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مقایسهی ویژگی های شخصیتی و نگرش به خودکشی در دو گروه اقدام کنندگان به
خودکشی با روش خودسوزی و مصرف دارو
تاریخ پذیرش49/10/81 :

تاریخ دریافت49/81/81 :

مرتضی میری* ،محمود شیرازی**

چکیده
مقدمه :پژوهش حاضر با هدف مقایسهی ویژگی های شخصیتی و نگرش به خودکشی در دو گروه اقدام کنندگان به خودکشی با روش
خودسوزی و مصرف دارو انجام شد.
روش :طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی  -مقایسهای بود .نمونه این پژوهش شامل( 04نفر اقدام کننده به خودکشی با روش مصرف
دارو و  04نفر اقد ام کننده به خودکشی با روش خودسوزی بودند که پس از خودکشی به بیمارستان انتقال داده شده و بر اساس روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در این پژوهش از پرسشنامه ی شخصیت نئو و پرسشنامه نگرش به خودکشی اسکین به منظور
گردآوری دادهها استفاده شد.
یافتهها :تحلیل استنباطی دادهها نشان داد که از لحاظ ویژگیهای شخصیتی  /روان رنجور خویی ،برونگرایی و توافق /تفاوت معنیداری
میان اقدام کنندگان با روش خودسوزی و مصرف دارو وجود داشت اما از نظر نگرش به خودکشی بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود
نداشت.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی بهعنوان عامل خطری برای خودکشی محسوب میشوند توجه به آنها برای درک
خودکشی و پیشگیری از آن ضروری به نظر میرسد.
واژههای کلیدی :خودکشی ،خودسوزی ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش به خودکشی.

* دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگا ه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
** نویسنده مسئول :دانشیار ،گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
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مقدمه
ارزندهترین نعمتی که خدا به انسان عطا فرموده ،زندگی
است .در جهان امروز بیشترین سعی افراد بر این است
که به زندگی ایده آل و راحت دست یابند ،در چنین
وضعیتی که بشر با پیشرفت های اقتصادی و تحوالت
اجتماعی مستمر روبهرو است ،شمار افرادی که از
مشکالت روانی رنج می برند رو به افزایش است و
مشکالتی از قبیل اضطراب ،استرس و سایر مشکالت
عاطفی ممکن است منجر به از دست دادن تحمل و
عزتنفس برخی افراد شده و باعث شود که این افراد
بر اثر شدت فشارهای اجتماعی و روانی تحمیلشده
سعی در از بین بردن زندگی خود داشته باشند و
اصطالحاً دست به خودکشی  1بزنند[ ]2 ,1و این واقعیت
غمانگیز جهان امروز است که هرساله تقریباً یک
میلیون نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می -
دهند ،عاملی که باعث شده امروزه خودکشی به یکی از
علل اصلی مرگومیر در جهان و اولویت مهم بهداشت
عمومی و مشکل بزرگی بر سر راه سالمت روان
اعضای جامعه تبدیل شود[ .]14- 3سازمان جهانی
بهداشت ،خودکشی را به عنوان اقدامی آگاهانه (ع مدی)
برای کشتن خود تعریف میکند[ ]12 ,11اینطور به
نظر میرسد که خودکشی اقدام نهایی از رفتار و یک
عارضه چندعاملی است و نتیجهی از فعل و انفعاالت
چندین عامل مختلف زیست شناختی ،ژنتیکی ،محیطی
و روانی ایجاد میشود[ ]13 ,8و از آن جایی که میزان
خودکشی در ده سال اخیر رو به افزایش بوده و
خودکشی یکی از ده علت اصلی مرگومیر است
بنابراین نیازمند توجه ویژه میباشد[ .]10در رابطه با
خودکشی عوامل خطر متنوعی مطرح میشود ،یکی از
این عوامل شخصیت افراد است .شخصیت  2بهعنوان
سازمان پویای درون فردی تعریفشده که تعیینکننده
سازگاری منحصربهفرد افراد با محیطزیستشان است
[ .]11با توجه به این واقعیت که شخصیت الگوهای
عاطفی و رفتاری ما را تحت تأثیر قرار میدهد ،فرض
بر این است که ویژگی های شخصیتی میتوانند
پیشبین ی کننده خطر خودکشی باشند[ .]16درمودی و

همکاران (2410؛ به نقل از [ ) ]11افراد با ویژگیهای
شخصیتی آسیبزا ،تحت شرایط منفی و استرسزا،
سردرگمی ،نگرانی ،درماندگی و استرس باالیی را
تجربه میکنند و عواطف منفی از خود نشان میدهند
مطالعاتی که در این زمینه انجام شده حاکی از این است
که ویژگیها ی شخصیتی با خطر خودکشی و افکار
خودکشی رابطه داشته و میتوانند آن را پیشبینی
کنند[ . ]21- 18 ,11 ,12یکی دیگر از عواملی که در
ارتباط با خودکشی مطرح می شود نگرش نسبت به
خودکشی  3است .نگرشها بهعنوان بخش مهمی از
شخصیت افراد در نظر گرفته می شوند که گرایش دارند
در طول زمان پایدار باقی بمانند .نگرشها مفهومی
کلیدی در مدل روانی  -اجتماعی تبیین و پیشبینی
رفتار انسان و ساخت جهان اجتماعی اطراف هستند و
بهعنوان زمینه های شناختی ،عاطفی و فعال نسبت به
یک شی یا هدف خاص تعریف میشود[.]26,3
مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی از این بوده که
نگرش افراد نسبت به خودکشی با اقدام به خودکشی
رابطه دارد [ .]21 ,26از منظر فردی ،خودکشی جلوهای
از درد و رنج فرد است اما از منظر بین فردی و
اجتماعی ،نه تنها یک تراژدی و از دست دادن برای
خانواده و دوستان نزدیک است بلکه از دست دادن یک
عضو جامعه نیز هست و این حداقل چیزی است که این
اقدام برای جامعه به ارمغان میآورد[ ،]28به دلیل
همین آثار سوء پیشگیری از آن ضروری است .یکی از
برنامه های مهم سازمان جهانی بهداشت ،برنامهریزی
برای پیشگیری از خودکشی است و در این زمینه ،بی
شک آگاهی یافتن از ریشهها و ویژگی های شخصیتی
و نگرش اقدام کنندگان به خودکشی میتواند باعث
کاهش آمارهای خودکشی و پیشگیری از آن شود.
روشهای مورد استفاده در خودکشی نیز در پیشبینی
خطر خودکشی مهم هستند .روش های متنوعی برای
خودکشی مورد استفاده شامل قرار می گیرد که در ایران
بیشترین روشهای مورد استفاده خودسوزی  0و
مسمومیت با دارو  1است [ .]29بنابراین در نظر گرفتن
روش خودکشی و ویژگی های افراد اقدام کننده با روش

1- suicide
2- personality

3- attitude to suicide
4- self-immolation
5- drug-poisoning
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پژوهشی دیگر مک کری و کاستا ( ،)2440در  248نفر
از دانشجویان انجام دادند پایایی قابل قبولی برای ابعاد
بیثباتی هیجانی (روانرنجورخویی) ،برونگرایی،
گشودگی  ،توافقجویی و وظیفهشناسی به دست آوردند
که به ترتیب  4/19 ،4/19 ،4/84 ،4/11 ،4/83میباشد
[ .]31خرمائی و فرمانی [ ]32ضریب آلفای کرونباخ
 4/69تا  4/83را گزارش کردهاند.
 -2پرسشنامه نگرش به خودکشی :این پرسشنامه
توسط اسکین  1در سال  1992طراحی شد .نسخه اصلی،
اصلی 12 ،آیتم داشته و رقیبی در سال  1384با توجه
به شرایط فرهنگی ایران  1آیتم به آن اضافه کرده
است .نسخه نهایی شامل  19آیتم و نمره گزاری
بهصورت لیکرت از ( 1بلی تا  3نمیدانم) است .رقیبی
[ ]33ضریب آلفای کرونباخ  4/13را برای نسخه 19
آیتمی گزارش کرده است .در این پژوهش ضریب آلفای
کرونباخ  4/61به دست آمده است.
یافتهها
آماره های توصیفی افراد نمونه بر اساس سن ،جنس،
تحصیالت و وضعیت تأهل در جدول ذیل  1ارائهشده
است .میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در ویژگی
های شخصیتی نیز در جدول  2ارائهشده است.

خاص نیز میتواند به پیشگیری از اقدام به خودکشی
کمک کند  .تحقیقات صورت گرفته در این زمینه بیشتر
بر روی افراد خودکشی کننده و مقایسه آن با افراد
معمولی تمرکز کردهاند و پژوهش هایی هم که در زمینه
مقایسه افرادی که با روش های مختلف خودکشی
کردهاند ،انجامشده بیشتر ویژگی های دموگرافیک افراد
را مورد بررسی و مقایسه قراردادند  .بنابراین با توجه به
این عامل و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که
در ایران بیشترین روشهای مورد استفاده برای
خودکشی ،خودسوز ی و مسمومیت با دارو است ،سؤال
اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین ویژگیهای
شخصیتی و نگرش به خودکشی در اقدام کنندگان به
خودکشی با روش خودسوز ی و مصرف دارو تفاوت
وجود دارد؟
روش
طرح پژوهش :طرح پژوهش در زمره پژوهشهای
علی  -مقایسهای قرار میگیرد.
آزمودنیها :جامعه ی آماری این پژوهش کلیه افرادی
بودند که از تاریخ  91/0/11تا  91/14/11با روش
خودسوزی و مصرف دارو در شهرستان زاهدان اقدام به
خودکشی نمودند و پس از اقدام به خودکشی به سه
بیمارستان امام علی (ع) ،خاتماالنبیا و تأمین اجتماعی
انتقال داده شده بودند .از این افراد تعداد  84نفر ( 04نفر
اقدام کننده به خودکشی با روش مصرف دارو و  04نفر
اقدام کننده به خودکشی با روش خودسوزی) به روش
نمونهگیر ی در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شدند.
ابزار
 - 1آزمون شخصیت  :NEOاین آزمون توسط کاستا  1و
مک کری  1در سال  1989طراحی شد و داری 64
سوال و پنج خرده مقیاس روانرنجورخویی ،برونگرایی،
گشودگی ،توافقجویی ،وظیفهشناس ی می باشد .نمره
گزاری بهصورت لیکرت از ( 1کامالً مخالف تا  1کامالً
موافق) است .انیسی ،مجیدیان ،جوشن لو و گوهری
کامل [ ]34ضریب آلفای کرونباخ را برای وظیفهشناسی،
روانرنجورخویی  ،توافقجویی و برونگرا یی به ترتیب
برابر با  4/64 ،4/84 ،4/83و  4/18و گشودگی را فاقد
همسانی درونی قابلقبول  4/39گزارش کردهاند .در
11
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جدول  )1آمارههای توصیفی افراد نمونه بر اساس سن ،جنس ،تحصیالت و وضعیت تأهل
متغیر

سن

جنس

تحصیالت

وضعیت تأهل

طبقات

تعداد

درصد

کمتر از  24سال

24

24

 24- 21سال
 21- 34سال

18
21

22/1
26/3

باالتر از  34سال
مذکر
مؤنث
کمتر از دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر
مجرد
متأهل
مطلقه

21
16
60
34
31
11
0
31
39
14

26/3
24
84
31/1
03/8
13/8
1
38/8
08/8
12/1

جدول  ) 2میانگین و انحراف استاندارد ویژگی های شخصیتی در اقدام کنندگان به خودکشی با روش خودسوزی و مصرف دارو

متغیر
روانرنجورخویی
برونگرایی
گشودگی
توافقجویی
وظیفه شناسی

گروهها
خودسوزی
مصرف دارو
خودسوزی
مصرف دارو
خودسوزی
مصرف دارو
خودسوزی
مصرف دارو
خودسوزی
مصرف دارو

تعداد
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

میانگین
38/44
04/04
39/82
01/61
38/12
38/61
04/14
03/12
01/12
03/02

انحراف استاندارد
6/11
0/09
0/18
3/13
3/94
0/01
0/48
3/83
0/49
1/18

جدول  ) 3آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمره ویژگی شخصیت و نگرش به خودکشی
متغیر
روانرنجورخویی
برونگرایی
گشودگی
توافقجویی
وظیفه شناسی
نگرش به خودکشی

میانگین
39/24
04/11
38/64
01/81
02/01
30/92

انحراف استاندارد
1/06
0/40
0/10
0/11
0/13
3/08
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 Zکولموگروف اسمیرنوف
4/816
4/113
4/821
1/44
4/612
1/44

p

4/011
4/891
4/142
4/263
4/808
4/269
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جدول  )5نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای
بررسی تفاوت نمرات دو گروه در مؤلفههای ویژگی -
های شخصیتی

همان گونه که در جدول  3مشاهده میگردد آزمون
کولموگروف اسمیرنوف ب رای نمره ویژگی های شخصیت
معنادار نیست .بنابراین ویژگی های شخصیت دارای
توزیع نرمالی است و میتوان از تحلیل های پارامتریک
برای آن استفاده کرد .همچنین برای نگرش به
خودکشی نیز معنادار نیست ( )p=4/269و بنابراین
نگرش به خودکشی نیز دارای توزیع نرمالی است و
میتوان از تحلیل های پارامتریک برای آن استفاده کرد.
بهمنظور بررسی تفاوت بین دو گروه اقدام کنندگان به
خودکشی با روش خودسوزی و مصرف دارو ازنظر
ویژگی های شخصیتی از تحلیل واریانس چند متغیره
(مانوآ) استفاده شد .یکی از مفروضههای این آزمون
برابری ماتریس کواریانسها است که برای بررسی این
مفروضه از آزمون باکس استفاده شد .نتایج این آزمون
در مورد ویژگی های شخصیتی هیچ نوع تخطی جدی از
مفروضه را نشان نداد (20/39 ,F= 1/11 ,P > 4/41
=  Mباکس) .مفروضه دیگر این آزمون یکسانی
واریانس خطا است که برای بررسی این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شد.
F

df1

df2

روانرنجورخویی

2/136

1

18

4/111

برونگرایی

4/102

1

18

4/060

گشودگی
توافقجویی

4/441
4/310

1
1

18
18

4/932
4/102

وظیفه شناسی

2/333

1

18

4/131

روانرنجورخویی
برونگرایی
گشودگی
توافقجویی
وظیفه شناسی

3/99
0/36
4/426
8/11
3/349

4/4441
4/4441
4/81
4/4441
4/413

4/409
4/413
4/4441
4/141
4/401

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود در ویژگی -
های شخصیتی روانرنجورخویی  ،برونگرایی و توافق
جویی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد ،اما در
گشودگی و باوجدان بودن تفاوت معناداری بین دو گروه
وجود ندارد که با توجه به جدول  2در این مؤلفهها
میانگین گروه مسمومین با دارو از گروه افراد خودسوزی
کرده باالتر است .بهمنظور بررسی تفاوت بین دو گروه
اقدام کنندگان به خودکشی با روش خودسوزی و
مصرف دارو ازنظر نگرش به خودکشی از آزمون  Tدو
گروه مستقل استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که
بین دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج این
آزمون در جدول  0ارائهشده است.

جدول  ) 4نتایج آزمون لووین (مفروضه همگنی واریانس ها)
Sig

متغیرها

آماره F

سطح معناداری

ضریب اتا

جدول  )6مقایسه میانگین نمره کل نگرش به
خودکشی در اقدام کنندگان به خودکشی با روش
خودسوزی و مصرف دارو

متغیر

همان طور که در جدول  0مالحظه میشود ،نتایج
آزمون لوین نشان میدهد که با توجه به سطح
معناداری ( )p≥4/41از مفروضه برابری واریانسها
تخطی نشده است ،زیرا سطوح معناداری بزرگتر از
نقطه برش  4/41میباشند.
نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد تفاوت
معناداری در ترکیب خطی مؤلفههای ویژگیهای
شخصیتی در دو گروه وجود دارد (P <4/441
 M=4/164,F= 2/81,المبدای ویلکز) .برای بررسی
الگوهای تفاوت از تحلیل واریانس به شرح ذیل استفاده
شد

نگرش به
خودکشی

گروهها
خودسوزی
مصرف دارو

انحراف معیار±
میانگین

نتیجه آزمون
آماری

21/3± 14/31

=1/089t
=18df
=1/101P

68/3 ± 31/30

میانگین نمره کل نگرش به خودکشی در افراد مورد
مطالعه  30/92 ± 3/08از مجموع  11امتیاز برآورد
گردید.
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بحث
پژوهش حاضر باهدف مقایسه ویژگی های شخصیت و
نگرش نسبت به خودکشی در دو گروه اقدام کنندگان به
خودکشی با روش خودسوزی و مصرف دارو انجام شد .نتایج
این پژوهش نشان داد که بین دو گروه ازنظر ویژگیهای
شخصیت تفاوت وجود دارد و میانگین نمرات افرادی که با
روش خودسوزی خودکشی کردهاند در زیر مقیاسهای
برونگرایی ،گشودگی ،توافقجویی و وظیفه شناسی باالتر از
گروه افرادی که با مصرف دارو خودکشی کردهاند ،بوده است
اما در زیر مقیاس روانرنجورخویی میانگین نمرات افرادی
که با مصرف دارو خودکشی کرده بودند باالتر از افرادی که
با روش خودسوز ی خودکشی کردند ،بود .همچنین یافتههای
این پژوهش نشان داد که بین دو گروه ازنظر نگرش نسبت
به خودکشی تفاوت معناداری وجود ندارد .یافته های این
پژوهش بهطورکلی با یافته های رضایی اردانی و
همکاران[]11؛ سگال  1و همکاران[]19؛ میسکی  2و
همکاران[]24؛ هیرویکوسکی  3و جوکینن ]21[ 0؛ سورش
6
کومار  1و همکاران[]12؛ سلطان نژاد و همکاران[]23؛ بالمل
و همکاران[]21؛ ریچارد ،کروزا ،توماس پرزیبک و کلوننینگر
[ ]30و رستمی ،هاشمی و علیلو[ ]31همسو است ،این
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شخصیت
با خودکشی رابطه دارند .درزمینه ی مقایسه ویژگیهای
شخصیتی نادری و فرج اله چعبی[ ]36به این نتیجه رسیدند
که روانرنجورخویی در افراد خود سوخته باالتر از افراد عادی
است و در تبیین پژوهش حاضر میتوان گفت که زنان خود
سوخته نسبت به زنان عادی افسردهترند و از عصبیت
بیشتری برخوردارند و همین عامل خطری برای آنها است.
مطالعه حاضر نشان داد که بین زنان خود سوخته و عادی در
گشودگی و توافقجویی تفاوت معناداری وجود دارد و میزان
گشودگی و توافقجویی زنان خود سوخته با افزایش سن
کاهش مییابد و چهبسا همین ویژگی شخصیتی برای آنها
خطرساز بوده است .دادپور و همکاران [ ]31نیز به این نتیجه
رسیدند که اختالالت شخصیت در افراد مسموم باالست و

گری  ]38[ 1نیز به این نتیجه رسید که تکانشگری با
خودسوزی رابطه دارد .درزمینه ی نگرش به خودکشی سگال
و همکاران[ ]3به این نتیجه رسیدند که نگرش نوجوانان با
بزرگساالن متفاوت است و پژوهشگرانی همچون
آرنوتوسکا  8و گرد ]26[ 9؛ زمایتین  14و زابورسکی  ]21[ 11نیز به
به این نتیجه رسیدند که نگرش نسبت به خودکشی با
خودکشی رابطه دارد .ریچارد ،کروزا ،توماس پرزیبک و
کلوننینگر[ ]30به این نتیجه رسیدند که اختاللهای
شخصیتی از مهمترین عوامل پیشبین ی کننده خودکشی
است .رستمی ،هاشمی و علیلو[ ]31نشان دادند که افراد اقدام
کننده به خودکشی در مقایسه با گروه عادی نمرات باالیی در
روانرنجورخویی و نمرات پایینی در ویژگی برونگرایی و
وظیفه شناسی به دست آوردند ،همچنین ،نتایج حاصل از
تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که اقدام به خودکشی
به طور مثبتی بهوسیله روانرنجورخویی و به طور منفی
بهوسیله ویژگی توافقجویی ،گشودگی پیشبینی میشود .با
توجه به اینکه اکثر مطالعات انجامشده در این زمینه ،در
رابطه با همهگیرشناس ی خودکشی یا مقایسهی این افراد با
افراد سالم می باشد و تحقیقات مشابهی درزمینهی مورد
پژوهش انجام نشده ،لذا این مسئله پژوهش را در یافتن
پیشینه مستقیم دچار مشکل کرده و بهطور قطع نمیتوان
یافتهها ی این پژوهش را با دیگر پژوهشها مقایسه کرد .در
تبیین این یافتهها بهطور کلی میتوان گفت که از آنجا که
رفتار انسان نتیجه تعامل ویژگی های شخصیت با شرایط
مادی و اجتماعی محیط است ،ازاینرو ویژگی های شخصیتی
اهمیتی اساسی در تفاوت های فردی و شخصیت آدمیان و
رفتار آنها دارد ،بنابراین شناسایی آنها امری ضروری است
[ . ]39عوامل شخصیتی خطر خودکشی را به دو روش
افزایش میدهند : 1 :برخی صفات مانند روان رنجوری ممکن
است افراد را مستعد اختالالت روانی دیگری کند مانند
افسردگی که خود عامل خطری برای خودکشی است.
 : 2برخی از صفات مانند تکانش گری بر شیوه هایی که افراد
به حوادث زند گی واکنش نشان میدهند ،تأثیر میگذارند

1- Segal
2- Miskey
3- Hirvikoski
4- Jokinen
5- Suresh kumar
6- Bluml

7- Gray
8- Arnautovska
9- Grad
10- Zemaitiene
11- Zaborski
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مقایسهی ویژگی های شخصیتی و نگرش...

توافقجویی شامل اعتماد ،نوعدوست ی و همدردی است و در
تضاد با خودمحور ی و بدبینی است .افرادی که در این
ویژگی نمره پایین دریافت میکنند افرادی نامطبوع،
خودمحور و نسبت به اهداف و مقاصد دیگران شک و تردید
دارند و رقابتطلب هستند .نمرات پایین در توافقجویی با
خودشیفتگی ،شخصیت ضداجتماع ی و اختالل شخصیت
بدبین رابطه دارد و نمرات خیلی باال هم با اختالل شخصیت
وابسته رابطه دارد [ .]04درزمینه ی ارتباط این عامل با
خودسوزی میتوان گفت ثابتشده که افرادی که خودکشی
می کنند دارای اختالل شخصیت هستند و هرکدام از این
اختالالت مطرحشده در رابطه با این زیر مقیاس درصورتیکه
با اموری مواجه شوند که تحمل آن برایشان سخت باشد
ممکن است به خودکشی روی بیاورند .عالوه بر این توافق
جویی یعنی عاطفه و احساس برای فرد مهم است و فرد
می خواهد برای دیگران مهم باشد و مورد محبت و توجه قرار
گیرد؛ اما زمانی که عاطفه و احساس فرد صدمه ببیند و فکر
کند که طردشده است و ب رای دیگران اهمیتی ندارد ،پس
نمی خواهد به زندگی خود ادامه دهد و اقدام به خودسوزی
مینماید.
وظیفه شناسی شامل کوشش دررسیدن به اهداف و پایبندی
به اصول آن است .فرد باوجدان هدفمند و مصمم و
قابلاعتماد است درحالیکه افرادی که نمرات پایین دریافت
میکنند لزوماً اصول اخالقی ندارند[ .]04این ویژگی در اقدام
کنندگان به خودسوزی بیشتر هست؛ چراکه بیشترین علت
اقدام به خودسوزی در افراد مشکالت خانوادگی و عاطفی
میباشد و بر اساس نظر فروید هر چه رشد وجدان در فرد
بیشتر باشد ،احساس گناه فرد بیشتر بوده و تنبیه خود در فرد
شدیدتر میشود.
در رابطه با نگرش به خودکشی میتوان گفت که نگرشها
منجر به رفتار می شوند پس رفتارهای مشابه نشاندهندهی
عقاید یکسان افراد می باشد .چون اقدام به خودکشی در دو
گروه موردمطالعه یکسان میباشد پس نگرش آنها هم
یکسان می باشد .اما تفاوت در خلق و هیجان افراد منجر به
انتخاب روش های متفاوت در اقدام به خودکشی میباشد.
همچنین ثابتشده که نگرش منفی نسبت به خودکشی
ممکن است بهعنوان یک عامل بازدارنده برای رفتار
خودکشی باشد و نیز نگرش های مجاز نسبت به خودکشی

[ .]23عالوه بر این روانرنجورخویی بهوسیله استعداد ابتال
به تجربه پریشانی روانی مانند ترس ،غم ،خجالت ،خشم،
احساس گناه ،انزجار ،تکانشگر ی و دیگر عواطف منفی
مشخص میشود .این عامل نشاندهنده درجه خاصی از
ناسازگاری و بیثبات ی عاطفی است .این افراد مستعد ابتال به
ایدههای غیرمنطق ی هستند و کمتر قادرند تکانه های خود را
کنترل کنند و در مقابله با استرس ضعیفتر از دیگران هستند
و شاید به دلیل همین ویژگی ها و ناتوانی در برخورد درست
با مشکالت ،افراد برای حل مشکالتشان دست به خودکشی
می زنند .همچنین روانرنجورخویی یک عامل مستعد کننده
برای ایجاد اختالالت روانپزشک ی مثل اختالالت خلقی
است که منجر به خودکشی میشوند [.]01 ,04 ,23 ,19
برونگرا یی نیز منعکسکننده سازگاری یا ثبات هیجانی
است .این افراد گروهها ی بزرگ ،اجتماعات و فعالیتهای
اجتماعی را ترجیح میدهند .هیجان و تحریک را دوست
دارند .اقدام به خودکشی در میان کسانی که در برونگرایی
پایین هستند ممکن است منعکسکننده تمایل آنها برای در
دست گرفتن اموراتشان باشد بهجا ی اینکه بخواهند از
دیگران کمک بگیرند[ . )02 ,04با توجه به تحلیل پرسشنامه -
ها عدم تعادل خلقی و هیجانی و خشم معطوف به خود یا
دیگران سبب اقدام این افراد به خودسوزی هست .خودسوزی
نماد برونگرایی این افراد هست  .چون این عمل شکل بیرونی
شدیدتر و خشنتر ی برای دیگران دارد.
گشودگی نیز بهعنوان حساسیتهای زیباییشناسی شناخته
می شود و از ویژگی های آن کنجکاوی فکری ،توجه به
احساسات ،نیاز به تنوع و نگرش غیر جزم ی است .این افراد
بر این باورند که احساسات مثبت و منفی هر دو باید تجربه
شوند .افرادی که در این ویژگی نمره پایین کسب میکنند
پاسخ عاطفی خاموش دارند .سطح باالی باز بودن به همراه
سطح باالی روانرنجورخویی میتواند توصیف کننده سبک
شخصیتی باشد که رفتار تکانشی و ناسازگارانه و راهبردهای
مقابلهای بیاثر را منعکس میکند .این راهبردهای بیاثر در
ترکیب باعاطفه منفی خطر خودکشی را توضیح میدهند
[ . ]04 ,21این ویژگی در اقدام کنندگان به خودسوزی بیشتر
بوده به همین دلیل اکثر اقدام کنندگان فقط یکبار دست به
خودسوزی میزنند درحالیکه ممکن است مسمومین دارویی
چند بار دست به این عمل بزنند.
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ارتباط قابلتوجه ی با بسیاری از جنبه های رفتار خودکشی
 این داللت به این دارد که نگرش مجاز نسبت به،دارد
خودکشی میتواند یک عامل خطر برای خودکشی باشد
.]26[
بهطورکلی یافته های این پژوهش بیانگر این امر بوده که
مشخص شدن ویژگی های شخصیتی و نگرشهای غالب در
-  می،افرادی که با روش خاصی اقدام به خودکشی میکنند
تواند پیشبین ی کننده روش خودکشی افراد باشد و توجه به
ویژگی های شخصیتی و نگرش برای پیشگیری از خودکشی
ضروری است و همچنین با توجه به اینکه پژوهشهایی از
 پیشنهاد می شود که برای رسیدن به،این قبیل انجامنشده
 در استان های دیگر هم تحقیقاتی،الگوی مناسب شخصیتی
.انجام شود
در مطالعه حاضر محدودیتهایی وجود داشت که باید در
 ازجمله کم بودن حجم.تعمیمپذیری یافته ها احتیاط شود
نمونه و محدود بودن تعداد افراد شرکتکننده و همچنین
 بهطورقطع برای.مشکل دسترسی به نمونه موردنظر است
 در.تعمیم نتایج نیاز به انجام پژوهشهای بیشتری است
این پژوهش تنها از متغیرهای ویژگی های شخصیت و
نگرش به خودکشی استفاده شد؛ درحالیکه به نظرمیرسد
 درنهایت پیشنهاد میشود که.متغیر های دیگری هم مؤثرند
کارگاهها ی آموزش در جهت آشنایی افراد جهت مقابله با
مشکالت و شناسایی ویژگی شخصیتی در جهت کاهش
تمایل به خودکشی برای باال رفتن آگاهی افرادی که قصد
.خودکشی دارند انجام شود
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی
.عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان است
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Abstract
Introduction: The present study aimed to compare personality traits and attitude to suicide among
two groups of people attempted to commit suicide by self-immolation and by consuming drugs.
Method: The research was descriptive and causal-comparative method. The statistical population
included 80 individuals (40 people attempted to commit suicide by consuming drugs and 40 people
attempted to commit suicide by self-immolation) whom were transferred to the hospital after
committing suicide and were selected by convenience sampling method. In this study, NEO
Personality Inventory and the Skin Suicide Attempt Questionnaire were used to collect data.
Results: Inferential analysis revealed that considering personality traits (Neuroticism, extraversion
and agreeableness) there was significant difference between those who attempted to commit suicide by
self-immolation and consuming drugs. However, no significant difference was found between these
two groups with regard to attitude to suicide.
Conclusion: Since personality traits are considered as a risk factor for suicide so it seems necessary to
pay more attention to them for understanding and preventing suicide.
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