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ABSTRACT
Background & objectives: Suicidal thoughts have been found to be associated with a wide
variety of factors. A key factor is a history of childhood and family adversity. Previous
studies have shown that troubled romantic relationships are associated with higher risk factors
for mental health. Also, evidence suggests that those who have a secure attachment styles in
childhood have fewer symptoms of psychopathology and higher psychosocial functioning
throughout the lifespan (especially romantic relationship) compared to individuals with an
insecure attachment style. The purpose of this study was to determine the role of emotional
failure and attachment styles in predicting suicidal thoughts among university students of
Azad university of Ardabil.
Methods: In this study, descriptive and correlational design was defined as a research method.
The statistical population of this study was all university students of the Ardabil Azad
University, who studied in the academic year of 2018 (N=4231). The sample consisted of 80
people who were selected by purposive sampling. Beck's suicidal thoughts questionnaire,
Simpson's attachment style questionnaire and Ross's love hit questionnaire were used to
collect data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multivariate
regression analysis.
Results: The results of the research showed that emotional failure (r=0.35) and unsafe
attachment style (r=0.23) had a positive correlation with suicidal thoughts, and secure
attachment style (-0.40) had a significant negative correlation with suicidal thoughts (p<0.01).
The results of regression analysis showed that 12 percent of the variance of suicidal thoughts
can be predicted by emotional failure and 25 percent by attachment styles. Secure attachment
style (β=3.35), emotional failure (β=3.35) and insecure attachment style (β=3.3) were the
most effective factors in the prediction of suicidal thoughts, respectively.
Conclusion: Overall, the results of this study emphasized that attachment styles (secure and
unsafe) and severity of emotional failure are good predictors of suicidal thoughts among
university students.
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مقدمه
با خودبهرساندنآسیبمعنیبهخودکشیاصطالح

بـا ناآشـنایی ].1[اسـت  خـویش بـردن بینازهدف
هسـتند، گریبـان بهدستآنجوانان باکهمشکالتی

مسـئله سـاز  جوانـان روان خـود سالمتبرايتنهانه
نظـر ازنیـز آنهـا جامعـه وادهخـانو برايبلکهاست

خودکشـی یـک   ].2،3[بود خواهدسنگینبسیارروحی
مسأله بهداشـتی مهـم در میـان جوانـان در سرتاسـر      

چکیده
افکار خودکشی با طیف گسترده اي از عوامل مرتبط است. یکی از عوامل کلیدي تاریخچـه مشـکالت کـودکی و    زمینه و هدف:

تبط خانوادگی است. مطالعات قبلی نشان داده اند که روابط عاطفی پردردسر با باالترین عوامـل خطرسـاز سـالمتی روانـی، مـر     
هـاي  شواهد نشان می دهد که افرادي که در کودکی سبک دلبستگی ایمن دارند زمانی که با افـراد داراي سـبک  است. همچنین 

را در زندگی (مخصوصاً اجتماعی باالتري-دلبستگی نا ایمن مقایسه می شوند، عالیم آسیب شناسی روانی کمتر و عملکرد روانی
پژوهش حاضر بررسی تعیین نقش شکست عاطفی و سبک هاي دلبستگی در پیش بینی افکار روابط عاطفی) دارا هستند. هدف از 

خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد اردبیل بود.
کلیـه راپـژوهش اینآماريجامعۀروش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. روش کار: 
نمونه پژوهش نفر).4231مشغول به تحصیل بودند تشکیل می داد (1397ل که در سال تحصیلی دانشگاه آزاد اردبیدانشجویان

انتخاب شدند. براي جمـع آوري داده از پرسشـنامه افکـار خودکشـی بـک،      هدفمندنفر بود که بصورت نمونه گیري 80شامل 
اده هـاي پـژوهش بـه روش ضـریب     پرسشنامه سبک هاي دلبستگی سیمپسون و پرسشنامه ضربه عشـق راس اسـتفاده شـد. د   

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیري تجزیه و تحلیل شدند.
با افکار خودکشی رابطه مثبت و =r)23/0و سبک دلبستگی نا ایمن (=r)35/0نتایج تحقیق نشان داد که شکست عاطفی (یافته ها: 

12نتایج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد    . )p>01/0(معنی دار داردبا افکار خودکشی رابطه منفی =r)-40/0سبک دلبستگی ایمن (
شـود. سـبک   درصد توسط سبک هـاي دلبسـتگی پـیش بینـی مـی     25درصد از واریانس افکار خودکشی توسط شکست عاطفی و 

ر را در ) به ترتیب بیشترین ضریب تـاثی β= 30/0)، سبک دلبستگی نا ایمن (β= 35/0)، شکست عاطفی (β= -40/0دلبستگی ایمن (
پیش بینی افکار خودکشی داشتند.

بطورکلی نتایج تحقیـق حاضـر نشـان داد کـه سـبک هـاي  دلبسـتگی (نـاایمن و ایمـن) و شـدت شکسـت عـاطفی             نتیجه گیري: 
باشند.کننده مناسبی براي احتمال بروز افکار خودکشی دانشجویان میبینیپیش

کار خودکشیشکست عاطفی، سبک هاي دلبستگی، افواژه هاي کلیدي: 
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ــت.  ــان اس ــوري جه ــه ط ــا و  ب ــاس آماره ــه براس ک
هاي موجود در خارج از کشور، سومین علت پژوهش

] و دومین 4سال [15-24مرگ در گروه سنی عمده
]. 5یـان دانشـجویان اسـت [   علت عمـده مـرگ در م  

عوامل روانی زیادي هستند کـه در خودکشـی افـراد    
ي دلبسـتگی اسـت.   هاتأثیر دارند که یکی از آنها سبک

کهاستسازمان یافته و منسجمیساختار،1دلبستگی
راییهاهیجانورفتارها،هاپیچیده شناختمجموعۀ

شکلایمنیاحساسوراحتی و آسایشحفظبرايکه
اولیـه  هايسالدرکند. کودکانمیتوصیفهد،دمی

پیوندهستندتعاملدرایشانباکهافراديبازندگی،
حضـور دروکننـد مـی برقرارپایدارينسبتاًعاطفی

بـار اولینبرايکهکنند. بالبیمیاحساس امنیتآنها
کـه استنامید، معتقددلبستگیرارابطه عاطفیاین

ایفاانساندر زندگیحیاتینقشکودکیدردلبستگی
درتوانـد مـی با امنیتتوأمدلبستگیکند. روابطمی

باشدداشتهکنندهتسهیلنقشیآتیبین فرديروابط
بهفردنوع دلبستگیاینگرفتنشکلصورتدرکه

ازمنطقـی روشبـا ومثبـت نگرشیوارزشینظام
انسـان زنـدگی در]. 6[رسـد دیگـران مـی  وخـود 

والدینرابطهوباشدمیمهمیجربه بسیاردلبستگی ت
وزنـدگی شخصـی  برمهمیبسیارتأثیرفرزندانبا

].7[دارد دیگرانویژه ارتباطش بابهاوآیندهروابط
از نظر بالبی سه نوع سبک دلبستگی وجود دارد. سبک 

کنندگان خـود را  ؛ این کودکان مراقبت2دلبستگی ایمن
ایــن ســبک اراي اد دداننــد. افــرمــیگــاه امنــیتکیــه

دلبستگی تصور مثبتی از مادر خود دارند، عزت نفـس  
و اعتماد به نفس باالیی دارند و نقـاط ضـعف و قـوت    

؛ 3شناسـند. در سـبک دلبسـتگی نـاایمن    میخود را نیز
کودکان نسبت بـه والـدین خـود بـی اعتنـا هسـتند و       
واکنش آنها بصورتی است که بود و نبـود والـدین یـا    

هــا برایشــان اهمیتــی نــدارد. ســبک  همراقبــت کننــد

1 Attachment
2 Secure
3 Avoidant

ــوگرا  ــتگی دوس ــه   4دلبس ــامی ک ــان هنگ ــن کودک ؛ ای
شــود بســیار مضــطربمــیمادرشــان از آنهــا جــدا

گردد واکنش بی میشوند و زمانی که مادرش برمی
الگـوي بالبینظربه].8[د ندهمیمیلی از خود نشان

ارتباطـات بـراي رایک الگوحکمتنهانهدرونیعملی
چـه فـرد اینکـه تعیـین دربلکهداردآیندهیاجتماع

چگونهخودپریشانعواطفباوباشداحساسی داشته
نشـان تحقیقـات ].9[اسـت  تأثیرگـذار نیـز بیایدکنار
ونوجـوانی دردلبستگیتنظیماتنقشکهدهندمی

رفتـار بـراي مناسـبی بینـی پیشتواندمیبزرگسالی
نـاایمن در دلبسـتگی یعنـی باشد،خودکشیبهاقدام
معنـاداري ورطـ بـه خودکشـی بـه اقدام کنندهافراد

يهایافتهبهتوجه].10،11[است افراددیگرازبیشتر
کـه دهـد مـی اپیـدمیولوژیکی نشـان  تحقیقـات اخیر

در خودکشـی به) اقدام%88اتفاق (بهقریباکثریت
سبکازمتاثرافسردگیکنترلازپسحتینوجوانان،
].12[است دوران کودکیدرناایمندلبستگی

تواند در خودکشـی نقـش   مییکی دیگر از عواملی که
داشته باشد شکست عاطفی یا شکسـت عشـقی اسـت.    

جوانی افراد دنبال رابطـه بـا جـنس مخـالف     دورهدر
رویـداد بهزندگی،شریکتدریج یافتنبههستند و

اسـت ممکـن وشـود مـی تبـدیل زنـدگی درمهمی
شکسـت  ].13،14[هـور کنـد   عشـق در فـرد ظ  پدیده

ایـن نشـانگان کـه بـه     ،عاطفی با نشانگانی همراه است
داراي مجموعهاستنشانگان ضربه عشق هم معروف 

بـه دنبـال  کـه اسـت شـدیدي يهـا نشـانه وعالیـم 
بـروز رمانتیـک بـین دو نفـر   یـک رابطـه  رفتنازبین
متعـدد  يهـا زمینـه دررافـرد عملکـرد وکنـد مـی 

واجتمـاعی تحصیلی،ه ارتباطی،زندگی از جمله زمین
ایـن نـوع شکسـت عـاطفی     کنـد، مـی حرفه اي مختل

ایـن و دارددنبـال بـه غیرانطبـاقی را هـاي واکـنش 
نشـانگان  .ماننـد مـی بـاقی طـوالنی مدتبههانشانه

استرسباهمراهرویداديعنوانشکست عاطفی به

4 Ambivalent
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].15،16[د شومیتجربهزاآسیباياندازهتاوشدید
دروانگیـزد میبرراشکست عاطفی استرسادروید
ازپیشـگیري ونـاتوانی در کنتـرل  احسـاس فـرد 

در و ممکن است فرد] 17[کند میایجادرارویدادها
خطر مثل آسیب بـه  این لحظه دست به رفتارهاي پر

در ایجادکهرا خود و یا خودکشی بزند. رویدادهایی
بـه تـوان مـی هسـتند سهیمنشانگان شکست عاطفی

نوعضربهدرکرد،تقسیمدوویکنوععشقضربه
ودهنـد میرخناگهانیوغیرمنتظرهرویدادهایک،
شـدن و شکسـت   مغلـوب احساسکاملطوربهفرد

مـاهیتی رویدادهادو،نوعضربهدروکندمیکامل
مـداوم طـور بـه ودارنـد تکرارشـونده ومـزمن 

ـ هـم دررابطـه ازفـرد انتظـارات مطلـوب   هریخت
عشق یا شکست عاطفیضربهنشانگان].18[شود می

اجتناب،برانگیختگی،شاملکلیديچهار ویژگیداراي
.]19[اسـت هیجـانی تفـاوتی بـی وخودکاریادآوري
بر این باورند کـه اثـرات   .]20[و همکاران 1ساراسون

استرس و رویدادهاي منفی زندگی در افراد مختلـف  
برابـر رویـدادهاي   افـراد در متفاوت اسـت. واکـنش  

آمیز و نیز میزان فشارزایی رویـدادها تحـت   استرس
تاثیر عوامل گوناگون فردي و اجتماعی اسـت. برخـی   

توانـد  مـی ]21مانند سبک دلبستگی ایمـن [ هاویژگی
نتـایج  افراد را در برابر شکست عاطفی مقاوم سازند. 

هاي نشان داد که سبک]22[و همکاران 2تحقیق استپ
اجتنابی و اضطرابی با مشکالت بین فـردي و  دلبستگی 

رفتارهاي مرتبط با خودکشی رابطه دارد.
]11[و همکاران 3اچنین نتایج تحقیق اوزونی داواجیهم

داري بــین ســبک نشــان داد کــه رابطــه مثبــت معنــی
دلبســتگی نــاایمن و افکــار خودکشــی و رابطــه منفــی 

ي بین سبک دلبستگی ایمن و افکار خودکشـی  دارمعنی
]23[و همکـاران  4بررسی فالگـارس نتایججود دارد.و

کننده خود انتقـادي و وابسـتگی  در مورد نقش تعدیل

1 Sarason
2 Stepp
3 Ozouni Davajia
4 Falgares

ي دلبستگی و رفتارهاي مـرتبط  هادر رابطه بین سبک
با خودکشی نشان داد که خود انتقادي رابطه دلبستگی 
ناایمن (اضـطرابی و اجتنـابی) و رفتارهـاي مـرتبط بـا      

و همکـاران 5و گالزبروكکند میخودکشی را تعدیل
نشان دادند که نوجوانـانی کـه سـبک دلبسـتگی     ]24[

ناایمن دارند، رفتارهاي خود آسیب زنـی بیشـتري را   
دهند.میبروز

معتقدنـد کـه عوامـل    ]25[و همکـاران  6همچنین تیل
خطرساز خودکشی بین افراد مجرد بیشتر از افـرادي  
. است که در رابطه عـاطفی رضـایتبخش قـرار دارنـد    

همچنین بین افرادي که درگیر روابط عاطفی بودنـد،  
افرادي که تعارضـات حـل نشـده داشـتند و رضـایت      
پــایینی را در روابطشــان تجربــه کــرده انــد، ســطوح 
باالتري از افکـار خودکشـی، ناامیـدي و افسـردگی را     
گزارش کرده اند. با توجه به پیشینه تحقیق، رابطه هر 

گی و شکست عاطفی ي دلبستهایک از متغیرهاي سبک
طور جداگانه فکار خودکشی در تحقیقات گذشته بهبا ا

مورد بررسی قرار گرفته اسـت، لـیکن تعیـین میـزان     
دکشی مـورد  ی افکار خوبینپیشنقش این متغیرها در 

لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت     توجه قـرار نگرفتـه اسـت.    
موضوع، پژوهش حاضـر در پـی پاسـخگویی بـه ایـن      

ي هـا قش شکست عاطفی و سبکن:کهانجام شدسوال 
ـ پـیش دلبستگی در  ی افکـار خودکشـی دانشـجویان    بین
چقدر است؟

کارروش 
ـ . بـود این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  ه جامع

دانشـگاه آزاد  دانشجویانکلیهراپژوهشاینآماري
مشغول به تحصـیل  1397اردبیل که در سال تحصیلی 

معاونــت بــه نقــل از کــه نــددادمــیبودنــد تشــکیل
نفر بـود. از بـین   4231تعداد آنها دانشجویی دانشگاه 

گیـري تصـادفی سـاده    جامعه آماري بصـورت نمونـه  
نفر طبق جدول مورگـان انتخـاب شـدند.    452تعداد 

5 Glazebrook
6 Till
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نفري به صورت انفـرادي بـه پرسشـنامه    452نمونه 
افکار خودکشی پاسخ دادند و وجـود یـا عـدم وجـود     

بررسی قـرار  شکست عاطفی از طریق مصاحبه مورد
بـر اسـاس نمـره بـرش     هـا گرفت. سپس آزمـودنی 

) و وجود یا عـدم  20پرسشنامه افکار خودکشی (نمره 
وجود شکست عـاطفی غربـالگري شـدند. در نهایـت     

نفر از بین افراد واجـد شـرایط   80نمونه اي به حجم 
پس بـا اسـتفاده از شـماره تلفـن     سـ فوق انتخاب شد. 

ــار خود درج ــنامه افک ــده در پرسش ــن  ش ــا ای ــی ب کش
ــه شــد و پرسشــنامه  ــادانشــجویان تمــاس گرفت ي ه

ــبک  ــاطفی و س ــت ع ــاشکس ــار ه ــتگی در اختی ي دلبس
يهـا آوري دادهابـزار گـرد  قرار گرفت.هاآزمودنی

:بودپژوهش، شامل موارد ذیل
پرسشنامه افکار خودکشی-الف

1توسـط بـک  1999مقیاس افکار خودکشـی در سـال   

باشد. میماده19اي ]. این مقیاس دار26ساخته شد [
آرزوي مـرگ،  سواالت این مقیاس مـواردي از قبیـل  

تمایل به خودکشی به صورت فعال و نافعـال، مـدت و   
افکار خودکشی، احساس کنترل برخود، عوامـل  تعداد 

و میـزان آمـادگی فـرد جهـت     بازدارنده خودکشـی 
دهد. در اقدام به خودکشی را مورد سنجش قرار می

ی بک پنج سوال وجـود دارد کـه   آزمون افکار خودکش
دهنده ها نشانغربالگري نام دارند. اگر پاسخسواالت

تمایــل بــه خودکشــی فعــال یــا نافعــال باشــد، ســپس  
سـوال بعـدي را نیـز ادامـه دهـد.      14آزمودنی باید 

زمان تکمیل این پرسشنامه به طور متوسط ده مدت
هـاي  ]. ایـن مقیـاس بـا آزمـون    20باشـد [ مـی دقیقه

ــه خودکشــی  رداستاندا شــده افســردگی و گــرایش ب
همبستگی باالیی نشان داده است. به طوري که دامنـه  

بـود. همچنـین بـا    94/0تـا  90/0ضرایب همبستگی از
پرسش مربوط به خودکشی در مقیاس افسردگی بک 

و با مقیاس ناامیدي بک و پرسشنامه69/0تا 58/0از 
همبسـتگی مشـاهده   75/0تـا  64/0افسردگی بـک از  

1 Beck

د. اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، ش
ــرایب  ــا 87/0ضـ ــتفاده از 97/0تـ ــا اسـ روش و بـ

ــایی  ــد [54/0بازآزمـ ــت آمـ ــران، 21بدسـ ]. در ایـ
) بـر  1384پرسشنامه بک توسط انیسـی و همکـاران (  

شد. نتـایج بدسـت آمـده    روي سربازان اعتبارسنجی
و 76/0نشان داد که روایی همزمان مقیاس برابر بـا  

اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ برابـر بـا   
].27باشد [می95/0
ي دلبستگیهاپرسشنامه سبک-ب
شده) ساخته1990(2سیمپسونتوسطپرسشنامهاین

مقیـاس درجملـه 13شـامل آزموناین].29[است 
بایدهر سوالبهپاسخدرآزمودنیکهاستلیکرتی

تاافقکامالً مو(ازايدرجه5طیفيهاگزینهازیکی
جمله5جمله،13اینکند. ازانتخابمخالف) راکامالً
بـراي جملـه 8وایمـن دلبسـتگی سبکارزیابیبراي

باشـد. سیمپسـون  ناایمن مـی دلبستگیسبکارزیابی
مقیـاس پرسشـنامه از ایـن روایـی بررسیمنظوربه

]28[)1990؛ به نقل از سیمسون، 1970رابین (عشق
بـا 3رابـین عشقمقیاسبینکرد. همبستگیاستفاده

اضـطرابی و دوسوگراياجتنابیایمن،دلبستگیسبک
بینبود. همبستگی-12/0و -22/0، 22/0ترتیب به

ایمن،دلبستگیبا سبک4فیوبرشیدوابستگیمقیاس
، 26/0ترتیـب  بـه اضـطرابی دوسـوگراي واجتنـابی 

اري و همکـاران آمد. عطـ دستبه-14/0و -28/0
سـوال سـه ازآزمـون اینرواییبررسیبراي] 30[

اینبرايهمبستگیکهنمودندساخته استفادهمحقق
واجتنـابی ایمـن، دلبسـتگی سـبک بـا سـوال سـه 

بـه 24/0و 54/0، 59/0بـه  اضـطرابی دوسـوگراي 
آلفـاي برحسـب پرسشـنامه ایـن آمد. پایاییدست

یـک زمـانی يهـا فاصلهدرمجدداجرايوکرونباخ
اسـت.  شـده بـرآورد 70/0حـدوداً سالدوتاهفته

ضـریب وکرونبـاخ آلفـاي ]29[همکـاران  وعطاري

2 Simpson
3 Robin
4 Brecht & Fei
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62/0و 70/0ترتیـب  بـه راپرسشـنامه ایـن تنصـیف 
گزارش کردند.

پرسشنامه شکست عاطفی-ج
به منظور بررسی شکست عاطفی از پرسشنامه ضربه 

ــق راس ــان 30[) 1999(1عش ــنامه نش ــه پرسش گان ]. ک
شود، استفاده شد. ایـن  میشکست عاطفی نیز نامیده

ماده تشکیل شده است که هر مـاده  10پرسشنامه از 
چهارگزینه اي است و فرد ملزم اسـت تـا بـر اسـاس     

را تـرین گزینـه  تجربـه ضـربه عشـقی خـود مناسـب     
انتخاب کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میـزان  

رفتـاري فـراهم  آشفتگی جسمی، هیجـانی، شـناختی و  
باشـد ایـن وضـعیت    30تـا  20بین کند. اگر نمرهمی
معناي تجربه جدي نشانگان ضربه عشق است. نمره به

ی ضربه عشـق دهد که نشانگاننشان می19تا 10بین 
تري است. نمره بین وجود دارد اما در حد قابل تحمل

دهد که نشانگان ضـربه عشـقی کـامالً    نشان می9تا 0
طـور  ل تحمل و کنترل شدنی است و بـه قابدر سطح 

کند. در پژوهشی ضریب زندگی را تخریب نمیجدي
همسانی درونی (ضریب آلفاي کرونبـاخ) پرسشـنامه   

نفـري از جمعیـت   48یـک گـروه  شکست عـاطفی در 
ضـریب پایـایی   شده اسـت، گزارش 81/0دانشجویی 

آزمایی به فاصله یـک  بازآن در همین گروه با روش
].31دست آمده است [به83/0هفته

از ضـریب همبسـتگی   هـا جهت تجزیـه و تحلیـل داده  
پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با اسـتفاده از  

استفاده شد.SPSS-19نرم افزار 

1 Rosse

هایافته
نفـر بودنـد کـه    80شرکت کنندگان پژوهش حاضـر  

از درصـد زن بودنـد.  2/56مرد و آنهادرصد 8/43
درصـد متاهـل   2/11رد و درصد مجـ 8/88بین آنها

بودند.
ها. توزیع فراوانی و درصد فراوانی رشته تحصیلی آزمودنی1جدول

درصد فراوانی رشته تحصیلی مقطع
25 23 انسانی

کارشناسی
1/13 11 فنی
1/23 19 پزشکی
2/21 11 علوم
6/17 16 کارشناسی ارشد

100 80 کل

25صـیالت دهـد تح نشـان مـی  1همانطور که جدول 
درصد فنی، 1/13،درصد پاسخگویان در رشته انسانی

ــد1/23 ــکی، درص ــوم و 2/21پزش ــد عل 2/16درص
درصد کارشناسی ارشد بود.

اسمیرنوف، نرمال بـودن  -نتایج آزمون کولموگروف
هـاي  ها را تایید کرد. لذا استفاده از تحلیـل توزیع داده

پارامتریک بالمانع است.
نحراف معیار و ضـرایب همبسـتگی   ، میانگین، ا2جدول 

دهـد. ضـرایب   بین متغیرهاي پـژوهش را نشـان مـی   
همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه شکســت عــاطفی 

)35/0=r () 23/0و سبک دلبستگی نا ایمنr= ( با افکار
ــ   ــبک دلبس ــت و س ــه مثب ــی رابط ــن ـخودکش تگی ایم

)40/0-=r(   دار با افکار خودکشی رابطـه منفـی معنـی
.  )p>01/0(دارد

. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها2جدول 
خودکشیافکار آماره متغیر

403/0 - ضریب همبستگی 46/11 میانگین
سبک دلبستگی ایمن

00/0 يدارمعنیسطح  11/2 انحراف معیار
237/0 ضریب همبستگی 45/24 میانگین

سبک دلبستگی ناایمن
01/0 يدارمعنیسطح  41/5 انحراف معیار

354/0 ضریب همبستگی 35/25 میانگین
شکست عاطفی

001/0 يدارمعنیسطح  11/6 انحراف معیار
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ی افکار خودکشی براساس میزان شکست عاطفیبینپیشجهت تک متغیري . نتایج تحلیل رگرسیون3جدول 
p f میانگین مجذورات df مجموع مجذورات لمد

0/001 11/143
632/391 1 632/391 رگرسیون

56/754
78 4426/809 باقیمانده
79 5359/2 کل

T(p)
استانداردضرایب ضرایب غیر استاندارد ARS Rs R پیشمتغیرهاي  بین

Beta B Se

constant216/4
0( /000)

8/652 2/052

3/ 338
0( /001)

0/354 0/415 0/124 0/114 0/125 0/354 شکست عاطفی

بینـی افکـار   جهت تعیین نقش شکست عاطفی در پیش
خودکشی دانشجویان تحلیل رگرسـیون خطـی انجـام   

شـود  مـی مشـاهده 3شد. همـانطور کـه در جـدول    
مشاهده شـده معنـادار اسـت و اسـتفاده از     Fمیزان 

).  F=143/11مدل خطی رگرسیون بالمانع است (

ر خودکشـی دانشـجویان   درصـد از واریـانس افکـا   12
شود و نتایج نشانمیبینیتوسط شکست عاطفی پیش

) قـادر بـه   β=354/0دهـد کـه شکسـت عـاطفی (    می
باشد. میبینی افکار خودکشی دانشجویانپیش

هاي دلبستگیاساس سبکی افکار خودکشی بربینپیش. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري به روش ورود جهت 4جدول 
P F نگین مجذوراتمیا Df مجموع مجذورات مدل

0/000 12/843
632/768 2 1265/536 رگرسیون

49/268
77 3793/664 باقیمانده
79 5059/2 کل

T(p)
استانداردضرایب ضرایب غیر استاندارد ARS Rs R بینمتغیرهاي پیش

Beta B Se

Constant4/596
0( / )000 26/603 5/686

-3/886
0( / )000 -0/403 -1/162 -0/299 0/151 0/162 0/403 سبک دلبستگی ایمن

3/005
0( / )000 0/3 0/438 0/146 0/231 0/250 0/5 سبک دلبستگی ناایمن

بینی افکار هاي دلبستگی در پیشبراي تعیین نقش سبک
متغیري چنـد دانشجویان با تحلیل رگرسیونخودکشی

4مانطور که در جدول به روش ورود تحلیل شدند. ه
مشاهده شده معنادار است Fشود میزان میمشاهده

ــت    ــانع اس ــی رگرســیون بالم ــدل خط و اســتفاده از م
)8/12 =F .(25  ــی ــار خودکش ــانس افک ــد از واری درص

بینــیهــاي دلبســتگی پــیشدانشــجویان توســط ســبک
ي هــاســبکدهــد کـه از  مـی شــود و نتـایج نشــان مـی 

) و سـبک  β=-403/0(دلبستگی، سـبک دلبسـتگی ایمـن    
ی افکــار بینــپــیش) قــادر بــه β=3/0دلبســتگی نــاایمن (

باشد. میخودکشی دانشجویان

بحث  
هدف از ایـن پـژوهش بررسـی رابطـه بـین شکسـت       

ــبک ــاطفی و س ــاع ــی  ه ــار خودکش ــا افک ي دلبســتگی ب
دانشجویان بود. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه 
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افکار خودکشی مثبت و معناداري بین شکست عاطفی با
دانشجویان وجود دارد؛ بدین معنی که هرچه شکسـت  

خواهـد  ترعاطفی باالتر باشد افکار خودکشـی نیـز بـاال   
]، 26[و همکـاران تیليهابود. نتایج این تحقیق با یافته

الو ]،22[و همکاراناستپ]، 25[و همکارانگالزبروك
و سکـال -پارمیر] و 33و همکاران [الو ]،32[و همکاران
ــه 34همکــاران [ ــن یافت ] همخــوان اســت. در تبیــین ای

قابـل میـزان بـه هاي هیجانیحالتتوان گفت که می
بـه .مرتبط استجواناندرخودکشیخطرباتوجهی

هیجـانی مخصوصـاً  شـدت وثبـاتی بـی دیگـر، عبـارت 
خطرزایـی عوامـل ازشکست عاطفی یا ضربه عشـقی 

اسـت  رحمطـ خودکشیافکاردرآنهانقشکههستند
حقـارت وسـرخوردگی حالـت عاطفی،شکست].35[

بـه فـرد   توسـط محبـوب  طردشـدن ازپسکهاست
عشـق در عـین حـال نشـانگان ضـربه    دهـد.  میدست

ي روانپزشـکی،  هـا تواند با طیف وسیعی از موقعیتمی
مانند افسردگی، سوء مصرف مواد یا الکل و خودکشی 

دراومتمقتوانایی]. شکست عاطفی36همراه گردد [
و راهبردهـاي دهـد میمنفی را کاهشهیجانبرابر

کـار بـه منفـی هايهیجانبرابردرفردکهمقابله اي
آنهاآسیب پذیريکهداردبیشترياحتمالگیرد،می

]. بنـابراین  37[دهـد  افـزایش خودکشـی را بـه نسبت
شکست عاطفی باعـث رفتارهـاي غیرسـازگارانه فـرد    

مانـد کـه در   مـی ی بـاقی شود و مدت زمان طوالنمی
گذارد و در نهایـت منجـر بـه    میخلق آنها تأثیر منفی

شود.میافکار خودکشی در آنها
ي دلبسـتگی  هـا همچنین نتایج نشان داد که بـین سـبک  

ایمن و افکار خودکشی رابطه معناداري وجود ایمن و نا
تر باشـد افکـار   ک دلبستگی ناایمنیعنی هرچه سب،دارد

و هرچه سبک دلبستگی خواهد بودترخودکشی نیز باال
که ایـن  ؛تر باشد افکار خودکشی کمتر خواهد بودایمن

فالگـارس و  ]،38]، گـودمن [ 37کروتـی [ ي هـا با یافتـه 
اوزونی داواجـی  ]،22[و همکاراناستپ]، 23[همکاران

نتایج مطالعه حسـینی  باشد.میهمسو]11[و همکاران 
ــتگی ای  39[ ــبک دلبس ــه س ــان داد ک ــبک  ] نش ــن و س م

ادرنــد بــه طــور معنــاداري افکــار دلبســتگی اجتنــابی ق
ي ایـن پـژوهش   هـا ی کنند. یافتـه بینپیشکشی را خود
دلبستگی ایمن در کـاهش افکـار   کننده نقش سبکتایید
باشند.میخودکشیکشی و در نتیجه کاهش افکار خود

نظریه س ساابرتوان گفـت کـه   میدر تبیین این یافته
دورانبه وددــــمح، لبستگىدستم لبستگى فعالیت سید
ىپیوندهاودگى ـنل زطومماـتدرودهوـکى نبدوـک

ــعاط ــیدفى ـ ــسدونچوىگرـ ــب، ازدواج، رواهاتىـ ط ـ
در ها ننساو اماند باقى مىل فعاه غیرى و ندوخویشا

اد فرانسبت به د عتماس احسااز اکامل ر هیچ سنى بطو
که سـبک  افرادي در حقیقت نیستند. آزاد ندگى زمهم 

دلبستگی ایمن دارند، الگوي فعال درونی مثبت نسـبت  
پروراننـد. ایـن افـراد    میبه خود و دیگران را در خود

و انتظار دارند هستند احساس دوستی و محبتداراي
صورت حمایتی و پذیرا با آنهـا رفتـار   که افراد دیگر به

کنند. لذا در صورت بروز مشکل به دنبال شبکه حمایتی 
هستند. افـراد داراي دلبسـتگی   هاتن استرسجهت کاس

ایمن به علت اعتماد به خود در روابط میان فـردي بـا   
پـردازد. ایـن   مـی مهارت و آرامش بیشتري به تعامـل 

اي مثبـت مواجـه  گونـه افراد بـا مشـکالت زنـدگی بـه     
تـر  ابـط شـادتر، پایـدارتر و سـازگارانه    شـوند و رو می

(به نقل از مـک دونالـد و همکـاران    1وودهوسدارند. 
بین سبک دلبستگی بـا اخـتالالت   کهداردبیان می]).40[

و در نهایــت رفتــاري و اضــطرابی و مشــکالت عــاطفی
ــه وجــود داردشــناختی ســالمت روان ــین رابط . همچن

ي دلبســتگیهــاســبک]41[و همکــاران 2لیســیمون
ــی ــه م ــد ب ــازین در   توانن ــه آغ ــاس و نقط ــوان اس عن

اي شناختی، عاطفی و انگیزشی در افسردگی و فراینده
اضطراب باشند.

ایمن دارنـد،  ز طرفی افـرادي کـه سـبک دلبسـتگی نـا     ا
ران احساس منفی داشـته و احسـاس   درباره خود و دیگ

نند. این افـراد  کمیارزشی و طرد نسبت به دیگرانبی
علت تعامل بـا افـراد مهمـی کـه بـه نیازهـاي فـرد        به

1 Woodhouse
2 Simonelli
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وص حسن نیت دیگران احساس پاسخگو نبوده، در خص
ــد   ــمیمیت تردی ــاثیرات ص ــاره ت ــرده و درب ــاامنی ک ن

کنند. در نتیجه حین تعـامالت رنـج آور و مشـکالت    می
شـود و  به درستی مدیریت نمیهابین فردي، استرس

دهـد  مـی فرد الگوهاي منفی از خود و دیگران تشـکیل 
د شده و احتمال بروز که منجر به کاهش سازگاري فر

دهد. همچنـین افـراد   میخطر را افزایشاي پررفتاره
گیــري بســتگی اجتنــابی در دوره شــکلداراي ســبک دل

کننـده قـرار   تـوجهی مراقبـت  سبک دلبستگی مورد بی
گرفته اند. آنها در دوران کـودکی اضـطراب بـاالیی را    

کردنـد کـه والـدین یـا     مـی ند و کوششاهتجربه کرد
در نظـر امـن  گـاه کننده خود را به عنوان تکیهمراقبت

گیري ایـن فراینـد خدشـه    د و زمانی که در شکلبگیرن
ایجاد شود نسبت به مراقبت کننده خود بدبین شده و 

کنند. ایـن  میخشم زیاد و نهفته اي را در خود احساس
افراد دچار خطاي شناختی مبنی بر بی تـوجهی و طـرد   

شوند و ایـن نگـرش باعـث بـروز     میاز طرف دیگران
].40[شود که متناسب با افسردگی است میرفتارهایی

افراد افسرده در تعامالت روزمره خود مشکل دارند و 
شـوند. ایـن ویژگـی    مـی کمتر درگیر روابط اجتمـاعی 

افراد افسرده در افراد داراي سـبک دلبسـتگی اجتنـابی    
تواند باعث نگرش منفی به خود، میشود کهمیدیده

موجـب بـروز   گردد و این نگـرش میدنیا و اطرافیان
] 42[و همکـاران  1سـوزوکی شـود.  مـی افکارخودکشی

گیـري و  شکلهاي شخصیتی درکه ویژگیندنشان داد
ویـژه در انتخـاب همسـر و    حفظ رابطـه صـمیمی، بـه   

و نى ى رواهارفشاشکست روابط عاطفی مهم هسـتند.  
ــت لبستگى ناسالم دسبک ، تىذاى هاسختى و شکســـــ

ارقرناســـــالمبستر تربیتىدر هنگامى که عـــــاطفی 
ـ مهمازند یکى اتومىد، گیرمی ـ ترین عـ ـ مل شاوـ عیوـ

کـه درگیـر   کلی افـرادي بطورد.ـى باشـکشدخورفکاا
روابط عاطفی ناسالم هسـتند و تعارضـات حـل نشـده     

و دارند، رضایت پایینی را در روابطشان تجربـه کـرده  

1 Suzuki

سطوح باالتري از افکار خودکشی، ناامیدي و افسردگی 
کنند.میرا گزارش

روش بـه تـوان مـی پـژوهش هـاي ایـن  محدودیتاز
گیـري هـنمونوعـنازکهاره کردـري اشــگیهـونـنم

آوري اطالعـات  براي جمعهمچنینوبوددسترسدر
گیريبایستی نتیجهبنابرایناستفاده شد،از پرسشنامه

گیـرد. بـه علـت    صـورت احتیـاط بـا نتـایج تعمـیم و
روحـی،  -هـاي جسـمی  يي زمانی، بیمـار هامحدودیت

شــدت شکســت عــاطفی و تعــداد دفعــات خودکشــی  
ــودنی ــاآزم ــذا در   ه ــت. ل ــرار نگرف ــرل ق ــورد کنت م

شود این موارد کنتـرل  میي آینده پیشنهادهاپژوهش
شود تـا نتـایج بدسـت آمـده قابلیـت تعمـیم پـذیري        

بـا  شـود مـی باالتري داشته باشـد. همچنـین پیشـنهاد   
یافته وجـود یـا عـدم    ختاراستفاده از مصاحبه بالینی سـا 

وجود سایر اختالالت روانی افراد مـورد بررسـی قـرار    
هـاي فرهنگـی و افـزایش    گیرد. جهت بررسـی تفـاوت  

هـاي  شود پژوهشمینتایج، پیشنهاداینعمیمتقابلیت 
و مناطق روستایی انجام گیـرد. هامشابه در کالن شهر

تگیبا توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبس
گیري در مورد علیت مطـرح  توان نتیجهباشد، نمیمی

شود بـر روي دانشـجویان داراي   میکرد، لذا پیشنهاد
افکار خودکشـی و تجربـه شکسـت عـاطفی، مـداخالت      

ي مقابلـه بـا   هـا ي دلبسـتگی و شـیوه  هاسبکمرتبط با 
ي عاطفی مورد استفاده قرار بگیرد.هاشکست

نتیجه گیري
ان داد که سبک دلبسـتگی نـاایمن و   نتایج این تحقیق نش

دارمعنیشکست عاطفی با افکار خودکشی رابطه مثبت 
ــی    ــار خودکشــی رابطــه منف ــا افک و دلبســتگی ایمــن ب

احسـاس دوسـتی و   بـا دارد. دلبسـتگی ایمـن  دارمعنی
که این افراد انتظار دارنـد  محبت همراه است. بطوري

،کننـد دیگران به صورت حمایتی و پذیرا با آنها رفتـار 
لذا در صورت بروز مشکالت عـاطفی بـه دنبـال شـبکه     

د. امـا  ي مـرتبط هسـتن  هاحمایتی جهت کاستن استرس
ایمن و اجتنـابی دارنـد،   افرادي کـه سـبک دلبسـتگی نـا    
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درباره خود و دیگران احساس منفی داشـته و احسـاس   
کنند. این افراد میبی ارزشی و طرد نسبت به دیگران

مهمـی کـه بـه نیازهـاي فـرد      تعامل بـا افـراد  علتبه
، در خصـوص حسـن نیـت دیگـران     انـد پاسخگو نبـوده 

احساس ناامنی کرده و درباره تاثیرات صمیمیت تردید
آور و مشـکالت  کنند. در نتیجه حـین تعـامالت رنـج   می

شـود و  به درستی مدیریت نمیهابین فردي، استرس
دهـد  مـی فرد الگوهاي منفی از خود و دیگران تشـکیل 

جر به کاهش سازگاري فرد شده و احتمال بروز که من
دهـد. بنـابراین نـوع    میرفتارهاي پر خطر را افزایش

ـ پـیش دلبستگی و شـدت شکسـت عـاطفی     کننـده  یبین

مناسبی براي احتمال بروز افکار خودکشی دانشـجویان 
باشند.می
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