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تاریخ پذیرش6331/1/3 :

خالصه
مقدمه :سالهای دانشگاه دورهی انتقالی مهمی است که طی آن ،دانشجویان فشارهای تحصیلی ،شغلی و زندگی زیادی را
پشت سر میگذارند .در این راستا وجود ایدهپردازی خودکشی در بین دانشجویان آثار منفی روانی و اجتماعی گستردهای به
دنبال دارد .پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه حس ان سجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان انجام
گرفت.
مواد و روشها :پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی  6931بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای یک مرحلهای
تعداد  913دانشجو بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای تجدید نظر شده خودکشی ،فرم کوتاه
پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی و فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی ،کرایچ و اسپاینهون بود.
دادههای پژوهش با روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد و رگرسیون خطی چندگانه به روش
همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافتهها نشان داد بین حس انسجام ( )r=-0/52و تنظیم شناختی هیجان ( )r=-0/95با افکار خودکشی رابطه منفی
معنیدار وجود دارد ( .)p>0/066بین تنظیم شناختی هیجان ناسازگار ( )r=0/53با افکار خودکشی نیز رابطه مثبت معنیداری
وجود داشت .حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار تقریباً  59درصد از تغییرات افکار خودکشی را پیشبینی
میکنند.
نتیجهگیری :حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار میتواند از متغیرهای مرتبط با افکار خودکشی
دانشجویان باشد؛ بنابراین ،توصیه میشود درمانگران و مشاوران به ویژه در مراکز مشاوره دانشگاهها جهت درمان و کاهش افکار
خودکشی دانشجویان ،توجه به این مؤلفهها را در دستور کار خود قرار دهند.
واژههای کلیدی :حس انسجام ،تنظیم شناختی ،هیجان سازگار ،هیجان ناسازگار ،افکار خودکشی ،دانشجویان

 -6استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران( .نویسنده مسئول)
پس

الکترونیکی ، e.sadri@uma.ac.ir :تلفن140-36010144 :

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران. -3کارشناس ارشد مشاوره خانواده ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی

میتواند با افکار خودکشی رابطه داشته باشد .در واقع ،یکجی از

مقدمه
دانشجججویان بججهعنججوان فرهیختگججان جججوان ،اصججلیتججرین

مهججمتججرین مهججارتهججایی که باید آموخته شود تججوانایی فرد در

سرمایههای ملی و توسعه اجتماعی هستند و زمانی مجیتواننجد

کنتجرل هیجانجاتش میباشجد .تنظیم هیجان فرایندی است که

در پیشججبرد اهججداف مججورد نظججر موفججق باشججند کججه از سج مت

از طریق آن ،افراد هیجججانهججای خود را بججهصججورت هشیار یا

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

ناهشیار تعدیل میکنند[ .]65تنظجیم شجناختی هیججان دارای

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

ابعادی شجامل :مقصجر دانسجتن خجود (،)Blaming yourself

عمومی شده اسجججججت ،خودکشی و پیامدهای مرتبط بجججججا آن

مقصجججر دانسجججتن دیگجججران ( ،)Blaming othersپجججذیرش

میباشد[ .]5خودکشی یکی از معﻀ ت بهداشت روان است ،بر

( ،)Receptionتوجه مجدد بجه برنامجهریجزی ( Refocus on

اساس آمار  ،WHOخودکشی سومین علت شایع مرگومیر در

 ،)planningتوجججه مثبججت مجججدد ( Retiring positive

سنین  62تا  44سال میباشد[ .]9در سالهجای اخیر ،افجزایش

 ،)attentionنشخوار ذهنجی ( )Mental crawlیجا تمرکجز بجر

قابججلتوجججه خودکشی در میان نوجوانان و جوانان وجود داشته

تفک جر بججاز ( ،)Focus on open thinkingارزیججابی مثبججت

است[ .]4در آمریکا از هر  1جوان یک نفر در طجی زنجدگیاش

) ،)Positive evaluationدر ججای حقیقجی خجود قجرار دادن

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

( ،)Put it in its placeمصیبتبار تلقجی کجردن ( Consider

نمودهاند[ .]2بنابراین ،افکار خودکشی مرحلهای مهم از فرآینجد

 )the disasterمیباشد[.]69

خودکشی است که هم به عنوان یک پیشآینجد معمجول و هجم

در رابطه با متغیرهای پژوهش تحقیقاتی انجامگرفته اسجت؛

یک عامل خطر معنادار برای اقدام بجه خودکشجی و خودکشجی

 Azadو همکاران در پژوهشی تحت عنوان راهبردهای تنظجیم

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

شججناختی هیجججان در پججردازش افکججار خودکشججی دانشجججویان

از تأسف بارترین رخدادهایی است که میبایست توججه تمجامی

دانشججگاه خججوارزمی کججری بججه ایججن نتیجججه رسججیدند کججه :بجین

دستاندرکاران را به حل مشک تی که زندگی آنان را تجا بجدین

راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و ایجده پجردازی

حد غیرقابل تحمل میکند ،برانگیزاند[ .]3شناسایی افراد دارای

خودکشی میزان همبستگی باال میباشجد[Hasani and .]64

افکار خودکشی به عنوان یک عامجل پجیشبینجی کننجده مهجم،

 Mir Aghaeeدر پژوهشجی تحجت عنجوان رابطجه راهبردهجای

میتواند زمینه را بجرای جلجوگیری از انججام خودکشجی فجراهم

تنظیم شناختی هیجان با ایدهپردازی خودکشی به این نتیججه

نماید[.]8

رسیدند که؛ راهبردهای خود سرزنشگری ،نشخوارگری ،فاجعه

یکی از عوامل مرتبط با افکار خودکشی که میتواند به فجرد

نمایی و دیگر سرزنشگری بجا ایجدهپجردازی خودکشجی رابطجه

کمک کند تا با یک عامل استرسزا مواجهه کند ،حس انسجام

مثبت دارد ،در حالیکجه راهبردهجای پجذیرش ،تمرکجز مججدد

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

مثبت ،تمرکز مجدد برنامهریزی ،کماهمیت شجماری و ارزیجابی

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

مجدد مثبت بهصورت منفی با ایدهپردازی خودکشی همبسجته

بر اساس تئجوری  Antonovskyحجس انسججام یجک تجربجه

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

درونی است که به صورت تدریجی در طی جوانی رشد میکند

بینی و ایدهپردازی خودکشی در میان دانشجویان جوان کالج"

تا در فرد به یک کیفیت نسبتاً پایدار میرسد[ .]60ایجن سجازه

انجام دادهاند و به این نتیجه رسیدند کجه متغیجر خجوشبینجی

شخصججی سججه ویژگججی دارد کججه عبارتنججد از :ادراکپججذیری

دارای ارتباط معکوسی با ایجدهپجردازی خودکشجی اسجت[.]61

( ،)Perceptualismکنتجججرلپجججذیری ( )Control-abilityو

ازآنجاییکه سالهای دانشگاه ،دوره انتقجالی مهمجی اسجت کجه

معناداری (.]66[)Meaningful

طی آن ،دانشجویان فشارهای تحصجیلی ،انتخجابهجای شجغلی،

از طججرف دیگججر تنظججیم شججناختی هیجججان ( Cognitive

دوری از خججانواده و شججبکه حمایججت اجتمججاعی را پشججت سججر

 ،)Emotion Regulationاز جملججه متغیرهججایی اسججت کججه

میگذارند ،وجود افکار خودکشی در بین دانشجویان آثار منفی

سالم اامهه

01

دوره یازدهم ،شماره  3و  ،4پاییز و زمستان 6331

اسماعیل صدری دمیرچی و همکاران

رابطه بین حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی

روانی و اجتماعی گسجتردهای بجه دنبجال دارد[ .]63از ایجن رو،

نشان میدهجد .سجؤاالت  3 ،9 ،5 ،6و  60بجهصجورت معکجوس

س مت روانی آنهججا اهمیت زیادی برای جامعه دارد و هرگونججه

نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه سجه خجرده مقیجاس دارد

عدم آشنایی با این مساﺋل ممکن است سبﺐ تشدید

که عبارتنجد از :الجف -ادراکپجذیری ،ب -کنتجرلپجذیری و ی-

واکججنشهججای زمینججهسججاز در بروز رفتارهای خطرناکی شود که

معنججاداری .در ایججران  Mohammad Zadehو همکججاران

میتوانجد دامجن گیجر جامعه هم گردد که این مسئله باعﺚ هدر

پرسشنامه مذکور را پس از ترجمه بر روی دانشججویان ایرانجی

رفتن منابع مادی ،بودجججججه دانشگاه و نیروی حرفججججهای کار

هنجاریابی کردند کجه آلفجای کرونبجا در دانشججویان پسجر و

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

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

دانشجججویان بججه عنججوان قشججر جججوان جامعججه در جهججت اتخججاذ

پرسشنامه  42سؤالی سرسختی روانشناختی  0/24به دسجت

رویکردهای پیشگیرانه ،ضروری به نظر میرسد .بجراین اسجاس،

آمد .حداقل نمره  69و حداکثر نمره  36میباشجد .در افجرادی

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین حس انسججام ،تنظیم

که حس انسجام باالیی دارند ،اط عات مربوط بجه مؤلفجههجای

شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان انجام شد.

شناختی مرتﺐ ،جامع ،ساختارمند و روشن است نه مغشجوش،
آسیﺐدیده ،تصادفی و انعطافناپذیر .همچنجین ضجریﺐ اعتبجار
بازآزمایی کل مقیاس  0/11بجود .ایجن پژوهشجگران بجه منظجور

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است .جامعه آماری پجژوهش

بررسی اعتبار پرسشنامه ،ارتبجاط خجرده مقیجاسهجای ادراک-

حاضر را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشجد

پذیری ،کنترلپذیری و معناداری را با نمجره کجل پرسجشنامجه

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

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

 6933تشجکیل مججیدادنججد .بجا اسججتفاده از روش نمونججهگیجری

 0/86و  .0/31نتایج بجهدسجتآمجده نشجان از اعتبجار و پایجایی

تصادفی خوشه ای یک مرحلجه ای 913 ،نفجر بجه عنجوان نمونجه

مطلوب مقیاس دارد[.]63

انتخاب شدند .برای اججرای پجژوهش مججوز الزم بجرای توزیجع

 -5فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیججان ( Short

پرسشنامه از دانشگاه اخذ و پس از تکثیر پرسجشنامجههجا ،بجه

form of the cognitive emotion regulation
 :)questionnaireایججن پرسججشنامججه توسججط  Garnefskiو

دانشکدههای مختلف مراجعه شد .پجس از توجیجه دانشججویان

همکاران در کشور هلند تدوینشده و دارای دو نسخه انگلیسی

نسججبت بججه موضججوع پججژوهش و جلججﺐ رضججایت آنهججا913 ،

و هلندی است[ .]69پرسشنامه تنظیم شناختی هیججان یجک

پرسشنامه توزیع و  9پرسشنامه به دلیل ناتمام بودن پاسج هجا

پرسشنامه چندبعدی است کجه جهجت شناسجایی راهبردهجای

از تحلیججل حججذف شججد .در نهایججت  914پرسججشنامججه سججالم

مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیجت-

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

های منفی مورد استفاده قرار میگیرد .ایجن پرسجشنامجه یجک

تحلیل حذف شد .در این پژوهش از پرسشنامه خودکشی ،فرم

ابزار خود گزارشی اسجت و  91گویجه دارد کجه هجر زیرمقیجاس

کوتاه پرسشنامه حس انسجام و فرم کوتاه پرسشنامه تنظجیم

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

شناختی هیجان استفاده شد .پرسشنامه ویژگیهای جمعیجت

در آن برای هر زیرمقیاس  5گویه در نظر گرفتهشده اسجت .در

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

این پژوهش از فرم کوتاه شده استفاده گردید.

 -6فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی)Sense
Coherence

فرم کوتاه شده  68گویجهای ،یکجی از معتبرتجرین ابزارهجای

of

Questionnaire-Short
Form
( :Antonovskyفرم کوتاه پرسشنامه در سال  6383طراحی

ارزیابی راهبردهای گوناگون شناختی میباشجد .پرسسجشنامجه

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

تنظیم شناختی هیجان دارای پایجه تجربجی و نظجری محکمجی

مقیاس لیکرت هفت درجهای با دامنه ( 6هرگز) تا ( 3همیشه)

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

نمرهدهی میشود .که عدد  6عدم تمایل و  3شجدت تمایجل را

پرسشنامه سبکهای تنظیم هیجان شناختی سجازگار ( -6کجم
اهمیت شماری  -5پذیرش  -9ارزیابی مجدد مثبت  -4تمرکجز
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مجدد مثبت  -2تمرکز مجدد بر برنامهریجزی) و  4زیرمقیجاس

 ،)ideation and attemptگویه دوم ،فراوانی افکار خودکشجی

دیگجججر سجججبکهجججای تنظجججیم هیججججان شجججناختی ناسجججازگار

را طجججی سجججال گذشجججته ،گویجججه سجججوم ،تبجججادل نیجججت

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

( )Communication of intentو گویه چهارم ،احتمال اقدام

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

به خودکشی را در آینده مورد سنجش قرار میدهد .نقطه برش

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

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

طریق جمعکردن نمره گویههجا بجه دسجت مجیآیجد .حجداقل و

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

حداکثر نمره در تنظیم شناختی هیجانی سجازگار  60و  20و

کنند به عنوان در معجر

خطجر خودکشجی شناسجایی شجدند.

حداقل و حداکثر نمجره در تنظجیم شجناختی ناسجازگار  8و 40

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

میباشد .افرادی که تنظیم شجناختی هیججانی سجازگار بجاالیی

کردهاند که این ابزار دارای اعتبار درونی ،پایایی خوب و توانایی

دارند در پیشبینی خواستههای دیگران توانایی بیشتری دارند.

تمایز گروه دارای تمای ت خودکشجی از گجروه غیجر خودکشجی

آنها فشارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجانهای خود را

گرایانه است[ .]59و همینطور در مطالعه  Rashidو همکاران

بهتر مهار میکنند و در نتیجه در برابر مصجرف مجواد مقاومجت

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

بیشتری نشان میدهند و بالعکس .افرادی که تنظیم شجناختی

است.

هیجانی ناسازگار باالیی دارند اغلﺐ فاقد مهارتهای الزم بجرای

پس از جمعآوری دادهها ،اط عات بجا اسجتفاده از نجرمافجزار

مدیریت و تنظیم این تجارب هیجانی شدید هسجتند کجه ایجن

 SPSSویرایش  59و آزمونهای ضریﺐ همبسجتگی پیرسجون،

موجﺐ افزایش انگیختگی فیزیولوژیک شده و بجرای مقابلجه بجا

رگرسیون چندگانه به روش همزمان و شجاخ هجای توصجیفی

هیجانهای منفی خود ،اغلﺐ به سجوی مصجرف مجواد کشجیده

میانگین و انحراف معیار با سط معنیداری ( ،)p<0/02مجورد

میشوند و بجالعکس [ .]69در بررسجی مقجدماتی ویژگجیهجای

تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

روان سنجی این پرسشنامجه در نمونجهای از جمعیجت عمجومی
(n= 918؛  633زن 636 ،مرد) ،ضرایﺐ آلفجای کرونبجا بجرای

یافتهها

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

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

همسانی درونی پرسشنامه تنظیم شجناختی هیججان را تأییجد

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

میکنند .ضرایﺐ همبستگی بین نمرههای تعدادی از شجرکت-

میانگین و انحجراف معیجار سجن دانشججویان شجرکتکننجده در

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

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

چهار هفته برای زیرمقیجاسهجای پرسجشنامجه از  r= 0/23تجا

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

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

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

 p>0/006معنیدار بودند ،پایایی بازآزمایی پرسشنامه تنظجیم

روانشناسی 29 ،نفر ( )%64/21از دانشجکده علجوم انسجانی16 ،

شناختی هیجان را تأیید میکنند[.]56

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

 .9پرسشنامجه تجدیجد نظجر شجده خودکشجی ( Suicidal
SBQ-R

;Questionnaire-Revised

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

:)Behavior

( )%69/39از دانشکده ریاضی بودند.

پرسشنامه  ،SBQ-Rتوسط  Osmanو همکاران[ ]55تجدوین

همانطور که در ججدول  6مشجاهده مجیشجود ،میجانگین و

شده است از  4گویه تشجکیل شجده اسجت کجه هرگویجه ،ابعجاد

انحراف معیار حس انسجام نمره باالتری را به خجود اختصجا

مختلفی از قابلیت فرد را برای خودکشجی مجورد سجنجش قجرار

داده است.

میدهد .گویجه اول ،افکجار و اقجدام بجه خودکشجی ( Suicidal

سالم اامهه
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جدول  -1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1931
()n =913
انحراف مهیار  ±میانگین

متغیرها
حس انسجام

45/3 ± 1/35

تنظیم شناختی هیجان سازگار

0/36 ± 1/5

تنظیم شناختی هیجان ناسازگار

45/11 ± 65/0

افکار خودکشی

10/5 ± 61/

برای بررسی نرمجال بجودن پجژوهش از آزمجون کولمجوگروف

شناختی هیجان سازگار با افکجار خودکشجی (-0/95 ،p>0/02

اسمیرنوف استفاده شد که سط معنیداری برای هر سه متغیر

= )rرابطهی منفی معناداری وجود دارد و بین تنظیم شجناختی

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

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

چولگی و کشیدگی بررسی شد .چجولگی و کشجیدگی متغیرهجا

مثبت و معناداری وجود دارد.

بین بازۀ ( +5و  )-5بود که نرمال بودن دادهها را نشان میداد.
همانطور که در ججدول  5مشجاهده مجیشجود ،بجین حجس
انسجام با افکار خودکشجی ( ،)r=-0/52 ،p>0/06بجین تنظجیم
جدول  -2ضرایب همبستگی حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار با افکار خودکشی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال )n=913( 1931
تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی

سازگار

هیجان ناسازگار

متغیرها

حس انسجام

حس انسجام

6

تنظیم شناختی هیجان سازگار

1/63

6

تنظیم شناختی هیجان

**-1/ 6

-1/03

افکار خودکشی

6

ناسازگار
افکار خودکشی

*-1/3

**-1/ 0

**سطح مهنیداری p>1/16

جهت بررسی مفروضه عدم هم خطی چندگانه ،همجانطجور

6

**1/ 1

*سطح مهنیداری p>1/10

پیشبین کمتر از  80اسجت بنجابراین ،ایجن مفروضجه تأییجد

که در جدول  5مشاهده میشود ،همبستگی بین متغیرهای

میگردد.

جدول  -9خالصه نتیجه رگرسیون خطی متغیرهای پیشبین بر افکار خودکشی با روش  Enterدر دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال )n=913( 1931
مدل

مجموع مجذورات

df

MS

F

P

R

R2

رگرسیون

366/111

3

613/553

64/03

* 1/116

1/416

1/ 61

باقیمانده

013/310

311

1/601

B

خطای مهیار

β

ثاب

t

p

1/3 1

6/604

1/34

**1/116

حس انسجام

-1/10

1/ 1

-1/631

-3/13

**1/116

تنظیم شناختی هیجان سازگار

-1/61

1/63

-1/30

-1/ 55

1/11

تنظیم شناختی هیجان ناسازگار

1/61

1/3

1/ 3

3/13

**1/116

**سطح مهنیداری p>1/16

در جدول  9روابط چندگانه حس انسجام ،تنظیم شجناختی

خودکشی از طریق تحلیل رگرسیون خطی چندگانه اراﺋه شجده
2

هیجان سازگار و تنظجیم شجناختی هیججان ناسجازگار بجا افکجار
سالم اامهه
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 %561است کجه در سجط کمتجر از  0/006معنجیدار اسجت؛

عامل روانی ،س متی و سازگاری در افراد را پیشبینی میکنجد

بنابراین ،این متغیرها تقریباً  %55از واریانس افکار خودکشی را

و حس انسجام پایین ،پجیشبینجیکننجده افکجار خودکشجی در

تبیین میکنند .متغیرها به شیوه  Enterو بجه طجور هجمزمجان

آینده است.

وارد مطالعه شدند .نتایج نشان میدهد که از میجان متغیرهجای

 Groholtو همکاران درباره ارتباط حس انسجام و س متی

حججس انسجججام ،تنظججیم شججناختی هیجججان سججازگار و تنظججیم

کودکان نشان دادهاند که حس انسجام باال تمایل بجه مجدیریت

شناختی هیجان ناسازگار بهعنوان متغیرهای پجیشبجین افکجار

بهتر و مؤثرتر استرس را افزایش مجیدهجد درحجالیکجه پجایین

خودکشی ،به ترتیﺐ حس انسجام بجهطجور معکجوس و تنظجیم

بججودن حججس انسجججام ،آسججیﺐپججذیری در برابججر بیمججاری را

شناختی هیججان ناسجازگار بجه طجور مسجتقیم واریجانس افکجار

میافزاید[ ]53که از جمله این بیماری افزایش افکار خودکشی

خودکشی را تبیین میکنند و متغیر تنظیم شجناختی هیججان

میباشد .همچنین همبستگی منفی قوی بین نمرههجای حجس

سازگار در نهایت از مدل رگرسیون حذف شد.

انسجججام و نمججرههججای افسججردگی و اضججطراب بججهدسججتآمججده
است[.]58
یافتججججههججججای پژوهش حاضر نشان داد راهبردهای تنظیم

بحث
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بجین حجس انسججام و

شناختی هیجان با افکجججار خودکشی همبستگی مثبت دارد .به

تنظیم شناختی هیجان با افکار خودکشی در دانشجویان انجام

این معنا که هر چه استفاده از این راهبردها توسط افراد بیشتر

گرفت.

شود میزان همبستگی آنها با افکار خودکشی افزایش مییابجد

یافتههای پجژوهش نشجان داد بجین حجس انسججام و افکجار

البته باید در نظر داشت که با افزایش میزان آگاهی و شناخت

خودکشی همبستگی منفی معنجیداری وججود دارد .همچنجین

افراد در استفاده از این راهبردها برای مقابله با هیجججانهججا این

نتایج نشان داد که حس انسجام بهطور منفی توان پجیشبینجی

میزان همبستگی ،کاهش می یابد .همچنین با توججه بجه رابطه

افکار خودکشی را دارد .بدین معنا که با کاهش حجس انسججام،

مثبت نمرات م مت خویش ،نشججججججخوارگری ،فاجعه سازی و

افکار خودکشی افزایش مییابد .نتایج این پژوهش بجا پجژوهش

م مت دیگران با افکار خودکشی میتوان گفت که این یافته ها

 Sarenmalmو همکاران[ ]3همسو میباشجد .در تبیجین ایجن

با نتایج  Mirandaو همکججججججاران[  ]53و  Hillو ]90[Petit

یافته میتوان گفت حس انسجام سازهای است که جهتگزینی

همسو میباشد .اگر استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان بدون

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

شناخت باشد با افکجججججججار خودکشی همبستگی مثبت خواهد

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

داشت .با مد نظر قرار دادن یافته های پژوهش حاضر مجیتجوان

درنتیجه حس انسججام یعنجی تمایجل افجراد بجه اینکجه دنیجای

گفت که شناخت و هیججججان دو جنبه بسیار مهم زندگی انسان

خودشان را درک کردنی ،اداره شدنی و بامعنا ببینند ،که امیجد

است و در تجلی اکثر رفتارهای افراد ،تعامل این دو سازه به

به زندگی افزایش و افکار خودکشی کاهش مییابد[.]54

چشم میخورد .بنابراین ،برای درک بهتر رفتارهای خودکشی و

حس انسجام باال با کیفیت زندگی افراد رابطه مستقیم دارد

همبستههای رفتاری آن ،مطالعه هر دو سازه شناخت و هیجان

و یک عامل حفاظتی است که با تنظیم روانی و بهبود کیفیجت

ضروری است .پژوهش های نجاهم سجو مطرح مجیکننجد مقیاس

زندگی منجر به نجات از بیماری میشود[ .]52چندین بررسی

خودکشی با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به عنوان

وجود رابطجه قجوی منفجی ،بجین حجس انسججام و افسجردگی و

یک راهبرد مقابلججججهای رابطه منفی دارد؛ بنججججابراین در تبیین

اضطراب را مورد تأیید قرار دادنجد Demetrius .و همکجارانش

یافتهها میتجوان گفت افراد زمانی که با شناخت و آگاهی کامل

اظهار داشتند حس انسجام بهعنوان عامجل محجافظتی در برابجر

روی افکارشان ،راهبردهای مثبت را به کار میگیرند با شناخت

افسردگی میباشد و افزایش شیوع افسردگی بجا کجاهش حجس

هیجانی صججججحی  ،افکار مثبت را جایگزین افکججججار خودکشی

انسجام در بیماران همراه بود[ .]51حس انسجام به عنوان یجک

مججیکننججد .یعنی افرادی که بیشججتر از راهبردهای ناسازگارانه

سالم اامهه
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 توججه بجه ایجن،درمان و کاهش افکجار خودکشجی دانشججویان

) فاجعه سازی و م مت دیگجججران، نشجججخوارگری،(م مت خود

.مؤلفهها را در دستور کار خود قرار دهند

بدون شناخت هیججججانی استفاده مج جیکننجججد بیشجججتر مستعد
.]96[خودکشی هستند
 تعجداد سجؤاالت زیججاد-6 :محجدودیتهجای پجژوهش شججامل

تهارض منافع

پرسشنامه که شاید موجﺐ کاهش کیفیت و دقت پاسجخگویی

نتایج پژوهش پیش رو با منافع هیچ ارگجان و سجازمانی در
.نیست

 همکاری ضجعیف برخجی دانشججویان-5 دانشجویان شده باشد

تعار

.در تکمیل پرسشنامه
موضجججوعات زیجججر بجججرای تحقیقجججات آینجججده پیشجججنهاد

سهم نویسندگان

 مطالعات مشابه در مناطق دیگر و سایر دانشگاههجا-6 :میشود

 روششناسجی و نگجارش، ایجده:اسماعیل صدری دمیرچجی

تکرار شود زیرا افکار خودکشی امری عارضی است که با کنترل

 اجججرا و جمججعآوری دادههججا و سججعید: عارفججه کیججانی،پججژوهش

.عوامل مرتبط تا حد زیادی قابلکنترل است

 تجزیه و تحلیل دادهها:خاکدال قوجه بگلو

 با توجه به نتایج پژوهش کاهش حس انسجام:نتیجهگیری
و استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان بدون شناخت باعجججججﺚ

تشکر و قدردانی

 توصجیه مجیشجود،افزایش افکار خودکشی مجیشجود؛ بنجابراین

نویسندگان بر خود الزم میدانند از کلیه شجرکتکننجدگان

درمانگران و مشاوران بهویژه در مراکز مشاوره دانشگاهها جهت

.در این پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آورند
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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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