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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

enerally, more than 800,000 people die 

each year due to suicide (World Health 

Organization, 2014). In a review study 

by Minati, Calari, and Pinney (2017), 

where the relationship between 

attachment styles and suicide was 
examined, the suicidal ideation and 

intention were considered as the result 

of an underlying interaction between 

the onset of clinical symptoms and the 

long-term presence of maladaptive 

attachment patterns and  further  studies  

 

 
were deemed necessary to determine the mediating 

variables between attachment style and suicide. 

Among other factors affecting suicidal ideation, the 

emotion dysregulation can be noted. In fact, limited 

access to emotion regulation strategies and the belief 

that there are few ways to effectively regulate 

emotion after discomfort are associated with the 

emergence of suicidal thoughts and behaviors 
(Valois, Zullig & Hunter, 2015). These strategies may 

be important mediating variables explaining the 

relationship between early attachment insecurity and 

adult psychological injury (Cassidy & Shaver, 2008).
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A B S T R A C T 

 
Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between insecure attachment 
styles and suicidal ideation with the mediating role of difficulty in emotion regulation in students with 
suicidal ideation. 
 

 

Methods: The research method is correlational based on structural relationships (structural equation 
modeling based on PLS). The population consisted of secondary high school students who referred to 
psychiatric clinics of North Khorasan province with suicidal ideation. The sample consisted of 76 students 
who were selected by availability sampling. In this study, attachment style, difficulty in emotion 

regulation and Beck suicidal ideation questionnaires were used. 
 

 

Results:  The results confirmed the mediating role of difficulty in emotion regulation in the 
relationship between avoidant attachment and suicidal ideation (T = 2.36, p < .05). Also, difficulty 

in emotion regulation was able to mediate the relationship between anxiety attachment and suicidal 
ideation (T =2.52, p < .05). 
 

 

Conclusion:  The results of this study suggest screening and treatment of difficulty in emotion regulation 
can be beneficial for suicidal individuals. 
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Therefore, the present study sought to answer the 

following research question: Do emotion regulation 

difficulties mediate the relationship between insecure 

attachment styles and suicidal ideation in high school 

students? 

 

2. Materials and Methods 
 

This was a study of structural relationship-based 

correlation design. The population consisted of 

students referring to psychiatric clinics in Imam Reza 

and Imam Ali hospitals and three psychiatric clinics in 

Bojnourd city in spring 2019 with suicidal ideation 

who had never attempted suicide. The following 

questionnaires were used in this study: 

Attachment Styles Questionnaire: This 

questionnaire, developed by Hazan and Shaver (1987), 
has three subscales (secure, avoidant and ambivalent 

attachments). Cronbach's alpha for the secure, 

avoidant and ambivalent subscales were 0.85, 0.84 and 

0.85, respectively. 

Gratz and Roemer's Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS): Cronbach's alpha for this 

questionnaire was estimated to be 0.92. 

Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI): 
Coefficients of 0.87 to 0.97 were obtained using 

Cronbach's alpha method and reliability of the test was 

0.54 using test-retest method.  

Participants who answered yes to question 5 and 

received a total score of at least 6 on the Beck Scale 

for Suicidal Ideation were considered as the initial 

sample and responded to the other questionnaires. 

Finally, data were analyzed by structural relationship-

based statistical method (PLS-based structural 

equation modeling). 

 

3. Results 
Data analysis was performed on 76 subjects, of whom 

35 (46.1%) were male and 14 (53.9%) were female. 

The mean and standard deviation were 13.92 (5.95) for 

suicidal ideation, 13.83 (2.99) for secure attachment 

style, 13.95 (3.30) for avoidant attachment style, 16.31 

(3.78) for anxiety attachment style, and 108.03 (21.49) 

for emotion regulation difficulties. 

The Cronbach's alpha and the combined reliability of all 

variables were above 0.7, so the model had good 

reliability. In addition, the value above 0.5 for AVE in 

all variables indicated high validity of model variables. 
In direct hypotheses, there was only a significant 

relationship between emotion regulation difficulties and 

suicidal ideation (β = 0.53, p < .001) and also between 

avoidant attachment and suicidal ideation (= .06). There 

was no significant relationship between anxiety 

attachment and suicidal ideation (β = -0.22, p < 0.305). 

  
Table 1. Indirect effects assessment 

 

 Standard error Test statistics P-value 

Avoidant attachment → emotion regulation difficulties → suicidal ideation 0.08 2.36 0.018 

Anxious attachment → emotion regulation difficulties → suicidal ideation 0.09 2.52 0.025 
 

Based on Table 1, the indirect path hypothesis 

"avoidant attachment → emotion regulation 

difficulties → suicidal ideation" (T = 2.36, p < .018) 

and indirect path hypothesis "anxious attachment → 

emotion regulation difficulties → suicidal ideation"(T 

= 2.52, p < .025) were confirmed. 

The coefficient of determination of endogenous latent 

variables of the path was greater than the mean (0.375) 

for emotion regulation difficulties and lesser than the 

mean (0.224) for suicidal ideation. Moreover, the GOF 
measure was 0.375 indicating a strong overall fit of the 

study model. 

 

4. Discussion and Conclusion 
 

This study aimed at investigating the relationship 

between insecure attachment styles and suicidal 

ideation with the mediating role of emotion regulation 

difficulties in patients with suicidal ideation. In the 

study, the mediating role of emotion regulation 

difficulties in the relationship between insecure 

attachment styles and suicidal ideation was confirmed. 
According to the cry of pain model (Williams, 2001), 

suicide is a response to stressful situations in which the 

individual understands failure and does not hope for 

resolution (Rasmussen et al., 2010). Using this model, 

people commit suicide when they find intense negative 

emotions unbearable (disapproval) and when they lack 

perceived strategies to properly regulate emotions and 

resolve the state of distress. 

On the other hand, the present study examined the 

mediating role of emotion regulation difficulties in the 

relationship between insecure attachment styles and 
suicidal ideation. According to the Emotional Cascade 

Model (ECM) (Selby et al., 2008, 2009), when the 

intensity of negative emotions and ruminations 

increase to an unbearable state, it introduces a defect 

in effective emotion regulation strategies. Therefore, 

this limited access to emotion regulation strategies and 

the absence of purposeful behavior are effective in 

driving one to suicidal ideation. 

Among the limitations of this study, its cross-sectional 

design and use of self-report questionnaires in data 

collection could be mentioned. So, it is recommended 

that findings be examined in a longitudinal design. 
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 مقاله پژوهشی
 

پردازی خودکشی: بررسی نقش میانجی دشواری در های دلبستگی ناایمن با انگارهرابطه سبک

 آموزان ایرانیای از دانشتنظیم هیجان در نمونه
 

 4محمد غالمی فشارکیو     3محمد رضا شعیری ،   *2لیال حیدری نسب،     1سید حامد سجادپور

 
 

 .شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایراندکتری روان. 1

 .شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایراندانشیار گروه روان. 2

 .بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانشناسی دانشیار گروه روان .3

 انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، د .4
 

 

مقدمه
ی در جهان است. ازکارافتادگمرگ و  سازنهیزمیک عامل  1خودکشی

خودکشی جان  لهیوسبه هرسالهزار انسان  800ی بیش از طورکلبه

بر  عالوه .(2014، 2)سازمان بهداشت جهانید دهنیمخود را از دست 

قوی  نیبشیپ عنوانبه 3رفتار خودکشی، انگاره پردازی خودکشی

قرار  موردمطالعهخودکشی، متغیر مهمی است که باید  براثرمرگ 

. انگاره پردازی خودکشی شامل (2016، 4برنتتورکی و ) یردگ

یی برای اقدام به خودکشی هاروشافکاری در رابطه با میل، قصد و 

(. شیوع 2015، 5هایماریب؛ مرکز کنترل و پیشگیری از CDC) است

ناک، )است  9.2طول عمر انگاره پردازی خودکشی در سطح جهان 

همتی و . بر اساس پژوهش (2008، 6دلیبرتوودیگ، جانیس و 

آموزان مدارس متوسطه دارای درصد دانش 41، (1383همکاران )

ها شدید است. آن 4/21افکار خودکشی هستند که فکر خودکشی در 

آموزان سابقه اقدام به خودکشی را درصد دانش 2/7در این مطالعه 

 .(1383و پناغی،  آموزدانش)همتی، گزارش کردند 
 

1. Suicide 

2. World Health Organization 

3.
 
Suicide Ideation 

4. Turecki & Brent 

5.
 
Disease Control and Prevention 

6.
 
Nock, Wedig, Janis & Deliberto
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 ها:کلیدواژه
هبای دلبسبببتگی نباایمن، سبببببک

پردازی خودکشببی، دشببواری انگاره

 .آموزاندر تنظیم هیجان، دانش

 

 چکیده

 

پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، های دلبستگی ناایمن با انگارههدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سبک  هدف:

 . پرداز خودکشی بودآموزان انگارهدر دانش
 

جامعه آماری این . بود( PLS اساس بریابی معادالت ساختاری مدل)ی ساختار روابط بر یمبتن یهمبستگ نوع از ،روش پژوهش ها:روش

خودکشی بودند. نمونه این ی استان خراسان شمالی با انگاره پزشکروانهای کننده به کلینیکآموزان متوسطه دوم مراجعهپژوهش، دانش

های سبک دلبستگی، گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامهپرداز بود که به روش نمونهانگارهبیمار  76پژوهش شامل 

 .پردازی خودکشی بک استفاده شددشواری در تنظیم هیجان و انگاره
 

ای دارد پردازی خودکشی نقش واسطهنتایج نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان، در رابطه بین دلبستگی اجتنابی و انگاره ها:یافته

(36/2=T ،05/0P<همچنین، دشواری در تنظیم هیجان در رابطه .)نقش میانجی داشت  پردازی خودکشیی بین دلبستگی اضطرابی و انگاره

(52/2=T ،05/0P<). 
 

تواند برای افراد یمتوان به این نتیجه دست یافت که غربالگری و درمان دشواری در تنظیم هیجان، ها، میبا توجه به این یافته  گیری:نتیجه

 .انگاره پرداز خودکشی سودمند واقع شود
 

1. شماره 11. دوره 1401 بهار  فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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ی نهیزم دری اخیر هاسالی زیادی که در هاشرفتیپ رغمیعل

است، کاهش  آمدهدستبهی گرایش به خودکشی درمانروان

محسوسی در آمار جهانی خودکشی طی شصت سال گذشته ایجاد 

فرانکلین، . (2015،  1اوگرین، ترانا، استال، موران و اسارنو)است نشده 

دلیل اصلی کمبود پیشرفت در زمینه  (2018) 2هانگ، فاکس و ریبریو

جلوگیری از افکار و رفتار خودکشی را اظهارات نظری آزمون نشده 

و شناسایی عوامل خطر ضعیف دانستند و پیشنهاد دادند که برای 

 ی تجربی استفاده شود تا متغیرهاطرحباید از  مؤثرتوسعه مداخالت 

 (.2018کاران، فرانکلین و همشوند )های ضروری و حیاتی شناسایی 

در پیدایش افکار، احساسات و رفتار  تواندیمیکی از عواملی که  

)مینیاتی،  است 3ی ناایمندلبستگخودکشی نقش بازی کند، سبک 

های . سبک(2019، 5زورتئا، گرای و اکانر ؛2017، 4کاالری و پینی

ها و نیازها، و روابط و رفتارهای انتظارات، خوسته دلبستگی، الگوی

خاص تجارب دلبستگی و معموال در  اجتماعی هستند که از تاریخچه

. (1393)نریمانی، یوسفی و کاظمی، گیرند ارتباط با والدین نشأت می

ی دلبستگی مرتبط با الهأمسمعتقد بود که خودکشی  (1980) 6بالبی

. او معتقد بود چرخدیماست که حول محور مرگ و غفلت والدین 

مراقب غفلت  توجه جلباقدام به خودکشی عملی است در جهت 

برای مراقبانی که به کودک  کنندههیتنبکننده و یا عملی است 

اری در سبک رفت عنوانبهبنابراین، خودکشی  اند؛زدهبیآس

های (. بر اساس پژوهش1980)بالبی،  شودیمی ناایمن تلقی بستگدل

های دلبستگی تجارب دوران متعدد نشان داده شده است که بین سبک

اولیه کودکی و رفتارهای پرخطر در بزرگسالی ارتباط معناداری 

زاده و ؛ امانی، اعتمادی، فاتحی2002 7)ویلیامز و ویلیامزوجود دارد 

به نقل از حیدری،  ؛1390یی، ؛ کرمی، حسینی و زکی1391بهرامی، 

( 2017) و همکاران . مطالعه مروری مینیاتی(1397فالحی و حاجیلو، 

، پرداختیمی و خودکشی دلبستگی هاسبککه به بررسی رابطه بین 

ی و قصد خودکشی را نتیجه تعامل زیربنایی بین پردازوجود انگاره

ی بستگلد ناسازگاری الگوها مدتیطوالن حضور وبروز عالئم بالینی 

متغیرهای  کردن مشخصی برا ی راشتریبهای دانست و پژوهش

 .ستی دانضروری و خودکشی دلبستگسبک  نیبمیانجی 

در تبیین انگاره پردازی خودکشی، بدتنظیمی  مؤثراز دیگر عوامل  

 یا راهبردهای تنظیم هیجان به محدود است. درواقع دسترسی 8هیجان

 احساسات مؤثر تنظیم برای کمی یهاراه ناراحتی از پس که باور این

است  خودکشی مرتبط رفتارهای و با پیدایش افکار دارد، وجود

 دهد کهمی نشان هاپژوهش . نتایج(2015، 9لیگ و هانتر)والوییس، زو

 شناختیروان اختالالت اثر کنترل از پس حتی هیجانی بدتنظیمی

، 10)سلبی، آنستیس، بندر و جوینرکند  بینیپیش را خودکشی تواندمی

هاتکویچ، پینر و . همچنین، (2012 ،11راجاپا، گاالگر و میراندا ؛2009

با دشواری در تنظیم  به این نتیجه رسیدند که افراد (2019) 12 شارپ

کنند )هاتکویچ و  فکر خودکشی به دارد احتمال بیشتر هیجان باال

که تنظیم  کنندیمبیان  (2004) 14روئمر و 13گراتز(. 2019همکاران، 

، درک و  15ی شامل آگاهی )هشیاری(چندبعدهیجان یک مفهوم 

، توانایی دنبال کردن اهداف، بازداری رفتار تکانشی هاجانیهپذیرش 

بهنگام تجربه هیجانات منفی و ادراک توانایی فرد برای دسترسی به 

ی موقعیتی هادرخواستبر اساس  مؤثرراهکارهای تنظیم هیجان 

که یک یا همه این ابعاد  دهدیم. اختالل تنظیم هیجان زمانی رخ است

عالئم  امن بیناا یدلبستگ یهامدلتنظیمی دچار مشکل شده باشند. 

تقدیری،  ؛2010، 16ی)کانتازارو و وشوند بط میتمر یروان آسیب

 یهابرداستفاده از راه ،هامدل ینو ا (1400زاده، نریمانی و موسی

 یدر روابط دلبستگ یفیک یهاتفاوت مربوط بهتنظیم هیجان خاص 

 یاناز ب ی،اجتناب گیدلبستبا مثال، افراد عنوانبهکند، را ترویج می

با که افراد کنند، درحالیمی یریجلوگ یمتیاحساسات خود به هر ق

خود متمرکز  یاحساسات منف یشدت بر روبه یاضطرابدلبستگی 

ها ممکن است راهبرد ینا .(2007، 17میکولینسر و شاور)هستند 

 یتعدم امن ینارتباط بدهندۀ توضیحباشند که  یمهم میانجی یرهایمتغ

، 18کاسیدی و شاور) بزرگسالی باشند آسیب روانیو  اولیه یدلبستگ

عنوان قبالً به راهبردهای تنظیم هیجان ،یدها ینا یدر راستا .(2008

 یژهوبهشناسی روانی، آسیبو  یمنناا یارتباط دلبستگ هایمیانجی

؛ 2010، همکاران)کانتازارو و  اندشناخته شده، و اضطراب یافسردگ

گر ولی بر اساس جستجوی پژوهش. (2015، 19پاسکوزو و موس وکیر

به بررسی  (2018، 20اسپنسیری گروتی، زوفیانو و)مطالعه تنها یک 

 ای دشواری در تنظیم هیجان در رابطه سبک دلبستگی با نقش واسطه
 

 

1. Ougrin, Tranah, Stahl, Moran & Asarnow 

2. Franklin, Huang, Fox & Ribeiro 

3. Insecure Attachment Styles 

4. Miniati, Callari & Pini 

5. Zortea, Gray & O’Connor 

6. Bowlby 

7. Williams & Williams 

8. Emotion dysregulation 

9. Valois, Zullig & Hunter 

10. Selby, Anestis, Bender & Joiner 

11. Rajappa, Gallagher & Miranda 

12. Hatkevich, Penner   & Sharp 

13. Gratz 

14. Roemer 

15. Awareness 

16. Cantazaro & Wei 

17. Mikulincer & Shaver 

18. Cassidy, Shaver 

19. Pascuzzo, Moss & Cyr 

20. Cerutti, Zuffianò & Spensieri
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که آن هم در جمعیت عمومی انجام شده  افکار خودکشی پرداخته بود

دلبستگی به والدین و بود. توجه اصلی این مطالعه بر روی کیفیت 

سنجید. از سوی ینمهای دلبستگی ناایمن را همساالن بود و سبک

و تاتنل  (2017) 1لوسکو، الفونتایین و بوراودو مطالعه،  دیگر،

ی دشواری در تنظیم اواسطهبه نقش  (2018) 2هاسکینگ و نیومن

یمن و رفتار خودجرحی ناای دلبستگی هاسبکرابطه بین  هیجان در

بنابراین پژوهش حاضر از دو جنبه دارای نوآوری اند؛ کردهاشاره 

است. اول آنکه تنها پژوهشی است که به نقش میانجی دشواری در 

تنظیم هیجان در ارتباط بین سبک دلبستگی ناایمن و انگاره پردازی 

ی پژوهش حاضر را بیماران نمونهپردازد. دوم آنکه یمخودکشی 

دهند. لذا پژوهش حاضر به دنبال پرداز خودکشی تشکیل میانگاره

 گویی به این سؤال بود: آیا دشواری در تنظیم هیجان در رابطهپاسخ

پردازی خودکشی، در ی دلبستگی ناایمن با انگارههاسبکبین 

توجه  وردرخآموزان متوسطه دوم که به دلیل افکار خودکشی دانش

 ی مراجعه کرده بودند، نقش میانجی دارد؟پزشکروانبالینی به مراکز 
 

 روش پژوهش

 یساختار روابط بر یمبتن یهمبستگ یهاطرح نوع از ،حاضر مطالعه

 .بود( PLS اساس بر یساختار معادالت یسازمدل)

 یآمار جامعه مطالعه نیا درگیری: نمونه روش و جامعه، نمونه

ی واقع در پزشکروان هایینیککل بهکننده مراجعه آموزاندانش را

ی پزشکروانع( و سه مطب ) یعلع( و امام رضا )های امام یمارستانب

 که دادندیم لیتشک 98 سالبهار  دردر شهرستان بجنورد، 

کرده ن یخودکش به اقدام هرگز یول شتند،دا یخودکش یپردازانگاره

 است برابر PLS روش از استفاده یبرا الزم نمونه حجم حداقل. بودند

 رضازاده، و یداور)ر یز قاعده دو از حاصل مقدار نیبزرگتر با

 که یایریگاندازه مدل یهاشاخص تعداد ضربدر 10 عدد. 1: (1396

 یاصل مدل یریگاندازه یهامدل انیم در شاخص نیشتریب یدارا

 بخش در موجود روابط نیشتریب ضربدر 10 عدد .2. است پژوهش

حجم  .شوندیم مربوط ریمتغ کی به که پژوهش یاصل مدل یساختار

 سازه دوم، قاعده طبق و است نفر 60 اول، قاعده طبقیاز موردننمونه 

 را رهایمتغ نیب روابط نیشتریب رابطه سه با یخودکش یپرداز انگاره

 چون قائده، دو نیب از. است نفر 30بر این اساس حجم نمونه  و دارد

 یازموردن نمونه حجم حداقل پس رسد،یم 60 اولی به عدد بزرگتر

 از مطالعه، نیا در .است یخودکش پرداز انگاره ماریب 60 مطالعه یبرا

 یبرا ورود یهامالک .دش استفاده دسترس، در یریگنمونه روش

 15 حداقل داشتن :از بودند عبارت یخودکش پردازان انگاره تیجمع

یید تأمتوسطه دوم بودن،  آموزدانشو  سن سال 18 حداکثر و سال

توجه بالینی از سوی  درخوروجود انگاره پردازی خودکشی 

در پرسشنامه  6در هنگام مراجعه، کسب حداقل نمره  پزشکروان

پنجم  سؤالانگاره پردازی خودکشی بک، دادن پاسخ مثبت به 

 یبرا خروج یهامالکپردازی خودکشی بک و پرسشنامه انگاره

، عمر طول در یخودکش به اقدام وجود: شامل پردازانگاره تیجمع

 از شیب افتیدریا  و یپزشکروان یدارو ماه کی از شیب افتیدر

آوری برای جمع .ریاخ سال کی یط در یدرمانروان جلسه چهار

 ها از این ابزارها استفاده شد:داده

هازن و این پرسشنامه توسط : 3های دلبستگیپرسشنامه سبک

ساخته شد. این آزمون از سه خرده مقیاس )دلبستگی  (1987) 4یورش

. میزان آلفای کرونباخ استایمن، اجتنابی و دوسوگرا( برخوردار 

 84/0، 85/0های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب برای زیرمقیاس

وایی مقیاس دلبستگی بزرگسال با گزارش شد. روایی محت 85/0و 

ی پانزده نفر از متخصصان هانمرهسنجش ضرایب همبستگی بین 

شناسی مورد بررسی قرار گرفت. ضرایب توافق کندال برای روان

، 61/0، 57/0ی دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا به ترتیب هاسبک

طریق شد. اعتبار همزمان مقیاس دلبستگی بزرگسال از  محاسبه 80/0

 نفسعزت»و « های مشکالت بین شخصییاسمق»همزمان اجرای 

ها ارزیابی شد. یآزمودننفری از  3در مورد یک نمونه « کوپر اسمیت

ها در یآزمودننتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره 

های مشکالت بین شخصی یاسمقسبک دلبستگی ایمن و زیر 

های یاسمقو با زیر  =r (83/0تا  r= 61/0دار )از یمعنهمبستگی منفی 

( وجود = r 41/0تا  = 39/0rاز )دار یمعنهمبستگی مثبت  نفسعزت

روایی کافی مقیاس دلبستگی بزرگسال  دهندهنشاندارد. این نتایج 

است. نتایج تحلیل عوامل نیز با تعیین سه عامل سبک دلبستگی ایمن، 

سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دو سوگرا، روایی سازه 

.در (1384)بشارت، یید قرار داد تأمقیاس دلبستگی بزرگسال را مورد 

لفای کرونباخ برای سبک دلبستگی اجتنابی پژوهش حاضر میزان آ

 برآورد شد. 70/0و برای سبک دلبستگی دو سوگرا )اضطرابی(  77/0

 5روئمر و تزاگر جانیه میتنظ در یدشوار پرسشنامه

(DERS) :36 سنجش ابزار کی جانیه میتنظ در یدشوار اسیمق 

 5 تا 1 کرتیل اسیمق درها پاسخ گستره که بود یخودگزارش یتمیآ

 . گیردیم قرار
 

1. Levesque, Lafontaine &  Bureau 

2. Tatnell, Hasking & Newman 

3.
 
Attachment style questionnaire 

4. Hazan & Shaver 

5.
 
Difficulties In Emotion Regulation Scale
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 یدشوار ،یجانیه یهاپاسخ رشیپذ عدم عامل 6 وجود یعامل لیتحل

 یآگاه فقدان تکانه، کنترل در یدشوار هدفمند، رفتار انجام در

 وضوح عدم ،یجانیه میتنظ یراهبردها به محدود یدسترس ،یجانیه

 از اسیمق نیا که است نیا از یحاک جینتا. داد نشان را یجانیه

 اسیمق ریز شش هراست.  برخوردار 0.93 ،ییباال یدرون یهمسان

DERS، نیهمچن. دارند 0.80 یباال کرونباخ یآلفا DERS 

)گراتز دارد( AAQعمل ) و رشیپذ پرسشنامه با یمعنادار یهمبستگ

در ایبران، ضبریب پایبایی این مقیاس ببر اسباس (. 2004و روئمر، 

 92/0 شمس ، میرزایی وآلفبای کرونبباخ در پبژوهش عزیبزی

عزیزی و همکاران بر اسباس نتبایج پبژوهش . آمده استدستبه

ایبن مقیباس ببا وابستگی به نیکوتین  هاییاستمبامی زیبر مق (2010)

همبستگی مثبت و معنبادار و ببا مقیباس تحمل آشفتگی هیجانی رابطه 

دهنده روایی مالکی و سازه این منفی و معناداری دارد که نشان

. در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ این ابزار پرسشنامه است

 به دست آمد. 83/0

 :)BSIS( 1خودکشی بکمقیاس سنجش انگاره پردازی 

 19خودسنجی  ابزار ، یک(1991بک )خودکشی  افکار مقیاس

 شامل 2 تا 0 از یانقطه درجه 3 اساس بر بود. این مقیاس سؤالی

 افکار آزمون شده است. در ( تنظیم2( و ج )1ب ) (،0الف ) گزینه

در این پرسشنامه  دارد. غربالگری استفاده 5خودکشی بک سؤال 

( خطر 5-0توان به شرح زیر تعیین کرد: نمره )یمخطر خودکشی را 

 یخودکش( خطر باالی 19-6(، نمره )Low Riskپایین خودکشی )

(High Risk( نمره ،)خطر بسیار باالی 38-20 )یخودکش (Very 

High Risk.)  برای هیچ میلی  0پنجم پرسشنامه بک: نمره  سؤالدر

برای  2برای کمی تمایل به خودکشی دارم و  1رم، به خودکشی ندا

یابد. الزم به ذکر است یممیل شدیدی به خودکشی دارم، اختصاص 

که در دستورالعمل پرسشنامه آمده است که اگر آزمودنی در پاسخ 

یعنی گزینه هیچ میلی به باشد )نمره صفر را اخذ کرده  سؤالبه این 

باقی  سؤال 14یاز نیست به را عالمت زده باشد( ن خودکشی ندارم

 فعال به خودکشی تمایل دهندهنشان هاپاسخ اگر مانده پاسخ گوید.

 دهد. این ادامه نیز را بعدی سؤال 14 باید آزمودنی باشد؛ نافعال یا

 همبستگی 69/0تا  58/0بک از  افسردگی خودکشی سؤال با مقیاس

بک از  افسردگی پرسشنامه و بک ناامیدی مقیاس با عالوهبهداشت. 

 دارای بک خودکشی افکار داشت. مقیاس یهمبستگ 75/0تا  64/0

 87/0یب ضرا کرونباخ آلفای روش از استفاده است. با باالیی پایایی

 بازآزمون، - آزمون روش از استفاده با ؛ واست آمدهدستبه 97/0تا 

. (1991، 2و استیر)بک است  آمدهدستبه 54/0آزمون  پایایی

 داد نشان (1383) احمدی و سلیمی آشتیانی، فتحی انیسی،پژوهش 

 همبستگی 76/0 گلدبرگ آزمون افسردگی مقیاس با بک مقیاسکه 

 آلفای روش از استفاده با بک مقیاس اعتبار همچنین. داشت

به دست آمد.  75/0یمه کردن دونو از روش  95/0 با برابر کرونباخ

 بود. 88/0در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ این ابزار 

پژوهش، پس از معرفی بیماران توسط  برای اجرای روش اجرا:

، محقق و همکاران وی که در یک اتاق جداگانه و یا پزشکروان

حضور داشتند، در  پزشکروانسالن مناسب در بیمارستان یا مطب 

مورد اهداف پژوهش، محرمانه بودن اطالعات افراد و نحوه تکمیل 

و بیمارانی که تمایل  دادندها توضیحاتی به بیماران ارائه داده پرسشنامه

پردازی انگاره به شرکت در پژوهش داشتند ابتدا به پرسشنامه

 5 سؤالخودکشی بِک پاسخ دادند. در صورت پاسخ مثبت به 

در این پرسشنامه جزء نمونه  6نامه و کسب نمره کل حداقل پرسش

 85پاسخ دادند. مجموع  هاپرسشنامهاولیه به حساب آمده و به سایر 

ها به دالیلی نفر آن 9های بیمار در این پژوهش شرکت کردند که داده

دهی به شیوه تصادفی و عدم تکمیل بخش احتمال پاسخ ازجمله

در نهایت تعداد  لیل کنار گذاشته شدند.اعظمی از پرسشنامه از تح

قرار  مورداستفادهنفراتی که در تحلیل نهایی وارسی مدل تحقیق 

 بر یمبتن ها با روش آمارینفر بود. در نهایت داده 76گرفتند، تعداد 

 (PLS اساس بر یساختار معادالت یسازمدل) یساختار روابط

 وتحلیل قرار گرفت.یهتجزمورد 
 

 هایافته

بیمار با انگاره پردازی خودکشی در این پژوهش  85ی، طورکلبه

ها از نمونه اولیه ها طی غربالگری دادهنفر آن 9شرکت کردند که 

صورت  آزمودنی 76ها روی بنابراین، تحلیل داده؛ کنار گذاشته شدند

 9/53)نفر  14درصد( مذکر و  1/46نفر ) 35گرفت که از این بین 

 درصد( مؤنث بودند.
 

1. Beck scale for suicidal ideation (BSSI) 

2. Beck & Steer 
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 مطالعه یرهایمربوط به متغ یفیتوص یهاشاخص. 1جدول 
 

 M SD مؤلفه متغیر

 های دلبستگیسبک

 99/2 83/13 ایمن

 30/3 95/13 اجتنابی

 78/3 31/16 اضطرابی

 49/21 03/108  دشواری در تنظیم هیجان

 95/5 92/13  انگاره پردازی خودکشی
 

 انحراف شود، میانگین )ومشاهده می 1گونه که در جدول همان

های (، سبک95/5و ) 92/13انگاره پردازی خودکشی  معیار(

(، اضطرابی 30/3)و  95/13 یاجتناب(، 99/2)و  83/13 دلبستگی ایمن

( 49/21و ) 03/108( و دشواری در تنظیم هیجان 78/3و ) 31/16

 . است

 

 یریگاندازه مدل یهاشاخص. 2جدول 
 

 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ 

 502/0 895/0 877/0 انگاره پردازی خودکشی

 604/0 883/0 833/0 دشواری در تنظیم هیجان

 506/0 707/0 774/0 دلبستگی اجتنابی

 562/0 770/0 702/0 دلبستگی اضطرابی
 

تمام  7/0، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالی 2با توجه به جدول 

. استیرهای پژوهش حاکی از پایایی مناسب مدل پژوهش حاضر متغ

در تمام متغیرهای پژوهش  AVEدر معیار  5/0طور عدد باالی ینهم

 .دهدیمروایی باالی متغیرهای مدل را نشان 

به همراه ضرایب بتا و آماره  شدهدادهالگوی ساختاری مدل برازش 

 آمده است. 2و  1آزمون در شکل 

 

 

 
 

 به همراه ضرایب بتا شدهاصالح. الگوی ساختاری 1شکل 
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به همراه آماره آزمون شدهاصالح. الگوی ساختاری 2شکل 

 شدهارائهمدل  P-value. خالصه نتایج حاصل از ضرایب بتا، خطای استاندارد آماره آزمون و 3جدول 
 

 P-value آزمونآماره  خطای استاندارد Β متغیر وابسته ← متغیر مستقل

 <001/0 32/3 12/0 38/0 دشواری در تنظیم هیجان ← دلبستگی اضطرابی

 <001/0 36/3 11/0 37/0 دشواری در تنظیم هیجان ← دلبستگی اجتنابی

 <305/0 03/1 214/0 -22/0 انگاره پردازی خودکشی ← دلبستگی اضطرابی

 <781/0 28/0 219/0 06/0 انگاره پردازی خودکشی ← دلبستگی اجتنابی

 <001/0 30/3 16/0 53/0 انگاره پردازی خودکشی ← دشواری در تنظیم هیجان
 

شود از بین فرضیات مستقیم تنها یممشاهده  3که در جدول  طورهمان

بین دشواری در تنظیم هیجان و انگاره پردازی خودکشی ارتباط 

بین دلبستگی اجتنابی و  ؛ و(>β ،001/0P=53/0دارد )معنادار وجود 

(، همچنین بین >β ،781/0P=06/0) یخودکشانگاره پردازی 

، β=-22/0پردازی خودکشی )دلبستگی اضطرابی و انگاره

305/0P<1معناداری مشاهده نشد. البته با توجه به جدول  ( ارتباط 

آزمون همبستگی پیرسون ارتباط معنادار بین دلبستگی اجتنابی و 

.(>047/0Pداد )پردازی خودکشی را نشان ارهانگ
 

 . بررسی اثرات غیرمستقیم4جدول 
 

 P-value آماره آزمون خطای استاندارد 

 018/0 36/2 08/0 انگاره پردازی خودکشی ←دشواری در تنظیم هیجان ←دلبستگی اجتنابی

 025/0 52/2 09/0 انگاره پردازی خودکشی ←دشواری در تنظیم هیجان ←دلبستگی اجتنابی

 ←دلبستگی اجتنابی»یرمستقیم غ، فرضیه مسیر 4بر اساس جدول 

« انگاره پردازی خودکشی ←دشواری در تنظیم هیجان

(36/2=T،018/0P<)  دلبستگی »یرمستقیم غو همچنین فرضیه مسیر

« پردازی خودکشیانگاره ←دشواری در تنظیم هیجان ←اضطرابی

(52/2=T ،025/0P< )یید شد.تأ 

ی مسیر برای زادرونبا توجه به شکل ضریب تعیین متغیرهای پنهان 

( و برای متغیر 375/0باالتر )دشواری در تنظیم هیجان از متوسط 

( است. همچنین، 242/0تر )یینپاپردازی خودکشی از متوسط انگاره

ی که نشان از برازش کل است 375/0، در پژوهش حاضر GOFمعیار 

 .قوی مدل پژوهش حاضر بود
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 گیریبحث و نتیجه

ی دلبستگی ناایمن و هاسبکبررسی رابطه  هدف با حاضر پژوهش

انگاره پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، 

. در این پژوهش نقش انجام شد انگاره پرداز خودکشیدر بیماران 

ی دلبستگی هاسبکی دشواری در تنظیم هیجان در رابطه بین اواسطه

نتایج مطالعه حاضر نشان یید شد. تأیمن و انگاره پردازی خودکشی ناا

داد که بین دشواری در تنظیم هیجان و انگاره پردازی خودکشی رابطه 

 همکاران، و گراتز) یهاپژوهشبا  راستاهموجود دارد. این یافته 

پیسانی،  ؛2012 همکاران، و ؛ راجپا2007نجمی و همکاران،  ؛2004

 ؛2013، 1ویمن، پترووا، اسچمیلک، گلدستون، ایکسیا و همکاران

؛ والویس و همکاران، 2013، 2میراندا، تسیپس، گاالگر و راجاپا

ارباخ، استوارت و  ؛2017میکائیلی، مولوی، عینی و تقوی،  ؛2015

بود. این یافته با توجه  (2019هاتکویچ و همکاران،  ؛2017، 3جانسون

 4مطابق با مدل گریه برای درد .استبه نظریات پیشین قابل تبیین 

 هاییتموقع به واکنش یک خودکشی( 2002 ویلیامز و ویلیامز،)

 آن حل به امیدی و فهمدیم را شکست فرد آن در که استزا استرس

گوتز، ماچاله، ماکیه، ماسترتون و ، فراستر، راسموسن)ندارد 

هیجانات  کهیهنگام افراد مدل، این از استفاده با ؛(2010 ، 5همکاران

 کهیهنگام و( پذیرش عدمپندارند )یم تحملیرقابلغ شدید را، منفی

 حل و هیجانات مناسب تنظیم برایشده ادراک راهبردهای فاقد

 .آورندیمبه خودکشی رو  هستند، پریشانی وضعیت

ی دشواری در اواسطهاز سوی دیگر، پژوهش حاضر به بررسی نقش 

ی دلبستگی ناایمن و انگاره هاسبکتنظیم هیجان در رابطه بین 

پردازی خودکشی پرداخت. بر اساس جستجوی پژوهشگر تنها مطالعه 

ی دشواری در اواسطه( به بررسی نقش 2018) گروتی و همکاران

پردازی ایمن و انگارهی دلبستگی ناهاسبکتنظیم هیجان در رابطه بین 

با پژوهش حاضر این نقش  راستاهمبود و  پرداخته خودکشی

 راستاهمیید کرده است. همچنین، نتایج پژوهش حاضر تأی را اواسطه

( بود. 2018( و تاتنل و همکاران)2017با مطالعات لوسکو و همکاران)

در تنظیم هیجان ی دشواری اواسطهاین پژوهشگران به بررسی نقش 

یمن و رفتار خودجرحی ناای دلبستگی هاسبکدر رابطه بین 

ی دشواری در تنظیم اواسطهو نتایج این مطالعات نقش  اندپرداخته

توان استنباط یمی اواسطهیید کرده بود. در تبیین این نقش تأهیجان را 

کرد که طبق نظریه دلبستگی، توانایی فرد در تنظیم هیجانات به 

 5نوزاد در اوایل زندگی مرتبط است. در طول  -یت رابطه والدکیف

ماه اول زندگی اگر مراقب اولیه منابع تنظیم هیجان خارجی را فراهم 

ی مراقبان در حاالت هیجانی و ذهنی هاپاسخکند، تعامالت هیجانی و 

یابد و توانایی شناسایی، نامیدن و تنظیم هیجانات نوزادان بازتاب می

یابد و کودک توانایی یمتیابی به بازنمایی درونی رشد از طریق دس

آورد. برعکس ی ذهنی خود و دیگران را به دست میهاحالتدرک 

نوزاد بازنمایی درونی سالمی را  -که رابطه دلبستگی والدیهنگام

ایجاد نکند، توانایی کودک در شناسایی و تفسیر حاالت ذهنی خود 

تنظیم هیجان،  مؤثرآن دسترسی به راهبردهای  تبعبهو دیگران و 

در  .(2004،  6فونگی، جرگلی، جوریست و تارگت) بیند.آسیب می

بازنمایی آن  ای یواقعی لبستگد چهره کی فقدانشرایط سخت روانی 

 شدتبهشود( یمی دلبستگی ناایمن دیده هاسبک)مانند آنچه در 

هیجانات  میتنظ به شتریب ازین به منجرترتیب ینابه و دیاافزیم احساسات

 آبشار هیجان مطابق با مدل .(2007میکولینسر و همکاران، شود )یم

 (9200 ؛ سلبی و همکاران،2008 ،7سلبی، آنستیس و جوینر)

 وضعیت یک و نشخوارها به منفی شدت هیجانات کهیهنگام

 هیجان تنظیم مؤثر راهبردهای در را نقصانی فزونی یابد، تحملیرقابلغ

 احساسات تنظیم راهبردهای به محدود دسترسی که این کندیم وارد

ی انگاره سوبهسوق دادن فرد  در هدفمند وجود رفتار عدم و

 خودکشی مؤثر است.

های این پژوهش، مطالعه مبتنی بر مقطعی، استفاده از از محدودیت

بود. لذا پیشنهاد  هادادهی آورجمعدهی در خودگزارشی هاپرسشنامه

های پژوهش حاضر در یک طرح طولی آزمون شوند، شود، یافتهمی

شود مدل مفروض در پژوهش حاضر در گروه یمپیشنهاد همچنین، 

اقدام کنندگان به خودکشی و جمعیت عمومی آزمون شود و به 

طور استفاده از ینهممقایسه مسیرها در این سه جمعیت پرداخته شود. 

ی پرسشنامه سبک دلبستگی با توجه به تنوع سنجش هانسخهسایر 

یک طرح تحقیق  شود. استفاده ازیمی متفاوت توصیه هاآزمونخرده 

تواند سیر تحول یمطولی با در نظر گرفتن متغیرهای مطالعه حاضر 

ساز ابتدایی را مورد آزمون ینهزمانگاره پردازی خودکشی از عوامل 

  قرار دهد.
 

1. Pisani, Wyman, Petrova, Schmeelk, Goldston, Xia, & Gould 

2. Miranda, Tsypes, Gallagher, & Rajappa 

3.
 
Auerbach, Stewart, & Johnson 

4. cry of pain 

5. Rasmussen, Fraser, Gotz, MacHale, Mackie, Masterton et al 

6. Fonagy, Gergely, Jurist & Target 

7. Selby, Anestis & Joiner 
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 اخالقی مالحظات

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالقی تماما در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان 

اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین 

همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش قرار گرفته بودند و 

پژوهش حاضر دارای  ضمناً نگاه داشته شد.ها محرمانه اطالعات آن

است که به تصویب کمیته  IR.NKHUMS.1398.001کد اخالق 

 اخالق دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی رسیده است.
 

 مالی حامی
 

های تامین مالی در از سازمان این تحقیق هیچ گونه کمک مالی

 .های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده استبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

 های پژوهشتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 .اندحاضر مشارکت داشته
 

 منافع تعارض
 

 .ندارد منافع تعارض مقاله این

 

 منابع

 احمدی و ینحس یدس سلیمی، علی؛ آشتیانی، فتحی جعفر؛ انیسی،

 مقیاس روایی و اعتبار ارزیابی(. 1388) .خدابخش نوده،

 ،(7) 1 ،نظامی طب مجله .سربازان در بک خودکشی افکار

37-33. 

 .هنجاریابی مقیباس دلببستگی بزرگبسال( 1379) .بشارت محمدعلی

 .گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران

 مقایسه (.1400زاده، توکل. )تقدیری، عزت؛ نریمانی، محمد و موسی

 تنظیم هایتکنیک و پیشرفت انگیزه بر مبتنی مدل اثربخشی

 به مبتال آموزاندانش در یادگیری خودتنظیمی بر هیجان

(، 1)11های یادگیری، یادگیری. مجله ناتوانی هایناتوانی

32-20         .[Doi: 10.22098/jld.2021.9344.1935] 

(. نقش 1397حیدری، فاضله؛ فالحی، وحید و حاجیلو، جلیل. )

بینی پیشهای دلبستگی در های فرزندپروری و سبکشیوه

شناسی ی روان. مجلهآموزان با مدرسهسازگاری دانش
 .138-151(،1) 7 مدرسه،

[Doi: 10.22098/jsp.2018.661] 
 

سازی معادالت (. مدل1396) .داوری، علی و رضازاده، آرش

انتشارات جهاد ، چاپ چهارم، PLSافزار ساختاری با نرم

 .دانشگاهی
بررسی (. 1389) .جمال ،شمس و آزاده، میرزایی؛ عزیزی، علیرضا

رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی 

مجله تحقیقات نظام سالمت  ،دانشجویان به سیگار
 .11 ،(1)13 ،حکیم

(. نقش 1393نریمانی، محمد؛ یوسفی، فاطمه و کاظمی، رضا. )

بینی بهزیستی های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیشسبک

ی مجلههای یادگیری. وانان مبتال به ناتوانیشناختی نوجروان
 . 125-142(، 4) 3های یادگیری، ناتوانی

 (. فراوانی1383و پناغی، لیلی. ) آموزدانشهمتی، ناصر؛ بدری، 

 دبیرستانی شهرستان آموزاندانش در خودکشی افکار

-86(، 2و  1)6 ،شناختی علوم هایتازهایالم.  استان آبدانان

79. 
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