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 The aim of current study was to investigate the 
mediating role of rumination in the relationship 
between stressful life events and suicide ideation. 
The research design was descriptive – 
correlational. From the male adolescents’ 
population of Nourabad in academic year of 2019-
2020, a total of 318 high school students were 
selected via multistage cluster sampling method 
and were tested using Stressful Life Events 
Inventory (Paykel, Brigitte, Prusoff & Uhlenhuth, 
1971), Ruminative Response Scale (Nolen-
Hoeksema & Morrow, 1991) and Beck Scale For 
Suicide Ideation (1979). To analyze the data 
Pearson correlation and structural equation 
modeling were conducted. The results showed that 
direct effect of stressful life events on rumination 
(β = 0.49, P< 0.001), direct effect of rumination on 
suicide ideation (β = 0.68, P< 0.001), and the 
direct effect of stressful life events on suicide 
ideation (β = 0.11, P< 0.01) were significantly 
positive. Also, results showed that the mediating 
role of rumination in the relationship between 
stressful life events and suicide ideation was 
significant (β = 0.33, P< 0.01). Based on the 
findings, it can be concluded that stressful life 
events and rumination as a cognitive element are 
two important factors affecting adolescents’ 
suicide ideation. 
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  ي نشخوار فكر  ،زندگي زااسترس  يرخدادها ، يخودكش يپرداز  دهيا
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-جامعه آماري دانشپژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود.    
-2020آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر نورآباد در سال تحصيلي  

نفر با استفاده از    318از اين جامعه تعداد    .بود   1398  -1399/    2019
نمونه  خوشهروش  چندمرحلهبرداري  دادهاي  شدند.  انتخاب  با  اي  ها 

  ، پروسوف(پيكل، برجيت  1زا زندگي استفاده از سياهه رخدادهاي استرس
، 4هوكسما و مورولن و(ن  3نشخواري پاسخ  )، مقياس  1971،  2و اولنهوث 

با  گردآوري و  )  1979(  5پردازي خودكشي بكو مقياس ايده    ) 1991
سازي معادالت ساختاري تحليل  مدل  استفاده از همبستگي پيرسون و

زا زندگي بر نشخوار  نتايج نشان داد اثر مستقيم رخدادهاي استرس   شد.
) ايده  β، 001/0P=49/0فكري  بر  فكري  نشخوار  مستقيم  اثر   ،(

) خودكشي  رخدادهاي    )β، 001/0P=68/0پردازي  مستقيم  اثر  و 
مثبت   )β ،01/0P=11/0پردازي خودكشي (زا زندگي بر ايدهاسترس 

واسطه نقش  كه  داد  نشان  نتايج  همچنين،  است.  نشخوار  معنادار  اي 
زا زندگي با ايده پردازي خودكشي  رخدادهاي استرس   فكري در رابطه

-پژوهش، مي هاي  يافتهبر اساس  .  )β  ،01/0P=33/0معنادار است (
كه  ت گرفت  نتيجه  استرسوان  فكري  رخدادهاي  نشخوار  و  زندگي  زا 

شناختي  به  متغير  يك  بر  عنوان  اثرگذار  مهم  مؤلفه  پردازي  دو  ايده 
  نوجوانان است.  خودكشي در بين 

  
  

  مقدمه
سومين   و  جهان  سراسر  در  مرگ  عامل  دومين  خودكشي 

سال است (اندو، آندو، شيمودرا،    19تا    15عامل مرگ در بين افراد  
، 6ريچاردز، هچ و نيشيدا ياماساكي، اوسامي، اوكازاكي، ساساكي،  

). بر اساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت هر سال 2017
ميليون نوجوان در سراسر جهان به دليل خودكشي  در حدود يك 

،  7كنند (پندي، بيستا، دهونگانا، آريل، چاليس و ديمال فوت مي
 

1. Life Stressful Events Inventory 
2 . Paykel, Brigitte, Prusoff & Uhlenhuth 
3. Ruminative Response Scale 
4. Nolen-Hoeksema & Morrow 
5. Beck Scale For Suicide Ideation
6. Endo, Ando, Shimodera, Yamasaki, Usami, Okazaki, Sasaki, Richards, Hatch & Nishida 
7. Pandey, Bista, Dhungana, Aryal, Chalise & Dhimal 
8. Hoekstra 

دوره 2019 نوجواني  تعادل ).  عدم  آن  خالل  در  كه  است  اي 
روان ميشناخ زيستي،  تجربه  اجتماعي  و  تعامل  تي  و  شود 

 عنوان فشار درك شودهاي نزديك و دور به اجتماعي در محيط
كه ممكن است در اين دوره حساس، آنان را در برابر رفتارهاي 

حل در نظر  عنوان يك راه پذير كند و مرگ را به خودكشي آسيب
). رفتارهاي خودكشي شامل سه مفهوم  2020،  8بگيرند (هوكسترا
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 3و خودكشي كامل   2هاي خودكشي ، اقدام1ايده پردازي خودكشي
دهد كه ايده  ). مطالعات نشان مي2018،  4است (كانباز و ترزي

هاي پردازي خودكشي در بين نوجوانان در مقايسه با ساير گروه 
آيد و مقدم بر ساير  حساب ميترين رفتار خودكشي به سني مهم

وي دوكو،  (راندال،  است  پلتزررفتارها  و  تاپاليا، 2014،  5لسون  ؛ 
عنوان يك ). ايده پردازي خودكشي به 2018،  6شارما و اوپادهيايا 

عامل خطر اوليه قبل از خودكشي، شرايطي است كه فرد درباره 
كند (كلونسكي، ريزي براي خودكشي فكر ميخودكشي و برنامه 

اختي شنترين فعاليت روانپردازي مهم  ). ايده2016،  7ماي و سافر
شود و شدت آن  قبل از مرگ از طريق خودكشي محسوب مي

شود بين مستقيم رفتارهاي مربوط به خودكشي محسوب ميپيش 
دي و  پژوهش 2017،  8لئو (كولوس  مي).  نشان  كه  ها    60دهد 

كنند حداقل  درصد نوجواناني كه درباره خودكشي ايده پردازي مي
ند (هان، كومپتون،  كنبار در طول سال اقدام به خودكشي مييك

مكئون و  و  2015،  9گفرورر  اسكيملمان  اگر،  استك،  ؛ 
). با توجه به اهميت ايده پردازي خودكشي  2018،  10كوپفراسميد 

در فرآيند خودكشي نوجوانان شناسايي عوامل اثرگذار بر آن به  
  جهت مداخله در پيشگيري از خودكشي اهميت بااليي دارد. 

متغيرهاي كه با خطر خودكشي در نوجوانان  بين يكي از  دراين 
؛  2013،  11لي  زا زندگي است (يانگ و ارتباط دارد رخدادهاي استرس 

زا زندگي  ). رخدادهاي استرس 2017،  12ايبراهيم، اميت، دين و اونگ 
شناختي  توانند سالمت روان ترين منابع استرس هستند كه مي از مهم 

ممكن است به اضطراب، افسردگي و  ها  افراد را مختل كنند، زيرا آن 
). رخدادهاي  2018،  13ساير حاالت خلقي منفي منجر شوند (بيلسن 

اصلي استرس  از  زندگي  انديشه زا  ايجادكننده  عوامل  گرايي  ترين 
).  2018،  14خودكشي در نوجوانان هستند (لي، جونگ، پارك و هونگ 

  مطرح   15اي خودكشي واره در همين خصوص، الگوي ارزيابي طرح 
زا زندگي از قبيل شكست در مسابقه،  كند كه رخدادهاي استرس مي 

 
1. suicide ideation 
2. suicide attempts 
3. completed suicide 
4. Canbaz & Terzi 
5. Randall, Doku, Wilson & Peltzer 
6. Thapaliya, Sharma & Upadhyaya 
7. Klonsky, May & Saffer 
8. Kolves & De Leo 
9. Han, Compton, Gfroerer & Mckeon 
10. Steck, Egger, Schimmelmann & Kupferschmid 
11. Yang & Li 
12. Ibrahim, Amit, Din & Ong 
13. Bilsen 
14. Lee, Jung, Park & Hong

گرايي خودكشي در ارتباط  هاي بين فردي با انديشه فقدان و تعارض 
جيانگ  و  چن  سون،  يو،  (وو،  الگوي  2018،  16هستند  همچنين،   .(

انگيزش  مي   17اراده   - تلفيقي  استرس بيان  رخدادهاي  كه  زا  كند 
ي خودكشي در افراد هستند (آيم، اوه  گراي هاي انديشه زندگي محرك 

سوك  پژوهش 2017،  18و  حوزه ).  در  پيشين  خودكشي  هاي  ي 
مي  نشان  استرس نوجوانان  رخدادهاي  كه  مي دهد  زندگي  تواند  زا 

هاي منفي از قبيل غمگيني، تنهايي و انتظار براي  منجر به هيجان 
ارند  مرگ زودهنگام شود كه تأثير مستقيم بر ايده پردازي خودكشي د 

اسپوسيتو  ليچتويس - (ميلر،  و  جينگ،  2015،  19اسميثرس  وانگ،  ؛ 
شده  رو بر اساس ادبيات پژوهشي مطرح ). ازاين 2020،  20چن و لي 

زا زندگي بر ايده  شود كه رخدادهاي استرس اين فرض مطرح مي 
  پردازي خودكشي در بين نوجوانان اثر مستقيم دارد. 

ااين با رخدادهاي  تجربه  يا  درك  در خالل  سترسوجود،  زا 
پردازي   ايده  به  منجر  هميشه  زيرا نمي  خودكشيزندگي،  شود، 

انديشه شكل است گيري  ممكن  خودكشي  خصوص  در  هاي 
مكانيسم ساير  واسطه شامل  بين  هاي  رابطه  در  كه  باشد  اي 

زا زندگي و ايده پردازي خودكشي نقش دارند رخدادهاي استرس 
لو و  تيان  و  2014،  21(لييو،  ژان  دراين2018،  22يانگ؛  بين،  ). 

كند كه نشخوار مطرح مي  23گرا  خودكشي  الگوي شناختي رفتار
زا زندگي و ايده پردازي در رابطه بين رخدادهاي استرس  24فكري

كروپلي  و  گاترسلبن  (گولدينگ،  دارد  مهمي  نقش  ، 25خودكشي 
عنوان روشي براي مقابله با خلق منفي  ). نشخوار فكري به 2018

توج همچنين  شامل  و  خودتاملي  با  كه  است  خود  بر  متمركز  ه 
هيجان روي  منفعل  و  تكراري  استتمركز  همراه  منفي    هاي 

). نشخوار فكري يك فرآيند پردازش  2019،  26نيومن و نزلك(
استرس رخدادهاي  تأثير  كه  است  منفي  را  اطالعات  زندگي  زا 

ي از آنجايكه با افزايش آسيب رواني و آشفتگي كل  كند وحفظ مي
است ارتباط  گرين (  در  و  گراهام  ؛ 2013،  27زاوادزكي، 

15. schematic appraisal model of suicide 
16. Wu, Yu, Sun, Chen & Jiang 
17. integrated motivation-volitional model 
18. Im, Oh & Suk
19. Miller, Esposito-Smythers & Leichtweis 
20. Wang, Jing, Chen & Li 
21. Liu, Tian & Lu 
22. Zhan & Yang 
23. cognitive model of suicidal behavior 
24. rumination
25. Golding, Gatersleben & Cropley 
26. Newman & Nezlek 
27. Zawadzki, Graham & Gerin 
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روشن2019،  1بوراوسكي  بهتر  )،  درك  براي  آن  نقش  سازي 
استرس و  منفي  رخدادهاي  تجربه  از  بعد  زندگي سازگاري  زا 

دهد كه نشخوار فكري  ضروري است. برخي مطالعات نشان مي
ايده پردازي خودكشي است و در رابطهپيش   بيني كننده منفي 

استرس رخدادهاي  حالت بين  و  تنهايي  احساس  زندگي،  زا 
نقش   نوجوانان  بين  در  خودكشي  پردازي  ايده  با  اضطراب 

رومان، -؛ پوالنكو2009،  2اي دارد (چان، ميراندا و سورنسواسطه 
). 2018،  4؛ لي، ژو، هي، پان و لي2016،  3گومز، ميراندا و جگليك

پژوهش خودكشي  همچنين،  حوزه  ميهاي  كه  نشان  دهد 
پذيري شناختي در افراد با سطح باالي نشخوار فكري در انعطاف

هايي كه سطح نشخوار فكري كمتري دارند، بسيار  مقايسه با آن
نولن و  (ميراندا  است  ژو2007،  5هوكسما   - پايين  هوانگ،    ، ؛ 

اويان  و  يانگ  جيانگ،  نتايج  2019،  6دينگ،  اين،  بر  عالوه   .(
و   مقطعي  نمونه مطالعات  در  نشان طولي  عادي  و  باليني  هاي 

احتمال دهد افرادي كه سطح باالي از نشخوار فكري دارند به مي
از دور باطل هيجان برد و بيشتر ايده  هاي منفي رنج ميبيشتر 

اوكنور و  (موريسون  دارند  خودكشي  توكر2008،  7پردازي  ، ؛ 
. )1320،  8وينگيت، اوكيف، ميلس، راسموسن، داويدسون و گرنت 

مطرح  پژوهشي  ادبيات  اساس  به بر  فكري  نشخوار  طور  شده، 
-هاي زيربنايي ايده پردازي خودكشي نقشزمان در مكانيسمهم

شود كه رو، اين فرض مطرح ميكند. ازاينهاي مختلفي ايفا مي
ايده  استرسرخدادهاي   بر  فكري  نشخوار  طريق  از  زندگي  زا 

  يرمستقيم دارد. پردازي خودكشي در بين نوجوانان اثر غ
دوره  به  خودكشي  خصوص  در  پردازي  از ايده  خاص  اي 

هاي از  زندگي تعلق ندارد اما پسران نوجوان با توجه به ويژگي

ثباتي عاطفي، عدم تحمل شنيدن انتقاد و  قبيل عدم تعادل و بي
و   سرزنش، عدم تحمل ناكامي، نگراني نسبت به آينده تحصيلي

اقتصادي، نياز به احترام و استقالل هنگامي با مشكالت خاص 
مي ميروبرو  نشان  شكنندگي  بيشتر  به  شوند،  گرايش  و  دهند 

هارتل و  (الرسن  دارند  بيشتري  كالئار، 2013،  9خودكشي  ؛ 
، 10اسپيكر و دونكرگرنت، وانكريستنسن، فريمن، فنتون، باسبي

كنند كه نشخوار يها مطرح م). همچنين، برخي پژوهش2016
هاي مختلف،  فكري و ايده پردازي درباره خودكشي در فرهنگ

؛ هان و  2003،  11هوكسما -متفاوت است (ترينور، گونزالز و نولن 
خصوص  2009،  12يانگ در  كه  مطالعاتي  اكثر  اين،  بر  ). عالوه 

استرس رخدادهاي  در رابطه  پردازي خودكشي  ايده  زا زندگي و 
انجام نوجوانان  غرب  شدبين  فردگرايي  فرهنگ  در  است  ه 

اجراشده است و مشخص نيست كه آيا اين نتايج قابل كاربرد در 
شده،  گرا مانند ايران هست. در كنار موارد مطرح هاي جمعفرهنگ
دهد كه روند خودكشي در بين نوجوانان پسر  ها نشان ميپژوهش

  مقدم، زماني، در جامعه ايران نيز در حال افزايش است (حسنيان
سرجامي،   و  پژومند  شادنيا،  آهوخوش، 2014/1393رحيمي،  ؛ 

رو، هدف  ازاين  ).2017/1396مقدم،  بهمني، عسگري و حسنيان
در خودكشي  پردازي  ايده  بر  تمركز  حاضر  جامعه    پژوهش  بين 

اي نشخوار فكري در رابطه  نوجوانان ايراني و بررسي نقش واسطه
در قالب ي خودكشي  زا زندگي و ايده پردازبين رخدادهاي استرس

شكل   در  حاضر  پژوهش  مفهومي  مدل  است.  مدل    1يك 
شده است.ارائه 

 

. مدل مفهومي پژوهش1شكل 
 روش

 
1. Borawski 
2. Chan, Miranda & Surrence 
3. Polanco-Roman, Gomez, Miranda & Jeglic 
4. Li, Zhu, He, Pan & Li 
5. Miranda & Nolen-Hoeksema 
6. Huang, Zhou, Ding, Jiang, Yang & Qian 
7. Morrison & O’Connor 

8. Tucker, Wingate, O’Keefe, Mills, Rasmussen, Davidson & 
Grant 
9. Laursen & Hartl 
10. Calear, Christensen, Freeman, Fenton, Busby Grant, Van 
Spijker & Donker 
11. Treynor, Gonzalez & Nolen-Hoeksema 
12. Han & Yang 
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كه با استفاده از پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود  
انجام شد  مدل  جامعه آماري پژوهش.  يابي معادالت ساختاري 
سال دانش در  نورآباد  شهر  متوسطه  دوم  دوره  پسر  آموزان 

حجم  بود.    1398-1399/  2019-2020تحصيلي تعيين  جهت 
اساس   بر  گويه نمونه  پرسشتعداد  ديدگاه  ها  نامه هاي  بر  مبني 

برآورد    )2011(  1كالين  بيش  با  تعداد    25و  با  نفر    318درصد 
نمونه  روش  از  خوشه استفاده  چندمرحله گيري  عنوان  به اي  اي 

گيري ابتدا از ميان  انتخاب شد. در اين روش نمونه نمونه نهايي  
  4تعداد    تصادفبه مدرسه)    8  جمعاًمدارس دوره دوم متوسطه (

كالس در   2شدند و سپس از هر مدرسه تعداد    انتخابمدرسه  
هاي مختلف به روش تصادفي انتخاب و سپس از  ها و رشته پايه 
هاي ورود به پژوهش اب شد. مالكنمونه نهايي انتخ  هاآنبين  

و   آموز براي شركت در پژوهش) رضايت معلم و دانش1شامل:  
بين    )2 سني  از    17تا    15دامنه  خروج  مالك  تنها  و  بود  سال 

بنا شناختي خاص (پژوهش داشتن سابقه بيماري جسماني و روان
اعم    ي نوجوانان) بود. همچنين، مالحظات اخالقيخود گزارش  بر

و محرمانه ماندن  هش  از روند پژو  كنندگانشركتبودن  از مطلع 
 در پژوهش رعايت شده است. كنندگانشركتاطالعات 

  
  پژوهشهاي ابزار

-لنوناي توسط  ماده   22اين مقياس    :2مقياس پاسخ نشخواري 
و متمركز بر سه    است  شده ساخته   1991در سال    3وكسما و مارو ه

فرورفتن است كه بر مبناي ي، تعمق و در فكر  پرتحواسحوزه  
چهاردرجه  از  ليكرت  تا    باًي تقر(  1اي  هميشه  باًيتقر (    4هرگز)   (

است.   88تا    22شود. دامنه نمره كل مقياس از  گذاري مينمره 
(-نولن مارو  و  با 1991هوكسما  مقياس  روايي  تاييد  ضمن   (

ي، پايايي مقياس با استفاده از روش  دييتأاستفاده از تحليل عاملي  
از نوجوانان   ايماه را در بين نمونه   2يي پس از گذشت  ز آزمابا

) پايايي مقياس 2006(  4اند. همچنين، لومينتكرده   گزارش  67/0
 اند كرده   گزارش  92/0تا    0/ 88با استفاده از آلفاي كرونباخ را بين  

بخشي فرنام،  است.  مقياس  اين  بااليي  پايايي  بيانگر  پور، كه 
) روايي مقياس در نمونه  2010/1389منصوري و محمودعليلو (

 
1. Kline 
2. Ruminative Response Scale 
3. Nolen-Hoeksema & Morrow
4. Luminte 
5. Life Stressful Events Inventory 

) پايايي  2018/1397اند. اكبري و صيادپور (كرده   د يتائايراني را  
را   كرونباخ  آلفاي  ضريب  با  در اندكرده   گزارش  86/0مقياس   .

آلفاي  ضريب  از  استفاده  با  مقياس  پايايي  نيز  حاضر  پژوهش 
ياس  اي از سواالت مقبه دست آمد. نمونه   83/0كرونباخ برابر با  

كنيد كه چقدر تمركز كردن دشوار است؛ ) فكر مي1عبارتند از:  
  كنيد.كنيد كه چقدر احساس تنهايي مي) فكر مي2

استرس  رخدادهاي  زندگي سياهه  توسط    : 5زا  سياهه  پيكل،  اين 
  است و   شده ي طراح   1971در سال    6و اولنهوث   پروسوف   برجيت 
رخداد زندگي است كه افراد بايد رخدادهاي زندگي را كه    61شامل  

در طول دو سال گذشته و قبل از آن برايشان اتفاق افتاده و ميزان  
مشخص    20ي بين صفر تا  گذار نمره را با    ها آن تنيدگي ناشي از  

گذاري سياهه به اين صورت است كه مجموع نمره فرد  كنند. نمره 
موار  كل  بر  رخدادها  ( در  مي   61د  تقسيم  ميانگين  رخداد)  و  شود 

شود هر چه ميانگين  ميزان فشار رواني وارده بر فرد مشخص مي 
  نظر   از نمره فرد بيشتر باشد فرد تنيدگي بيشتري دارد. اين سياهه 

ها در اين زمينه از  جامعيت و روايي محتوا، نسبت به ساير مقياس 
  برجيت . پيكل  ) 2006كارايي بيشتري برخوردار است (دوهرنوند،  

اولنهوث   پروسوف  ضريب  1971(   و  از  استفاده  با  آزمون  پايايي   (
آلفاي كرونباخ را در بين افراد افسرده و بهنجار در دامنه مطلوب  

كرده   0/ 92تا    0/ 86 دهقاني  گزارش  نيز،  ايران  در  اند. 
) در بين  1398/ 2019؛ نقل از محمدنژاد و سليماني،  1372/ 1993( 

دانشجوي نمونه  از  پايايي  اي  ضريب  آزما ان  ارزيابي  باز  براي  يي 
اند. در پژوهش  كرده   گزارش   0/ 88تنيدگي رخدادهاي زندگي را  

سياهه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ برابر با    حاضر نيز پايايي 
اي از سواالت اين سياهه عبارتند از: اگر  به دست آمد. نمونه   0/ 89

گي) زيادي در زندگي شما  كنيد اين رويداد تغيير (تنيد احساس مي 
كنيد  را انتخاب كنيد. اگر احساس مي   10كند بزرگتر از  ايجاد مي 

نمي  ايجاد  شما  زندگي  در  زيادي  (تنيدگي)  تغيير  رويداد  كند  اين 
  را انتخاب كنيد.    10كوچكتر از  

 ) مرگ همساالن و .... 3) تغيير در عادات خواب،  2) تغيير در مدرسه،  1
ايده   بك مقياس  خودكشي  بك،  :7پردازي  توسط  مقياس   اين 

 به منظر سنجش مستعد بودن  1979در سال    8كوواكس و ويسمن
 شده است. اين مقياس، برآوردي عدديفرد به خودكشي ساخته 

6. Paykel, Brigitte, Prusoff & Uhlenhuth 
7. Beck Scale For Suicide Ideation  
8. Beck, Kovacs & Weissman 
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ريزي براي اقدام به خودكشي و اميال  پردازي، طرح   از شدت ايده
 گويه است كه   19كند و مشتمل بر  گرايانه فراهم ميخودكشي

سه  مقياس  يك  تا  درجه روي  شدت)  (كمترين  صفر  از    2اي 
) روايي  1991(  1شود. بك و استيربندي مي(بيشترين شدت) درجه 

پژوهش   در  را  نمونه مقياس  كردهو  تائيد  مختلف  با هاي  و  اند 
آلفاي كرونباخ، پايايي مقياس را بين   تا    87/0استفاده از روش 

) آلفاي  2004(  2پژوهش دوچر و دالرياند. در  گزارش كرده   97/0
آمده است و همچنين روايي  دستبه   89/0كرونباخ اين مقياس  

خودكشي،   خطر  سنجش  مقياس  با  آزمون   69/0همزمان 
(گزارش  انيسي  ايران  در  است.  اين  2004شده  همزمان  ) روايي 

عمومي   سالمت  پرسشنامه  افسردگي  زيرمقياس  با  را  مقياس 
روش دونيمه  و پايايي مقياس را با 76/0ر ) براب3،1972(گلدبرگ 

برابر   نيز   75/0كردن  حاضر  پژوهش  در  است.  كرده  گزارش 
كل   براي  كرونباخ  آلفاي  ضريب  از  استفاده  با  مقياس  پايايي 

اي از سواالت مقياس  به دست آمد. نمونه   86/0مقياس برابر با  
) هستند  آگاه  من  خودكشي  قصد  از  ديگران  از:  در  0عبارتند   ،(

)، ديگران  1ام (وردقصد خودكشي خود به ديگران چيزي نگفته م
 ).2از قصد خودكشي من آگاه نيستند (

 

  روش پژوهش
 شهر نورآباد  وپرورشآموزش پس از اخذ مجوزهاي الزم از اداره 

 مدارس دوره دوم متوسطه، با حضور در مدارس و ستيل هيو ته
دقيقه    15كالس در  هاي هر  هماهنگي با مدير هر مدرسه و معلم

آموزان قرار گرفت و  ها در اختيار دانشانتهايي كالس پرسشنامه 
  20  هانامه پرسشپس از توضيحات الزم جهت تكميل مجموعه  

 هانامه پرسشدقيقه زمان در اختيار افراد قرار گرفت و در انتها  
نامه پرسش  26ها تعداد  نامه پس از اجراي پرسشگردآوري شد.  

عنوان داده پرت مشخص » به 4از «فاصله مهاالنوبيسبا استفاده  
  292هاي مربوط به داده  يتو از روند پژوهش حذف شد و درنها

معادالت    يابيبا استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و مدل    نفر
ها  ساختاري تحليل شد. الزم به ذكر است كه براي تحليل داده 

  استفاده شد.  Lisrelو   SPSS يافزارهااز نرم
 

  ها يافته
ويژگي بررس  داد  ي  نشان  شناختي  جمعيت  و  هاي  ميانگين  كه 

  1/ 11و    16/ 37انحراف استاندارد سن نوجوانان به ترتيب برابر با  
آموز  دانش   132رشته تحصيلي    موردنظر بود. همچنين، در نمونه  

نفر پايه سوم)،    31نفر پايه دوم،    76نفر پايه اول،    25علوم انساني ( 
نفر پايه دوم،    43نفر پايه اول،    55آموز علوم تجربي ( دانش   165
نفر پايه    14آموز رياضي و فيزيك ( دانش   21و    نفر پايه سوم)   67

بود.   7اول،   دوم)  پايه  جدول    نفر  بررسي    1در  ي  ها شاخص به 
شود. پرداخته مي   ها نامه پرسش ها در  توصيفي نمرات آزمودني 

 
 

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش. شاخص1جدول 
حداقل    متغيرها 

  نمره 
حداكثر  

  نمره 
انحراف    ميانگين 

  استاندارد 
  كشيدگي   كجي

  - 829/0  - 317/0  82/4  68/14  18  4  زا زندگي رخدادهاي استرس 
  - 465/1  - 742/0  24/11  71/52  73  29  نشخوار فكري 
  191/1  - 529/0  57/3  29/12  31  2  خودكشي  ايده پردازي

يك از متغيرهاي پژوهش انحراف يچهدهد  در كنار پرداختن به ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش نشان مي  1نتايج جدول  
) را  -2و    2) و كشيدگي در دامنه (- 1و    1ها در دامنه () كجي توزيع نمره 2011(  ين كالجدي از توزيع بهنجار ندارند. بر اساس ديدگاه  

ها توان توزيع داده يمين  بنابراها تخطي نكرده است، بهاي هيچ يك از متغيرهاي پژوهش از اين دامنه توان بهنجار فرض كرد، توزيع داده مي
 را بهنجار فرض كرد. 

  

 
1. Beck & Steer 
2. Ducher & Dalery 

3. Goldberg 
4. Mahalanobis distance  



 

143 

 ن يدر رابطه ب ينشخوار فكر يانقش واسطه                                          زارعي 

  بين يش خطي چندگانه متغيرهاي پماتريس همبستگي متغيرها و بررسي هم .2جدول
  هاي آماري شاخص 

  متغيرها 
  خطي چندگانه هاي هم شاخص   ضرايب همبستگي 

  عامل تورم واريانس   آماره تحمل   )3(  )2(  )1(
  621/4  512/0      1  زا زندگي ) رخدادهاي استرس 1(

  319/5  482/0    1 37/0**  نشخوار فكري  )2(
  -  -  1 41/0** 21/0**  خودكشي   ايده پردازي) 3(
 P 01/0< **

 
 

مي  2جدول   متغيرها  بين  همبستگي  ماتريس  نتايج  به  پردازد، 
مي استرسنشان  رخدادهاي  بين  كه  با  دهد  پردازي زا    ايده 

خودكشي پردازي  ايده  با  فكري  نشخوار  بين  بين    خودكشي،  و 
زا با نشخوار فكري رابطه مثبت معنادار وجود رخدادهاي استرس 

معنادار هستند. با توجه    01/0دارد و تمام روابط در سطح كمتر از  
به تأييد ارتباط معنادار بين متغيرها با يكديگر امكان بررسي نقش 

ايده  زا و  رابطه رخدادهاي استرس  اي نشخوار فكري درواسطه 
ادامه    پردازي در  است.  فراهم  مدل    منظور به خودكشي  بررسي 

يابي معادالت ساختاري استفاده شد. پيش  مدل  پژوهش از روش  
ي اساسي آن (حجم  هامفروضه از اجراي اين آزمون از برقراري  

داده  توزيع  بهنجاري  هم نمونه،  اطمينان  ها،  چندگانه)  خطي 
با استفاده   1ها در جدول  بررسي بهنجاري توزيع داده   حاصل شد.

شاخص كه  از  داد  نشان  كشيدگي  و  كجي  از  يچههاي  يك 
متغيرهاي پژوهش انحراف جدي از توزيع بهنجار ندارند. براي 

اغلب   نمونه  از    مؤلفانحجم  باالتر  براي   200نمونه  را  نفر 
دانسته  مناسب  ساختاري  حجمعادالت  اساس  اين  بر  كه  م اند 

سازد. همچنين،  نفر) شرط كفايت نمونه را برقرار مي  292نمونه (
خطي چندگانه نشان داد آماره تحمل  نتايج حاصل از بررسي هم

) در متغير  10) و عامل تورم واريانس (كمتر از  10/0از    تربزرگ (
استرس  ترتيب  رخدادهاي  به  زندگي  در    621/4و    512/0زا  و 

ترتيب   به  فكري  پذيرش   319/5  و   482/0نشخوار  دامنه  در 
هم  .قراردادند  پژوهش  متغيرهاي  بين  چندگانه  بنابراين  خطي 

استانداردشده مدل پژوهش بر اساس ضرايب    2وجود ندارد. شكل  
)β ( دهد.يمرا نشان 

  

 . مدل آزمون شده نهايي2شكل 

 
شاخص مدل  بررسي  برازش  ميهاي  تمامي نشان  كه  دهد 

 آمده از مطلوبيت بااليي برخوردارند، دستهاي برازش به شاخص
ديدگاه   مطابق  (زيرا  مهم  )2011كالين  خصوص    ين تردر 

به   هايشاخص مدل  مربوط  درجه  ،  برازش  به  دو  خي  نسبت 
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از)  CMIN/DF(  1آزادي  تطبيقي 3  كمتر  برازش  شاخص   ،2 
)CFI  (  3نيكويي برازش) و شاخصGFI(   از  بزرگ و   90/0تر 

نشانگر   08/0  ) كمتر ازRMSEA(  4ريشه ميانگين مجذور خطا
 دهدآمده نشان ميدست هاي به برازش مطلوب است. لذا، شاخص 

هاي براي روابط متغير  پژوهش  مدنظر  مفهومي  ها با مدلكه داده 
نتايج مربوط به اثرات . با توجه به برازش مناسب مدل  برازش دارد
متغيرها  غمستقيم،   شده  تبيين  واريانس  و  كل  در يرمستقيم، 

.است شده گزارش 3جدول 
  

  يرمستقيم، كل و واريانس تبيين شده متغيرها غ. نتايج مربوط به اثرات مستقيم، 3جدول 
  واريانس تبيين شده   اثرهاي كل  اثر غيرمستقيم   مستقيماثرهاي   مسيرها

  13/0      از: بر نشخوار فكري
   49/0  -  49/0 زارخدادهاي استرس 

  37/0      بر ايده پردازي خودكشي از: 
    11/0  33/0  41/0 زارخدادهاي استرس 

    68/0  -  68/0 نشخوار فكري 
            P 001/0< ***      P  01/0< **  

زا بر دهد اثر مستقيم رخدادهاي استرسنشان مي  3نتايج جدول  
)؛ اثر مستقيم  P>001/0و    ß، 62/8  =C.R= 49/0نشخوار فكري ( 

 ß، 09/3=   11/0(  خودكشي ايده پردازيزا بر  رخدادهاي استرس 
=C.R    01/0و<P  ايده پردازي )؛ و اثر مستقيم نشخوار فكري بر 

) مثبت معنادار است. P>001/0و    ß، 34/12  =C.R=68/0خودكشي ( 
  نشخوار فكريشود كه  مالحظه مي  2با توجه به جدول  همچنين،  

نقش    خودكشي  ايده پردازيزا و  رخدادهاي استرسدر رابطه بين  
  ß=33/0برابر    م يرمستقياي دارد كه ضريب بتاي مسير غواسطه 
بررسي    است. جهت  كه  است  ذكر  به  اثر  الزم  معناداري 

نتايج بوت استراپ   استفاده شد.  غيرمستقيم از آزمون بوت استراپ
و حد   13/0به اينكه حد پايين فاصله اطمينان ه با توجنشان داد 
است و صفر بيرون از اين فاصله قرار دارد اين   17/0باالي آن  

واسطه  سطح  رابطه  در  است  >001/0pاي  ، تيدرنها.  معنادار 
كه    ذكرقابل استرساست  فكري،  رخدادهاي  نشخوار  و  زا 

درصد از واريانس ايده پردازي خودكشي در بين    37درمجموع  
  كنند.نوجوانان را تبيين مي

  
 بحث و نتيجه گيري

اي نشخوار فكري  پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش واسطه 
رابطه   استرس در  بين  رخدادهاي  در  خودكشي  پردازي  ايده  با  زا 

 
1. chi square / degree of freedom 
2. comparative fitness index 

نوجوانان پسر انجام شد. نتايج پژوهش نشان داد كه رخدادهاي  
بر ايده پردازي خودكشي اثر مثبت مستقيم دارد به اين    استرس زا 

زاي بيشتر در زندگي تجربه  افرادي كه رخدادهاي استرس معني  
شي دارند. اين نتيجه  كنند سطح باالتري از ايده پردازي خودك مي 

يافته  پژوهش با  و   هاي هاي  (  يانگ  همكاران  2013لي  و  ميلر  )؛ 
)  2020)؛ وانگ و همكاران ( 2017ايبراهيم و همكاران (   )؛ 2015( 

هاي  عوامل ايجادكننده حالت   زا زندگي را از كه رخدادهاي استرس 
پردزاي خودكشي  گيري انديشه  تأثيرگذار بر شكل   خلقي منفي و 

توان بيان  است. در تبيين اين يافته مي همسو  دانند،  نان مي در نوجوا 
شناختي هنوز تكامل  داشت كه نوجوانان به دليل اينكه ازلحاظ روان 

زاي زندگي  اند، ممكن است در مواجهه با رخدادهاي استرس نيافته 
هاي منفي مانند اضطراب و افسردگي بيشتر رنج ببرند  از هيجان 

شود  هاي منفي باعث مي اين هيجان   كه   ) 2018(لي و همكاران،  
ارزيابي آن  و  باشند  داشته  نامطلوبي  شرايط  ساير  ها  از  شان 

با   مطابق  امر  اين  درنتيجه  باشد.  منفي  نيز  زندگي  رخدادهاي 
كه توانايي نوجوانان در  ) ازآنجايي 2018پژوهش وو و همكاران ( 
استرس  رخدادهاي  كه  حل  زماني  است،  ضعيف  زندگي  زاي 

به نوجوانان   دريافت  نتوانند  از  و  كنند  حل  را  مسائلشان  سرعت 
حل   توانايي  خصوص  در  كنند،  اجتناب  نيز  اجتماعي  حمايت 

زا و همچنين توانايي تحمل اين رخدادها دچار  رخدادهاي استرس 

3. goodness of fit index 
4. root mean square error of approximation
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ها اين ايده غلط را پرورش  مرورزمان آن شوند. درنتيجه، به ترديد مي 
م مي  راه  تنها  است  ممكن  خودكشي  كه  باحالت دهند  هاي  قابله 

موجب آن ايده پردازي درباره خودكشي  هيجاني كنوني باشد كه به 
  كنند. را نيز تجربه مي 

در بخش ديگر، نتايج نشان داد كه نشخوار فكري در رابطه  
استرس رخدادهاي  نقش  بين  خودكشي  پردازي  ايده  با  زا 

دهد كه اي نشخوار فكري نشان مينقش واسطه اي دارد.  واسطه 
هرچه سطح نشخوار فكري افراد باالتر باشد احتمال ايده پردازي 

استرس رخدادهاي  با  مواجهه  در  بيشتر  خودكشي  زندگي  زاي 
و   لييو  مطالعات  حاضر،  پژوهش  نتايج  با  همسويي  در  است. 

)  2017)؛ آيم و همكاران (2018)؛ ژان و يانگ (2014همكاران (
عنوان  ار فكري به كند كه عوامل شناختي از قبيل نشخومطرح مي

مي منفي  اطالعات  پردازش  فرآيند  رخدادهاي  يك  تأثير  تواند 
ايده  استرس سطح  افزايش  باعث  و  كند  حفظ  را  زندگي  زاي 

مي  يافته  اين  تبيين  در  شود.  افراد  خودكشي  بيان  پردازي  توان 
شود كه در آن  داشت كه نشخوار فكري باعث ايجاد شرايطي مي

تأثي در  شدن  غرق  از  استرسافراد  رخدادهاي  و ر  زندگي  زا 
برند (بوراوسكي، هاي منفي مرتبط با آن رخدادها رنج ميهيجان
مي  )2019 باعث  حالت  اين  حل  كه  براي  افراد  انگيزه  شود 

توان استنباط كرد مي  رو،مشكالتشان بيشتر سركوب شود. ازاين
رخدادهاي   تأثير  كه  است  مهم  عامل  يك  فكري  نشخوار  كه 

-گري ميگي بر ايده پردازي خودكشي را واسطه زاي زنداسترس
آستانه   آمدن  پايين  كه  است  اين  احتمالي  تبيين  ديگر  كند. 

گيري از شناختي باعث تفكر شناختي محدود و ناتواني در كناره 
استرس رخدادهاي  از  ناشي  منفي  ورودي  درنتيجه  افكار  و  زا 

مي ناكامي  و  نااميدي  بااليي  نزلك، احساس  و  (نيومن  شود 
منظور فرار از اين  )؛ كه درنهايت برخي افراد ممكن است به 2019

  حالت ياس و نااميدي انديشه پردزاي خودكشي را تجربه كنند.
اي نشخوار شده، در تبيين نقش واسطه در كنار موارد مطرح 

استرس رخدادهاي  بين  رابطه  در  انديشه  فكري  با  زندگي  زاي 
قابل نظري  الگوي  يك  خودكشي  شناختي ذكرپردزاي  الگوي   ،

خودكشي رفتار    رفتار  زيربنايي  مهم  سازه  سه  كه  است  گرا 
كند (گولدينگ گرا را از چهارچوب شناختي مطرح مي  خودكشي

همكاران،   خودكشي2018و  رفتار  شناختي  الگوي  گرا    ). 
شناختي در هاي روانفرايندهاي شناختي را در رابطه با آشفتگي

آيندهاي شناختي مرتبط با  كند كه فر مطرح مي  گيرد و نظر مي

استرس بافت  در  ميخودكشي  فعال  زندگي  الگوي  هاي  شوند. 
خودكشي رفتار  مي  شناختي  مطرح  همچنين  كه  گرا  كند 

بخش مهمي از فرآيندهاي شناختي مرتبط  هاي زندگي  استرس 
آشفتگي روانبا  شناختي  هاي  فرايندهاي  كه  هستند  شناختي 

و در اقدام به خودكشي به   كنندمرتبط با خودكشي را فعال مي
مي (اوج  همكاران،  پوالنكو رسند  و  بر  ازاين  ).2016رومان  رو 

شود كه افراد اساس اين الگوي نظري نشخوار فكري باعث مي
روي محتواي ناسازگار شناختي تمركز كنند و به سمت اين ايده  
و فكر گرايش پيدا كنند كه خودكشي تنها راهبرد حل يك مشكل  

عنوان يك سبك پاسخ شناختي  جه، نشخوار فكري به است. درنتي
استرس شرايط  در  تسهيل  ناسازگار  طريق  از  زندگي  زاي 

افزايش فعال باعث  خودكشي  با  مرتبط  طرحواره  سازي 
  شود. پذيري افراد در برابر ايده پردازي خودكشي ميآسيب
داراي محدوديت است و  زم به ذكر است كه هر پژوهشي ال

هاي  توان بيان داشت كه تفاوتدر خصوص پژوهش حاضر مي
- ها مانند تفاوت در انگيزه و عالقه به موضوع ميفردي آزمودني

تواند نتايج اين پژوهش را با محدوديت روبرو كند. همچنين، اين  
دانش روي  بر  صرفاً  دوم  پژوهش  مقطع  نوجوان  پسر  آموزان 

نورآباد شهر  به انجام  متوسطه  نتايج  تعميم  كه  است  كل  شده 
آموزان دختر بايد با احتياط صورت گيرد. لذا دانش  آموزان ودانش

هاي دختر و در تمام هاي با نمونه شود كه پژوهشپيشنهاد مي
شود.  كمك  اطالعات  غناي  به  كه  شود  انجام  مختلف  مقاطع 
-همچنين، مطالعه حاضر يك طرح مقطعي بود لذا پيشنهاد مي

رويكردهاي  ش همچنين  و  طولي  مطالعات  از  استفاده  با  كه  ود 
درزمينه  درك  كيفي  به  كه  شود  انجام  مطالعات  اين متغيرها  ي 

تر اين متغيرها بيفزايد. درنهايت اينكه، نتايج اين مطالعه در كامل
پيشگيري از اقدام به خودكشي در بين نوجوان چندين پيشنهاد  

حوزه نوجوانان در مدارس   سو متخصصين كاربردي دارد. از يك 
زاي نوجوانان را از  توانند تاريخچه رخدادهاي منفي و استرسمي

نامه و مصاحبه بررسي كنند تا نوجوانان با تاريخچه  طريق پرسش
استرس  روشرخدادهاي  با  را  بيشتر  و زا  استرس  با  مقابله  هاي 

مي متخصصين  ديگر،  سوي  از  سازند.  آشنا  در ناكامي  توانند 
مند مرتبط با خودكشي نوجوانان نشخوار فكري را ت نظاممداخال

تا از طريق آموزش    عنوان يك عامل خطر مدنظر قرار دهند به 
آموزان نوجوان كمك كنند راهبردهاي شناختي، بتوانند به دانش

افزايش  با  و  دهند  كاهش  را  منفي  شناختي  راهبردهاي  تا 
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به  بتوانند  مثبت  شناختي  تأراهبردهاي  مؤثر  رخدادهاي  طور  ثير 
دهند. استرس كاهش  را  خودكشي  پردازي  ايده  روي  زندگي  زا 

شناختي و مشاوره  عالوه بر اين، مدارس بايد خدمات مشاوره روان

زاي بيشتر گروهي را براي نوجواناني كه سابقه رخدادهاي استرس
و سطح نشخوار فكري باالتري دارند را فراهم كنند.
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