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 خالصه

 را زیادی زندگی و شغلی تحصیلی، فشارهای دانشجویان آن، طی که است مهمی انتقالی ی دوره دانشگاه های سال :مقدمه 

 به ای گسترده اجتماعی و روانی منفی آثار دانشجویان بین در خودکشی پردازیایده وجود راستا این در .گذارند می سر پشت

سجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان انجام تعیین رابطه حس ان هدف باپژوهش حاضر  .دارد دنبال

 .گرفت

دانشجویان مقطع کارشناسی و   هیکلجامعه آماری پژوهش شامل . پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود :هامواد و روش

ای ی یک مرحلها خوشهی ریگ هنمونبود که با استفاده از روش  6931کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

کوتاه  فرم خودکشی، شده نظر دیتجدهای نامهابزارهای پژوهش شامل پرسش. نمونه انتخاب شد عنوان بهدانشجو  913تعداد 

. و اسپاینهون بود چیکرا نامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی،نامه حس انسجام آنتونوسکی و فرم کوتاه پرسشپرسش

فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و رگرسیون خطی چندگانه به روش  ی آمار توصیفی شاملها روشبا ی پژوهش ها داده

 .تحلیل قرار گرفت و مورد تجزیه زمان هم

با افکار خودکشی رابطه منفی ( r=-95/0)تنظیم شناختی هیجان  و( r=-52/0)بین حس انسجام داد  نشان ها افتهی :هایافته

داری رابطه مثبت معنینیز با افکار خودکشی ( r=53/0)بین تنظیم شناختی هیجان ناسازگار (. p<066/0)دارد  دار وجودمعنی

ی نیب شیپدرصد از تغییرات افکار خودکشی را  59 باًیتقرحس انسجام و تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار . شتوجود دا

 .کنند یم

تواند از متغیرهای مرتبط با افکار خودکشی هیجان سازگار و ناسازگار می حس انسجام و تنظیم شناختی :گیرینتیجه

ها جهت درمان و کاهش افکار در مراکز مشاوره دانشگاه ژهیو  بهشود درمانگران و مشاوران بنابراین، توصیه می؛ دانشجویان باشد

 .ها را در دستور کار خود قرار دهندخودکشی دانشجویان، توجه به این مؤلفه

 هیجان سازگار، هیجان ناسازگار، افکار خودکشی، دانشجویان ،حس انسجام، تنظیم شناختی :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 نیتججر یاصججل، عنججوان فرهیختگججان جججوان  بججه انیدانشجججو

 تواننجد  یمج  یملی و توسعه اجتماعی هستند و زمان یها هیسرما

اشججند کججه از سجج مت نظججر موفججق ب در پیشججبرد اهججداف مججورد

عجواملی کجه    جملجه  از .[6]الزم برخوردار باشجند  یشناخت روان

 س مت نجججججججهیزم در اساسی و جدی مشک ت بروز به منجر

 بجججججا آن مرتبط پیامدهای و خودکشیسجججججت، ا شده عمومی

 بر ،ستروان ا شتابهد تمعض از  یکی کشیدخو. [5]باشد یم

 در ریوم مرگ شایع علت سومین کشیدخو، WHOآمار  سساا

 افجزایش  ،ریخا یهجا  در سال .[9]باشدسال می 44تا  62سنین 

 شتهدا دجوو ننااجوو  نناانوجو نایمدر  کشیدخوتوجججه  قابججل

اش جوان یک نفر در طجی زنجدگی   1هر از در آمریکا  .[4]تسا

درصد اقدام بجه خودکشجی    2/2به خودکشی فکر کرده است و 

ای مهم از فرآینجد  مرحلهبنابراین، افکار خودکشی  .[2]اندنموده

معمجول و هجم    نجد یآ شیپیک  عنوان بهخودکشی است که هم 

یک عامل خطر معنادار برای اقدام بجه خودکشجی و خودکشجی    

بروز آن در جوانان دانشجو یکی  و [1]است شده  شناختهکامل 

توججه تمجامی    ستیبا یمرخدادهایی است که  نیبارتر تأسفاز 

ه حل مشک تی که زندگی آنان را تجا بجدین   را ب اندرکاران دست

شناسایی افراد دارای  .[3]زاندیبرانگ ،کند یم تحمل رقابلیغحد 

 بینجی کننجده مهجم،   یک عامجل پجیش   عنوان بهافکار خودکشی 

تواند زمینه را بجرای جلجوگیری از انججام خودکشجی فجراهم      می

 .[8]نماید

به فجرد   تواند یمخودکشی که افکار ی از عوامل مرتبط با کی

حس انسجام  ،مواجهه کند زا استرسکمک کند تا با یک عامل 

که این مسئله منجر به حفج  سج متی وی خواهجد     قوی است

انسجام را مطرح کرد و  حس ،Aaron Antonovsky .[3]شد

 حجس انسججام یجک تجربجه      Antonovskyتئجوری   بر اساس

کند تدریجی در طی جوانی رشد می صورت  به درونی است که

ایجن سجازه    .[60]رسدپایدار می نسبتاًتا در فرد به یک کیفیت 

 یریپججذ ادراک :از عبارتنججدکججه  شخصججی سججه ویژگججی دارد 

(Perceptualism) ،یریپجججذ کنتجججرل (Control-ability)  و

 .[66](Meaningful) یمعنادار

 Cognitive) از طججرف دیگججر تنظججیم شججناختی هیجججان 

Emotion Regulation)، جملججه متغیرهججایی اسججت کججه   از

از  یجکیواقع،  در. با افکار خودکشی رابطه داشته باشد تواند یم

در  دفر ییناتججوا دشو موختهآ دیبا کههججایی مهججارت نیتججر مهججم

 که ستا یندیافر نجایه میتنظ. باشجد  یماتش ججانیه لرجکنت

 ای رایهش صججورت بججهرا  دخو یهججا جججانیه ادفرا ،آن قیطرز ا

تنظجیم شجناختی هیججان دارای     .[65]کنند یم لیتعد رایناهش

، (Blaming yourself) خجود دانسجتن   مقصجر  :ابعادی شجامل 

 رشیپجججذ، (Blaming others) گجججرانیدمقصجججر دانسجججتن 

(Reception)  یزیج ر برنامجه ، توجه مجدد بجه (Refocus on 

planning)  مجججدد، توجججه مثبججت (Retiring positive 

attention)،  نشخوار ذهنجی (Mental crawl)     یجا تمرکجز بجر

 مثبججتارزیججابی  ،(Focus on open thinking) بججاز رتفکجج

Positive evaluation))،      دادندر ججای حقیقجی خجود قجرار 

(Put it in its place) ،کجردن تلقجی   بار بتیمص (Consider 

the disaster) [69]دباشمی. 

؛ اسجت  گرفته انجامدر رابطه با متغیرهای پژوهش تحقیقاتی 

Azad در پژوهشی تحت عنوان راهبردهای تنظجیم   نو همکارا

شججناختی هیجججان در پججردازش افکججار خودکشججی دانشجججویان  

 نیبجج :دانشججگاه خججوارزمی کججری بججه ایججن نتیجججه رسججیدند کججه

پجردازی   دهیج و اراهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان 

 Hasani and .[64]باشجد  یمخودکشی میزان همبستگی باال 

Mir Aghaee   نجوان رابطجه راهبردهجای    در پژوهشجی تحجت ع

ی خودکشی به این نتیججه  پردازتنظیم شناختی هیجان با ایده

 فاجعه گری،نشخوار گری،ی خود سرزنشراهبردها رسیدند که؛

پجردازی خودکشجی رابطجه    گری بجا ایجده  نمایی و دیگر سرزنش

مججدد   تمرکجز  راهبردهجای پجذیرش،   کجه  یحال در مثبت دارد،

شجماری و ارزیجابی    تیاهم کم ی،زیر برنامهمجدد  تمرکز مثبت،

پردازی خودکشی همبسجته  منفی با ایده صورت بهمجدد مثبت 

خجوش  "و همکاران، پژوهشی را با عنوان  Hirsch .[62]است

  "خودکشی در میان دانشجویان جوان کالج یپردازدهیابینی و 

بینجی  اند و به این نتیجه رسیدند کجه متغیجر خجوش   انجام داده

 .[61]خودکشجی اسجت   یپجرداز دهیج ادارای ارتباط معکوسی با 

اسجت کجه    یمهمج  یانتقجال   دانشگاه، دوره یها سال که ییازآنجا

، یشجغل  یهجا  انتخجاب  ،یلیتحصج  یفشارها انیآن، دانشجو یط

را پشججت سججر  یاجتمججاع تیججحما  از خججانواده و شججبکه یدور

 یآثار منف انیدانشجو نیدر ب یخودکشافکار وجود  ،گذارند یم
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 ،رو  نیج ا از .[63]بجه دنبجال دارد   یا گسجترده  یماعو اجت یروان

 هرگونججهدارد و  جامعه ایبر دیایز تیهما هججا آن نیروا س مت

 دیتشد سبب ستا ممکن مسائل نیا با ییشناآ معد

 که دشو خطرناکی یهارفتار وزبردر  سججاز نججهیزم یهججا اکججنشو

 رهد باعث مسئله نیا که ددگر هم جامعه ریج گ دامجن  توانجد  یم

  رکا یا رفججججهح ویرینو  هنشگادا  بودجججججه دی،ما منابع فتنر

ایجن پدیجده در میجان      جانبجه  همجه لذا، شناخت  .[68]گرددمی

قشججر جججوان جامعججه در جهججت اتخججاذ  عنججوان  بججهدانشجججویان 

 ،بجراین اسجاس   .رسد، ضروری به نظر میرانهیشگیپرویکردهای 

 میتنظ بین حس انسججام،   رابطه بررسی هدف بامطالعه حاضر 

 .شدانجام  ناینشجودر دای خودکش افکار با نجایه شناختی

 

 هامواد و روش

آماری پجژوهش   جامعه. از نوع توصیفی استپژوهش حاضر 

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشجد    هیکلحاضر را 

-6931 در سال تحصجیلی  (نفر 8000)دانشگاه محقق اردبیلی 

 یریججگ نمونججهبجا اسججتفاده از روش   . دادنججدتشجکیل مججی  6933

نمونجه   عنجوان   بجه نفجر   913 ،یا مرحلجه یک  یا خوشهتصادفی 

برای اججرای پجژوهش مججوز الزم بجرای توزیجع      . انتخاب شدند

بجه   ،هجا  نامجه پرسجش نامه از دانشگاه اخذ و پس از تکثیر پرسش

دانشججویان  پجس از توجیجه   . شدهای مختلف مراجعه دانشکده

 913هججا، رضججایت آننسججبت بججه موضججوع پججژوهش و جلججب   

هجا  پرسشنامه به دلیل ناتمام بودن پاسج   9پرسشنامه توزیع و 

 سججالم نامججهپرسججش 914 در نهایججت .  از تحلیججل حججذف شججد

ها از پرسشنامه به دلیل ناتمام بودن پاس  9. گردید یآور جمع

 فرم ،دکشینامه خودر این پژوهش از پرسش .تحلیل حذف شد

 میتنظج نامه حس انسجام و فرم کوتاه پرسش نامهکوتاه پرسش

های جمعیجت  نامه ویژگیپرسش .شناختی هیجان استفاده شد

 .سن، جنس، مقطع تحصیلی و دانشکده بود :شامل شناختی

 (Senseنامه حس انسجام آنتونوسکیفرم کوتاه پرسش -6

of Coherence Questionnaire-Short Form 

(Antonovsky :یطراح 6383نامه در سال فرم کوتاه پرسش 

بجا  کجه   اسجت ای گزینجه  3 سجؤال  69و دارای   [60]است شده 

 (همیشه) 3تا ( هرگز) 6با دامنه ای هدرجلیکرت هفت مقیاس 

شجدت تمایجل را    3عدم تمایل و  6که عدد  .شوددهی مینمره

معکجوس   صجورت  بجه  60و  3، 9، 5، 6 سجؤاالت . دهجد نشان می

دارد  اسیج خجرده مق سجه   نامهاین پرسش .دنشو یمگذاری نمره

 -پجذیری و ی کنتجرل  -پجذیری، ب ادراک -الجف : از نجد عبارتکه 

و همکججاران   Mohammad Zadehدر ایججران. معنججاداری

نامه مذکور را پس از ترجمه بر روی دانشججویان ایرانجی   پرسش

در دانشججویان پسجر و    کردند کجه آلفجای کرونبجا    یابی هنجار

این مقیجاس بجا    زمان همو روایی  38/0و  32/0دختر به ترتیب 

به دسجت   24/0ی شناخت روانی سرسختی سؤال 42نامه پرسش

افجرادی   در. باشجد می 36و حداکثر نمره  69حداقل نمره . دمآ

 هجای که حس انسجام باالیی دارند، اط عات مربوط بجه مؤلفجه  

شناختی مرتب، جامع، ساختارمند و روشن است نه مغشجوش،  

ر همچنجین ضجریب اعتبجا    .ناپذیردیده، تصادفی و انعطافآسیب

 منظجور   بجه ایجن پژوهشجگران   . دوبج  11/0یی کل مقیاس بازآزما

-ی ادراکهجا  اسیج خجرده مق نامه، ارتبجاط  بررسی اعتبار پرسش

نامجه  پذیری و معناداری را با نمجره کجل پرسجش   پذیری، کنترل

، 81/0بجه دسجت آمجد     بررسی کردند که به ترتیب ایجن نتجایج  

ر و پایجایی  نشجان از اعتبجا   آمجده  دسجت  بجه نتایج  .31/0و  86/0

 .[63]داردمطلوب مقیاس 

 Short) نامه تنظیم شناختی هیججان فرم کوتاه پرسش -5

form of the cognitive emotion regulation 

questionnaire:)  توسججط هنامججپرسججشایججن Garnefski  و

و دارای دو نسخه انگلیسی  شده نیتدودر کشور هلند همکاران 

نامه تنظیم شناختی هیججان یجک   پرسش. [69]و هلندی است

است کجه جهجت شناسجایی راهبردهجای      یچندبعدنامه پرسش

-ای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیجت مقابله

نامجه یجک   ایجن پرسجش  . گیردقرار می استفاده موردهای منفی 

هجر زیرمقیجاس    کجه گویجه دارد   91اسجت و   یخود گزارشابزار 

کجه   اسجت ای گویجه  68آن فرم کوتاه شده  .گویه است 4شامل 

در  .اسجت  شده گرفتهگویه در نظر  5برای هر زیرمقیاس  در آن

 .داستفاده گردی کوتاه شدهاین پژوهش از فرم 

 هجای یکجی از معتبرتجرین ابزار   ،ایگویجه  68 کوتاه شدهفرم 

نامجه  سجش پرس .باشجد ارزیابی راهبردهای گوناگون شناختی می

ن دارای پایجه تجربجی و نظجری محکمجی     تنظیم شناختی هیجا

زیجر مقیجاس ایجن     2 .زیرمقیاس تشکیل شده است 3بوده و از 

کجم   -6) های تنظیم هیجان شناختی سجازگار پرسشنامه سبک

تمرکجز   -4 مجدد مثبتارزیابی  -9پذیرش  -5اهمیت شماری 
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زیرمقیجاس   4و ( ریجزی تمرکز مجدد بر برنامه -2مثبت  مجدد

 هیججججان شجججناختی ناسجججازگار هجججای تنظجججیمدیگجججر سجججبک

 نمججایی فاجعججه -9دیگججر سرزنشججگری   -5نشججخوارگری -6)

 باًیتقر) 6دامنه نمرات مقیاس از . هستند( خودسرزنشگری -4

هجا از  نمره کل هر یک از زیرمقیاس. است( همیشه) 2تا ( هرگز

حجداقل و  . آیجد هجا بجه دسجت مجی    نمره گویه کردن جمعطریق 

و   20و  60ی هیجانی سجازگار   در تنظیم شناختحداکثر نمره 

 40و  8حداقل و حداکثر نمجره در تنظجیم شجناختی ناسجازگار     

اختی هیججانی سجازگار بجاالیی    افرادی که تنظیم شجن . باشدمی

. های دیگران توانایی بیشتری دارندبینی خواستهدارند در پیش

های خود را ها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجانآن

کنند و در نتیجه در برابر مصجرف مجواد مقاومجت    می بهتر مهار

افرادی که تنظیم شجناختی  . و بالعکسدهند بیشتری نشان می

های الزم بجرای  اغلب فاقد مهارتهیجانی ناسازگار باالیی دارند 

مدیریت و تنظیم این تجارب هیجانی شدید هسجتند کجه ایجن    

ه بجا  موجب افزایش انگیختگی فیزیولوژیک شده و بجرای مقابلج  

های منفی خود، اغلب به سجوی مصجرف مجواد کشجیده     هیجان

ای هج در بررسجی مقجدماتی ویژگجی   . [69] و بجالعکس شوند می

ای از جمعیجت عمجومی   نامجه در نمونجه  این پرسش یسنج روان

(918 =n مرد 636زن،  633؛)    ضرایب آلفجای کرونبجا  بجرای ،

ایجن ضجرایب   . [50]محاسبه شد 83/0تا  13/0ها از زیرمقیاس

 دییج تأنامه تنظیم شجناختی هیججان را   همسانی درونی پرسش

-های تعدادی از شجرکت ضرایب همبستگی بین نمره. کنندمی

 فاصجله  بجا در دو نوبجت  ( مرد 91زن،  49)کنندگان در پژوهش 

تجا   r= 23/0نامجه از  هجای پرسجش  چهار هفته برای زیرمقیجاس 

31/0 =r  ایججن ضججرایب کججه در سججط   . اسججتمحاسججبه شججده

006/0>p نامه تنظجیم  پرسش ییبازآزمادار بودند، پایایی یمعن

 .[56]کنندمی دییتأشناختی هیجان را 

 Suicidal) خودکشجی  شجده  نظجر  دیج تجد نامجه پرسش .9

Behavior Questionnaire-Revised; SBQ-R:)  

 نیتجدو  [55]و همکاران Osmanتوسط ، SBQ-Rنامه پرسش

، ابعجاد  هیج هرگواسجت کجه    شجده   لیتشجک  گویه 4 است از شده 

قجرار   سجنجش  مجورد مختلفی از قابلیت فرد را برای خودکشجی  

 Suicidal) اول، افکجار و اقجدام بجه خودکشجی     هیج گو .دهدمی

ideation and attempt)، دوم، فراوانی افکار خودکشجی   هیگو

 تبجججادل نیجججت  سجججوم، را طجججی سجججال گذشجججته، گویجججه   

(Communication of intent) احتمال اقدام مچهار و گویه ،

برش  نقطه .دهد یمقرار  سنجش موردبه خودکشی را در آینده 

برای بیمجاران   8برای جمعیت عادی و  3کلی این آزمون،  نمره

و باالتر از آن دریافجت   3به طوری که افرادی نمره  بالینی است

. ایی شجدند کنند به عنوان در معجر  خطجر خودکشجی شناسج    

طراحجان ایجن مقیجاس گجزارش     . است 5نقطه برش سؤال اول، 

اند که این ابزار دارای اعتبار درونی، پایایی خوب و توانایی کرده

تمایز گروه دارای تمای ت خودکشجی از گجروه غیجر خودکشجی     

و همکاران  Rashid طور در مطالعهنیهم و .[59]استگرایانه 

 شجده  گجزارش  %9/80ایجن مقیجاس    [59]کرونبا ضریب آلفای 

 .است

افجزار  ها، اط عات بجا اسجتفاده از نجرم   آوری دادهپس از جمع

SPSS  های ضریب همبسجتگی پیرسجون،    و آزمون 59ویرایش

هجای توصجیفی   زمان و شجاخ  رگرسیون چندگانه به روش هم

، مجورد  (>02/0p)داری میانگین و انحراف معیار با سط  معنی

 .ار گرفتندرق لیوتحل هیتجز

 

 ها افتهی

  502 دانشجوی پسجر  و ( % 3/49)نفر  623 در این پژوهش

. دانشجججوی دختججر معججادل مشججارکت داشججتند  %( 9/21)نفججر 

در  کننجده  شجرکت میانگین و انحجراف معیجار سجن دانشججویان     

دانشجججوی %( 8/16)نفججر  552. بججود 95/54 ± 83/9پججژوهش 

قطججع دانشجججوی م%( 5/98)نفججر  693 مقطججع کارشناسججی  و

از دانشججکده  %(43/53)نفججر  600. کارشناسججی ارشججد بودنججد 

 16از دانشجکده علجوم انسجانی،     %(21/64)نفر  29روانشناسی، 

از دانشکده %( 38/60)نفر  40 علوم، از دانشکده %(38/61)نفر 

  نفججر 20از دانشججکده کشججاورزی و %( 48/61)نفججر   10فنججی، 

 .از دانشکده ریاضی بودند%( 39/69)

شجود، میجانگین و   مشجاهده مجی   6ججدول   که در طورهمان

نمره باالتری را به خجود اختصجا     انحراف معیار حس انسجام

 .داده است
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 1931 در سال ی توصیفی متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلیها آماره -1جدول 

   (913 =n) 

 میانگین  ± انحراف مهیار متغیرها

 45/ 3 ± 35/1 حس انسجام

 0 /36 ± 5/1 تنظیم شناختی هیجان سازگار

 11/45 ± 0/65 تنظیم شناختی هیجان ناسازگار

  10/ 5 ± 61/  خودکشی افکار

از آزمجون کولمجوگروف    پجژوهش برای بررسی نرمجال بجودن   

برای هر سه متغیر  یدار یمعناسمیرنوف استفاده شد که سط  

بجا ارزیجابی    هجا  داده بجودن نرمال بود و همچنین  02/0باالتر از 

چجولگی و کشجیدگی متغیرهجا    . بررسی شد یدگیکشچولگی و 

 .داد را نشان می ها داده نرمال بودنبود که ( -5و + 5) ۀبین باز

شجود، بجین حجس    مشجاهده مجی   5طور که در ججدول  همان

، بجین تنظجیم   (p ،52/0-=r<06/0)انسجام با افکار خودکشجی  

-p ،95/0<02/0)ر خودکشجی  شناختی هیجان سازگار با افکجا 

=r )ی منفی معناداری وجود دارد و بین تنظیم شجناختی  رابطه

رابطجه  ( p، 53/0=r<06/0)هیجان ناسازگار با افکار خودکشجی  

 .مثبت و معناداری وجود دارد

 

 (n=913) 1931 در سال ن دانشگاه محقق اردبیلیی دانشجویاافکار خودکشضرایب همبستگی حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار با  -2جدول 
 

تنظیم شناختی هیجان  حس انسجام متغیرها

 سازگار

تنظیم شناختی 

 هیجان ناسازگار

 افکار خودکشی

    6 انسجام حس

   6 63/1 سازگار هیجان شناختی تنظیم

 هیجان شناختی تنظیم

 ناسازگار

 6/1-** 03/1- 6  

 6 **1/1  *-1/ 3 **-0/1  خودکشی افکار

 p     <10/1داری سطح مهنی*        p<16/1ی دار یمهنسطح ** 

 

 طجور  همجان جهت بررسی مفروضه عدم هم خطی چندگانه، 

 ، همبستگی بین متغیرهای شود یممشاهده  5که در جدول 

 

 دییج تأاسجت بنجابراین، ایجن مفروضجه      80کمتر از  نیب شیپ

 .گردد یم
 

 (n=913) 1931دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال  در Enterبر افکار خودکشی با روش  نیب شیپخطی متغیرهای  خالصه نتیجه رگرسیون -9جدول 
 

 df MS F P R R2 مجموع مجذورات مدل

 61/1  416/1 * 116/1 03/64 553/613 3 111/366 رگرسیون

     601/1 311 013 /310 باقیمانده

 B خطای مهیار β t p 

 **116/1 1/ 34  604/6 1/1 3 ثاب 

 **116/1 -13/3 -631/1 1/1  -10/1 حس انسجام

 1/ 11 -55/1  -30/1 63/1 -61/1 تنظیم شناختی هیجان سازگار

 **116/1 13/3 3/1  3/1 61/1 تنظیم شناختی هیجان ناسازگار

 p     <10/1داری سطح مهنی*       p<16/1 یدار یمهنسطح **

 

ندگانه حس انسجام، تنظیم شجناختی  روابط چ 9در جدول 

هیجان سازگار و تنظجیم شجناختی هیججان ناسجازگار بجا افکجار       

ی از طریق تحلیل رگرسیون خطی چندگانه ارائه شجده  خودکش

R)، ضریب تعیجین  شود یمم حظه  که چنان. است
برابجر بجا   ( 2
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؛ اسجت  دار یمعنج  006/0است کجه در سجط  کمتجر از     % 561

از واریانس افکار خودکشی را  %55 باًیتقر متغیرها نیا بنابراین،

 زمجان  هجم  طجور   بجه و  Enterمتغیرها به شیوه . کنند یمتبیین 

که از میجان متغیرهجای    دهد یمنتایج نشان . وارد مطالعه شدند

حججس انسجججام، تنظججیم شججناختی هیجججان سججازگار و تنظججیم  

افکجار   نیبج  شیپج متغیرهای  عنوان بهشناختی هیجان ناسازگار 

معکجوس و تنظجیم    طجور  بجه حس انسجام  ، به ترتیبخودکشی

واریجانس افکجار    مسجتقیم  طجور   بجه شناختی هیججان ناسجازگار   

و متغیر تنظیم شجناختی هیججان    کنند یمخودکشی را تبیین 

 .از مدل رگرسیون حذف شد تینها درسازگار 

 

 بحث

رابطه بجین حجس انسججام و     تعیین هدف باپژوهش حاضر  

خودکشی در دانشجویان انجام افکار  تنظیم شناختی هیجان با

 .گرفت

 افکجار بجین حجس انسججام و    های پجژوهش نشجان داد   یافته

همچنجین  . داری وججود دارد یخودکشی همبستگی منفی معنج 

ی نج یب شیپج منفی توان  طور بهنتایج نشان داد که حس انسجام 

بدین معنا که با کاهش حجس انسججام،   . خودکشی را داردافکار 

نتایج این پژوهش بجا پجژوهش   . ابدی یمفزایش خودکشی ا افکار

Sarenmalm  در تبیجین ایجن    .باشجد  یمهمسو  [3]همکارانو

ی نیگز جهتی است که ا سازهگفت حس انسجام  توان یمیافته 

کلی فرد نسبت به زندگی و احساس اعتماد و پویجایی مجداوم و   

 .[60]دهجد  یمج فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان 

حس انسججام یعنجی تمایجل افجراد بجه اینکجه دنیجای         جهیدرنت

که امیجد   ،ببینند بامعناشدنی و  اداره خودشان را درک کردنی،

 . [54]یابدافکار خودکشی کاهش میو گی افزایش به زند

دارد  میافراد رابطه مستق یزندگ تیفیحس انسجام باال با ک

 تیج فیبهبود ک و یروان میتنظ است که با یعامل حفاظت کیو 

 یبررس نیچند.  [52]شودبیماری می از نجات منجر به یزندگ

  و یحجس انسججام و افسجردگ    نیبج  ،یمنفج  یوجود رابطجه قجو  

 و همکجارانش  Demetrius .دادنجد  قرار دییتأمورد اضطراب را 

در برابجر   یمحجافظت عامجل   عنوان بهاظهار داشتند حس انسجام 

بجا کجاهش حجس     یافسردگ وعیش شیافزا و باشد یم یافسردگ

 کیج  عنوان  بهحس انسجام . [51]همراه بود مارانیانسجام در ب

 کنجد  یم ینیب شیپرا  در افراد یو سازگار یس مت ،یعامل روان

در  یافکجار خودکشج  کننجده  ینج یب شیپج  و حس انسجام پایین،

 . است ندهیآ

 Groholt  درباره ارتباط حس انسجام و س متیو همکاران 

که حس انسجام باال تمایل بجه مجدیریت    اند دادهن نشا کودکان

پجایین   کجه  یدرحجال  دهجد  یمج بهتر و مؤثرتر استرس را افزایش 

 را  یبیمججار در برابججری ریپججذ بیآسجج بججودن حججس انسجججام، 

خودکشی  افکاراین بیماری افزایش  جمله ازکه  [53]دافزاییم

ی حجس  هجا  نمرههمچنین همبستگی منفی قوی بین  .باشدمی

 آمججده دسججت بججهی افسججردگی و اضججطراب هججا نمججرهانسجججام و 

 .[58]است

 میتنظ یهادهبرداد را ننشا حاضر هشوپژ یهججججا افتججججهی

 به. دارد مثبت همبستگی کشیدخو افکجججار با نجایه شناختی

 شتریب ادفرا توسط هادهبررا نیاز ا دهستفاا چه هر که معنا نیا

 ابجد ی یم شیافزا کشیدخو افکار باها  آن همبستگی انزیم دشو

 شناختو  گاهیآ انزیم شیافزا با که شتدا نظردر  دیبا لبتها

 نیا هججا جججانیه با مقابله ایبر هادهبررا نیاز ا دهستفادر ا ادفرا

 بطهرا همچنین با توججه بجه   .بدای یم کاهش، همبستگی انزیم

 و زیسا فاجعه ،ینشججججججخوارگر، شیخو م مت اتنمر مثبت

 ها افتهی نیا که گفت توان یم یخودکشافکار  با انگرید م مت

 Petit[90]و  Hillو  [53 ]و همکججججججاران Miranda جینتا با

 ونبد نجایه میتنظ یهادهبراز را دهستفاا گرا .باشدیم همسو

 هداخو مثبت همبستگی کشیدخو افکجججججججار با باشد شناخت

 تجوان  یمج  حاضر هشوپژ یها افتهیدادن  ارقر نظر مد با .شتدا

 ننساا ندگیز مهم رایبس جنبهدو  ججججانیهو  شناخت که گفت

 به زهسادو  نیا تعامل ،ادفرا یهارفتار کثرا تجلی در وست ا

 و کشیدخو یهارفتار بهتردرک  ایبر ،نیابنابر .خورد یم چشم

 هیجانو  شناخت زهساو د هر مطالعه ،آن ریفتار یها همبسته

 سایمق کننجد  یمج  حمطر سجو  نجاهم  یها پژوهش. ضروری است

عنوان  به نجایه شناختی میتنظ مثبت یهادهبررا با کشیدخو

 نییتبدر  نیدارد؛ بنججججابرا منفی بطهرا یا مقابلججججه دهبررا کی

 کامل گاهیو آ شناخت با که مانیز ادفرا گفت تجوان  یم ها افتهی

 شناخت با رندیگ یم رکا بهرا  مثبت یاهدهبررا ن،شارفکاروی ا

 کشیدخوافکججججار  نیگزیجارا  مثبت رفکاا ،صججججحی  جانییه

نه راگازناسا یهادهبراز را تربیشجج که ادیفرا عنیی .کننججد یمجج
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( اندیگجججر م متو  زیسا فاجعه ،یگرنشجججخوار د،خو م مت)

 مستعد بیشجججتر کننجججد یمججج دهستفاا هیججججانی شناخت ونبد

 .[96]دهستن کشیدخو

تعجداد سجؤاالت زیججاد    -6: هجای پجژوهش شججامل  محجدودیت 

نامه که شاید موجب کاهش کیفیت و دقت پاسجخگویی  پرسش

همکاری ضجعیف برخجی دانشججویان     -5 دانشجویان شده باشد

 .نامهدر تکمیل پرسش

 موضجججوعات زیجججر بجججرای تحقیقجججات آینجججده پیشجججنهاد    

هجا  دانشگاه ریو سا گریمطالعات مشابه در مناطق د -6: شودمی

است که با کنترل  یعارض یامر یخودکش افکار رایتکرار شود ز

 .کنترل است قابل یادیعوامل مرتبط تا حد ز

پژوهش کاهش حس انسجام  جیبا توجه به نتا: گیرینتیجه

باعجججججث شناخت  ونبد نجایه میتنظ یهادهبراز را دهستفااو 

شجود  بنجابراین، توصجیه مجی   ؛ شجود ر خودکشی مجی افزایش افکا

ها جهت در مراکز مشاوره دانشگاه ژهیو بهدرمانگران و مشاوران 

درمان و کاهش افکجار خودکشجی دانشججویان، توججه بجه ایجن       

 .ها را در دستور کار خود قرار دهندمؤلفه

 

 تهارض منافع

نتایج پژوهش پیش رو با منافع هیچ ارگجان و سجازمانی در   

 .  نیستتعار

 

 سهم نویسندگان

و نگجارش  شناسجی  روش ایجده، : اسماعیل صدری دمیرچجی  

سججعید هججا و آوری دادهجمججعاجججرا و : رفججه کیججانیپججژوهش، عا

 هاتجزیه و تحلیل داده: خاکدال قوجه بگلو

 

 یقدردانتشکر و 

کننجدگان  دانند از کلیه شجرکت نویسندگان بر خود الزم می

 .عمل آورند در این پژوهش تقدیر و تشکر به
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Introduction: Student years at university are an important transitional period in which students 

undergo a lot of academic, occupational and living pressures. In this regard, the existence of 

suicidal ideation, also known as suicidal thoughts, among students has a wide range of negative 

psychosocial effects. The purpose of this study was to determinate the relationship between sense of 

coherence and cognitive emotion regulation with suicidal ideation in students. 
Materials and Methods: In this descriptive and correlational study, among all undergraduate and 

postgraduate students of the University of Mohaghegh Ardabili in 2017, 367 students were selected 

by a cluster sampling method.  The suicidal revised questionnaires (SBQ-R), a short form of 

Antonovsky Integrity sense questionnaire and a short form of the Gravinsky Craig and Spinach on 

Critical Settlement Questionnaire were used for data collection. The research data were analyzed 

using descriptive statistics including frequency, mean and standard deviation and multiple linear 

regression in simultaneously method at a significant level of p<0.041. 

Results: The results showed that while a negative significant relationship between sense of 

coherence (r=-0.25) and cognitive emotion regulation (r=-0.32) with suicidal thoughts (p<0.011) 

was observed, correlation between suicidal ideation and cognitive-emotional confusion (r=0.27) 

was significantly positive. Also, the sense of coherence and cognitive adjustment of compatible and 

incompatible excitement predict about 23% of changes in suicidal ideation. 

Conclusion: Based on these results, the sense of coherence and cognitive adjustment of compatible 

and incompatible excitement can be related to the suicidal thoughts of students; therefore, it could 

be recommended that therapists and counselors especially who working at university counseling 

centers to take into account these considerations to reduce the rate of students' suicidal thoughts. 

Keywords: Sense of Consistency, Adaptive cognitive adjustment, Cognitive adjustment of 

incompatible excitement, Students, Suicidal thoughts 
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