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Abstract
Background and Objectives: The aim of the present study was to investigate the relationship
among alexithymia, responsibility attitude, positive and negative affect, and suicidal ideation in
people with obsessive tendencies.
Material and Methods: The study sample was comprised of 400 students from Tabriz University
from whom 151 students with an obsession score higher than the cut-off point were selected
randomly as people with obsession tendency. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), responsibility
attitude scale (RAS), PANAS Positive and Negative Affect Schedule, Yale-Brown ObsessiveCompulsive Scale and Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI) were used to collect the data. The
data were analyzed using Pearson product-moment correlation method and hierarchical regression.
Results: The hierarchical regression results showed that controlling demographic variables,
alexithymia variable as overall, difficulty identifying feelings subscale, difficulty describing feelings
subscale and negative affect can predict suicide. Responsibility and positive affect variables and
externally-oriented thinking in alexithymia could not predict the dependent variable.
Conclusion: Based on these findings, we can conclude that difficulty identifying feelings,
difficulty describing feelings and negative affect are the main determinants for suicide in
people with obsessive tendencies.
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مقاله پژوهشی

افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس :نقش الکسی تایمی ،مسئولیتپذیری و
عاطفه مثبت و منفی
رسول حشمتی 1،حامد اسماعیلیان ،1رومینا حبیبی 2،بهمن متینپور*

1

چکیده

زمینه و اهداف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه الکسی تایمی ،نگرش مسولیتپذیری و عاطفه مثبت و منفی با تفکر خودکشی در افراد با
گرایش وسواس بود.
مواد و روشها :نمونه پژوهش شامل  400نفر دانشجوی دانشگاه تبریز بودند ،که از آنها  151نفر که نمره وسواسشان باالتر از خط برش بود
بهعنوان افرادی که گرایش وسواس داشتند بهروش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری داده از پرسشنامههای الکسی تایمی
تورنتو ،20-نگرش مسولیتپذیری ،عاطفه مثبت ومنفی ،وسواسی–اجباری ییل براون و تفکر خودکشی بک استفاده شد .برای تحلیل دادهها از
روش گشتاوری پیرسون و رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلیل رگرسیون سلسلهمراتبی نیز نشان داد ،که با کنترل متغیرهای دموگرافیک ،متغیر ناگویی خلقی بهصورت کل و زیرمقیاسهای
دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات و عاطفه منفی قادر به پیش بینی تفکر خودکشی هستند و متغیر مسئولیتپذیری و
عاطفه مثبت و زیرمقیاس تفکر بیرونی الکسی تایمی قادر به پیشبینی متغیر مالک نبودند.
نتیجهگیری :براساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات و عاطفه منفی
تعیینگرهای اصلی تفکرخودکشی در افراد با گرایشات وسواس هستند.
کلیدواژهها :اختالل وسواسی–جبری ،تفکر خودکشی ،الکسی تایمی ،مسوولیتپذیری ،عاطفه مثبت و منفی
نحوه استناد به اين مقاله :حشمتی ر ،اسماعیلیان ح ،حبیبی ر ،متینپور ب .افکار خودکشی در دانشجویان با گرایشهای وسواس :نقش الکسی تایمی ،مسئولیتپذیری و عاطفه مثبت و
منفی .تصویر سالمت 1397؛ .100-92 :)2(9

 .1گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران
 .3گروه روانشناسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران )(Email: matinbahman@yahoo.com
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کريیتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بسیاری از افراد گهگاه افکار ناخواستتهای دارنتد و بستیاری
نیز بعضی مواقع این اشتیاق را دارند که به گونتهای رفتتار کننتد
که شرمآور یا حتی خطرناک است .اما فقط عده انتدکی هستتند
که بته اختتالل وستواس فکتری عملتی (Obsessive – )OCD
 compulsive disorderدچتار متی شتوند .چهتتارمین راهنمتتای
آمتتاری تشخیصتتی اختتتالالت روانتتی ( ،)DSM-IVاختتتالل
وسواسی–جبری را در طبقه تشخیصی اختالالت اضطرابی قترار
داده بود ،اما پنجمین راهنمتای آمتاری و تشخیصتی اختتالالت
روانی ( ،)DSM-5این اختتالل را در طبقته جداگانتهای تحتت-
عنوان اختالالت وسواسی– اجباری و اختتالالت مترتبط بتا آن
تدارک دیده است ( .)1بهعبارتدیگر ،اختالل وسواس فکتری–
عملی اختالل شدید و مزمنی است که بتهوستیله وستواسهتا و
اجبارها یا هردوی آنها مشخص میشود ،شیوع ایتن اختتالل در
طول زندگی بین  %1تا  %2جمعیت برآورد شده و در میان زنتان
بیشتر از مردان شتایع استت ( .)1تفکتر خودکشتی در بیمتاران
وسواس در دهههای گذشته کمتر تخمین زده شده است و زیتاد
موردتوجه قرار نگرفتته استت ( ،)2امتا بترخالف ایتن عقیتده،
چندین مطالعه خودکشی باال در مبتالیتان وستواس را گتزارش
نمودهاند (3و .)4درحقیقت ،چندین مطالعته حتاکی از آن استت
که بین  %5تا  %25از افراد مبتال بته وستواس فکتری-عملتی در
موقعیتهایی از زندگیشان تتالش بترای اقتدام بته خودکشتی
می کنند و درواقع بیشتر از جمعیت سالم فکر خودکشتی دارنتد
(5و .)6لذا باتوجه به افزایش نرخ خودکشی در این افراد ،نیاز به
بررسی عوامل زمینهای و مؤثر در تفکر خودکشی افراد مبتال بته
وستتواس ،ضتترورت بیشتتتری یافتتته تتتا بتتتوانیم بتترای کتتاهش
خودکشی این افراد راهحل و چارهای بیاندیشیم.
باتوجه به اینکه ارتباط هیجانها با تفکر خودکشی اهمیتت
بالینی ویژهای برای پیشگیری از خودکشی دارد ،احتمتال دارد از
تأثیر خصیصههای الکسی تایمی در خودکشی افراد ،چشمپوشی
شده باشد .الکسی تتایمی بتهصتورت چندبعتدی ستاختاربندی
میشود و شامل چهار ویژگی تمیزدهنتده استت -1 :مشتکل در
تشخیص و توصیف احساسات -2 ،مشکل در تمایز احساس از
حس بدنی -3 ،کاهش خیتالپتردازی و  -4تفکتر دروننگتری
ضعیف و ملموس ( .)7افراد مبتال به الکسی تایمی ممکن استت
برخی بینظمیها مثل ناتوانی در خودآرامسازی بتا احستاس را
داشته باشند ،زیرا به احستاسشتان آگتاهی کمتتری دارنتد (.)8
الکسی تایمی با وسواس ارتباط مثبت و مستتقیمی دارد ،ممکتن
است در  %20تا  %40بیماران وسواس وجتود داشتته باشتد (.)9
حضور الکسی تایمی در افراد مبتال به بیماری وستواس ممکتن
است خطر خودکشی را افزایش دهد ( .)10مطالعهای اخیر نشان
داد ،که الکسی تایمی ارتباط معنادار و مثبتی با تفکتر خودکشتی
در افراد وسواس دارد ( .)11همچنتین کتیم ( )Kimوهمکتاران،
نشان دادن که الکسی تایمی قابلیت پیشبینی باالیی بترای تفکتر
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خودکشی در وسواس دارد ( .)12لذا این متغیتر در گترایش بته
خودکشی در وسواس نیاز به بررسی بیشتری دارد.
ازجمله ویژگیهای شخصیتی دیگر که اگتر در حتد افتراط
باشد و بهشکل غیرمنطقی در افراد وجود داشته باشد و شتخص
را برای ابتال به وستواس مستتعد متیستازد ،مستئولیتپتذیری
( )Responsibilityاست .مستئولیتپتذیری یتک التزام و تعهتد
درونی ازسوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیتهایی که بتر-
عهتتدهاش گذاشتتته شتتده استتت ،متتی باشتتد .)13( .بتتر بتتاور
سالکوسکیس ( )Salkovskisادراک مبالغهآمیز مستئولیتپتذیری
در وسواس نقش مرکزی را دارا هست .برپایه ایتن الگتو ،افتراد
وسواسی رخداد شناختهای مزاحم را مشمول صتدمه زدن بته
خود یا دیگران ،تفسیر میکنند ،مگراینکه بترای پیشتگیری از آن
اقدامی انجام دهند .بنابراین ارزیتابیهتای مستئولیتپتذیری از-
سویی باعث تجربه ناراحتی و اضطراب بهدنبتال رختداد افکتار
مزاحم شده و ازسویدیگر موجت تتالش بترای خنثتیستازی
افکتتار متتزاحم و شتتک تردیتتدهای وسواستتی متتیشتتود (.)14
مسئولیت پذیری افراطی بهعنوان یکی از عنصرهای شناختی کته
باعث آسی پذیری و نگهداشتن اختالل میشود ،نشان داده شده
است ( .)15این میتواند این فرضیه را درپتی داشتته باشتد کته
مسئولیتپذیری افراطی ممکن است با سطح باالیی از وستواس،
افسردگی احساس گناه و تکانشگری ارتباط داشته باشتد (.)16
احتمال بروز و تشدید افکار خودکشی در بیماران آسی پتذیرتر
مانند بیماران دارای سطوح باالی الکسی تتایمی وجتود دارد .در
مطالعهای اخیر نشان داده شد ،که یکی از متغیرهایی کته فترد را
بتته ستتمت خودکشتتی در افتتراد وسواستتی ستتوق متتیدهتتد،
مسئولیتپذیری افراطی است ،که تفکتر خودکشتی را بتا تتوان
باالیی پیشبینی میکند ( .)11درمورد رابطه مسئولیتپتذیری بتا
تفکر خودکشی در افراد وسواس ،نیاز به انجام مطالعتات بیشتتر
در کنار سایر متغیرها هستیم.
در پتتژوهشهتتای اخیتتر ،دو مؤلفتتهای کتته موردتوجتته
پژوهشگران قرارگرفته است ،مؤلفههتای عاطفته مثبتت و منفتی
است .عواطف منفی به تمایل فرد به توجه احساسات منفی مثتل
خشم ،تنفر و اضطراب ،در موقعیتتهتای مختلتف اشتاره دارد،
درحالیکه بازداری اجتماعی به تمایل فترد بته اجتنتاب از ابتزار
این هیجانات منفی در تعامالت اجتماعی اشتاره متیکنتد (.)17
احساس مثبت نشان میدهتد کته چگونته افتراد بترای زنتدگی
اشتیاق دارند و اینکه چقدر احساس فعال بودن و هشتیار بتودن
میکنند؛ اما احساس منفی ابعاد گستردهای از ناراحتی درونتی و
درگیری ناخوشایند در حالتهای ناخوشایندی مثتل عصتبانیت،
تنفر و انزجار ،گناه و ترس و اضتطراب متیباشتد ( .)18تلگتن
( )Tellgenمعتقد است که آن دو بعد عام عاطفی ،بهنحو متمتایز
با افسردگی و اضطراب مرتبطاند .افسردگی و اضتطراب هتردو
بهطور قوی باعاطفه منفی در ارتباطاند (.)19

حشمتی و همکاران

بخشیپوررودسری و همکاران نشان دادند ،که بتین عاطفته
منفی با اختالل پانیک ،اضطراب فراگیر ،اختالل وسواس فکتری
عملی و فوبیای اجتماعی و افسردگی ،ارتباط وجتود دارد (.)20
بیشتر رویکردها بهوجود آمدهاند تا خطر خودکشی را بتا تأکیتد
برکاهش عواطف منفی ،کاهش دهند ( .)21همچنتین مطالعتاتی
که توسط پومپیلی ( )Pompiliانجام شد ،نشان داد که بین عاطفه
منفی و تفکر خودکشی ارتباط وجتود دارد ( .)22ایتن احتمتال
وجود دارد که تفکر خودکشی بهخاطر ارتبتاط بتا ویژگتیهتایی
مثل پرخاشگری ،غم ،اندوه ،اضطراب و احساس گناه بتا تفکتر
خودکشی در ارتباط باشد (.)23
لذا باتوجه به نرخ باالی تفکر و اقدام به خودکشی در افتراد
وسواس ،نیاز به سب شناسی این تفکر داریم .در این تحقیق ،متا
سه متغیر الکسی تتایمی و مستئولیتپتذیری و عاطفته مثبتت و
منفی را بهعنوان متغیرهای پیشبین تفکر خودکشی موردبررستی
قرار میدهیم .باتوجه به اینکه بحث خودکشی بحتث پیچیتدهای
است و عوامل زیادی در آن دخیل است و پژوهشی کته بتوانتد
این سه مؤلفهها را کنار هم و اینکه متغیر تفکر خودکشتی را در
وسواس پیشبینی کند ،تابهحال کار نشده است ،لذا این پژوهش
این خأل را جبران کرد.
برایناساس ،در تحقیق حاضر ما بهدنبال بررسی یک هتدف
اصلی و کلی و سه هدف جزئی هستتیم :هتدف اصتلی و کلتی
پژوهش حاضر ،بررسی تفکر خودکشی در افراد با گرایشهتای
وسواس براساس الکستی تتایمی و مستئولیتپتذیری و عاطفته
مثبت و منفی است و اهداف جزئی این پژوهش :بررستی تفکتر
خودکشی ،براساس الکس تایمی و بررسی تفکر خودکشتی بتر-
اساس مسئولیتپذیری و برسی تفکر خودکشی براساس عاطفته
مثبت و منفی است.

مواد و روشها

این پژوهش مقطعی در سال  1395برروی کلیه دانشتجویان
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز انجام گرفتت.
حجم نمونه براستاس فرمتول مورگتان 400 ،نفتر تعیتین شتد.
نمونهگیری بتهروش تصتادفی خوشته ای چندمرحلتهای انجتام
گردید.
معیارهای ورود به پژوهش ،اشتغال به تحصتیل در دانشتگاه
در زمان پژوهش و تمایل بته شترکت در تحقیتق بتود .در ایتن
پژوهش در آغتاز ،ازبتین شترکتکننتدگان در مطالعته افتراد بتا
گرایش های وسواسی مشخص گردید .بتههمتینمنظتور بعتد از
جمعآوری پرسشنامهها از بین  400نفر از نمونه اولیه 151 ،نفر
نمره باالتر از نقطه برش ( )17کس کردند ،که بهعنوان افترادی
که گرایشهای وسواس داشتند ،وارد پژوهش شدند .لذا مطالعته
با  151نفر انجام گردید.
روش گردآوری دادهها پرسشنامه بود .بدینمنظتور محقتق
ضمن ارائه توضیحی درمورد نحوه تکمیل پرسشنامهها و تأکیتد

بر حفظ محرمانتهبتودن اطالعتات ،کست رضتایتآگاهانته از
شرکتکنندگان و کس مجوز از دانشگاه اقتدام بته جمتعآوری
اطالعات نمود .تحلیل دادهها با استتفاده از آزمتونهتای آمتاری
همبستتتگی پیرستتون ( )Pearsonو روش رگرستتیون چندگانتته
همزمان و با کمک نرمافزار  SPSS 20انجام شد.

ابزارهای سنجش

 -1پرسشنامه الکسی تایمی ( :)FTAS-20مقیتاس الکستی
تایمی تورنتو ( ،)Toronto Alexithymia Scale-20یتک آزمتون
 20ستتؤالی استتت و ستته زیتترمقیتتاس دشتتواری در تشتتخیص
احساسات (شامل هفت ماده) ،دشواری در توصیف احساستات
(شتامل پتنج متاده) و تفکتر عینتی (شتامل هشتت متتاده) را در
اندازههای پنج لیکرت از نمره یک (کامالً مخالف) تا نمتره پتنج
(کامالً موافق) میسنجد .یتک نمتره کتل بترای الکستی تتایمی
محاسبه میشود .ویژگیهای روانسنجی مقیاس الکستی تتایمی
تورنتو ،20-در پژوهشهای متعدد بررسی و تائیتد شتده استت.
ضرای کرونباخ برای ناگویی هیجتانی کتل و سته زیترمقیتاس
دشواری در تشتخیص احساستات ( Difficulty in Identifying
 ،)Feelingدشتتواری در توصتتیف احساستتات ( Difficulty in
 )Describing Feelingsو تفکتر عینتی ( Externally Oriented
 )Thinkingبه ترتی  %75 ،%85و  %72محاسبه شد ،کته نشتانه
همسانی درونتی ختوب مقیتاس استت .پایتایی مقیتاس افکتار
خودکشی با استفاده از روش آلفای کرونبتاخ  0/84بتود .اعتبتار
این پرسشنامه نیز توسط روایی محتوا تأیید گردید.
 -2مقیتتاس عاطفتته مثبتتت و منفتتی ( :)PANAS-Xمقیتتاس
عاطفتته مثبتتت و منفتتی ( Positive and Negativ Affect
 )Inventoryتوستتط واتستتون ( ،)Watsonکتتالرک ( )Kelarkو
تلگن ( )Tellgenتوستعه داده شتده استت .در ایتن مقیتاس 60
احساس در قال کلمات مطرحشتده استت و احساستات چنتد
هفته گذشته ،در یک مقیاس پنج درجهای براساس طیف لیکرت
پنج قسمتی تعیین میشود .این پرسشنامه عالوهبر عاطفه مثبتت
و منفتتی حتتاالت احساستتی و هیجتتانی ختتاو و ویتتژه را نیتتز
اندازهگیری میکند .ضری پایایی این ابزار با استفاده از ضتری
آلفای کرونباخ برای هردو مقیاس برابتر  0/86بتود .اعتبتار ایتن
پرسشنامه نیز توسط روایی محتوا تأیید گردید.
 -3مقیاس نگرش مسئولیت پذیری ( :)RASمقیاس نگترش
مستتئولیتپتتذیری ( )Responsibility Attitude Scaleمقیاستتی
ختتودگتتزارشدهتتی استتت ،کتته باورهتتای فتترد را دربتتاره
مستتئولیتپ تذیری متتیستتنجد .ایتتن مقیتتاس  26گویتته دارد و
پرسشهایی مانند من اغل برای رویتدادهای نتاگواری کته رخ
میدهد ،احساس مسئولیت میکنم و تفکر در مورد چیزهای بتد
درست ماننتد انجتام دادن عمتل بتد استت ،را در برمتیگیترد.
آزمودنیها میزان موافقت خود را با هتر گویته در یتک مقیتاس
هفت درجه ای (یک=کامالمخالفم تا هفت=کامالً متوافقم) بیتان
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میکنند .پایایی مقیاس افکار خودکشتی بتا استتفاده از روش آلفتای
کرونباخ  0/89بود .اعتبار این پرسشنامه نیتز توستط روایتی محتتوا
تأیید گردید.
 -4پرسشنامه وسواستی–اجبتاری ییتل بتراون ( – Obsessive
 :)Ccompulsive Yale Brown Invetoryایتتن مقیتتاس توستتط
گودمن ( )Goodmanدر ستال  1989بتهمنظتور تعیتین نشتانههتای
وسواسی–جبری و شدت آنها و میزان پاسخ بته درمتان در بیمتاران
وسواسی-جبری ،ساخته شتده استت .ایتن پرستشنامته ،در قالت
مصاحبه نیمهساختاریافته ،اجرا میشود و شامل  10گزینه استت کته
پنج گزینه برای ارزیابی افکار وسواستی و پتنج گزینته دیگتر بترای
ارزیابی اعمال اجباری درنظر گرفته شده است .گزینتههتا بتراستاس
مقیاس پنج درجتهای لیکترت در قالت پاستخهتای خیلتی شتدید
(چهار) ،شدید (سه) ،متوستط (دو) ،خفیتف (یتک) و غیتر بتالینی
(صفر) طراحیشدهاند .جمع نمرات کس شده از گزینههتای فتوق،
با دامنه بین حداقل صفر تا حداکثر  ،40شدت وستواس و اجبتار را
نشان میدهد .بهطوریکه نمرات باالتر نشاندهنده شتدت وستواس
بیشتر است .همچنین نقطه برش این پرسشنامه  17استت .روایتی و
پایایی پرسشنامه وسواسی–اجباری ییل بروان در مطالعتات متعتدد
داخلی موردتأیید قرارگرفته است .پایایی مقیاس افکار خودکشتی بتا
استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/85بود .اعتبار این پرسشنامه نیتز
توسط روایی محتوا تأیید گردید.
 -5پرسشنامه تفکر خودکشی بک ( :)BSSIپرسشنامته تفکتر
خودکشی بتک ( )Beck Suicidal Thinking Inventoryیتک ابتزار
ختتود ستتنجی  19ستتؤالی استتت ،کتته بتتهمنظتتور آشکارستتازی و
اندازهگیری شدت نگرشها و رفتارها و همچنین برنامهریزی بترای
ارتکاب به خودکشی تهیه شده است .سؤاالت این مقیتاس متواردی
ازقبیل آرزوی مرگ ،تمایل به خودکشی بهصورت فعتال و نافعتال،
مدت و فراوانی افکتار خودکشتی ،احستاس کنتترل ختود ،عوامتل
بازدارنده خودکشی و میزان آمادگی فرد جهت اقتدام بته خودکشتی
را موردسنجش قرار میدهد .پرسشنامه افکار خودکشی بتک دارای
 19سؤال سه گزینهای بوده که براساس درجه نقطهای از صتفرتا دو
تنظیم شده است .نمره کلی فرد بتراستاس جمتع نمترات محاستبه
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس ضری
1
1
عاطفه مثبت
1
0/09
عاطفه منفی
-0/11
-0/04
مسئولیتپذیری
**-0/36** -0/43
ناگویی خلقی
**
*
-0/52
-0/19
مشکل در تشخیص احساسات
**
0/26
-0/15
مشکل در توصیف احساسات
**-0/30
-0/15
تفکر بیرونی
**
*
0/71
-0/20
تفکر خودکشی

میشود ،که از صتفرتا  38متغیتر متیباشتد .پایتایی مقیتاس افکتار
خودکشی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/88بتود .اعتبتار ایتن
پرسشنامه نیز توسط روایی محتوا تأیید گردید.
برای تحلیل دادهها از روش آماری همبستگی پیرستون و روش
رگرسیون سلسله مراتبی و از نترمافتزار  SPSS 21نستخه استتفاده
شد.

یافتهها

میانگین سنی شرکتکنندگان در این مطالعه  20تا  30سال بتود.
 91نفتتر ( )%60متترد و  60نفتتر ( )%40زن 64 ،نفتتر ( )%42دارای
مدرک کارشناسی و مابقی کارشناسی ارشد بودند 31 .نفتر ( )20%از
این افراد را دانشجوهای رشته هنر 46 ،نفر ( )%30روانشناستی و 36
نفر ( )%23مدیریت و  21نفر ( )%13دانشجوی دانشتکده حقتوق و
مابقی را دانشجویان رشته پزشکی تشکیل میدادند.
جدول  1نتایج مربوط به ضری همبستگی گشتاوری پیرستون
متغیرهای پژوهش را نشتان داده استت .همتانطتوریکته مشتاهده
میشود از بین مؤلفههای عواطف ،تفکر خودکشتی باعاطفته مثبتت
رابطتته منفتتی و غیرمستتتقیم ( )r=-0/20 ،p>0/05و باعاطفتته منفتتی
رابطه مثبتت و مستتقیم ( )r=0/71 ،p>0/01دارد .بتدینمعنتاکته بتا
افزایش عاطفه مثبت ،تفکر خودکشی کتاهش و بتا افتزایش عاطفته
منفی ،تفکر خودکشی افزایش مییابد .از بتین مؤلفتههتای نتاگویی
خلقتتی ،تفکتتر خودکشتتی بتتا مشتتکل در تشتتخیص احساستتات
( )r=0/63 ،p>0/01و مشتتکل در توصتتیف احساستتات (،p>0/01
 )r=0/33رابطه مثبت و مستقیم و با تفکر بیرونتی (-0/25 ،p>0/01
= )rرابطه منفی و معکوس دارد .بدینمعناکه بتا افتزایش مشتکل در
تشتتخیص احساستتات و مشتتکل در توصتتیف احساستتات ،تفکتتر
خودکشی افزایش و با افزایش تفکر بیرونی ،تفکر خودکشی کتاهش
مییابد .همچنین ،تفکر خودکشی با ناگویی خلقی رابطه مثبتت دارد
( .)r=0/56 ،p>0/01روابتتط بتتین تفکتتر خودکشتتی بتتا متغیتتر
مسئولیتپذیری معنادار نیست.

همبستگی گشتاوری پیرسون برای متغیرهای پژوهش
6
5
4
3
2

** یعنی در سطح یک صدم معن ا دار است
* یعنی در سطح پ نج صدم معن ا دار است
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تصوير سالمت1397 ،؛ 100-92 :)2(9

1
-0/15
0/02
-0/11
-0/04
-0/06

1
**0/43
**0/48
0/15
**0/55

1
**0/24
**-0/51
**0/63

7

1
1
**-0/37
**-0/25** 0/33

8

1

M

SD

5/79 31/68
8/04 32/60
18/90 107/03
13/74 63/07
9/55 20/15
12/37 15/33
14/17 26/43
8/35
10

حشمتی و همکاران

حقوق بيمار
نتایج مربوط به مدل ساز ی چهار مرحلته ا ی رگرستیون
سلسله مراتبی در جدول  2آورده شده است .در بلوک یک،
متغیرهای وضعیت جنستی ،ستن و رشتته تحصتیلی وارد
شتدند .ایتتن متغیرهتتا بتته تنهتا یی قتتادر بتته تبیتتین  0/07و
[ 147 (= 9/95 ، P= 0/003و ] FΔ)3از واریتتتتانس تفکتتتتر
خودکشی می باشند .در بلوک دو ،با اضافه شدن متغیرهای
عاطفه مثبت و منفی توان پیش بینتی بته ، P= 0/001 [ %59
145 (= 94 /42و ]FΔ)2می رسد .بتدین معنتا کته متغیرهتای
جمعیت شناختی وضعیت جنسی ،سن و رشته تحصیلی در
کنار متغ یرهای عاطفه مثبت و منفی قادر به تبیتین  %59از
واریان س متغیر تفکر خودکشی است  .در بلتوک ستوم ،بتا
اضافه کردن مؤلفه های نتاگویی خلقتی؛ یعنتی مشتکل در
توصتیف احساستات ،مشتکل در تشتخیص احساستتات و
تفکر بیرونی میزان توان پتیش بینتی بته ، P= 0/000 [ 0/66

142(= 11/29و ]FΔ)3می رسد .در بلوک چهار ،بتا اضتافه
کردن متغیر مسئولیت پذیری به سای ر متغیرهای موجود در
متتتتتدل میتتتتتزان تتتتتتوان تبیتتتتتین ، P= 0/661 [ 0 /66
141(= 0/19و  ]FΔ)1می باشد .این یافته نشان می دهد که با
کنترل شاخصه ها ی جمعیت شتناختی ،عواطتف و نتاگویی
خلقتتی ،متغیتتر مستتئولیت پتتذیری قتتادر بتته تبیتتین تفکتتر
خودکشی در افراد مبتال به اختالل وسواس فکری -عملتی
نم ی باشد .توجه به  R2تغییر (  ، )ΔR2حاکی از ایتن نکتته
است که کنتترل شاخصته هتا ی جمعیتت شتناختی وارد در
مدل ،منجربه افزایش توان تبیین در مؤلفه ها ی عاطفه مثبت
و منفی و ناگویی خلقی مت ی شتود ؛ امتا ک نتترل متغیرهتای
موجود در مدل منجربه کاهش توان تبیین مسئولیت پذیری
م ی گردد ،که حاکی از اهمیت عواطف و ناگویی خلقی در
تفکر خودکشی است.

جدول  .2نتایج مدلسازی رگرسیون سلسلهمراتبی چهارمرحلهای برای بررسی پیشبینی تفکر خودکشی برمبنای شاخصههای دموگرافیک ،عواطف مثبت و منفی،
ناگویی خلقی و مسئولیتپذیری در افراد مبتال به وسواس
2
2
تعديلشده R
متغيرها
Sig.
t
β
SE β
B
ΔR
0/022
2/31
11/23
25/96
مقدار ثابت
0/000
-3/57
-0/33
1/59
-5/67
جنسیت
بلوک
0/09
0/07
یک
0/536
0/62
0/05.
0/46
0/28
سن
0/037
-2/11
-0/20
1/71
-3/62
رشته تحصیلی
0/170
1/38
7/60
10/50
مقدار ثابت
0/128
-1/83
-0/12
1/42
-2/17
جنسیت
0/678
-0/41
-0/02
0/31
-0/12
سن
0/51
0/59
بلوک دو
0/2046
-2/01
-0/13
1/15
-2/33
رشته تحصیلی
0/003
-3/02
-0/22
0/10
-0/31
عاطفه مثبت
0/000
13/73
0/73
0/05
0/76
عاطفه منفی
0/332
0/97
7/30
7/11
مقدار ثابت
0/047
-2/00
-0/15
1/29
2/59جنسیت
0/315
-1/00
-0/05
0/28
0/28سن
0/009
-2/65
-0/16
1/06
2/80رشته تحصیلی
0/220
-1/23
0/08
0/66
-0/08
0/10
0/12عاطفه مثبت
بلوک سه
0/001
9/07
0/54
0/06
0/56
عاطفه منفی
0/001
5/17
0/35
0/05
0/30
مشکل در تشخیص احساسات
0/006
2/79
0/15
0/03
0/10
مشکل در توصیف احساسات
0/047
2/00
0/12
0/03
0/07
تفکر بیرونی
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ادامه جدول  .2نتایج مدلسازی رگرسیون سلسلهمراتبی چهارمرحلهای برای بررسی پیشبینی تفکر خودکشی برمبنای شاخصههای دموگرافیک ،عواطف مثبت و
منفی ،ناگویی خلقی و مسئولیتپذیری در افراد مبتال به وسواس
0/290
1/06
8/38
8/90
مقدار ثابت
0/046
-2/01
-0/15
1/29
-2/62
جنسیت
0/291
-1/06
-0/05
0/28
-0/30
سن
0/009
-2/66
-0/16
1/07
-2/85
رشته تحصیلی
0/215
-1/24
-0/08
0/10
-0/12
عاطفه مثبت
بلوک
0/1
0/66
چهار
0/001
8/94
0/54
0/06
0/55
عاطفه منفی
0/001
5/17
0/35
0/06
0/30
مشکل در تشخیص احساسات
0/007
2/72
0/15
0/03
0/10
مشکل در توصیف احساسات
0/053
1/95
0/12
0/03
0/07
تفکر بیرونی
0/661
-0/43
-0/02
0/02
-0/01
مسئولیتپذیری

برمبنای مدل چهتارمرحلتهای رگرستیون سلستلهمراتبتی از بتین
متغیرهای جمعیتشناختی دو متغیتر وضتعیت جنستی ( )β=-0/15و
رشته تحصیلی ( ،)β=-0/16قادر به پیشبینی تفکتر خودکشتی افتراد
وسواسی هستند .درنتیجه باتوجه به منفی بودن رابطه ،میتوان گفت که
با ایجاد یک واحتد در متغیتر وضتعیت جنستیت و وضتعیت رشتته
تحصیلی میزان نمره تفکر خودکشی افراد وسواسی به ترتی بته 0/15
و  0/16واحد کاهش مییابد .متغیتر ستن قتادر بته پتیشبینتی تفکتر
خودکشی نیست .از بین مؤلفههای عواطف تنهتا مؤلفته عاطفته منفتی
( ،)β0=/54قادر به پیشبینی تفکر خودکشتی استت .بترایتناستاس،
میتوان گفت که با افزایش یک واحد در عاطفته منفتی ،نمتره تفکتر
خودکشی به  0/54افزایش مییابد .درنهایت ،از بین مؤلفههای نتاگویی
خلقتتی دو مؤلفتته دشتتواری در تشتتخیص احساستتات ( )β=0/35و
دشواری در توصیف احساسات ( )=β0/15قادر بته پتیشبینتی تفکتر
خودکشی میباشند .با افزایش یک واحد در مؤلفتههتای دشتواری در
توصیف احساسات و دشواری در تشخیص احساسات ،میتزان تفکتر
خودکشی بهترتی به  0/15و  0/35افزایش متییابتد .عاطفته مثبتت،
مؤلفه تفکر بیرونی و مسئولیتپذیری نقشی در تبیین تفکر خودکشتی
افراد مبتالبه وسواس ندارد.

بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی پیشبینی تفکر خودکشی در افراد
با گرایشهای وسواس براساس عاطفه مثبت و منفی و الکسی تایمی و
مسئولیتپذیری است .در این پژوهش نشان داده شد که الکسی تایمی
و عاطفه منفی و زیرمقیاسهای الکسی تایمی ،دشواری در تشتخیص
احساسات و دشواری در توصیف احساسات قادر به پیشبینتی تفکتر
خودکشی در افراد با گرایشهای وسواس هستند.
بخشی از نتایج پژوهش پیشبینی میکرد که الکسی تتایمی تتوان
پیشبینی تفکر خودکشی را دارد .برای پیشبینی تفکتر خودکشتی از-
طریق ناگویی خلقی از روش رگرسیون سلسلهمراتبی استتفاده شتد .از
بتتین مؤلفتتههتتای نتتاگویی خلقتتی دو مؤلفتته دشتتواری در تشتتخیص
احساسات و دشواری در توصیف احساسات قادر به پیشبینتی تفکتر
خودکشی بودند .نتایج این یافته با پژوهشهای قبلی کته نشتان دادنتد
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دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصتیف احساستت
نرخ خودکشی را افزایش میدهد ،هماهنگ بود .این یافته بتا پتژوهش
کیم و همکاران ،که نشان دادند الکسی تایمی بتا تفکتر خودکشتی در
افتراد وستتواس رابطته مثبتتت و معنتاداری دارد ،همستتو استتت (.)12
همچنین ،در یک پژوهش نشان داده شد آزمودنیهای مبتال به الکستی
تایمی درقیاس با افرادی که به ناگویی خلقی مبتتال نبودنتد ،سته برابتر
بیشتر خطر مرگ ناشی از تصادف ،زخمی شتدن ،یتا خشتونت (کته
شامل خودکشی میشود) را از خود نشان دادند ( .)24نتاگویی خلقتی
مشکلی است که هم در سطح هیجانی و هم در سطح کارکرد شناختی
خود را نشان میدهد و بهصتورت نتاتوانی یتا نقتص در توضتیح یتا
شناخت هیجانهتا شتناخته متیشتود و از مشخصتات برجستته آن،
دشواری در شناخت و توصیف احساسات ذهنی است ،که بر کیفیتت
زندگی فرد تأثیر میگزارد و فرد را بهسمت رفتارهای ناسالم میکشاند.
افرادی که در فهمیدن احساسشان مشکلدارند ،ممکتن استت کمتتر
بتوانند شناسایی و استراتژیهایی بهکار ببرند که برای تحمل استرس یا
حل مشتکالت از آن استتفاده کننتد و همچنتین ایتن افتراد ظرفیتت
محدودی برای تجسمسازی و سبک جهتگیری بیرونی یا تفکر عینی
دارند ( .)25الکسی تایمی بتا رفتارهتای خودکشتی در چنتد اختتالل
روانپزشکی در ارتباط است ،در افراد مبتالبه الکسی تایمی ،بازشناستی
هیجانی ضعیف و ناتوانی در برقراری روابط با احستاس و مشتکل در
شناسایی و پردازش هیجانها ،ممکن است بتر ابتراز روانتی محتدود
حاالت عتاطفی تتأثیر گذاشتته و خطتر خودکشتی را افتزایش دهتد
(26و .)27همچنین چندین مطالعه قبل نشان دادند ،که الکستی تتایمی
ممکن است با آمادگی برای آسی به خود ارتباط داشته باشند ،باتوجه
بهاینکه گاها بیمتاران وستواس رفتارهتای خودکشتی از ختود نشتان
میدهند ( ،)26بهایندلیل الکسی تایمی میتوانتد خودکشتی را بتدون
نشانههای افسردگی افزایش دهد (.)28
بخش دیگری از نتایج پژوهش نشان میدهد که عاطفه منفی قادر
به پیشبینی متغیر تفکر خودکشی است .این یافته با پژوهش پومپیلی و
همکاران که نشان داد بین عاطفه منفی و رفتارهتای خودکشتی رابطته
وجود دارد ،همسو است ( .)22ابوالقاستمی و همکتاران معتقدنتد کته
عواطف منفی در نارسایی هیجانی و سالمت روان نقش میانجی دارند

حشمتی و همکاران

( .)29نارسایی در تنظیم هیجانها ،موج باال رفتن تجتارب منفتی و
نتیجه آن عاطفه منفی و ازسویدیگر بهعلت عدمجرئتورزی ،سردی
در روابط و عدمابراز آنها و ارتباط آن با ستالمت عمتومی موردتوجته
قرارگرفته است ( .)30درزمینه ارتباط عواطتف و تفکتر خودکشتی در
وسواس ،پژوهش چندانی انجام نگرفته استت .عاطفته مثبتت شتامل
حالتهایی همچون شادکامی ،اتکابهنفس ،توجته ،شتگفتی و آرامتش
است و عاطفه منفی حالتهایی همچون ترس ،خصتومت ،احستاس
گناه ،غمگینی ،خجالت و خستگی است .اختالل وسواسی–جبتری بتا
اختاللهتای اضتطرابی در ارتبتاط استت و عالئتم وسواستی باعتث
اضطراب میشود و افسردگی را بهدنبتال دارد ( .)31باتوجته بتهاینکته
اختالالت افسردگی با تفکر خودکشی ( )32و اختالالت اضطرابی بتا
تفکر خودکشی رابطه مثبت دارند ( ،)33پس وجود ارتباط منفتی بتین
عواطف مثبت و تفکر خودکشی در وسواس و ارتبتاط مثبتت عاطفته
منفی و تفکر خودکشی در وسواس ،قابل تبیین است .تحقیقات نشتان
دادهاند عاطفه منفی با اختالل وسواسی–جبری ارتبتاط معنتاداری دارد
( ،)20این افراد حالتهایی مثل گناه و غمگینی و اضطراب و دوری از
موقعیتها را تجربه میکنند ( ،)34که این حاالت با عاطفه منفی ارتباط
مستقیم دارند و با عاطفه مثبت رابطه معکتوس دارد ( ،)17کته باعتث
میشود افراد به سمت خودکشی گرایش پیدا کنند (.)33

نتیجهگیری

براساس این پژوهش ،میتوان گفت کته متغیتر الکستی تتایمی و
زیرمقیاسهای آن (دشواری در تشخیص احساستات و دشتواری در
توصیف احساست) توان پیشبینی تفکر خودکشی در افراد وسواس را
داشتند و همچنین در بین متغیرهای عواطف ،تنها متغیر عاطفته منفتی
قادر به پیشبینی متغیر تفکر خودکشی است .بنابراین الزم است که در
بحث پیشگیری و درمان ایتن افتراد ،بته ابتراز ،تشتخیص ،توصتیف
هیجانات و اصالح عواطف این افراد توجه ویژهای شود.
این تحقیق محدودیتهایی دارد ،که در تعمیم یافتهها باید آنهتا را
مدنظر قرارداد .اولین محدودیت مربوط میشود به عدمنمونته کتافی و
دانشجو بودن نمونه موردمطالعه .در این تحقیق از دانشجویان دانشتگاه
تبریز بهعنوان نمونه موردنظر استفاده شد ،که طبیعتا نمیتوانتد معترف

جامعه کل بیماران وسواسی–جبری باشد .همچنین بیماریهای همایند
مثل بیماری افسردگی و اضطرابی ،کنتترل نشتد .بهتتر بتود متغیرهتای
هیجانی مثل اضطراب نیز وارد تحقیق شده و نقش آنها در کنتار ستایر
متغیرهای تحقیق ،مطالعه میشد یا اثتر آنهتا حتذف متیشتد ،تتا اثتر
متغیرهای اصلی بررسی شتود .یکتی دیگتر از محتدودیتهتای ایتن
پژوهش ،مشخص کردن افراد وسواس با پرسشنامه ییل براون توسط
نقطه برش بود ،که نمیشد تشخیصگزاری دقیق و صحیح با این ابزار
پژوهشی انجام داد ،درواقع این پرسشنامه ابزار کمکی برای تشخیص
شدت وسواس فرد است .بنابراین پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی
مرتبط با موضتوع تحقیتق متا ،نقتش متغیرهتای هیجتانی ،عتاطفی و
بیماریهای همایند کنترل شود و همچنین این متغیرها در افترادی کته
توسط روانپزشک یا روانشناس تشخیص اختالل وسواستی–جبتری
میگیرند ،بررسی شود.

مالحظات اخالقی

پیش از شروع جمتعآوری اطالعتات ،رضتایت کامتل شترکت-
کنندگان جل شد .پیش از شروع کتار شترکتکننتده (داوطلت ) از
موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع گردید .از اطالعتات خصوصتی و
شخصی داوطلبین محافظت خواهد شد .نتایج درصورت تمایل برای
آنها تفسیر شد و درصورت نیاز راهنماییهای الزم انجام شد .مشارکت
در تحقیق موج هیچگونه بار مالی برای شرکتکننتدگان نشتد .ایتن
پژوهش با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه هیچگونه مغایرتی
ندارد.

تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافعی بین نویسندگان و ستازمانهتا و اشتخاو
ثالث وجود ندارد.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از کلیه اساتید و دانشتجویانی کته در انجتام دادن ایتن
پژوهش مارا یاری کردند صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.
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