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چکیده
زمینه و هدف :هر سال تقریباً یک میلیون نفر در سرتاسر جهان بر اثر خودکشی میمیرند که این باعث شده است خودکشی به عنوان یک فوریت مهم
پزشکی در آید .هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطۀ اضطراب مرگ ،اهمیت داشتن ،تعلقپذیری خنثی و احساس بار بودن با افکار و اعمال خودکشی در
دانشجویان میباشد.
روش بررسی :در این پژوهش توصیفی -همبستگی 333 ،نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .پس
از تصویب طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه ،دادههای مطالعه با استفاده از ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نیازهای بین فردی ،اهمیت داشتن،
اضطراب مرگ و مقیاس تجدیدنظر شدۀ رفتارهای خودکشی در یک مرحله گردآوری شد .دادهها توسط شاخصهای آمار توصیفی ،تحلیل همبستگی
پیرسون ،ضریب تفکیکی ،رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرمافزار  SPSS ver. 22تحلیل شدند.
یافتهها :حاکی از وجود ارتباط بین احساس تعلق پذیری خنثی و ادراک بار بودن با افکار و اعمال خودکشی در دانشجویان بود ،اما ادراک بار بودن
توانایی تبیین و پیشبینی قویتری را در قیاس با تعلقپذیری خنثی برای افکار و اعمال خودکشی دارا بود .همچنین بین مولفه اهمیت داشتن و افکار و
اعمال خودکشی رابطۀ منفی و معنیداری وجود داشت ،اما با کنترل مولفههای نیازهای بین فردی از طریق همبستگی تفکیکی ،این رابطه ناپدید شد .نهایتاً
هیچ رابطۀ معنیداری بین اضطراب مرگ با افکار و اعمال خودکشی و احساس بار بودن و تعلقپذیری خنثی یافت نشد.
نتیجهگیري :میتوان نتیجه گرفت که نظریۀ بین فردی -روانشناسی خودکشی تا حدود متوسطی قادر به پیشبینی و تبیین افکار و اعمال خودکشی
میباشد و میتوان در خودکشی عوامل مرتبط با روابط میان فردی را موثر دانست.
واژگانکلیدي :خودکشی ،اهمیت داشتن ،تعلقپذیري خنثی ،ادارک بار بودن ،نظریه بینفردي روانشناختی

مقدمه

خودکشی یک رفتار چند بعدی است که در نتیجۀ عوامل

هر سال تقریباً یک میلیون نفر در سرتاسر جهان بر

مختلف از جمله اختالالت روانی به ویژه اختالل افسردگی

اثرخودکشی میمیرند که این باعث شده است خودکشی به

اساسی ( ،)5،1پیشینۀ خانوادگی ( ،)6درگیری خانوادگی (،)7

عنوان یک فوریت مهم پزشکی درآید ( ،)3هر چند برآورد

سوء مصرف مواد و الکل ( ،)8پیشینۀ خودکشی فردی (،)0

شده است که میزان خودکشیهای واقعی  31تا  01برابر این

ناامیدی ( ،)2عوامل زیست -عصبی ( )31و زندگی پر استرس

رقم میباشد ( .)3از این بین نوجوانان و جوانان بین  31تا 02

( )33بروز پیدا میکند و به شکل رفتاری عامرانه و از روی

سال بیشترین آسیبپذیری را دارند ،به نحوی که خودکشی

قصد برای خاتمه دادن به زندگی خود تعریف میشود (.)30

دومین عامل مرگ و میر در بین این گروه سنی است (.)0،3

همین طـور سـه نـوع دیگـری از افکـار و اعمـال خودکشـی

 -3دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
-0دکتری روانشناسی ،استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
 -3دکترای تخصصی روانشناسی .گروه روانشناسی .موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی فاطمیه (س) ،شیراز
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مهمترین نقش را دارند ( .)5،33اینها شامل  :3ایدهپردازی

نبود او آنها عملکرد بهتری خواهند داشت و متشکل از دو

خودکشی (داشتن تفکراتی مستمر و جدی مبنی بر کشتن

عامل -3 :تنفر از خود و  -0احساس مسئولیت میباشد) به

خود)  :0طرحریزی خودکشی (فرمولبندی شیوه و سبک

وجود میآیـد .امـا این دو سـازه تنهـا در حضور درماندگی

خودکشی) و  :3اقدام به خودکشی (رفتارهای خودآسیب

(برای مثال این وضع تغییری نخواهد کرد) ،از حالت افکار

زننده به نیت مرگ) میباشند ( .)30،35برخی از محققان

منفعل خودکشی به حالت تمایل فعال برای خودکشـی تبدیل

پیشنهاد کردهاند که سبب شناسی خودکشی در دانشجویان و

میشـود .اما هنوز ایـن تمایل فعال بـرای خودکشی برای

جوانان کم سن و سال به دلیل این که این مرحله از زندگی با

قصد خودکشی کافی نیست .بلکه فرد باید دارای سازه دیگری

تغییـرات سریع ،نظیـر تغییر در ساخـت خانوادگی ،تـرک

تحت عنوان توانایی اکتساب شده برای خودکشی ( acquired

خانواده ،افزایش دسترسی به مواد و الکل ،مشکالت اجتماعی،

 )for suicide capabilityباشد که به معنی توانایی فرد در

مالی و تحصیلی همراه است ،از سایر سنین متفاوت است

غلبه بر حس ذاتی صیانت نفس و انجام رفتارهای خود آسیب

( .)31،36خـودکشـی دومیـن عامـل مـرگ و میـر در بیـن

زننده بـه قصد مرگ است ( .)3 ،38-01ما ( )Maو همکاران

دانشجویان است و برآورد شده که سالیانه  3311دانشجو در

گزارش کردهاند که از  30مطالعه صورت گرفته در زمینۀ

ایاالت متحده دست به خودکشی میزنند ( )0،3،31و 33/5

رابطۀ بین تعلقپذیری خنثی و ادراک بـار بـودن با افکـار

درصد به طور جدی در مورد خودکشی فکر میکنند و 7/2

خودکشـی ،هشـت مطالعـه رابطـۀ معنیدار و چهار مطالعه

درصد برنامۀ خودکشی طراحی میکنند و  3/7درصد اقدام به

رابطۀ غیرمعنیدار یافتهاند ،که از بین ایـن چهار مطالعـه تنها

خودکشی میکنند ( .)37با این حال با وجود اهمیت بسیار

دو مطالعـه دارای حجـم نمونـۀ موثـر بودهاند .همین طور آنها

زیاد خودکشی مطالعات تجربی بسیار کمی بر روی آن

گزارش کردهاند که از بین  03مطالعۀ صورت گرفته در رابطۀ

صورت گرفته است که یکی از دالیل آن نبود مدلی ساختمند

توانایی اکتساب شده برای خودکشی و افکار خودکشی30 ،

برای توضیح رفتار خودکشی است ( .)38از این رو برای پر

مطالعه معنیدار و  2مطالعه غیرمعنیدار بوده است .با این

کردن این خالء ،توماس جوینر ( )0111نظریه بین فردی-

حال ،مشخص شده است که توانایی کسب شده برای

روانشناختی (interpersonal-psychological theory of

خودکشی ،همانند تعلقپذیری خنثی و احساس بار بودن قادر

)) suicidal behavior (IPTSرا ارائه کرده است .نظریه بین

بـه پیـشبینی افکـار خودکشـی ،ریسـک خودکشـی ،عالئـم

فردی-روانشناختی مدعی است که تمایل به خودکشی در

خودکشـی ،پتانسیـل خودکشـی و همینطـور شناسایی قابلیت

نتیجـۀ حضـور دو عامـل خطـر شامـل تعلقپذیـری خنثـی

خودکشـی در طیـف بیمـاران بالینـی ،جمعیـت عـادی و

(( )thwarted belongingnessحس تعلقپذیری کم و باور

دانشآموزان میباشد ( .)3به طور کلی ،شواهد موجود حاکی

فرد مبنی بر این که او از سایر افراد جدا است و به خانواده،

از اهمیت این مدل نظری در تبین خودکشی میباشد ،اما

گروهی از دوستان و یا گروه خاصی تعلق ندارد و شامـل دو

وجود مطالعات آتی برای تبیین دقیقتر سازههای آن به ویژه

عامل اسـت -3 :تنهایـی  -0نبـود مراقبت دو سویه absence

در جوامع غیرغربی امری ضروری است.

 )of reciprocal careو ادراک بار بودن ( perceived

تاکنون تحقیقات مختلفی نظریۀ بین فردی-روانشناختی را در

( )burdensomenessدیدگاه شخص مبنی بر این که وجود

دانشجویان مورد بررسی قرار داده است ( .)03-06جمعبندی
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میل خودکشی در بین دانشجویان است .این در حالی است که

بهترین گزینۀ ممکن را متناسب با باورهایشان در مورد این که

نتایج نیرومندی از ارتباط تعلقپذیری خنثی با افکار و میل

در حال حاضر تا چه میزانی با دیگران در ارتباط هستند (تعلق

خودکشی در بین دانشجویان به دست نیامده است .از سوی

پذیری) و تا چه میزانی فکر میکنند که سربار دیگران هستند

دیگر ،نتایج تحقیقات مختلف ( )07-31نشان میدهد که

(ادراک بار بودن) را در یک مقیاس هفت لیکرتی مشخص

بیباکی از مرگ سبب افزایش معنیدار قابلیت خودکشی

کنند .نمرۀ باالتر در این مقیاس به معنای ادراک بار بودن و

( )suicidalityدر کارکنان ارتش ،بیماران و گروه متمایل به

تعلقپذیری خنثی بیشتر است .این مقیاس اعتبار درونی خوبی

خودکشی در قیاس با گروه کنترل است .همین طور بیباکی از

با ضریب آلفای کرونباخ  1/2دارد (.)30،33

مرگ با حساسیت کمتر با درد و حوادث ناگوار و دردناک

پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ خودکشی((Suicidal )SBQ-R

:)Behavior

بیشتری در طول زندگی این افراد رابطه داشته است .در نتیجه

Questionnaire-Revised

ایـن مطالعـه برای درک بهتر ماهیـت نظریـه بین فـردی-

مقیاس خودکشی میباشد که از چهار سوال تشکیل شده

روانشناختی به تعیین رابطۀ اهمیت داشتن ،تعلقپذیری خنثی،

است .هر گویه ابعاد مختلفی از قابلیت فرد برای خودکشی را

احساس بار بودن و اضطراب مرگ با خودکشی در دانشجویان

مورد سنجش قرار میدهد .گویۀ اول ایدهپردازی و اقدام به

میپردازد.

خودکشی ،گویه دوم فروانی افکار خودکشی طی سال گذشته،

پرکاربردترین

گویه سوم در بردارندۀ بیان نیت ( communication of

روش بررسی

 )intentاست و گویه چهارم احتمال اقدام به خودکشی را در

در این پژوهش توصیفی -همبستگی 333 ،نفر از دانشجویان

آینده مورد سنجش قرار میدهد .نقطه برش نمرۀ کلی این

دانشگاه محقق اردبیلی به روش نمونهگیری در دسترس

آزمون ،هفت برای جمعیت عادی و هشت برای بیماران بالینی

انتخاب شدند .پس از تصویب طرح در معاونت پژوهشی

است .همینطور نقطه برش سوال اول ،دو میباشد .طراحان

دانشگـاه و کسب رضایت آگاهانـه از دانشجویـان ،دادههای

این مقیاس گزارش کردهاند که این ابزار دارای اعتبار درونی،

مطالعه با استفاده از ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نیازهای

پایایی خوب و همینطور توانایی تمیز گروه دارای تمایالت

بین فردی ،اهمیت داشتن ،اضطراب مرگ و مقیاس تجدیدنظر

خودکشی از گروه غیرخودکشیگرا است (.)35

شـدۀ رفتارهـای خودکشی در یـک مرحلـه گردآوری شد.

پرسشنامۀ اهمیت داشتن ((:)Mattering Inventory )MI

ویژگیهای هر کدام از ابزار های مورد استفاده به شرح ذیل

متشکل از  05سوال و سه خرده مقیاس آگاهی ،اهمیت و

می باشد:

اعتماد میباشد که ادارک فرد را از اهمیت داشتن او برای

پرسشنامـۀ نیـاز بیـن فـردی (Interpersonal Needs

دیگران میسنجد .در اینجا منظور از دیگران گروه خاصی

() :)Questionnaire (INQاین پرسشنامه دارای چندین

نظیر خانواده یا گروه معینی از دوستان نیستند ،بلکه از افراد

نسخه ( 38 ،31 ،30 ،31و  01سوالی) است که طبق گزارش

خواسته میشود که با توجه به رابطۀ خود با دیگران (کل

هیل ( )Hillو همکاران ( )33نسخه  31و  31سوالی بهترین

افرادی که با آنها در ارتباط هستند) بهترین گزینه را در یک

میزان اعتبار درونی و تناسب با مدل تحلیل عاملی اکتشافی را

مقیاس لیکرتی پنج درجهای انتخاب کند .اعتبار و پایایی

دارند .نسخه  31سوالی این مقیاس ،متشکل از  31گویه است

درونی خوبی برای این ابزار گزارش شده است .همچنین
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 1/702تا  1/870گزارش شده است (.)31

ویژگی های بارز شرکت کنندگان به شرح زیر بود72/0 :

پرسشنامۀ اضطرب مرگ تمپلر (((Death Anxiety )DAQ

درصد شرکت کنندگان زن 86/3 ،درصد مجرد 86/5 ،درصد

 :Questionnaireیک مقیاس  31سوالی به شکل بله و خیر

بیکار 67/3 ،درصـد دانشجـوی کارشناسـی 83/7 ،درصـد

که در نوع خود بیشترین کاربرد را داشته است ،که نگرش

شرکت کنندگان با ردهی سنی  37تا  05سالگی بودند.

آزمودنیها را نسبت به مرگ میسنجد .نمره باالتر در این

میانگین نمرۀ آزمودنیها در خرده مقیاسهای آگاهی ،اهمیت و

مقیاس معرف میزان بیشتری از اضطراب است .ضریب

اعتماد ،بار بودن و تعلق پذیری به ترتیب  33 ،01 ،38 ،02و

بازآزمایی این مقیاس  81درصد و ضریب همسانی درونی آن

 02بود .میانگین نمرات آزمودنیها برای کل مقیاس اهمیت

را  73درصد گزارش کردهاند .در نمونههای ایرانی نیز اعتبار و

داشتن ،نیازهای روابط بین فردی ،اضطراب مرگ و رفتارهای

پایایی خوبی برای این مقیاس گزارش شده است (.)36،37

خودکشی به ترتیب  7 ،53 ،88و  1بود (جدول .)3

دادهها توسط شاخصهای آمار توصیفی ،تحلیل همبستگی
پیرسون ،ضریب تفکیکی ،رگرسیون چند متغیره و با استفاده
از نرمافزار  SPSS ver. 22تحلیل شدند.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرههاي آزمودنیها در متغیرهاي پژوهش
تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
آگاهی

333

02/3

6/3

اهمیت

333

38/5

7/1

اعتماد

333

01/8

5/3

اهمیت داشتن

333

88/5

35/7

بار بودن

333

33/6

8/1

تعلقپذیري

333

02/2

31/3

نمره کل پرسشنامه نیازهاي روابط بین فردي

333

35/5

36/7

اضطراب مرگ

333

7/7

0/6

نمره کل پرسشنامۀ خودکشی

333

1/5

3/0

مندرجات جدول ضریب همبستگی پیرسون نتایج همبستگی

خنثی و به طور کلی با مقیاس نیازهای روابط بین فردی رابطۀ

بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد (جدول  .)0بین نمره

مثبت و معنیداری وجود داشت ( .(P<1/13از سوی دیگر،

کلی مقیاس خودکشی با نمرۀ کلی مقیاس اهمیت داشتن و

هیچ رابطۀ معنیداری بین متغیرهای پژوهش به جزء خرده

خرده مقیاسهای آن یعنی آگاهی ،اهمیت و اعتماد رابطۀ منفی

مقیاس اعتماد با اضطراب مرگ وجود نداشت .همینطور ،بین

و معنیدار وجود داشت ( ,(P<1/13در حالی که بین نمره

مقیاس اهمیت داشتن و مقیاس نیازهای روابط بین فردی و

کلی مقیاس خودکشی با احساس بار بودن و تعلقپذیری

مـولفههـای آنهـا رابطـۀ منفـی و معنـیداری مشاهـده شـد
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آلفای کرونباخ برای هر سه خرده مقیاس و کل آزمون بین

يافتهها

26

رابطۀ اضطراب مرگ ،اهمیت داشتن ،تعلقپذیري خنثی و احساس....

( .(P<1/13اما زمانی که نمرات مقیاس نیازهای روابط بین

همبستگی تفکیکی باز هم رابطۀ نمرۀ کلی مقیاس نیازهای

فردی توسط همبستگی تفکیکی کنترل شد ،دیگر رابطۀ

روابط بین فردی با خودکشی معنیدار بود (, P< 1/13

معنیداری بین اهمیت داشتن و رفتار خودکشی یافت نشد .در

.)r=1/317

حالی که حتی با کنترل مقیاس اهمیت داشتن از طریق

نمره کل

آگاهی

اهمیت

اعتماد

مقیاس

بار بودن

اهمیت داشتن

آگاهی

3

اهمیت

**1

/132

اعتماد

**1

**

**

**

نمره کل مقیاس
اهمیت داشتن

/513

1/837

1/360
1/815

**

1/612

بار بودن

**

تعلق پذیري

**

**

**

-5321

**

**

**

**

-1/515

**

نیاز هاي روابط

-1/570

فردي

3

**

نمره کل مقیاس

خودکشی

3

**

-1/502

پذیري

نیازهاي روابط بین-

مقیاس

مرگ

3

**

-1/386

تعلق

نمره کل مقیاس

نمره کل

اضطراب

-1/101
-1/573
-1/168

-1/062

-1/131
-1/113
-1/637

3
**

-1/110

**

1/851

3
**

1/823

3

بین فردي
نمره کل پرسش
نامه ي خودکشی

اضطراب از
مرگ

**

-1/370

1/132

**

-1/061

1/115

**

-1/011

**

-1/311

**

-1/071

-1/165

**

1/518

1/177

**

1/021

1/131

**

1/1322

1/160

3
3

1/132

**

p<1/13

نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود حاکی از آن است که

تنهایی  36درصد از پراکندگی نمرات مقیاس خودکشی را

نمرۀ کلی مقیاس نیازهای روابط بین فردی قادر به پیشبینی

تبییشن میکرد ( .)R2=%36در گام دوم احساس تعلقپذیری

رفتارها و افکار خودکشی در دانشجویان میباشد .بدین معنا

خنثی وارد معادله رگرسیونی شد ،که میزان ضریب تبین به

کـه با افزایش یک واحـد استاندارد در نمـرۀ کلی مقیـاس

اندازۀ  31درصد افزایش پیدا کرد ( .)R2=%37به طور کلی،

نیازهای روابط بین فردی معادل  3/22در نمرۀ مقیاس

احساس بار بودن و تعلقپذیری خنثی در مجموع 37درصد از

رفتارهای خودکشی افزایش حاصل میشود .با این حال

پراکندگی مقیاس خودکشی را تبیین می کردند .با این حال ،به

تحلیل رگرسیون گام به گام برای مولفههای نیازهای بین

دلیل تأثیر اندک احساس تعلقپذیری خنثی ،میتوان آن را از

فردی اثرگذاری متفاوتی را پیشبینی کرد ،در گام اول متغیر

معادله حذف کرد و معادله اول را به عنوان معادله بهینه

ادراک بار بودن وارد معادلۀ رگرسیونی شد .این متغیر به

انتخاب نمود (جدول .)3
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جدول  :2خالصه رگرسیون گام به گام جهت پیش بینی رفتار هاي خودکشی از روي خرده
مقیاسهاي احساس تعلقپذیري و ادارک بار بودن
3

ادراک بار بودن

0/133

0/204

0/204

0/163

0/162

>1/113

ادراکبار بودن

0/129

0/224

تعلق پذیری خنثی

0/22

0/130

0/231

0/133

0/133

0

>0/001
0/29

بحث و نتیجه گیري

روانشناختی افراد منشاء میگیرد ( .)35از سوی دیگر ،نظریه

نتایج پژوهش هم راستا با سایر پژوهشها (،)8،31،37،01،33

بین فردی مدعی است که اقدام به خودکشی نیازمند عاملی

نشان داد که با افزایش نمرۀ فرد در مقیاس نیازهای روابط بین

تحت عنوان توانایی اکتساب شده میباشد که با میزان کمتر

فردی ،به همان اندازه میل به خودکشی در افراد افزایش پیدا

اضطراب مرگ ،عدم ترس نسبت به آسیب زدن به خود و

میکـرد .از سوی دیگـر ،از بین دو عامل ادراک بـار بودن و

درگیر شدن در رفتارهای خودآسیب زننده که هدف آن از بین

تعلقپذیـری خنثی ،عـامل ادارک بـار بـودن به طور قـابل

بردن خود است ،مشخص میشود ( .)38،3-01اما برخالف

مالحظهای قابلیت پیشبینی پراکنـدگی خودکشـی را در بیـن

این پیشبینی ،هیچ رابطۀ معنیداری بین افکار ،امیال و رفتار

دانشجویان داشـت .عامل تعلقپذیری خنثی هر چند رابطۀ

خودکشی با میزان کمتر اضطراب مرگ در بین دانشجویان

معنیداری با افکار و امیال خودکشی دارد ،اما در تبیین

یافت نشد .این ناتوانی در کسب رابطۀ معنیدار همچنین

پراکندگی آن نقش بسیار جزیی را ایفا میکند از این رو،

میتواند ناشی از عدم بالینی بودن نمونههای پژوهش نیز

پیشنهاد میشود که در دانشجویان عامل ادارک بار بودن نقش

باشد .اما ما ( ) Maو همکاران ( )3گزارش کردهاند که از بین

بسیار مهمتری را در پیشبینی افکار و امیال خودکشی دارد.

 03مطالعۀ صورت گرفته در زمینۀ ارتباط رفتارهای خودکشی

سایر مطالعات صورت گرفته نیز نشان میدهند که تنها عامل

با توانایی کسب شده تنها  30مطالعه رابطۀ معنیدار پیدا

ادراک بار بودن قادر به پیشبینی افکار و امیـال خودکشـی در

کردهاند.

بین دانشجویان اسـت و عامـل تعلقپذیری خنثی نقش مهمی

مجموعۀ یافتههای پژوهش حاکی از این است که نظریه بین

را ایفا نمیکند( .)03-06هر چند که ممکن است با افزایش

فردی-روانشناختی خودکشی تا حدودی قادر به پیشبینی

سـن ،احسـاس تعلقپذیری خنثی نیـز نقش مهمتـری در

امیـال و افکـار خودکشـی است ،اما وجود مدلی ساختمندتر

پیشبینی پراکندگی افکار و امیال خودکشی در افراد مسن

میتواند توجیه بهتری از رفتار خودکشی را در بر بگیرد.

داشته باشد ( .)38از سوی دیگر ،به طور کلی مجموعۀ این دو

همینطور ،ارتباط معنیدار و منفی سازه اهمیت داشتن ،بخش

عامل تنها قادر به تبیین  37درصد از کل پراکندگی خودکشی

مهمی از خود پنداره فرد مبنی بر اهمیت او از دید دیگران و

در بین دانشجویان هست که نشان دهندۀ این است که

میزان تعلق و ارتباط او با جهان خارجی ( )32با مولفههای

خودکشی تنها منشاء گرفته از عوامل میان فردی نظیر احساس

تعلقپذیری خنثی و ادارک بار بودن و همینطور ناپدید شدن

تعلقپذیری خنثی و ادراک بار بودن نیست .بلکه یک پدیدۀ

اثر ارتباط معنیدارِ سازه اهمیت داشتن با رفتارهای خودکشی

چند بعدی میباشد که از مجموعه عوامل زیستی ،محیطی و

با کنترل مولفههای مقیاس نیازهای بین فردی نشان میدهد که
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مدل

متغیر پیش بین

B

Beta

R

R2

ADR2

P value
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) به جای مقیاس اضطراب مرگ در تحقیقات بعدیScale

میتوان از مفهوم تعلقپذیری خنثی و ادراک بار بودن به جای

.استفاده کرد

.مفهوم اهمیت داشتن استفاده کرد
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از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ناهمسانی فراوانی
تشكر و قدردانی

 وضعیت، تأهل،نمونههای شرکت کننده از لحاظ جنسیتی

این طرح مصوب معاونت پژوهشی موسسۀ آموزش عالی

شغلی که سبب عدم بررسی رابطۀ اطالعات جمعیت شناختی

ف بوده و بدین وسیله30/333/21 فاطمیۀ شیراز با کد اخالق

با افکار و امیال خودکشی گردید و همچنین روش نمونهگیری

از تمامی دانشجویانی که به عنوان آزمودنی در این پژوهش

 همینطور.در دسترس برای جمعآوری اطالعات اشاره کرد

. تقدیر و تشکر میشود،همکاری کردند

 گویهای مقیاس توانایی کسب1 میتوان از ابزار پرکاربردتر
Suicide Acquired Capability for( شده برای خودکشی
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Background and Objectives: Each year nearly one million people die due to suicide that makes this issue
one of the most imperative medical urgency subjects. This study aimed to assess the relationship among
Death Anxiety, Mattering, Perceived Burdensomeness and Thwarted Belongingness with Suicidal Behavior
in college students.
Materials and Methods: In this descriptive correlation study, using convenience sampling 331 students of
Mohaqeqe Ardebili university were selected. After Project approval at the scientific research deputy office of
the university, the participants completed the Interpersonal Needs Questionnaire (INQ), Suicidal Behavior
Questionnaire-Revised, Mattering Inventory and Death Anxiety Questionnaire. Research data were analyzed
by descriptive statistics indices, Pearson correlation analysis, and multivariate regression by using SPSS ver.
22.
Results: The result showed that there is a significant relationship between Perceived Burdensomeness and
Thwarted Belongingness with Suicidal Behavior in college students, but Perceived Burdensomeness could
explain and predict Suicidal Behavior better than Thwarted Belongingness. Also, there is a significant and
negative relationship between mattering and Suicidal Behavior but by controlling interpersonal needs via
partial correlation this relationship disappeared. Moreover, there is no significant relationship between death
anxiety with Suicidal Behavior, Perceived Burdensomeness and Thwarted Belongingness.
Conclusion: Generally, our findings suggested that The Interpersonal-Psychological Theory could explain
moderately Suicidal Behavior and ideation.
Key words: suicide, mattering, perceived burdensomeness, thwarted belongingness, the interpersonalpsychological theory

