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Abstract
Introduction: Suicide is one of the mental health problems and the third leading cause of death
among adolescents.
Aim: This study aimed to investigate the role of experimental avoidance, emotional regulation
difficulties, and body image concern in predicting the probability of suicide among adolescent
girls.
Method: The method of the present study was descriptive of the type of correlation and the
statistical population included all adolescent girls in Kermanshah City in 2019. By available
sampling method and based on Morgan table, 350 people were selected as a sample. The
research instruments included the adolescents Suicide Questionnaire, the Bond et al.
Experimental Avoidance Questionnaire, the Grater and Roemer Emotional Regulation
Difficulties Scale, and the Lillton body image concern questionnaire, all of which were valid and
reliable. To analyze the data, Pearson correlation and multivariate regression analysis were used
simultaneously, which were finally analyzed by SPSS software version 22.
Results: The results showed that experimental avoidance, emotional regulation difficulties
components (except lack of emotional awareness), and body image concern had a significant
effect on the probability of suicide (P>0.001). The results of the analysis also showed that the
predictor variables together can accurately determine the 27.7% the probability of suicide.
Conclusion: The probability of suicide in adolescent girls can be predicted by the variables of
experimental avoidance, emotional regulation difficulties, and body image concern. Therefore, it
is suggested that psychologists and counselors pay attention to the role of experimental
avoidance, emotional regulation difficulties, and body image concern to reduce adolescent's
suicide.
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چکیده
مقدمه :خودکشی یکی از معضالت بهداشت روانی و سومین علت مرگ و میر در بین نوجوانان است.
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی در پیشبینی احتمال
خودکشی در دختران نوجوان بود.
روش :روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دختران نوجوان شهر کرمانشاه در سال  1998بود
که به روش نمونهگیری در دسترس و با استناد به جدول مورگان تعداد  924نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل
پرسشنامه خودکشی در نوجوانان ،پرسشنامه اجتناب تجربی بوند و همکاران ،مقیاس دشواری تنظیم هیجان گراتز و رومئر و پرسشنامه
نگرانی از تصویر بدنی لیلتون بود که همه پرسشنامهها دارای اعتبار و پایایی بودهاند .به منظور تحلیل دادهها از همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد که نهایتاً دادهها به وسیله نرم افزار  SPSSنسخه  22مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاکی از آن بود که اجتناب تجربی ،مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان (بجز فقدان آگاهی هیجانی) ،نگرانی از تصویر
بدنی بر احتمال خودکشی تأثیر معناداری دارند ( .)P<4/441همچنین نتایج تحلیل بیانگر آن بود که متغیرهای پیشبین با هم دقیقاً
میتوانند  22/2درصد احتمال خودکشی را تبیین کنند.
نتیجهگیری :احتمال خودکشی در دختران نوجوان ،توسط متغیرهای اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی
قابل پیشبینی است ،بنابراین پیشنهاد میشود که روانشناسان و مشاوران جهت کاهش احتمال خودکشی نوجوانان نقش اجتناب تجربی،
دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی را مورد توجه قرار دهند.
کلیدواژهها :خودکشی ،اجتناب تجربی ،تنظیم هیجان ،تصویر بدن

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

94

افزایش مییابد و در اواسط نوجوانی نرخ اقدامات
1

طبق تعریف مرکز مطالعات انستیتو ملی بهداشت آمریکا ،

خودکشی به بیشترین میزان میرسد (مک لوین ،گولد و

خودکشی 2تالشی آگاهانه به منظور پایان بخشیدن به

مالون.)2412 ،2

زندگی شخصی است که شاید این تالش به اقدام تبدیل

عوامل مختلفی در بروز رفتارهای خود آسیبی نقش دارند

شود (گاسمووکوتینهو .)2412 ،9افکار خودکشی طیفی از

که میتوان به نقش اجتناب تجربی از مشکالت و

اندیشههای مبهم در مورد امکان پایان دادن به زندگی تا

تنشهای مواجه شده با آن اشاره کرد (اسوانل ،مارتین،

خودکشی کامل را در بر میگیرد (نم ،ویلوکس ،هیلیمیر

پیج ،هاسکینگ ،هزل ،تیلور و پروتانی .)2412 ،8اجتناب

و دویلدر .)2418 ،0در واقع ،افکار خودکشی اصطالحی

تجربی به عنوان عدم تمایل به در تماس ماندن با تجارب

است که بر وقوع هرگونه اندیشه خود تخریبی داللت

ناخوشایند درونی (به عنوان مثال افکار ،احساسات تعریف

دارد (آرون ،گارگ و چاوان .)2412 ،2طبق آمارها ایران

میشود) که همراه با تالش برای تغییر شکل ،فرکانس یا

پنجاه و هشتمین کشور جهان ازنظر خودکشی است

وقوع تجربیات یا موقعیتهایی که موجب آن تجربیات

(بیدل ،نظر زاده ،ایوبی و سایه میری .)1992 ،مطالعات

ناخوشایند میشود ،است (کرک ،مایر و ویسمن،9

صورت گرفته در ایران نیز ،نشان میدهد که بیشترین نرخ

 .)2419اجتناب تجربی سازهای چند بعدی است که به

خودکشی در گروه سنی  14الی  24سال اتفاق میافتد

منظور اجتناب از تجارب دردناک به کار برده میشود.

(حکیم شوشتری و خانی پور .)1999 ،خودکشی به عنوان

این سازه شامل دو جزء است جزء اول ،بی میلی نسبت به

سومین علت مرگ و میر در میان جوانان و نوجوانان به

برقراری تماس با تجارب دردناک به کار برده میشود و

حساب میآید (مارور ،گالفالوی ،بورک ،سوبلت،

جزء دوم ،تالش برای اجتناب از تجارب دردناک و یا

اوکندو ،مان و گرونباوم .)241 ،

وقایعی که باعث فراخواندن این تجارب میگردند

تقریباً یک سوم از نوجوانانی که افکار خودکشی دارند

(زتل .)2412 ،14اجتناب تجربی عاملی مهم برای انواع

در سنین نوجوانی برای خودکشی برنامهریزی میکنند.

آسیب شناسیهای مختلف از قبیل افکار آسیب به خود و

حدود  4درصد از افرادی که چنین برنامهای دارند

رفتارهای خود آسیب رسان است (خانی پور ،برجعلی،

عمدتاً یک سال پس از شروع پیدایش ایده خودکشی در

گلزاری ،فلسفی نژاد و حکیم شوشتری .)1992 ،این متغیر

ذهنشان اقدام به خودکشی میکنند (بشرپور و صمدی

را مانند نشخوار فکری یک راهبرد مقابلهای در نظر

فرد .)1992 ،نرخ شیوع جهانی خودکشی در نوجوانان

میگیرند که ناکارآمد بوده و باعث کاهش دریافت

زیر  10سال 4/ ،در هر صد هزار نفراست ،در حالی که

پاداش میگردد (مک کراکن ،بارکر و چیلکوت،11

در نوجوانان  12تا  19ساله به  2/0در هر صد هزار نفر

 .)2410اجتناب تجربی با افکار خودکشی (سپهری نژاد و

1

- American National Institutes of health
- Suicide
3
- Gusmao, & Quintao
4
- Nam, Wilox, Hilimire, & De Vylder
5
- Arun, Garg, & Chavan
6
& - Marver, Galfalvy, Burke, Sublette, Oquendo, Mann,
Grunebaum

حاتمیان ،)1992 ،ارتکاب رفتار خودکشی (فالگارس،

2
7

- McLoughlin, Gould, & Malone
- Swannell, Martin, Page, Hasking, Hazell, Taylor, & Protani
9
- Kirk, Meyer, & Whisman
10
- Zettle
11
- Mc Cracken, Barker, & Chilcot
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مارچتی ،دی سانتیس ،کاروزینو ،کوپاال-سیبلی ،فولچری

است (گاردنر ،بتس ،استیلروکوتز  .)2412 ،گفته میشود

و وروکیو )2412 ،1مرتبط است.

میشود افرادی که به صورت غیر قابل کنترلی تمایل به

متغیر روانشناختی دیگر که با احتمال خودکشی رابطه

تجربه هیجانهای منفی خود دارند و اغلب فاقد

دارد دشواری تنظیم هیجان است .شواهد حاکی بر آن

مهارتهای الزم برای مدیریت و تنظیم هیجانی شدید

است که تنظیم شناختی هیجان از مهمترین متغیرهای مؤثر

هستند افکار خودکشی بیشتری دارند (تایمیر و میلیگرام،2

بر سالمت روان است (تامپسون و جاکو2412 ،2؛

میلیگرام .)2412 ،2در پژوهشهای متعدد کسانی که

اسماعیلی نسب ،اندامی خشک ،آزرمی و ثمررخی،

پیشینه اقدام به خودکشی داشتهاند در پاسخ به مسائل

 .)1999تنظیم هیجان فرآیندی است که افراد از طریق آن

زندگی هیجانهای منفی بیشتری را نشان دادهاند .این

هیجانهای خود را به صورت هشیار یا ناهشیار تعدیل

یافتهها نشان میدهند که مشکالت در ارزیابی شناختی

میکنند تا درخور به تقاضاهای محیطی گوناگون پاسخ

مخصوصاً برای تعدیل و تنظیم هیجانهای منفی ،بیشتر با

دهند (گروس و جان .)2410 ،9دشواری در تنظیم

خطر خودکشی مرتبط هستند (کودینووا ،ونز،

هیجانها شامل طیف وسیعی از نقایص میشود از جمله

بورکهاوس ،بارتو ،بونانوو گیب .)2412 ،8همچنین از

عدم درک و آگاهی از احساسات ،مشکالت در پذیرش

نقطه نظر روانشناختی حالتهای هیجانی به میزان قابل

تجربیات هیجانی منفی ،ناتوانی در کنترل تکانهها،

توجهی با خطر خودکشی در نوجوانان مرتبط است به

مشکالت در دستیابی به اهداف مورد نظر و عدم توانایی

عبارت دیگر واکنش ،بیثباتی و شدت هیجانی از عوامل

استفاده از راهبردهای مناسب تنظیم هیجان در هنگام

خطرزایی هستند که نقش آنها در افکار خودکشی مطرح

مواجه با هیجانهای منفی (یاپ ،موگان ،موریارتی،

است (پالمیر ،کالوس ،تیلور ،گودینگ ،دان و لوئیس،9

دالینگ ،بالیر-وست ،گلگس و مولدینگ.)2418 ،0

 .)2411قاسمی نواب ،امیری و مرزآبادی (  )199در

دشواری تنظیم هیجان باعث به کارگیری راهبردهای

مطالعهای با عنوان مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان،

ناسازش یافته برای پاسخدهی به هیجانها میشود.

تجارب عاطفی و دوسوگرایی ابراز هیجان در سربازان با

پاسخهای غیرقابل پذیرش ،دشواری درکنترل رفتارها

تالشهای خودکشی و عادی نشان دادند که سربازان با

هنگام مواجه با آشفتگیهای هیجانی و نقص در استفاده

تالشهای خودکشی نسبت به سربازان عادی سطح باالیی

کارآمد از اطالعات هیجانی نمونههایی از این راهبردها

از عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت را داشتند و

میباشند (تال ،ویس ،آدامز و گراتز .)2412 ،2نتایج

بیشتر از راهبردهای تنظیم هیجان ماللت دیگران را تجربه

پژوهشهای پیشین حاکی از آن است که دشواری تنظیم

کرده بودند.

هیجان از همبستههای اساسی رفتار ایده پردازی خودکشی

متغیرمهم دیگری که نقش آن در خودکشی باید مورد

1

- Falgares, Marchetti, De Santis, Carrozzino, Kopala-Sibley,
Fulcheri, & Verrocchio
2
- Thomson, & Jaque
3
- Gross, & John
4
& - Yap, Mogan, Moriarty, Dowling, Blair-West, Gelgec,
Moulding
5
- Tull, Weiss, Adams, & Gratz

بررسی قرار بگیرد ،نگرانی از تصویر بدنی است .تصویر
6

- Gardner, Betts, Stiller, & Coates
- Tami, & Millgram
8
- Kudinova, Owens, Burkhouse, Barretto, Bonanno, & Gibb
9
- Palmier, Claus, Taylor, Gooding, Dunn, & Lewis
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ذهنی بدن یک ساختار چند وجهی از تجارب ادراک

مرتبط با این مسئله بسیار حائز اهمیت است .از آنجایی که

شده و نگرشهای شخصی و فرهنگی و متأثر از یک

تا کنون پژوهش جامعی در این راستا صورت نگرفته

ساختار چند وجهی نسبت به بدن است (اولسن.)2412 ،1

است ،بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش

میتوان تصویر بدنی را به عنوان تصویری از بدن که فرد

اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر

در ذهن خود شکل میدهد در نظر گرفت که در واقع

بدنی در پیشبینی احتمال خودکشی در دختران نوجوان

چگونگی درک و تصور کردن خویشتن است .تصویر

انجام شد.

بدنی از معیارهای فرهنگی و اجتماعی تأثیر میپذیرد.
احساسی که فرد در مورد بدن خویش و نیز رضایت از آن

روش

دارد تحت تأثیر نحوه مقایسه فرد با این معیارها است

طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.

(سمولین و گروونر .)2411 ،2نگرانی از تصویر بدنی عامل

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران نوجوان

عامل خطری برای مشکالت روانشناختی و مرتبط یا

شهر کرمانشاه در سال  1998بود که به روش نمونهگیری

سالمت محسوب میشود (الیوس ،کاستا و آلمیدا،9

در دسترس ( به این صورت که با مراجعه به مدارس و

.)2412

مکانهایی که امکان حضور چنین جامعهای در آنجا

لی ،پارک ،هان ،کیم ،چون و پارک )241 ( 0در

وجود داشت) با استناد به جدول مورگان تعداد  924نفر

پژوهش خود نشان دادند تصویر منفی از بدن به طور

انتخاب شدند .معیارهای ورود شامل دختر بودن ،در دامنه

معناداری با ایده پردازی خودکشی رابطه دارد .همچنین

سنی  12-24سال ،رضایت جهت شرکت در پژوهش

نتایج پژوهش موهلکامپ و براوش )2412( 2نشان داد که

تشخیص داده شده بود و هر چیزی غیر از این به عنوان

تصویر بدنی منفی به عنوان عامل خطرزای بالقوه برای

مالک خروج در نظرگرفته شد .پس از انتخاب دختران

خودکشی نوجوانان محسوب میشود .عالوه بر این،

نوجوان و توضیح مختصر و جلب مشارکت آنان

تصویر بدنی نامطلوب به افسردگی و اضطراب در آنها

پرسشنامههای پژوهش شامل پرسشنامه خودکشی در

منجر خواهد شد .دوره نوجوانی دوره گذار از کودکی

نوجوانان ،اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و

به بزرگسالی و بلوغ و از حساسترین مراحل زندگی فرد

نگرانی از تصویر بدنی در اختیار آنها قرارگرفت و برای

است .یکی از آسیبهایی که نوجوانان با آن مواجه

رعایت اصول اخالق پژوهشی و رعایت حقوق افراد از

هستند ،رفتارهای پرخطری چون خودکشی است که

آنان خواسته شد تا درصورتی که مایل نیستند در تکمیل

شیوع آنها در دوره نوجوانی از سایر دورههای سنی

پرسشنامهها شرکت نکنند .نهایتاً توضیح داده شد که

باالتر است ،بنابراین با در نظر گرفتن پیامدهای جسمانی،

پرسشنامهها محرمانه و بدون نام است ،نتایج آن برای یک

روانی و اجتماعی احتمال خودکشی ،شناسایی مؤلفههای

کار پژوهشی است .برای تحلیل دادهها از روشهای

1

آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند

- Olsen
- Smolin, & Grosvenor
3
- Laus, Costa, & Almeida
4
- Lee, Park, Han, Kim, Chun, & Park
5
- Muehlenkamp, & Brausch
2

متغیره به شیوه همزمان استفاده شده است .پس از
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گردآوری پرسشنامهها توسط آزمونهای آماری مورد

آلفای کرونباخ آن برای گروههای بالینی و غیر بالینی

نیاز و به وسیله برنامه آماری  spssنسخه  22مورد تجزیه و

( )%82-%88 -%80و روایی بازآزمایی  9و  12ماهه آن به

تحلیل قرار گرفتند.

ترتیب  %81و  %82به دست آمده است .همچنین در ایران
ضریب پایایی آلفای کرونباخ این پرسشنامه در

ابزار

دانشجویان  %8است (ایزدی ،کریمی و رحمانی.)1999 ،
1

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان) : (ASQاین پرسشنامه

مقیاس دشواری تنظیم هیجان  :برای سنجش دشواری

 19سؤال دارد و توسط کیت )1980( 2طراحی شده است.

تنظیم هیجان از مقیاس معرفی شده توسط گراتز و رومئر

هدف اصلی آن ارزیابی میزان تمایل یا احتمال خودکشی

رومئر ( )2440استفاده میشود .این پرسشنامه شامل 9

در نوجوانان است .هر سؤال دو گزینه دارد ،به هرگزینه

گویه و

خرده مقیاس است .خرده مقیاسهای این

بلی  1امتیاز و به هر گزینه خیر  4امتیاز تعلق میگیرد .البته

پرسشنامه شامل ،عدم پذیرش پاسخهای هیجانی ،دشواری

این شیوه نمرهگذاری در مورد سؤاالت  1 ،2 ،11معکوس

دست زدن به رفتار هدفمند ،دشواری کنترل تکانه ،فقدان

خواهد شد .برای به دست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه

آگاهی هیجانی ،دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم

مجموع امتیازات تک تک سؤاالت را با هم جمع

هیجان و فقدان شفافیت هیجان است .پایایی درونی کلی

میشوند .این امتیاز دامنهای از  4تا  19خواهد داشت.

برابر با  %99است و برای هر خرده مقیاس به ترتیب بیان

هرچه این امتیاز باالتر باشد ،بیانگر تمایل بیشتر فرد پاسخ

شده %88 ،%84 ،%89 ،%82 ،و  %80است .یافته ها نشان

دهنده به خودکشی خواهد بود و برعکس .در پایان نامه

میدهد که این مقیاس از همسانی درونی باالیی

نوری ( )1991آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودکشی

برخورداراست (پیلکونیس ،2419 ، 2کانسیان ،سوزا،

در نوجوانان % 2 ،به دست آمد که بیانگر پایایی قابل

ماچادو و اولیویرا .)2419 ،8همین طور پایایی آن در

قبول این پرسشنامه است.

بزرگساالنی که اختالالت خوردن داشتند نیز خوب

پرسشنامه اجتناب تجربی  :پذیرش اجتناب تجربی و عدم

گزارش شده است (نوردگرن ،مونل ،بیرگه گارد،

انعطافپذیری روانی را اندازهگیری مینماید .بوند ،هایز،

بیجوربرگ و حسر .)2424،9در پژوهش سپهری نژاد و

بیر ،کارپینتر ،گنول ،اورکت و زتل )2411 ،0آخرین

حاتمیان ( )1992نیز روایی پرسشنامه بررسی و آلفای

نسخه این پرسشنامه را که حاوی  14ماده است تدوین

کرونباخ آن  4/8به دست آمد.

کردند .سؤاالت این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت 2

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی :این پرسشنامه  19مادهای

درجهای هرگز  1تا همیشه  2رتبهبندی میشود .نمرات

را لیلتون ،آکسوم و پری ( )2442ساختهاند که به بررسی

باالتر در این مقیاس نشان دهنده انعطافپذیری شناختی

نارضایتی و نگرانی فرد درباره ظاهرش میپردازد.

پایینتر و اجتناب تجربهای باالتر است .میانگین ضریب

نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت لیکرت  2درجهای
5

1

- Ask Suicide-Screening Questions
- Keith
3
- Experimental Avoidance Questionnaire
4
- Bond, Hayes, Baer, Carpenter, Guenole, Orcutt, & Zettle
2

- Dificulties Emotion Regulation Scale
- Grits, & Roemer
7
- Pilkonis
8
- Cancian, Souza, Machado, & Oliveira
9
- Nordgren, Monell, Birgegård, Bjureberg, & Hesser
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است و نمره کل پرسشنامه ،بین  19تا  92متغیر بوده که
کسب نمره بیشتر ،نشانگر باال بودن میزان نارضایتی از

یافتهها

تصویر بدنی یا ظاهر فرد است .لیلتون و همکاران پایایی

نمونه پژوهش حاضر را  924نفر از دختران نوجوان

این پرسشنامه را به روش همسانی درونی بررسی کرده و

تشکیل دادند .میانگین سن آنها  1 /20با انحراف

ضریب آلفای کرونباخ  %99را به دست آوردند.

استاندارد  4/982بود .شاخصهای توصیفی برای تمامی

درپژوهش کرمی ،زکی یی ،حاتمیان و باقری ()1992

متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد در

روایی پرسشنامه بررسی و آلفای کرونباخ آن 4/82

جدول  1گزارش شده است.

گزارش شده است.
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد اجتناب تجربی ،نگرانی ازتصویر بدنی ،دشواری تنظیم هیجان و احتمال خودکشی
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

اجتناب تجربی

90/19

9/92

نگرانی از تصویر بدنی

09/

10/020

دشواری تنظیم هیجان

91/22

24/228

احتمال خودکشی

9/ 1

2/11

همانگونه که مندرجات جدول  1نشان میدهد میانگین

 9/ 1با انحراف استاندارد  2/11است .برای بررسی

،9/92

همبستگی بین اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و

 09/با انحراف

نگرانی از تصویر بدنی با احتمال خودکشی از آزمون

استاندارد  ،10/020میانگین دشواری تنظیم هیجان 91/22

ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج تحلیل در

با انحراف استاندارد  24/228و میانگین احتمال خودکشی

جدول  2آمده است.

اجتناب تجربی 90/19با انحراف استاندارد
میانگین نگرانی از تصویر بدنی

جدول 2ضریب همبستگی بین مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان ،اجتناب تجربی و نگرانی ازتصویر بدنی با احتمال خودکشی
احتمال خودکشی

سطح معناداری

متغیرها
دشواری در تنظیم

عدم پذیرش

4/921

4/441

هیجان

دشواری انجام رفتار هدفمند

4/942

4/441

دشواری در کنترل تکانه

4/949

4/441

فقدان آگاهی هیجانی

4/424

4/492

دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی

4/092

4/441

عدم وضوح هیجانی

4/299

4/441

اجتناب تجربی

------

4/ 9 9

4/441

نگرانی از تصویر بدنی

------

4/982

4/441

نتایج جدول  2نشان میدهد که بین مؤلفههای دشواری

تنظیم هیجان (بهجز فقدان آگاهی هیجانی) ،اجتناب
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تجربی و نگرانی از تصویر بدنی با احتمال خودکشی

از تحلیل رگرسیون به روش همزمان استفاده شد که

همبستگی وجود دارد ( .)P<4/441برای پیشبینی

همراه با خالصه نتایج تحلیل رگرسیون در جدول  9آمده

احتمال خودکشی براساس متغیرهای اجتناب تجربی،

است.

مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی
جدول نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی احتمال خودکشی براساس متغیرهای اجتناب تجربی،
دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی
متغیر مالک

احتمال
خودکشی

متغیر پیشبین

R=52.6
R2= 27.7
F=18.218
P>0/001

ضرایب

ضرایب

سطح

غیراستاندارد

استاندارد

معناداری

اجتناب تجربی

4/422

4/14

4/441

نگرانی از تصویر بدنی

4/492

4/218

4/441

عدم پذیرش پاسخهای

4/402

4/120

4/441

هیجانی
دشواری در انجام رفتار

4/449

4/422

4/441

هدفمند
دشواری در کنترل تکانه

4/442

4/442

4/441

دسترسی محدود به

4/ 4 1

4/249

4/441

راهبردهای هیجانی
عدم وضوح هیجانی

4/492

4/428

4/441

همانگونه که در جدول  9آمده است متغیرهای اجتناب

اجتناب تجربی و نگرانی از تصویر بدنی توان پیشبینی

تجربی ،مؤلفههای دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از

احتمال خودکشی را دارند .در رابطه با نقش پیشبینی

تصویر بدنی همگی با هم میتوانند  22/2درصد احتمال

کنندگی اجتناب تجربی نتایج پژوهش با پژوهشهای
باردین و فرگوسن )241 ( 1و کارکا و پانیوتوس

خودکشی را پیشبینی کنند.

2

( )2411همسو بوده است .در تبیین یافتههای پژوهش
بحث

میتوان گفت اجتناب تجربی که به معنی گرایش فرد به

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتناب تجربی،

پذیرفتن افکار ،عواطف و تظاهرات رفتاری بدون تالش

دشواری تنظیم هیجان و نگرانی از تصویر بدنی در

برای اجتناب از آنهاست در مقابل پذیرش قرار میگیرد.

پیشبینی احتمال خودکشی دختران نوجوان انجام شد.

اجتناب تجربی تحت عنوان یکی از علل آسیبشناسی

نتایج یافتهها نشان داد که میزان همبستگی بین مؤلفههای

انواع مختلف اختالالت روانی (از جمله خودکشی)

مختلف دشواری تنظیم هیجان (به جزء فقدان آگاهی

شناخته شده است (بولینگر ،هایز و پیسترلو.)2414 ،9

هیجانی) ،اجتناب تجربی و نگرانی از تصویر بدنی وجود
دارد؛ یعنی مؤلفههای مختلف دشواری تنظیم هیجان،
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- Bardeen, & Fergus
2
- Kareka, & Panyiotou,
3
- Boulanger, Hayes, & Pistorello
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شناخت و هیجان دو جنبه بسیار مهم زندگی انسان است و

بدنی نیز یافتهها با نتایج پژوهش خانجانی و بهادری

در تجلی اکثر رفتارهای افراد ،تعامل این دو سازه به چشم

خسروشاهی ()1999؛ خدابخشی کوالیی و خلیلی

میخورد؛ بنابراین برای درک بهتر رفتارهای خودکشی و

( )1990همسو بوده است .در تبیین یافتههای پژوهش

همبستههای رفتاری آن ،مطالعه دو سازه شناخت و هیجان

میتوان گفت طبق نظریه الکایند نوجوانان تصور میکنند

ضروری است .این نتایج به گونهای با نتایج پژوهشهای

همواره دیگران آن ها را زیر ذره بین دارند و در مورد

حسنی و میرآقایی ()1991؛ سلطانی نژاد ،فتحی آشتیانی،

نحوه افکار و قضاوت دیگران درباره خود حساس و

احمدی ،یاحقی ،نیک مراد ،کریمی و عبدالمنافی

نگرانند و احتماالً نوجوانان نسبت به قیافه ظاهری ،نوع

1

پوشش و ...بیش ازحد حساسیت پیدا میکنند و این امر

()2412؛ دی برایس ،سرونی ،کامپانال ،راپینی ،اولیویه،

میتواند پیشبینی کننده احتمال خودکشی در آنها باشد.

فلیزیانی و دی جیانتانتو)2412( 2؛ آزاد ،عبداللهی و حسنی

در کودکان ،نوجوانان و بزرگساالنی که نگرانی از

( )1999همسو بوده است .در واقع هر چقدر افراد در

تصویر بدنی دارند اندیشیدن به خودکشی و اقدام به آن

تنظیم کردن هیجانات خود دشواری نشان دهند احتمال

باالست .بخش قابل توجهی از افراد فکر کردن راجع به

دارد که افکار مخاطرهآمیز بیشتری سراغ آنها بیاید .در

خودکشی یا اقدام به آن را به نگرانی راجع به تصویر بدن

تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت بروز رفتارهای خود

نسبت میدهند .ویژگیهای جمعیت شناختی مربوط با

آسیبی یکی از عواقب مهم بدکارکردی هیجانی در

خودکشی ،میزان باالی اختالل افسردگی عمده ،اندیشیدن

کسانی است که توانایی ابراز و کنترل هیجانات را به

به خودکشی و اقدامات مربوط به آن ازجمله عوامل خطر

شکل صحیح ندارند و بیشتر در سنین نوجوانی و جوانی

متعددی هستند که برای انجام دادن خودکشی در افرادی

رخ می دهد که اقدام به خودکشی هم نشات گرفته از

که نگرانی از تصویر بدنی دارند وجود دارد (انجمن

همین موضوع است (آمرمن و همکاران .)2412 ،دشواری

روانپزشکی آمریکا .)2419 ،9قابل ذکر است که پژوهشی

تنظیم هیجان موجب میشود که فرد بیش از آن که بر

مخالف با نتیجه پژوهش حاضر ،یافت نشد.

()1991؛ آمرمن ،کلیما ،یوجی ،نور و مک کلوسکی

عقل خود تکیه کند به احساساتش توجه نشان دهد و در
شرایط پیش رو با توجه به احساسات زود گذر و

نتیجهگیری

بیتوجهی به منطق تصمیم خود را اتخاذ کند و اگر

طبق این مطالعه ،اجتناب تجربی ،دشواری تنظیم هیجان و

شخصی در تنظیم هیجان مشکل داشته باشد نمیتواند

نگرانی از تصویر بدنی در پیشبینی احتمال خودکشی

برافکار خود کنترل داشته باشد که در نتیجه منجر به

مورد بررسی قرار گرفت که هر سه متغیر توان پیشبینی

افزایش احتمال خودکشی میشود.

احتمال خودکشی را داشتند .تاکنون مطالعه منسجمی
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یافتههای مطالعه حاضر میتواند افق تازهای را برای
متخصصان حوزه سالمت روان آشکار ساخته تا با این
.مسئله به عنوان یک مسئله قابل پیشگیری برخورد نمایند
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به محدود بودن
جامعه آماری به دختران نوجوان شهر کرمانشاه اشاره کرد
و همچنین در پژوهش حاضر اثر متغیرهای دموگرافیک
 از این رو.مانند پایگاه اقتصادی –اجتماعی کنترل نشد
پیشنهاد میگردد این مطالعه بر جامعه مردان و دیگر
.شهرها هم انجام شود
سپاسگزاری
از تمامی افرادی که در این مطالعه شرکت کردند و در
انجام این پژوهش ما را یاری نمودند کمال تشکر را
99194  این پژوهش برگرفته از پایان نامه با کد.داریم
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