنجا از ،براسا  نتایج

خدمات بنداشت و  طور همینهم انی و  های آموزش، شود مین، بالین ران و درمان ران پیشنناد مسئوال
 طور بهو اقدامات خودکشی بتوانند  پردازی اندیشهبا  گرا خودکشیسالمت روان را طوری ترتیب دهند که افراد 

این افراد و  های آمادگیو  شناختی روانسازوکارهای سنولت از این خدمات بنره گیرند و با  رای ان و به
فراهم بستری را  که طوری به ؛ارامه دهند ها آنخطر به  متناسب با این عوام  درمانیسازوکارهای  طور همین

فرد  ترتیب بدینباال ببرند و  ها آنبه  دهی پاسخو چ ون ی  فردی بین های دشواری ازبیاورند که آگاهی فرد را 
را  ها آن ،این تجارب ۀراهبردهای تنظیم هیجانی ناسازگارانو  راهبردهای اجتنابی شدن به متوس بتواند بدون 

 بپردازد. ها آنسازگار و انطباقی با  ۀپارچه کند و به مقابلی 
خودکشی در جمعیت غیربالینی  پردازی اندیشهبه بررسی  توان میپژوهش حاضر  های اگرچه از جمله قوت

از ابزار خودگزارشی برای  ،دارد. در این پژوهش هایی محدودیتهر پژوهشی در بطن خود اشاره کرد، 
آگاهانه و ناآگاهانه سعی در  صورت بهخودکشی استفاده شد که مم ن است افراد  پردازی اندیشه گیری اندازه

مورد مطالعه در پژوهش حاضر را  ۀنمون دادن خود و ان ار می  به مرگ و خودکشی کرده باشند. مطلوب جلوه
ش مطالعه در این افراد به لزو ،پژوهشی موجود ۀبراسا  پیشین این هکه با وجود  دادندافراد غیربالینی تش ی  

تم ن مالی  نداشتنخوردن،  مم ن است این افراد به دالی  مختلف از جمله تر  از برچسب خورد، میچشم 
مراجعه ن رده باشند که  پزشک روانو  شنا  روانن اکافی برای درمان به مراکز درمانی و متخصص ۀو اراد

نتایج پژوهش را  صورت بدین ار در این افراد شود و این امر موجب عدش پذیرش هرچه بیشتر مش الت و ان
 .دهدتحت تأثیر قرار 

 منابع
 هرای  سربک  براسرا   افرراد  شخصری  برین  مشر الت  بینری  (. پیش1398اصالنی،  .، اس ندری، ح.، و برجعلی، ا. )

 شناسری  رواناندیشره و رفترار در    ۀفصلنامتنران.  شنر زوجین در خود شفقت ای واسطه نقش به توجه با دلبست ی
 .37-46 ،(52)14بالینی. 
تنظیم خلق بر خودپنرداره   های منارت(. اثربخشی آموزش 1393،  .، تازی ی، ط.، و دل شاد، ئ. )زاده قاسمافروز، غ.، 

 .6-24 ،(3)3 .یادگیری های ناتوانی ۀمجلو کفایت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری. 
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برین اجتنراب تجربری برا افسرردگی و اضرطراب.        ۀدر رابط فردی بین های دشواری گر میانجی(. نقش 1395آفتاب، ر. )
 .521-540 ،(40)10 .کاربردی شناسی روان ۀفصلنام

 عاملی پنج صفات براسا  خودکشی پردازی اندیشه بینی پیش(. 1398آفتاب، ر.، برما ، ح.، و ابوالمعالی الحسینی، خ. )
 .11-24 ،(43)11 .بالینی شناسی روان ۀمجلدفاعی.  سازوکارهای گری واسطه با شخصیت

بین  ۀرابط در هیجانی تنظیم راهبردهای گر میانجی (. نقش1393، ص. )لو تقیآفتاب، ر.، کربالیی محمد می ونی، ا.، و 
 .7-27 ،(32)8 .کاربردی شناسی روان ۀفصلنامزناشویی.  خشونت و مرزی شخصیت

 ۀکننرد  تعردی   نقرش  (.1392) .ش ،پور گرانمایه ع.، و پورنقدعلی، ش.، ،نژاد حبیب  .، ثابت، آقایی ز.، افقی، ش.، بشارت،
 .شناختی علوش های تازه شخصی. بین مش الت و هیجانی ناگویی بین ۀرابط در هیجان شناختی تنظیم راهبردهای

15(4)، 52-43. 
 مبتنری  دیال تی ی رفتاردرمانی سازی ی پارچه (. اثربخشی1398)و النی، ع.  ، خ.،مؤمنی ش.، کرمی، ج.، مرز، کوله ب یان
 ۀمجلر کننرده.   اقرداش  افرراد  در خودکشی به اقداش های ان یزه و شناختی پذیری واکنش کاهش بر ورز شفقت ذهن بر
 .1-26 ،(22)26 شناختی. روانوردهای ادست
 مقیرا   سرنجی  روان هرای  ویژگی و عاملی ساختار(. 1391ف. ) ادریسی، ش.، و چاری، ش.، حسین ش.، سعیدیان، خانزاده،

 .87-96 ،(1)6 .علوش رفتاری ۀمجلهیجانی.  بخشی نظم در دشواری
 پرخاشر ری  و فرردی  بین مش الت ۀمقایس .(1395، خ.، شنیدی، ش.، زرانی، ف.، مظاهری، ش.، و حیدری، ش. )پور زال

 ۀفصرلنام هرا.   رگره  این فاقد افراد و پذیر آسیب بین، خودبزرگ بیمارگون خودشیفت ی های رگه دارای دانشجویان در
 .1-18 ،(22)6 .بالینی شناسی روانمطالعات 

 آمروزش  برا  همرراه  گروهری  رفتراری -شرناختی  درمان (. اثربخشی1394کشاورزی،  . ) و زمستانی، ش.، یوسفی، ن.،
 ،(19)5 .خانواده درمانی روانمشاوره و خودکشی.  به کننده اقداش دختران در خودکشی با مرتبط های مؤلفه بر خانواده
120-107. 
 در تجربی اجتناب و هیجان تنظیم دشواری براسا  خودکشی اف ار بینی پیش (.1397) .پ حاتمیان، ، ش.، ونژاد سپنری

 .39-44 ،(4)13پرستاری،  پژوهش. پرستاران
در  فردی بینپردازی خودکشی و خشونت  بینی ایده (. پیش1397محمودنژاد، ش.، کربالیی محمد می ونی، ا.، و ثابت، ش. )

 ۀمجلر فقردان همردلی.    -هرای تنظریم هیجران و صرفات سرن دلی      آسیب کودکی، دشواری براسا کودکان کار 
 .1-22، (1)25 شناختی. روانوردهای ادست
 اثربخشری  ۀ. مقایسر (1398) ، ع. ش.محمدرضرایی  و ش.، صرلواتی، ش.،  حسرینی،  م ونرد  .،  اماش، ش.، حسینی نجفی،

 نشران ان  دارای نوجوانان در خودکشی اف ار بر لیننان مدل و گرا  مدل بر مبتنی هیجان تنظیم منارت آموزش
 .131-146 ،(54)15 شناختی. روانمطالعات  ۀفصلناممرزی.  شخصیت بالینی
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