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 چکیده

هـای مـذهبی    لـه بـا اسـترس و نگـرش     اجتماعی، شیوه مقاب-روانیهای  های شخصیتی، استرس ویژگیبررسی با هدف پژوهش این   :هدف
 . گواه انجام شدبه بیمارستان امام خمینی شهرستان کرمانشاه و مقایسه آن با گروه کننده  مراجعهکننده به خودکشی  افراد اقدام

 نفـر  120 بـا  ) مرد45  زن و75(کننده به خودکشی   نفر از افراد اقدام  120  که در آن    شاهدی است  - پژوهش حاضر یک طرح مورد     : روش
 بودند مقایسه شناختی با یکدیگر همتا شده برخی متغیرهای جمعیتنظر از گیری در دسترس انتخاب و  با روش نمونهکه گواه از افراد گروه 

نامـه رویـدادهای      پرسـش  نامه شخصـیتی آیزنـک،      فردی، مصاحبه بالینی، پرسش   های    ویژگینامه    پرسشکمک    ها به   ی داده ر گردآو .شدند
های آمـار  از شـاخصگیری  بهرههای پژوهش با  داده. انجام شدهای مذهبی  نامه نگرش   ای و پرسش   های مقـابله   نامه مهـارت   ی، پرسش گزند

 .گردیدندتحلیل دو  خیآزمون و  tتوصیفی، آزمون 
گرایـی،   ی شخصـیتی درون هـا  دارای ویژگـی گـواه  افـراد گـروه   بـیش از  کننـده بـه خودکشـی       که افراد اقدام   ندان داد ـنشها    یافته :ها یافته
شناختی ارزیابی نظر  از  ،  تجربه کرده بودند  را  رویدادهای فشارزای بیشتری    به خودکشی   از اقدام   پیش  پریشی بودند و     رنجوری و روان   روان

و دارای انـد     هکـار بـرد       مسـأله را بـه    ر حـل    ـشـیوه مقابلـه متمرکـز بـ       ، کمتر   های زندگی داشتند    از استرس ناشی  باالتری از میزان فشار روانی      
 . تری بوده اند های مذهبی ضعیف نگرش
 .دهد ساز و آشکارساز روی می  خودکشی در اثر تعامل برخی عوامل زمینه:گیری نتیجه
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مینـه  در ز دو دهـه اخیـر      انجـام شـده     هـای    بازنگری بررسی 
زان ـدهـد کـه میـ       گیرشناسی خودکشی در ایـران نشـان می      همه

ی کــشور   هـا   اسـتان بیشـتر   دام به آن در     ـوع خودکشی و اق   ـشی
اسـت  رو بـه افــزایش      ان  ـان و جوانـ   ـان نوجوانـ  ـویـژه در میـ    هب
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ــمی ــک یاس ــور ، صــانعی و مل ـــی1377، پ ــزی،  و ؛ خزایـ پروی
تـوان   شناسی خودکشی می   طور کلی، در زمینه سبب       به .)1382

 - عوامـل روانـی     و هـای روانپزشـکی     به عواملی ماننــد اخـتالل     
 و سـادوک،    1سـادوک (شناختی اشاره کرد      اجتماعی و زیست  

علمی بـرای  های  انجام بررسی ضرورت  به این ترتیب،     ). 2003
 -روانــی -تیزیســپدیــده ایــن گونــاگون هــای  شناســایی جنبــه

 .رسد اجتماعی ضروری به نظر می
هــای  هــای انجــام شــده در زمینــه ویژگــی بــازبینی بررســی

های مذهبی افـراد  شخصیتی، استرس، شیوه رویارویی و نگرش     
دهد که درصد باالیی از ایـن         کننده به خودکشی نشان می      اقدام

بیشـتر  . های شخصیتی روبرو هستند افـراد با مشکالت یا اختالل   
 اجتمـاعی   –های روانی     ا پیش از اقدام به خودکشی استرس      آنه

هنگـام    بـه  ،بیشتری را در مقایسه با گـروه گـواه تجربـه نمــوده            
 مدار  -های مقابله هیجان    روبروشدن با مشکالت زندگی، شیوه    

؛ محمـدیان،  2003سـادوک و سـادوک،   (گیرنـد    کار مـی      را به 
 ).1375؛ یزدانـی،    1376؛ فردوسـی،    1375؛ کیخاوندی،   1378

انــد کــه عوامــل  هــای انجــام شــده نشــان داده  برخــی پــژوهش
توانند وضعیت سالمت افراد را       فشارزای زندگی به تنهایی نمی    

متغیرهـــایی ماننـــد الزم اســـت بینـــی کننـــد و  تبیـــین و پـــیش
هـای    ای، شـبکه حمایـت اجتمـاعی و جنبـه           های مقابلـه    مهارت

؛ 2000 ،3پـاتریس و   2کـاترین (را نیـز در نظـر گرفـت         شناختی  
 ).1376محمدخانی و پورشهباز، ذوالفقاری، 
ی مـذهبی   باورهاارتباط  دهنده   های انجام شده نشان     بررسی

کاهش احتمال اقدام بـه خودکشـی در پیـروان واقعـی ادیـان      با  
، به نقل از    1991( و همکاران    4نربرای نمونه گارت  . اند  بودهالهی  

باورهای ن  ـی ب ،دوازده پژوهش در بازبینی   ) 1374غباری بناب،   
ــ ـــودکشی همبستگـــی و خـــمذهب ــدی ـی منف . گــزارش کردن

میـان  یـین رابطـه     پژوهش حاضـر در ایـن راسـتا و بـا هـدف تع             
هـای    های مقابله و نگرش     های شخصیتی، استرس، شیوه     ویژگی

کننده و مقایسه آن بـا گـروه       مذهبی با خودکشی در افراد اقدام     
 . انجام شده استگواه 

 
  روش

نگـر   گذشـته و   شاهدی   –موردبررسی   پژوهش حاضر یک  
به  شی ارجاعـی ـه خودک ـکننده ب   راد اقدام ـر از اف  فـ ن 120 .است

 مرکــز اورژانــس بیمارســتان امــام خمینــی شهرســتان کرمانشــاه 
) گـواه گـروه   ( نفر از جمعیت عادی      120 و   ) مرد 45 زن و    75(

متغیرهای جنس، سـن و تحصیالت با یکدیگر همتـا         نظر  که از   

انتخــاب و   در دسـترس    گیری   روش نمونه کمک    بهد  شده بودن 
نامـه    از مصـاحبه بـالینی، پرسـش      گیـری     بهـره طی دو مرحله بـا      

ــی ــای  ویژگ ــته ــناختی، پرســش  جمعی ــه ویژگــی  ش ــای  نام ه
نامـه    ، پرسـش  )1975،   و آیزنـک   6آیزنک (5شخصیتی آیزنک 

ــدگی ــدادهای زن ــه نقــل از 1971( پیکــل و همکــاران 7روی ، ب
 و  9 بیلنگـز  8ای های مقابله  نامه مهارت   سش، پر )1372پورشهباز،  

نامــه  و پرســش) 1372، بــه نقــل از پورشــهباز، 1981 (10وسمــ
ــ نگــرش ــه نقــل از 1352(ز و همکــاران ـهــای مــذهبی گلری ، ب
 .شدندبررسی و مقایسه ) جا همان

 :عبارت بودند ازابزارهای پژوهش 
،  و آیزنــکآیزنــک(نامــه شخصــیت آیزنــک  پرســش -1
ــن پرســش :)1975 ــه  ای ــاس پرســش و  90دارای نام ــار مقی چه
ریشی و دروغگویی است    ـپ وری، روان ـرنج ی، روان ـگرای برون

بایسـت    آزمـودنی مـی   .سنجد  مید بنیادی شخصیت را     ـ سه بعُ  و
 با پاسـخ بلـی یـا خیـر        ها    پرسشر یک از    ـنظر خود را درباره ه    

 72(براهنی و همکـاران     را  نامه    ران این پرسش  ـدر ای . نشان دهد 
از شــماری  بــر روی  ) 1372، بــه نقــل از پورشــهباز،   1370-

. استنموده  هنجار یابی   )  ساله 12-18(دختران و پسران ایرانی     
های انجام شـده در سـطح بـاالیی         اعتبار و پایایی آن در بررسی     

 ).1378محمدیان و همکاران، (شده است گزارش 
ـ  ـنامه رویـدادهای زندگـ      پرسش -2 کل و همکـاران    ـی پی

ی اسـت کـه   ـداد زندگـ روی70نامه دارای   ن پرسش ـ ای :)1971(
ــ ــیـآزم ــ ودنی م ـــایست رویـب ــیایـداده ــ ه درـ را ک ال ـدو س

 در دو سـتون     هه کـرد  ـاً تجربـ  ـاز آن شخصـ    پـیش    ذشته و یا  ـگ
دادها را از نظــر ـمشــخص و ســپس هــر یــک از رویــجداگانــه 

اس ـزان فشار روانی که به وی وارد کرده است در یک مقیـ       ـمی
) دـاد، شدیـ  ـوسط، زیـ  ـم، متـ  ـهـیچ، کـ   (ای لیکـرت     هپنج گزین 

محتـوایی  روایـی   ر جامعیت و    ـنامه از نظ    این پرسش  .تعیین کند 
ری ـی بیشتـ  ـها، در این زمینـه از کارآیـ         اسـر مقی ـت به سای  ـنسب
را نامـه     روایی این پرسـش   ) 1378(محمدیان   .وردار است ـرخـب

 1  .  گزارش نموده است78/0 و پایایی آن را 82/0
، 1981(ای بیلنگـز و مـوس        های مقابلـه    نامه مهارت   پرسش -3

 عبارت است 19نامه دارای   این پرسش:)1372نقل از پورشهباز،  به
 11بـا   (مسـأله    مقابله متمرکز بر حـل       :که به بررسی دو شیوه مقابله     

_______________________________________ 
1- Sadock 2- Katherine 
3- Patricce 4- Gartner 
5- Personality Characteristics Questionnaire 
6- Eysenk 7- Life Events Scale 
8- Coping Skills Questionnaire 
9- Billings 10- Moos 
 



 

 

. ردازدـپـ   می) عبارتهشت  با  (و مقابله متمرکز بر هیجان      ) عبارت
شمار   به ای  بارت را که نوعی پاسخ مقابله     بایست هر ع    آزمودنی می 

زان استفاده از آن شیـوه بر روی یک مقیـاس          ـبر حسب می  رود    می
، 2=، اغلب اوقات  1=، گاهی 0=هیچ وقت (ای لیکرت    چهار گزینه 

و پایـایی ایـن     روایـی   ) 1372(پورشـهباز   . عالمت بزند ) 3=همیشه
 . گزارش نموده است74/0 و 78/0ترتیب  را بهنامه  پرسش
نامـه دارای      ایـن پرسـش    :سنج مذهبی  نامه نگرش   پرسش -4

 عبارت نگرشی است که آزمودنی باید میزان بـاور خـود را             25
ــه در  ــارت زمین ــا هــر یــک از عب ــاس هفــت  ،ه  روی یــک مقی

 ایــن ذاریـگــ رهـنمــبــرای . ای لیکــرت مشــخص نمایــد گزینــه
) کامالً مخـالف   (یکای از    هر پاسخ آزمودنی نمره   نامه    پرسش

دامنــه تغییــرات نمــرات . یردـگــ مــی) کــامالً موافــق (فــتهتــا 
 در نوسـان  175 تا حداکثر 25طور نظری از حداقل    آزمودنی به 
نمـره  . )1353، بـه نقـل از گلریـز،         1353براهنـی،    (خواهد بـود  

تر اسـت اعتبـار ایـن     باورهای مذهبی قوی به معنی داشتن    باالتر  
به نقـل    ،1960(پورت  ـون آل ـهمبستگی با آزم  به روش   آزمون  

نامـه    ایـن پرسـش   . دست آمده است   ه ب 80/0برابر با   ) جا  هماناز  
کـار    بـه )  عادی و مذهبی   های  گروه(های شناخته شده     هگرودر  

دار بـوده    دو گـروه معنـی    های    نمرهشده و تفاوت میانگین     برده  
بـین دو گـروه تفـاوت       تواند    مینامه    پرسشبه بیان دیگر     ؛است

 ).1353گلریز، (بگذارد 
تـوجه به حساس بـودن نگـرش مـذهبی نسـبت بـه فشـار                اب

ــاعی  ــخ   اجتم ــی پاس ــودن برخ ــی ب ــال غیرواقع ــا و احتم ، از ه
نامـه   خود در برگـه پاسـخ     نام  ها خواسته شد از نوشتن        آزمودنی

 .خوداری کنند
 شناختی جمعیتهای  ویژگینامه   پرسش-5
بــر پایــه معیارهــای  ســاختاریافته نیمــه مصــاحبه بــالینی -6

 DSM-IVتشخیصی 
ــ  ــژوهش ح ــرای پ ــدر اضر ـاج ــام ـدو م ــدرحله انج در . ش

ــ ــیله نخســت ـمرح ــای  ویژگ ــه ــــشن تـجمعی ـــی افـاخت راد ـ
رح ــشی تـوسط یکــی از همکـاران طــ        ـکننده به خـودک    اقدام

ای کـه مـرتبط بـا        نامه  در پرسش ) کارشناس روانشناسی بالینی  (
در . گـردآوری گردیـد   اهـداف پـژوهش تــدوین شـده بـود،         

یک مصاحبه بـالینی    ،  اقدامات درمانی انجام  حله دوم پس از     مر
ــه ـــه نیم ــای تشخیصــی   ساختـاریافت ــه معیاره ــر پای  DSM-IV ب

) کارشناسان ارشـد روانشناسـی بـالینی      (تـوسط همکاران طرح    
که ضمن آن هدف از اجـرای پــژوهش، چگـونگی           انجام شد   

 طـور کلـی    بودن اطالعات و به    ، محرمانه ها  پرسشدهی به    پاسخ

ــ  هــای آزمــون  ادهـه توضــیحی کــه بــه فهــم درســت مــ ـهرگون
کننـده   در صـورتی کـه فــرد اقـدام    . داده شـد  ،کـرد  کمک می 

ــ ـــوافقت خـم ـــ ـــرای شـود را ب ـــرکت در پـ ـــژوه الم ـش اع
ترتیب در اختیـار وی قـرار        های مربوطه به    نامه  ود، پرسش ـنم  می
داده سپس تشـخیص نهـایی توسـط پزشـک معـالج        . گرفت  می
گیــری مشــکالت   پــیبــرای هــای الزم  توصــیهو شــد  مــی
برای گروه گواه نیز مراحـل      . گردید میه  یشناختی آنها ارا   روان

 .یادشده انجام شد
 
 ها  یافته

راد ـهای جمعیت شـناختی، میـانگین سـن افـ     ویژگینظر از  
تــرتیب   زنـان و مـردان بـه      ( سال   4/24کننده به خودکشی      اقدام

% 5/47کننـده مجـرد و         اقـدام   افـراد  %5/52.  بود )8/28 و   4/22
 ابتـدایی،    %2/39وضـعیت تحصـیلی،     نظر  از   .آنها متأهل بودند  

ــ%2/24 دبیرســتان و %3/12 راهنمــایی، 3/23% ـــ دیپل . ودندـم ب
 %3/12 بیکــار و %7/30دار،  هــــکننــده خان ان اقــدامـ زنــ56%

 %8/37کننـده بـه خودکشـی،         مـردان اقـدام   . آموز بودنـد   دانش
 از کل   %45. آمـوز بودنـد  دانش %3/13اغل و    شـ %9/48بیکار،  
)  مـردان  %9/28 زنـان و     %7/54(کنندگـان به خودکشـی        اقـدام

مقـدار   مصرف    با %2/29خودسوزی،  به روش   در هر دو جنس     
خـوردن مـواد سـمی      به روش    آنان   %8/25زیاد مواد دارویی و     

افـراد مـورد بررسـی، انگیـزه        . اقدام به خودکشی کـرده بودنـد      
 مشکالت زناشویی،   %7/36ترتیب   ه خودکشی خود را به    اقدام ب 

شـناختی،    مشـکالت روان   %7/14 مشکالت خانوادگی،    5/32%
ــاطفی،  7/6% ــکالت ع ــادی و  %7/6 مش ــکالت اقتص  %2/4 مش

 .اعتیاد گزارش کرده بودند
 و  هـای شخصـیتی     زمون این فرضیه که بین ویژگـی      برای آ 

دکشی با افراد گـروه    کننده به خو    افراد اقدام ای    های مقابله   شیوه
های پــژوهش نشـان        یافته ،داری وجود دارد   تفاوت معنی گواه  

کننده به خودکشـی نسـبت بـه افـراد گـروه              داد که افـراد اقدام   
و نامه شخصیتی آیزنک      های چهارگانه پرسش    در مقیـاس گواه  
دسـت   بـه باالتـری را های   ای نمره   های مقابله   نامه مهارت   پرسش
ــد  آورده ــان ــه ای ـــژگیو ب هــای شخصــیتی  ن ترتیــب دارای وی
پریشــی و دروغگــویی   رنجـــوری، روان گـــرایی، روان درون

هســـتند و در هنگـــام روبروشـــدن بـــا رویـــدادهای  بیشـــتری 
زای زندگی کمتر از شیوه رویـارویی متمرکـز بـر حـل               استرس

) 1جدول  (گیرنـد     مسأله در مقایسه با افراد گروه گواه بهره می        
 ).>01/0p(دار است  آماری معنینظر  از  این تفاوتو 



 

 

 گواهبه خودکشی با گروه  کننده افراد اقدامای  های مقابله و شیوههای شخصیتی  ویژگیهای  نمره مقایسه -1جدول                                
 گروه گواه کننده خودکشی اقدام

 داری سطح معنی t*نمره  )انحراف معیار(میانگین  )انحراف معیار(میانگین  متغیرها
     های شخصیت ویژگی
 05/0 65/2 )38/6 (34/12 )86/4 (4/10 گرایی برون
 01/0 53/7 )99/5 (34/10 )38/5 (86/15 رنجوری روان
 05/0 87/6 )57/4 (15/6 )84/2 (52/9 پریشی روان

 05/0 02/2 )4/5 (63/10 )65/4 (88/11 دروغگویی
     های مقابله شیوه

 05/0 53/10 )31/5 (92/12 )66/4 (18/6  حل مسألهمتمرکز بر
 05/0 68/4 )79/4 (43/10 )79/4 (91/13 متمرکز بر هیجان

                   * df=119 

 
زنــان و مــردان صــیتی دو گــروه خهــای ش قایســه ویژگــیم

کننده در مقــایسه بـا     نشـان داد که زنان اقدامtآزمون کمک   به
رنجـوری،   های شخصـیتی روان     یژگیدارای و گواه  زنان گروه   

 میـان دو    تفـاوت و  پریشی، و دروغگوئی بیشـتری هسـتند         روان
دیگر، سوی   از   .)>01/0p(دار است    اری معنی ـآمگروه از نظر    

ریشی ـپـ  رنجوری و روان های روان کننده در مقیاس  مردان اقدام 
. )>01/0p(داشـتند   گـواه   داری بـا مـردان گـروه         تفاوت معنـی  

 بـه خودکشـی در مقایسـه        گانکنند اقدامن داد که     نشا tآزمون  
بـا رویـدادهای اسـترس زای       رویـارویی   هنگـام   گـواه   با گـروه   
ایـن  گیرنـد و      بهره مـی  مدار   از شیوه مقابله هیجان   بیشتر  زندگی  

 ).>01/0p(دار است  آماری معنینظر تفاوت از 
کننـده بــه   رضیه کــه افـراد اقـدام  ـون ایـن فـ  ـآزمـ در زمینـه  

در را  زای بیشتری     رویدادهای استرس  ،از اقدام  پیشخودکشی  
دو نیـز      خـی  اند، آزمون  تجربه نموده گواه  مقایسه با افراد گروه     

زای تجربـه    نشان داد که بین میزان فراوانی رویدادهای اسـترس        
داری از لحــاظ  شــده توســط دو گــروه پــژوهش تفــاوت معنــی

زای  سکننده رویدادهای اسـتر     افراد اقدام و  آماری وجود دارد    
انــد  تجربــه نمــودهگــواه بیشــتری را در مقایســه بــا افــراد گــروه 

فراوانـی رویـدادهای    دو    خـی ون  ـچنـین آزمـ    هـم   ).2جدول  (
پـیش  کننده به خودکشی      زنـان اقدام را در   زای زندگی    استرس

از تفـاوت  گـواه نشـان داد و ایـن     زنان گـروه   از از اقدام، بیشتر  
امـا فراوانـی رویـدادهای    . )>01/0p(  بـود  دار معنـی نظر آماری   

کننده بـه خودکشـی بـا     زای تجربه شده بین مردان اقدام     استرس
 .نبوددار  ماری دارای تفاوت معنینظر آاز گواه روه ـردان گـم

کننــده بــه  آزمــون ایــن فرضــیه کــه افــراد اقــدام  زمینــه رد
خودکشی از نظر شناختی ارزیابی باالتری از میران فشار روانی          

نسبت بـه گـروه گـواه    زای زندگی  دهای استرساز رویداناشی  
نشان داد کـه بـین میـزان ارزیـابی رویـدادهای             tدارند، آزمون   

فشـــارزای زنـــدگی در افــــراد دو گــــروه پـــژوهش تفـــاوت 
 بیـان  بـه  . )>01/0p( داری از لحـاظ آمــاری وجـود دارد        معنی

شـناختی  نظـر   کننده به خودکشی از       زنـان و مـردان اقدام   دیگر  
 باالتـری از میـزان فشار روانـی تجربـه شـده نسـبت بـه              ارزیابی

زای زنـدگی را      عوامل استرس  ،داشتهگواه  زنان و مردان گروه     
  ).3جدول (شدیدتر از آنان گزارش کردند 

بـین زنــان و مــردان       « به منظور آزمــون ایـن فــرضیه کـه         
وع و  ـهای شخصیتی، نـ     کننده به خودکشی از نظر ویژگی       اقدام

دادهای فشارزای زندگی، میزان ارزیـابی اسـترس و         ـرویشمار  
داری از  های مقابلـه بـا رویـدادهای فشـارزا تفـاوت معنـی             شیوه

ان داد کـه    ـژوهش نشـ  ـپـ هـای      یافته ،»لحاظ آماری وجود دارد   
هـای شخصـیتی تفـاوت        از نظـر ویژگـی    دو گروه یاد شده     بین  
رویـدادهای  شـمار   داری وجود ندارد، امـا از نظـر نـوع و             معنی

ــارزای زنــ  ـــفش ــدام  ـدگی بی ـــردان اق ـــان و م ــه   ن زن ــده ب کنن
؛ بـه بیـان دیگـر       )>01/0p(اسـت   دار   شی تفـاوت معنـی   ـخودک

از اقـدام بـه خودکشـی       پـیش   کننـده بـه خودکشـی         زنان اقـدام  
و درگیـری بـا همسـر،       کشـمکش   هایی ماننـد     ترتیب استرس  به

 خـانواده یــا  ی تنبیـه بـدنی توســط اعضـا   بســتگان،درگیـری بـا   
حقوق و درآمد و    ناکافی بودن   ، عدم موفقیت تحصیلی،     همسر

کننده بـه     دوری از یک فرد مورد عالقه را بیشتر از مردان اقدام          
نشان داد t   آزمونچنین نتایج هم .خودکشی تجربه کرده بودند

کننـده بـه خودکشـی از نظـر میـزان             که بین زنان و مردان اقدام     
مقابلـه بـا اسـترس      هـای     زا و شـیوه    ارزیابی رویدادهای اسـترس   

 . نداردوجود داری  تفاوت معنی
 تفــاوت  نیــزهــای مــذهبی دو گــروه پــژوهش    نگــرش

کننده در مقایسه بـا       افراد اقدام  ،بیان دیگر به  داشت؛  داری   معنی
بودنـد  تـری    های مذهبی ضعیف    دارای نگرش گواه  افراد گروه   

 ).4جدول (



 

 

 گواهکننده به خودکشی با گروه  زای  زندگی در افراد اقدام یع فراوانی رویدادهای استرس مقایسه توز-2جدول                               
 گروه گواه کننده افراد اقدام

 )%(فراوانی  )%(فراوانی  رویدادهای فشارزای زندگی
نمره 
 داری سطح معنی دو خی

 01/0 83/10 )43/3 (412 )26/4 (512 اخیر
 01/0 13 )32/2 (278 )09/3 (371 مزمن
   )75/5 (690 )35/7 (883 کل

 
 زای زندگی در دو گروه پژوهش برحسب   مقایسه میزان ارزیابی فشار روانی حاصل از رویدادهای استرس-3 جدول                           
 ها جنسیت آزمودنی                           

 گروه گواه کننده افراد اقدام
 )انحراف معیار(میانگین  )انحراف معیار(میانگین  جنس

 tنمره  درجه آزادی
طح س
 داری معنی

 01/0 6/4 74 )4 (12 )41/4 (13/15 زن
 01/0 98/6 44 )53/4 (3/11 )74/6 (24/17 مرد

 
 گواهکننده به خودکشی و گروه  های مذهبی در افراد اقدام  مقایسه نمرات نگرش-4ل جدو                           

 های مذهبی میزان نگرش
 )انحراف معیار(میانگین  ها گروه

 داری سطح معنی tنمره  درجه آزادی

 )63/9 (77/102 کننده اقدام
 )33/15 (31/115 گواه

119 64/7 01/0 

 
 بحث

شد، پـژوهش حاضـر بـه منظـور بررسـی           بیان  که  گونه    همان
ــی  ــین ویژگ ــه ب ــترس   رابط ــدادهای اس ــیتی، روی ــای شخص زا،  ه

کننـده بـه      هـای مـذهبی در افـراد اقـدام          های مقابله و نگرش     شیوه
ــروه     ــراد گ ــا اف ــه آن ب ــی و مقایس ــواه خودکش ــتان گ در شهرس

های پژوهش حاضـر      یافتهطور کلی     به .شده است کرمانشاه انجام   
کننـده بـه خودکشـی بـا افـراد گـروه              نشان داد که بین افراد اقدام     

، رویـدادهای  هتجربـ هـای شخصـیتی، میـزان     ویژگینظر از  گواه  
هـای مقابلـه و      فشارزای زنـدگی، میـزان ارزیـابی اسـترس، شـیوه          

داری از لحـاظ آمـاری وجـود         های مذهبی تفـاوت معنـی       نگرش
کننده بـه خودکشـی در مقایسـه بـا            افراد اقدام به بیان دیگر    . دارد

گرایــی،   هـای شخصـیتی درون      دارای ویژگـی  گـواه   افراد گروه   
بـه  از اقدام   پیش   ، بیشتری بودند  پریشی رنجورخویی و روان   روان

روبـرو  زای بیشتری در زنـدگی       با رویدادهای استرس  خودکشی  
از ناشـی    از نظر شناختی ارزیابی باالتری از میـزان اسـترس            ،بوده

 به هنگام روبـرو شـدن بـا مشـکالت           ،رویدادهای زنـدگی داشته  
بهـره  کمتـری   مسـأله   های مقابله متمرکز بر حـل         زندگی از شیوه  

 .بودندتری  های مذهبی ضعیف  دارای نگرش،گرفته

ـــه ـــا   یـافت ــای پـژوهـــش حـاضـــر، ب ــهه ــای  یافت ـــر ه سایـ
ــژوهش ــایی  پ ــای روان  ه ـــایسه متغیره ــه مق ـــه ب ــناختی و  ک ش

کننـده بـه خودکــشی بــا افــراد         شناختی در افـراد اقـدام     جامعه
 ؛2000،   و پـاتریس   کـاترین (خوانی دارد    اند، هم  پرداختهعادی  

از ). 1378 محمـدیان،    ؛1374،  بناب غباری   ؛1375ی،  کیخاوند
های شخصیت بـا     جـا کـه رفتـار انسـان نتیجه تعامل ویـژگی       آن

اتکینسون، اتکینسون و   (شرایـط مادی و اجتماعی محیط است       
هــای شخصــیتی اهمیتــی  از ایــن رو ویژگــی. )1378، هیلگــارد

هـا    های فردی و شخصیت آدمیان و رفتار آن        اساسی در تفاوت  
ای  هـای مداخلـه     ها بـرای بـرنامه    دارد، چه شناسایی این ویژگی    

امـــری شــود  مــیگیــری از خودکشــی انجــام  یشبــرای پــکــه 
پـــژوهش حاضـــر افــراد هــای  بــر پایــه یافتــه. ضـــروری اســت

ــدام ــی   اق ــی دارای ویژگ ــه خودکش ــده ب ــیتی   کنن ــای شخص ه
با پریشی بیشتری در مقایسه      رنجوری و روان   گرایی، روان  درون
همـه  ) 1971(نظریه آیــزنک    بر پایه   گـرچه  . بودندگواه  گروه  

دهنـد،    اشخاص درجاتی از هر سه تیـپ شخصیتی را نشان مـی          
دارنـد،  هـا قـرار       افراد کمی که در انتهای هر یک از این طیـف          

 ابـتال بـه   زمینهدارای ، دنباشداشته ممکن است رفتار خودکشی   



 

 

لیسـم یــا افسـردگی      الکماننـد   روانپــزشکی   مهـم    های  اختـالل
اجتمـاعی و  سـازگاری   در روابـط و      یلی مسـا  دچـار و یـا    باشند  

رخدادهای نامطلوب زنــدگی و اخـتالل در توانـایی مقابلـه بـا              
  ).2003 و سادوک،سادوک (گردند آنها 

افـراد  بـیش از    کننده    راد اقدام ـژوهش نشان داد که اف    ـپاین  
ابی یـ وده، ارز ربه نمـ  ـجتـ  را   زا رویدادهای استرس گواه  روه  ــگ

 از  ،از مشـکالت زنـدگی داشـته      ناشی  باالتری از میزان استرس     
هـای پـژوهش      یافتـه . گیرنـد   بهـره مـی   دار  مـ  شیوه مقابله هیجان  

خـوانی   هـم های پیشـین      های بررسی   یافتهحاضر در این زمینه با      
 ؛2000 ، و پـاتریس    کـاترین  ؛1380 ، و همکـاران   یاسمی(دارد  

 ). 1378 ، محمدیان؛1375 ،کیخاوندی
 اجتماعی با توجـه     –زای روانی    چنـد که عوامل استرس    هر

هـای مقابلـه      های شخصیتی، ارزیابی شناختی و شیوه       به ویـژگی 
هـای    هـای بررسـی     خواهنـد داشـت، یافتـه     افراد اثرات متفاوتی    

زای  د که عــوامل اسـترس     نده  شده در این زمینه نشان می      انجام
انوادگــی بـا رفتـار      اقتصـادی، شخصیتــی، اجتماعــی و یــا خ        

شـاید  ). 2003و سـادوک،    سـادوک   (ارتباط دارنـد    خودکشی  
که این افراد در خزانـه      باشد  این  مسأله  یکی از دالیل تبیین این      

های مقابله کارآمد و انطباقی بـا رویـدادهای       رفتاری خود شیوه  
ل حـ های مقابله متمرکـز بـر         اند، چه شیوه   زا را نیاموخته   استرس
کمک   بهرفتاری هستند که افراد      -ی شناختی   ها  مهارت ،مسأله

 .آموزند الگوهای رفتاری میدیدن آموزش و یا 
جــا کــه ارزیــابی رویــدادهای اســترس زا بــه دو عامــل  از آن

ــه موقعیــت و شــخص  ـــزه و ویژگــی از جمل ـــوش، انگی هــای  ه
تـوان     بنابــراین مـی    ،)1378محمـدیان،   (بسـتگی دارد    شخصیتی  

های شخصیتی     به سبب داشتن ویژگی    کننده  گفت که افراد اقدام   
 از  یزا، ارزیـابی بـاالتر و شـدیدتر        هـای اسـترس     خاص و تجربـه   

ژوهش حاضـر، بـین     ـدر پـ  . انـد  ل و مشکالت زندگی داشته    یمسا
های شخصیتی، میـزان      ویـژگینظر  کننده از     ردان اقدام ـان و م  ـزن

ــی    ـــاوت معن ــه تف ــیوه مقابل ــترس و ش ــابی اس ـــود  ارزی داری وج
مـا بـین دو گـروه از لحـاظ نـوع و تعـداد رویـدادهای                نـداشت، ا 
بـه   .داری وجــود داشـت     زای تجربـه شـده تفاوت معنـی      استرس

هـای    هایی مانند کشـمکش     بیان دیگر زنان پیش از اقدام، استرس      
درگیری با خانواده، مشکالت عاطفی و عدم موفقیـت          ،زناشویی

عوامــل ســاز بــیش از ســایر  زمینــهعوامــل عنــوان  بــهرا تحصــیلی 
اجتماعی تجربه کرده بودند، در حـالی کـه در    -روانـیفشارزای  

سایر عوامـل   مردان مسائل و مشکالت شغلی و اقتصادی بیش از          
 . اجتماعی نقش داشته است -روانـی

هـای    پـژوهش نشـان داد کـه میـزان نگــرش      های این     یافته
اه گـو کننده در مقایسه بـا افــراد گــروه            مذهبـی در افراد اقدام   

هایی که در این زمینـه انجـام    با سایـر بررسیو تـر است    ضعیف
چنــین  هــم). 1374، بنــابغبــاری (خوانـــی دارد  شــده هــم 

های  ویژگی(ساز   خـودکـشی در اثـر تعامل برخی عوامل زمینه      
 روی  )اجتمـاعی  -های روانی   استرس(و آشکارساز   ) شخصیتی

 . دهد می
 در زمینه   ،پژوهشن  ایهای    بودن شمار آزمودنی    دلیل کم   به

هـا و تعمـیم آنهـا بایـد           از یافتـه  استنباط روابط علت و معلـولی       
در بیشـتر و  هـای   پژوهش با نمونه شود     پیشنهاد می  .احتیاط شود 
 .انجام شودهای کشور  سایر استان
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