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چکیده

Abstract
Introduction: suicidal ideation are thoughts about
how to kill oneself, which can range from a detailed
plan to a fleeting consideration and does not include
the final act of killing oneself. This research was
aimed to investigating the effective factors of suicidal
ideation in soldiers and Determination their
preventive role.
Method: The current research is correlation research
and was conducted by structural equations modeling
method. The statistical population was whole of
Sepah-e-pasdaran soldiers in Tehran and Alborz that
520 people of they was selected by cluster random
sampling and responded to the scales.
Results: The direct and indirect effects of personality
traits and perceived social support on suicidal
ideation was significant in 0.01 and 0.05 level and the
direct effects of defense styles on suicidal ideation
was significant in 0.01 level.
Discussion: This model fitted the data and
hypothesized structural relationships was confirmed.
The observed variables had significant path
coefficient with its latent variables. This model can
be used for planning of psychological intervention
pattern with aim of prevention and control of suicidal
ideation in soldiers, so can be designed and
implemented a comprehensive program for screening
soldiers who are at risk of suicide or self-mutilation.
Keywords: defense styles, perceived social support,
personality traits, suicidal ideation

 افکهر خودکش ب بهورههی گفتن من شنود کن فنرد در منورد:مقدمه
 ک اه برنهم رینی دیینب بنرا خودکشن تنه ین،کشتن خودش دارد
 این.احسهس یهبل مالحظ را دربرم گیرد امه شهمل ایزام نههی نم شود
پژوه به هزف بررس عوامل مؤثر در افکهر خودکشن و تیینین ن ن
.پیشایر کججزه آنهه در سربههان انشهم گرفت
 پژوه حهضر ب روش همبستا اه نوع منز سنهه مینهد:روش
 جهمی آمهر شهمل سربههان ین واحنز نظنهم در.سهختهر انشهم شز
 نفنر اه آننهن بن طنور تینهدف540 استهن هه تهران و البنره بنود کن
.خوش ا انتخهب و پرسشجهم هه مورد نظر را تکمیل نمودنز
 تأثیرا مست یم و غیرمست یم ویژگ هه شخینیت و حمهینت:نتایج
 و0/05  و0/01 اجتمننهع ادرا شننزه بننر افکننهر خودکش ن در سنن
 میجنهدار0/01 همچجین تأثیر مست یم سب هه دفهع بر آن در س
.بود
 مز پنژوه بنه دادههنه بنراهش یهبنل یبنول داشنت و روابن:بحث
 متغیرهنه آشنکهر دارا ضنریس مسنیر.سهختهر مفروض تأییز شزنز
 اه این مز م توان ب مجظور.میجهدار به متغیرهه مکجون خود بودنز
طراح ی الاو مزاخل ا روان شجهخت به هنزف پیشنایر و مهنهر
افکهر خودکش در بین سربههان و همچجین طراحن و اجنرا برنهمن ا
جهمع ب مجظور غربهلار سربههان ک در مینرض آسنیس خودکشن ینه
.خودهن یرار دارنز استفهده کرد
 حمهینت اجتمنهع،  سب هنه دفنهع،  افکهر خودکش:کلید واژهها
 ویژگ هه شخییت،ادرا شزه
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نهننهی بننرا خودکشنن نمنن شننود (جیالتننو و را ،

مقدمه
هجاهم جهمی ا سهلم و متیهد خنواهیم داشنت کن

.)1999

افنننراد آن جهمیننن اه سنننالمت روان برخنننوردار و در

آمهر خودکش میمو به سهیر جرایم و آسیسهه ارتبهط

عرصنن هننه اجتمننهع فیننه بهشننجز .انکننهر کننردن

پیزا م کجز ،ب طور ک در میهن گروههه مبنتال بن

نهبسهمهن هه افراد جهمی امر نهدرسنت اسنت .بنرا

اعتیهد خودکش بیشتر دینزه من شنود .همچجنین در

اصالح این نهبسهمهن هه بهیز نخست علت آن را شجهخت

آسیسهه مربوط بن انحرافنه جسنمهن بن وینژه در

(اوبراین ،گریتل و میلن  .)2015 ،1انسنهن مضن رب،

میهن یربهنیهن اینن انحنراف خودکشن پزینزه شنهیی

اه هنر همنهن

است .در میهن بیمهران روانن بن وینژه افسنردگ هنه

افسرده و بحنرانهده عینر حهضنر ،بنی

دیار خود را درگینر سنؤا هنهی اسهسن من یهبنز.

شزیز نیی اغلس خودکش مسلل یهبنل تنوجه اسنت
5

م توان بر این نکت تأکیز کنرد کن ارهشنهه اسنهس و

(سولیوان ،آنست ،سیمون ،لو و دالبرگ  .)2015 ،طبب

بجیهن یکپهرچا شخییت سهلم هسنتجز .در ح ی نت،

گیارش سنههمهن بهزاشنت جهنهن در سنه  2014در

ارهش هه ،سههمهندهجزههه اصل اعمنه و رفتهرهنه

ایران تیزاد  138دانششو ایزام بن خودکشن کردننز.

شخییت رشزیهفت ب شمهر م روننز و سنالمت روان،

همچجین این سههمهن طبب بررس هه انشهم گرفتن اه

ب تردیز ،محیو چجین شخییت اسنت (کلنونیجارو

 41بیمهرستهن در ایران اعنالم کنرد کن بیشنتر افنراد

سراکیچ.)2016 ،2

ب وسیل میرف دارو ایزام ب خودکش کردهاننز و 45

گرچ خودکش احتمنه مهمتنرین میضنل در جهنهن

درصز مرد بودهانز (سههمهن بهزاشت جههن .)2012 ،

نبهشنز امننه آمهرهننهی کن اه سننو سننههمهن بهزاشننت

درصورت ک شخص ایزام ب خودکش نمهیز و موفنب

جههن و سههمهنهه بهزاشت کشورهه مجتشر م شود

ب عمل نشود ایزام و م تواننز پیهمنزهه مختلفن
پیهمنزهه

ناران جههن اه مینیان خودکشن جواننهن را افنیای

برا همهن فنرد داشنت بهشنز .درخینو

داده است .نظرین هنه روان شجهسن بن طنورکل بن

جسم ایزام ب خودکش  ،به توج ب این ک شنخص
ایزام بن اینن عمنل کنرده اسنت طبینه

عوامل روانن و فنرد توجن دارد و نظرین شنجهخت ،

اه چ طری

خودکش را نمونن ا اه رفتنهر حنل مسنلل من داننز

عوایس مختلفن را بن همنراه دارد (سنهنه و همکنهران،

(ههتون ،کومنهبال ،هنهو و سنهنزره .)2013 ،3بنر مبجنه

 .)2014مثال در صور استفهده اه یر

تیریف مرکی م هلینه انسنتیتو ملن بهزاشنت روانن

است شخص دچهر بیمهر هه متیزد گوارشن گنردد

آمریکه ،4خودکش تالش آگهههنن بن مجظنور خهتمن

ک مشبور است ته آخر عمنر بنه اینن بیمنهر دسنت و

دادن ب هنزگ شخی است ک شهیز اینن تنالش بن

پجش نرم کجز و یه درصورت ک ایزام ب خودکشن اه

بن شنکل احسهسن در فنرد

طریب خودسوه بهشز نیی عوایب مهنجز اه دست دادن

بمهنز (لیجنهرس .)2010 ،افکنهر خودکشن بن افکنهر و

هیبهی و میلولیت عضو را بن همنراه دارد .بن طنور

بهورههی گفت م شود ک فرد در مورد کشتن خودش

کل ایزام ب خودکش اه هر طری ن عواینس جسنم

ایزام تبزیل شود یه ف

دارد ،ک اه برنهم ریی دییب برا خودکشن تنه ین

خه

احسهس یهبل مالحظ را دربرم گیرد امه شنهمل اینزام

گرفت (ولف و همکهران.)2016 ،
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عوایس خنهنوادگ خودکشن من تنوان

این راسته توج ب گروههه سج ک در میرض خ نر

امه درخیو

گفننت همننهن ک ن یک ن اه اعضننه خننهنواده ایننزام ب ن

بیشننتر هسننتجز و خودکشنن در میننهن آنهننه رواج

خودکش م کجز ی یه بینز اه آن تنج

و اضن راب و

اختالف در خهنواده ب وجود من آینز همنین موضنوع

بیشتر نسبت ب سنهیر گنروههنه سنج دارد ،مثنل
نوجوانهن و جوانهن اهمیت هیهد دارد.

بهعث تشزیز اخنتالف در خنهنواده من گنردد کن اینن

پژوه هنه متینزد بنر ن ن

اختالف ممکن است مجشنر بن طنال شنود (آلمنهن و

خننهنوادگ و اجتمننهع ب ن عجننوان عوامننل همیجن سننهه

دنیس .)2014 ،اگر شخص ایزامکججزه یک اه والنزین

خودکش تأکیز داشت انز ک م تنوان بن اینن منوارد

بهشز در این شرای بهیز ب پیهمنزهه بن سرپرسنت و

اشهره کرد :ویژگ هه شخییت (موسنو  ،شنیخل و

ت

سرپرست شزن فرهنزان اشهره کرد ک اه پیهمزهه

متغینرهنه فنرد ،

رضهی  2015 ،استرود ،کرامنر ،گهردینه ،کروسنب و

احتمهل این موضوع م شود بن بیهکنهر کودکنهن و

هجزرسننون 2015 ،9و دراپیننو ،کننر و مننور،)2016 ،10

نوجوانهن ،پرخهشار و نهسههگهر  ،فرار اه مجی و افت

حمهیت اجتمهع ادرا شزه (نینر آبنهد و دبنهغ ،

تحییل اشهره کرد (بنن -افنریم ،واسنرمن ،واسنرمن و

 1393اکبنر هردخهنن و همکننهران 1394 ،مننیس،

سهکهلوفسنننک  .)2013 ،6یکن ن دیانننر اه پیهمنننزهه

به رد ،م و دورا  2016 ،و اسمیت ،ولنف-کنالر

خهنوادگ خودکش ترغیس سهیر اعضه برا اینزام بن

برین )2016 ،11و سب هه دفنهع (رحیمینهن بنوگر،

خودکش است .عالوه بر این ،چجین خنهنواده هنهی در

 1393پومپیل و همکهران 2006 ،12و ییدانشنجهس و

میهن فهمیل شرمجزه م شونز و انگ ینه برچسنس اینن

همکهران .)2016 ،به وجود این ،م هلیه انشهمشنزه در

موضوع برا همیش رو این خهنواده من مهننز .امنه اه

داخل بن بررسن راب ن هنه سنهده بنین متغیرهنه

عمزه ترین پیهمزهه اجتمهع خودکشن و اینزام بن

تأثیرگننرار اکتفننه کننرده و راب نن علمنن مسننت یم و

نههجشهر هه و انحرافه جهمی است .طبنب

آن ،افیای

یهعزه همهن اگر ی

عمل هیهد اتفه بیفتز یب خود را

اه دست م دهز و بنرا عمنوم منردم امنر عنهد و
طبیی تل

م گردد (سرت و همکهران.)2013 ،7

ب هر حه خودکش پیونزههی به متغیرهه اجتمهع

و

غیر مست یم این عوامل و نحنوه تنأثیر گنرار آنهنه بنر
خودکش چجزان روشن نیسنت .بررسن ویژگن هنه
شخییت و حمهیت اجتمهع ادرا شزه اه ی

سنو و

سب هه دفهع ب عجوان عوامنل تأثیرگنرار اه سنو
دیار ک در مورد افکهر خودکش ب کهر گرفت م شود

دارد ب طور ک اه شرای اجتمهع تأثیر من گینرد و

مویییت را برا پنژوه

شننرای اجتمننهع را نیننی تحننت تننأثیر یننرار من دهننز

چههر متغیر اسهس و مهم ب طور مرتب به هنم و اه

و همکهران .)2013،اراین راهکهرهنه مجهسنس

طریب مز سهختهر ک اه دییب ترین و پیچیزه تنرین

در بررس مشکال گروه هه در مینرض خ نر مثنل

روش هه م هلی در علوم رفتهر ب شمهر من رود ،در

میتننهدین و خننهنوادههننه آنهننه ،بیمننهران رواننن و

این موضوع حسهس مورد م هلی ینرار من گیرننز .بن

(پهو

خهنواده هه آنهه ،خهنواده هه نهبسهمهن و آموهش هنه

همین دلیل پژوه

فننرد در مواجه ن بننه تغییننرا اسهس ن روش هننهی

مز مفهوم پژوه

سودمجز خواهنز بنود (براسنو و کوشنجر .)2012 ،8در

است.

حهضنر فنراهم من آورد کن

حهضنر مفینز شنجهخت من شنود.
در شنکل  1نمنهی

داده شنزه
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حمایت خانواده

تمایل به مرگ
حمایت
اجتماعی

افکار
خودکشی

آمادگی خودکشی

حمایت دوستان
حمایت افراد مهم

تمایل به خودکشی
سبکهای

روانرنجورخویی

دفاعی

برونگرایی
گشودگی
ویژگی های
شخصیتی

رشدنایافته

رشدیافته

موافقبودن
باوجدانبودن

روان آزرده

شکل  - 1مدل ساختاری ویژگیهای شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراکشده با میانجیگری سبکهای دفاعی
در افکار خودکشی در سربازان

جهمی مه بی

اه هر همهن دیار نیههمجز انسنهنهنه

ابتزا فهرست اه یاهن نظهم تهی شز و سپس  4یاهن

سهلم ،متیهد  ،متیهل  ،پوینه ،پنرتالش و خنال اسنت.

نظهم ب طور تیهدف انتخهب و اه هر کزام  135نفنر

هننمخننهنوادههننه نیههمجننز اطالعننه چجزجهنب ن دربننهره

نمون گیر شز .حشم نمون اه کفهینت هم برخنوردار

ایزام کججزگهن خودکش هستجز ک اه این مجظر بنی

بننود هیننرا پیشننجههد شننزه اسننت ب ن اها هننر پننهرامتر

اه پی

ب نوع آموهش و تربیت فرهنزان جهمی توج و

برآوردشزه 5 ،نفر در نظر گرفت شود (کالینن)2015 ،

عجهیت داشت بهشجز و هم متولیهن نیروهه مسلم نینهه

ک به وجود  52پهرامتر یهبنل بنرآورد در اینن منز بن

عوامنل

 260نفر نیهه بود امه ب مجظور اعتبهریهب و هجشهرینهب

دارنز ک اطالعه ب روه و میتبر در خیو

مرتب ب خودکش داشنت بهشنجز تنه اه اینن طرینب،

ابیارهه پژوه

راهکهرهه عمل و وایی را استخراج کنرده و بن کنهر

انتخهب شزنز .برا اجرا پژوه

گیرنز .بجهبراین پژوه

حهضر ب مجظور بررس عوامنل

مؤثر در افکهر خودکش و تییین ن

پیشایر کججزه

ب یاهنهه مربوطن

مراجی ن شننز و پننس اه آشننجهی سننربههان بننه اهننزاف
پژوه  ،پرسشجهم هه توهینع شنز و بنرا پهسنخاوی
محزودیت همهن تییین نشز .ابیارهه عبهر بودنز اه:

آنهه انشهم گرفت.

پرسشنامه افکار خودکشی کی  :)BSSI( 13اینن

روش

پرسشجهم در سه  1961توس آرون ب

این پژوه

ب لحهظ هزف اه نوع کهربرد و ب لحنهظ

روش اه ننننوع پنننژوه هنننه همبسنننتا بن ن روش
منز سنهه مینهد
پننژوه

در جهمی مورد نظر تینزاد  540نفنر

سنهختهر بنود .جهمین آمنهر

حهضننر شننهمل تمننهم سننربههان مشننغو ب ن

خزمت دری

یاهننظهم بود ک  540نفنر اه آنهنه بن

روش تیهدف خوش ا انتخهب شزنز .بن طنور کن
فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

سهخت شنز

ک موارد اه یبیل آرهو مرگ ،تمهیل بن خودکشن
بنن صننور فیننه و نهفیننه  ،مننز و فراوان ن افکننهر
خودکش ن و میننیان آمننهدگ فننرد جهننت ایننزام بنن
خودکش را مورد سجش

یرار م دهنز .اینن م ینهس

دارا  19مهده (هر مهده شهمل س گوی ) و سن خنرده
م ینهس تمهینل بن منرگ ( 5سننوا )  ،آمنهدگ بننرا
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خودکش ( 7سوا ) ،و تمهیل ب خودکشن وایین (4
سوا ) است 5 .سؤا او ن ن

غربنهلار داشنت و 3

سؤا آخر مربوط م شنونز بن بههدارننزه هنهی بنرا
خودکش و یه کتمهن خودکش ک در هیچ ی

اه س

م

کرا ( )1992ضریس آلفه کرونبنهخ بنین ( 0/68

برا موافب بودن) ته ( 0/86برا روان آهرده گرای ) را
گیارش کرده انز .در پنژوه

گروسن ( )1377اعتبنهر

این آهمنون بنه اسنتفهده اه روش آهمنون -بنههآهمون در

عهمل فو محهسب نشزه انز .نمره گرار آن ب صور

مورد  208نفر اه دانشنشویهن بن فهصنل سن منهه بن

 0ته  2است .پهینهی ابنیار بنه اسنتفهده اه روش آلفنه

ترتیس 0/79 ،0/80 ،0/75 ،0/83و  0/79بنرا عوامنل

کرونبهخ ضرایس  0/87تنه  0/97و بنه اسنتفهده اه روش
آهمون – بههآهمون پهیهی آهمون  0/54ب دسنت آمنزه
است .همبستا میهن م یهس افکهر خودکش بن
سالمت عموم گلزبرگ  r= 0/76در سن
همبستا مینهن سنؤا
م یهس افسنردگ بن

بنه

 p=0/01و

غربنهلار اینن م ینهس بنه
 0/69در سن

 0/01میجنهدار

بود (انیس و همکهران .)1384 ،در این پژوه

مینیان

آلفه کرونبهخ  0/780ب دست آمز .در تحلیل عنهمل
مرتب دوم مییان آمهره خ دو میجنهدار بن دسنت آمنز
( )X2 =275/81 ،df =110 ،p=0/001کن بن دلینل
تأثیرپریر اه حشم نمون من تنوان اه آن صنرف نظنر
کرد (بنراون )2015 ،و همچجنین سنهیر شنهخصهنه
براهش اه م لوبیت برخوردار بودنز (،RMSEA=0/05
 .)GFI=0/92 ،CFI=0/94 ،NFI=0/93تمننننننننهم
سؤا

دارا بهر عهمل میجهدار به کل آهمون بودننز

همبستا خردهم یهس هه به یکنزیار پنهیین و بنه کنل

 C،A،O،E،Nب دست آمزه است .در پژوه

آت روه
اه 5

( )1386ضننریس آلفننه کرونبننهخ بننرا ه نر ی ن

خردهم یهس فو ب ترتینس 0/38 ،0/27 ،0/55 ،0/74
و  0/77بن دسننت آمننز (بن ن ننل اه فتحن آشننتیهن ،
 .)1388در این پژوه

مینیان آلفنه کرونبنهخ بنرا

عوامل اه  0/79ته  0/85ب دست آمز .در تحلیل عهمل
مرتب دوم مییان آمهره خ دو میجنهدار بن دسنت آمنز
( )X2 = 5947/27 ،df=1700 ،p=0/001ک م توان
اه آن صرف نظر کرد و همچجنین سنهیر شنهخصهنه
براهش اه م لوبیت برخوردار بودنز (RMSEA = 0/06

.)GFI=0/96 ، CFI = 0/97 ، NFI = 0/95 ،
تمهم سؤا

دارا بهر عهمل میجهدار به کل آهمون

بودنز همبستا خرده م یهس هه به یکزیار پهیین و بنه
کل م یهس به بود.
مقیاس چندکعدی حمایت اجتماع ادراکهدم:15
اینن م یننهس توسن هیمنت ،دالننم ،هیمننت و فننهرل

م یهس به بود.

16

مینیان حمهینت اجتمنهع

نسیی ه تیدیدنشرهییدم فییره کوتییام مییو

( )1988ب مجظور سنجش

ه صیت  :)NEO-FFI( NEOاین آهمنون در سنه

ادرا شزه افراد سهخت شزه است 12 .سنؤا دارد کن

کرا و کهسته 14تهی شز ک  5عهمنل

به طیف لیکر 7تهی اه کنهمال مخنهلفم ( )1تنه کنهمال

اصل شخییت را اننزاهه من گینرد و بنر اینن اسنهس

منننواف م ( )7نمنننرهگنننرار من ن شنننود و شنننهمل 3

ارهیهب جهمی اه شخییت را ارای م دهز .این آهمنون

خرده م یهس «حمهیت خهنواده»« ،حمهیت دوسنتهن» و

دارا  60گوی بوده و ب صور طیف لیکر 5تهی اه

«حمهیننت افننراد مهننم» اسننت .نتننهیو پننژوه

ادوارده

کهمال مخهلفم ( )1تنه کنهمال منواف م ( )5نمنرهگنرار

( )2004حمهیتکججزه سهختهر س عهمل م ینهس بنوده

 1986توس م

م شود ک برخ سؤا

آن میکوس اسنت .کهسنته و

و پهینننهی آن بننن روش آلفننننه کرونبننننهخ 0/619
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ب دستآمز .در ایران روای سنههه آن بن روش تحلینل

آلفه کلن در منردان دانشنشو ( )0/81و پنهیینتنرین

ع همل بررس شز و پهیهی آن ب روش آلفه کرونبنهخ

آلفه کل در دختران دان آموه ( )0/69مشنههزه شنز

برابنر بنه  0/88گنیارش شننز (رجبن و ههشنم شننی
شبهن  .)1390 ،در این پژوه
برا هر ی

(حیزر نسس .)1385 ،در این پژوه
کرونبهخ برا بنرا هنر ین

مییان آلفنه کرونبنهخ

اه خرده م یهس هنه اه  0/61تنه  0/70بن

مینیان آلفنه

اه سنب هنه دفنهع اه

 0/84ته  0/93ب دست آمز .در تحلینل عنهمل مرتبن

دست آمز .در تحلیل عنهمل مرتبن دوم مینیان آمنهره

دوم میننیان آمننهره خنن دو میجننهدار بنن دسننت آمننز

خن دو میجنهدار بن دسنت آمنز (،df =63 ،p=0/001

( ) X2 = 3205/74 ،df =634 ،p=0/001ک م توان

 )X2 = 29973/59ک م توان اه آن صرف نظر کرد و

اه آن صرف نظر کرد و همچجنین سنهیر شنهخصهنه

همچجننین سننهیر شننهخصهننه بننراهش اه م لوبیننت

براهش اه م لوبیت برخوردار بودننز (،RMSEA=0/07

برخننننننننننوردار بودنننننننننننز (،RMSEA=0/05

 .)GFI=0/95 ،CFI=0/97،NFI=0/99تمننهم سننؤا

 .)GFI=0/93 ،CFI=0/99،NFI=0/99تمننننننننهم

دارا بننهر عننهمل میجننهدار بننه کننل آهمننون بودنننز

سؤا

همبستا نمرا سب هه به یکنزیار پنهیین و بنه کنل

دارا بهر عهمل میجهدار به کل آهمون بودننز

م یهس به بود.

همبستا خردهم یهس هه به یکنزیار پنهیین و بنه کنل
م یهس به بود.
پرسشنامه سب

یافتهها

های دفاع  :)DSQ( 17پرسشجهم

برا توصنیف داده هنه اه مینهناین بن عجنوان شنهخص

سب هه دفهع ( )DSQک توسن سنن منهرتیج و

گرای

همکننهران ( )2004طراح ن و بننههنار شننزک رفتننهر

مرکی و انحراف استهنزارد ب عجنوان شنهخص

پراکجزگ استفهده شز .همچجین شهخص هه کشن و

دفهع را ب وسنیل ارهینهب تشربن مشنت ه هشنیهر

کشیزگ ب مجظور بررسن وضنییت توهینع نمنرا و

مکهنیسم هه دفهع در هنزگ روهمره منورد سنجش

نتهیو آهمون کولموگروف-اسنمیرنف تن نمونن ا بن

یرار م دهز .نمره گرار پرسشجهم ب صنور طینف

ییز تییین مشهبهت توهیع نمرا سنربههان بنه توهینع

لیکننر 9تننهی اسننت و ب ن هننر فننرد در س ن سننب

نرمه بررس شز .نتنهیو توصنیف در جنزو  1یهبنل

رشزیهفت  ،رشزنهیهفت و روانآهرده نمره تیلب م گیرد.

مشههزه است.

این ابیار در ایران اعتبهریهب شنزه اسنت کن بنه ترین

جدول  -1شاخصهای توصیفی و نرمالتی متغیرهای آشکار پژوهش
مارم مو

سطح

متغیرها

تعداد

میانگین

K-S

معناداری

حمایت خانوادم

4

9/80

3/05

0/46

0/11

0/25

0/09

حمایت دوستا

4

9/88

3/12

0/21

-0/09

0/27

0/12

حمایت افراد مهم

4

12/72

2/40

-0/61

1/58

0/24

0/08

روا رنیورخوی

12

25/84

4/99

-0/50

0/92

0/26

0/11

سؤال

انحراف

کی

کشیدگ

استاندارد
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کرو گرای

12

27/18

5/02

-0/23

0/51

0/28

0/14

گشودگ

12

26/51

5/28

-0/10

0/09

0/26

0/11

موافقکود

12

25/55

4/70

0/16

0/22

0/28

0/14

کاوجدا کود

12

25/22

4/58

0/12

0/99

0/16

0/06

سب

دفاع رهدنایافته

24

75/94

14/48

0/27

-0/11

0/23

0/08

سب

دفاع رهدیافته

8

24/84

3/87

0/06

0/28

0/19

0/07

سب

ردم

8

24/40

4/17

0/10

0/72

0/18

0/06

تمایل که مرگ

5

14/26

3/29

0/09

-0/36

0/15

0/06

مادگ کرای خودکش

7

18/17

4/10

0/19

0/31

0/14

0/05

تمایل که خودکش واقع

4

10/20

2/56

0/24

0/15

0/33

0/22

دفاع روا

طبننب جننزو  1در بننین متغیرهننه آشننکهر حمهیننت

نمرا افراد در این متغیر ب یکزیار نیدین

اجتمهع بیشترین میهناین متیلنب بن حمهینت افنراد

توج ب به تر بودن میهناین حمهیت افراد مهم نسنبت

مهم است و مینهناین دو متغینر آشنکهر دیانر تفنهو

ب سهیر مؤلف هنه حمهینت اجتمنهع و پنهیین بنودن

چجزان نزارنز .به توج ب تیزاد برابر سؤا

م تنوان

چجین پجزاشت ک حمهیت افراد مهم در بنین سنربههان

اسنت .بنه

مییان انحراف استهنزارد آن ،م توان نتیش گرفنت کن
نمون حهضر هما ب ی

انزاهه حمهیت افنراد مهنم را

اه اهمیت بیشنتر برخنوردار بنوده و آنهنه اینن گونن

بهاهمیت تل

حمهیت اجتمهع را بیشنتر حنس کنردهاننز .در مینهن

شننهخصهننه کشنن و کشننیزگ مربننوط بنن همنن

ویژگ هه شخییت میهناین بنرون گراین بیشنترین

متغیرهه آشکهر بین  -2و  2یرار دارد ک بیهنار عنزم

در

اه حنز توهینع نمنرا متغیرهنه اه توهینع

م زار را داشت ک به توج ب تینزاد برابنر سنؤا

انحراف بی

م کججز.

هر کزام اه ویژگ هه شخییت  ،نشهنار مییان بیشتر

نرمننه اسننت .همچجننین آمننهره آهمننون کولمننوگروف-

این ویژگ نسبت ب سهیر ویژگن هنه شخینیت در

اسمیرنف ت نمون ا در مورد تمهم متغیرهه آشکهر

بین افراد نمون است.

میجهدار نشزه است .م توان نتیشن گرفنت کن توهینع

بیشترین مییان انحنراف اسنتهنزارد مربنوط بن سنب

نمرا متغیرهنه آشنکهر پنژوه

دفهع رشزیهفت است و بیهنار اینن م لنس اسنت کن

نرمه  ،مشهبهت مجهسب دارد و مفروضن نرمنه بنودن

نمرا افنراد در اینن سنب

دفنهع دارا پراکجنزگ

هیهد بوده و افراد اه لحهظ مکهنیسمههی کن در اینن
سب

نسنبت بن توهینع

توهیع نمرا بریرار است .منهتریس همبسنتا مرتبن
صفر متغیرهه آشکهر در جزو  2گیارش شزه است.

ب کهر گرفت م شونز به یکزیار تفنهو هینهد

دارنننز .همچجننین کمتننرین میننیان انحننراف اسننتهنزارد
مربوط ب حمهیت افنراد مهنم اسنت و در واینع مینیان
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1/000

**0/442
1/000

0/063
**0/196
1/000

**-0/161
*-0/092
**0/258
1/000

**-0/241
**-0/126
**0/251
**0/665
1/000

**-0/148
-0/060
**0/226
**0/576
**0/694
1/000

**-0/151
-0/065
**0/212
**0/548
**0/589
**0/660
1/000

-0/043
0/017
**0/295
**0/598
**0/581
**0/567
**0/671

**-0/152
-0/042
**0/244
**0/246
**0/258
**0/243
**0/307

-0/066

0/020

-0/034

*-0/089

**-0/133

-0/079

-0/047

سبک دفاعی روانآزرده

**0/152

*0/088

0/013

**-0/113

**-0/183

**-0/119

**-0/132

-0/054

تمایل به مرگ

*0/106

0/049

-0/050

**-0/143

**-0/184

**-0/166

-0/059

-0/015

12

سبک دفاعی رشدیافته

0/021

11
**0/308

10

1/000

9
سبک دفاعی رشدنایافته

**0/394

8
باوجدانبودن

**-0/127

7
موافقبودن

**0/135

6
گشودگی

1/000

5
برونگرایی

**0/362

4
روانرنجورخویی

**0/494

3
حمایت افراد مهم

1/000

2
حمایت دوستان

**0/624

1
حمایت خانواده

1/000

متغیرها
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11

1/000
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جدول  -2ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای آشکار
12
13

**

-0/022

-0/016

0/017

-0/076

-0/033

-0/036

-0/039

-0/041

-0/008

**0/147

*0/089

**0/152

-0/015

-0/081

-0/028

0/010

-0/011

0/057

0/020

0/035

-0/018

0/020

0/072

**0/112

14

تمایل به خودکشی

**0/383

13

آمادگی خودکششی

1/000
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میجهدار در س

 * ،0/01میجهدار در س

0/05

طبب جزو  2همبستا مرتب صفر اغلس متغیرهنه

مز سهه میهد

آشکهر به یکنزیار میجنهدار بن دسنت آمنزه اسنت امنه

تیلور ،و وو ،)2012 ،18م توان گفت کن بنه توجن بن

همبستا متغیرهه آشکهر بیرون به یکزیار کمتنر اه

همبستا هنه بن دسنت آمنزه در جنزو  2مینیان

همبستا آنهه بنه متغیرهنه آشنکهر درونن اسنت .اه

چجزگهن در مورد متغیرهه آشکهر بیرون در

آنشهی ک هم خ

هم خ
این پژوه

چجزگهن ب عجوان همبستا بین

متغیرهه پنی بنین (بیرونن ) تیرینف شنزه اسنت و
حزایل بودن همخ

سهختهر ب شمهر م رود (وسنت،

حزایل است.شهخص هنه بنراهش منز و

مییان آنهه در جزو  3گیارش شزه است.

چجزگهن یکن اه مفروضن هنه
جدول  -3میزان شاخصهای برازش

X2

df

p

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

39421/35

119

0/001

0/071

0/99

0/98

0/98

0/99

0/97

0/94

به توج ب جزو  3مشههزه م شود ک مینیان آمنهره
خ دو در س

 0/01میجهدار ب دست آمزه اسنت امنه

شهخص براهنزگ تیزیل یهفت  )AGFI( 25نیدین
ی

هستجز .نکت دیار ایجک مال

بن
26

اطالعه آکهیی

ثهبت اطالعه آکهیین

27

( )CAICبن

اه آنشه ک این شهخص تحت تنأثیر حشنم نمونن ینرار

( )AICو مال

دارد میمو در نمون هه بیرگتر اه  250نفنر میجنهدار

دست آمزه در مز کمتر اه مییان آمهره هنه  AICو

ب دست م آیز ک من تنوان اه آن چشنمپوشن کنرد

 CAICمربوط ب مز اشبهع شزه 28و مز است ال

29

(کوران و همکهران.)2002 ،19

است .در نههینت من تنوان نتیشن گرفنت کن تمنهم
20

شهخصهه نیکوی اه م لوبیت خنوب برخوردارننز و

( )RMSEAکمتر اه  ،0/08ومییان آمهره هه شهخص

مز موردنظر به داده هه براهش دارد .تأثیرا مست یم،

22

غیرمسننت یم و کننل متغیرهننه در جننزو  4گننیارش

مییان آمهره ریش میهناین توان دوم خ نه ت رینس
براهنننزگ نننرم ،)NFI( 21شننهخص بننراهش افیایشن

( )IFIو شهخص بنراهش نسنب  )RFI( 23همان بنین

شزهانز.

 0/9و  1هستجز .شهخص نیکنوی براهننزگ ،)GFI( 24
جدول  -4تأثیرات مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مدل ساختاری
متغیر واکسته

متغیر مستقل

تأثیر مستقیم

تأثیر غیر مستقیم

تأثیر کل
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**0/35

*0/16

**0/51

*0/22

*0/27

**0/50

سب هه دفهع

**0/47

-

**0/47

ویژگ هه شخییت

**0/69

-

**0/69

**0/58

-

**0/58

ویژگ هه شخییت

افکار خودکش

حمهیت اجتمهع ادرا شزه
سب های دفاع

حمهیت اجتمهع ادرا شزه
** میجهدار در س

 * ،0/01میجهدار در س

0/05

بر اسهس جزو  4تأثیر مست یم ویژگ هه شخییت
و سب هه دفهع بر افکهر خودکش در سن

خودکش میجنهدار شنز .تنأثیر مسنت یم ویژگن هنه

0/01

شخییت و حمهیت اجتمهع ادرا شزه بر سب هنه

و تأثیر مست یم حمهیت اجتمهع ادرا شزه بنر آن در

 0/01میجهدار شنز .همچجنین تمنهم

س

 0/05میجهدار بود .عالوه بر این تأثیر غیرمست یم

ویژگ هه شخییت و حمهیت اجتمهع ادرا شزه به
 0/05بر افکنهر

میهنش گر سب هه دفهع در س

دفهع در س

تننأثیرا کننل در سن

 0/01میجننهدار شنزنز .میننیان

تأثیرا و ضرایس مسیر متغیرهه مز انزاهه گیر در
جزو  5گیارش شزهانز.

جدول  -5تأثیرات و ضرایب مسیر متغیرهای مدل اندازهگیری
متغیر مکنو
حمایت اجتماع

ویژگ های ه صیت

سب های دفاع

افکار خودکش

** میجهدار در س

ضریب مسیر

میذور همبستگ چندگانه

متغیر هکار
حمهیت خهنواده

**0/99

0/16

حمهیت دوستهن

**0/91

0/20

حمهیت افراد مهم

**0/99

0/26

روانرنشورخوی

**0/98

0/16

برونگرای

**0/91

0/19

گشودگ

**0/89

0/11

موافببودن

**0/87

0/12

بهوجزانبودن

**0/96

0/08

سب

رشزنهیهفت

**0/99

0/17

سب

رشزیهفت

**0/86

0/36

سب

روانآهرده

*0/20

0/24

تمهیل ب مرگ

**0/75

0/34

آمهدگ خودکشش

*0/36

0/29

تمهیل ب خودکش

**0/82

0/23

 * ،0/01میجهدار در س

0/05

بر اسنهس جنزو  ،5سنتون آخنر مشنرور همبسنتا

واریهنس تبینینشنزه هنر کنزام اه متغیرهنه مکجنون

چجزگهن ( )R2را نشهن م دهز ک بن عبنهرت مینیان

توسن متغیننر آشننکهر مربوطن اسننت .در مشمننوع 66
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درصز اه واریهنس ویژگ هه شخینیت  62 ،درصنز اه

متغیرهه آشکهر ب مییان مجهسب متغیرهنه مکجنون

واریهنس حمهینت اجتمنهع ادرا شنزه 77 ،درصنز اه

را اننزاههگیننر کننرده و شنهخصهننه مجهسننب بننرا

واریهنس سنب هنه دفنهع و  86درصنز اه وارینهنس

انزاهه گیر متغیرهه مکجون ب شمهر م رونز .ضرایس

افکهر خودکش توسن متغیرهنه آشکهرشنهن تبینین

در شکل  2یهبنل

م شود .تمنهم ضنرایس مسنیر در سن

 0/05و 0/01

استهنزاردشزه مسیر در مز پژوه
مشههزه است.

میجهدار ب دست آمزهانز و م توان نتیشن گرفنت کن
0/99

0/75

تمایل به مرگ

0/36

آمادگی خودکشی

افکار
خودکشی

0/82

تمایل به خودکشی

0/22

حمایت
اجتماعی

0/47

0/91
0/99

0/58

0/35
سبکهای
دفاعی

0/69
0/99
رشدنایافته

0/86
رشدیافته

0/20

حمایت خانواده
حمایت دوستان
حمایت افراد مهم

0/98

روانرنجورخویی

0/91

برونگرایی

0/89

ویژگی های
شخصیتی

گشودگی

0/87

موافقبودن

0/96

روانآزرده

باوجدانبودن

شکل  - 2ضرایب مسیر استانداردشده مدل ساختاری ویژگیهای شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراکشده با
میانجیگری سبکهای دفاعی در افکار خودکشی در سربازان

کسهن ک در طو هنزگ افکنهر خودکشن را تشربن

بحث و نتیجهگیری
مز پژوه

به داده هه تشرب ب دست آمزه بنراهش

یهبل یبول داشت و م هدیر شهخصهه براهش در حنز
مجهسب بود .یهفت او بینهنار میجنهدار تنأثیر کنل و
تأثیر مست یم حمهیت اجتمنهع ادرا شنزه بنر افکنهر
خودکش در س

 0/01و تأثیر غینر مسنت یم آن بنه

میهنش گر سب هه دفهع در س

 0/05بنود .در

مشموع  29درصز اه تغییرا افکنهر خودکشن توسن
حمهیت اجتمهع ادرا شزه تبیین شز .اینن یهفتن بنه
یهفت هه پژوه هه نیر آبنهد و دبنهغ (،)1393
اکبنننر هردخهنننن و همکنننهران ( ،)1394منننیس و
همکهران ( )2016و اسمیت و همکهران ( )2016همسو
بود.

م کججز میمو حمهینت کمتنر را اه سنو خنهنواده
احسهس م کججنز و اطالعنهت مبجن بنر نهرضنهیت اه
حمهیت اطرافیهن و گروه هه نیدین
همچجین کسهن ک ط ی

بن خنود دارننز.

دوره ب طور منزام دچنهر

افکننهر خودکش ن م ن شننونز اه کم ن هننه دوسننتهن،
آشننجهیهن و سننهیر بسننتاهن نهامیننز شننزه و خننود را در
میرض خ ر بیشنتر ینرار من دهجنز .نبنود حمهینت
اجتمهع ادرا شزه ی

عهمل خ ر بهل وه یهبل اصالح

بننرا خودکش ن در هنننزگ آیجننزه اسننت ( مننیس و
همکهران .)2016 ،یهفت هه نشهن م دهنز کن حمهینت
اجتمهع ادرا شزه در م هلیه طول ک بن بررسن
عوامل خ ر و محهفظتکججزه در مورد افکهر خودکشن
م پرداهنز ی

سههه مهم ب شمهر م آیز.
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یهفت دوم بیهنار میجهدار تأثیر کنل و تنأثیر مسنت یم

یهفت سوم بیهنار میجهدار تأثیر کل و تنأثیر مسنت یم

ویژگ هه شخینیت بنر افکنهر خودکشن در سن

سب هه دفهع بر افکنهر خودکشن در سن

 0/01و تننأثیر غیننر مسننت یم آن بننه میننهنش گننر

بود .در مشموع  23درصز اه تغییرا افکنهر خودکشن

سب هه دفهع در س

 0/05بنود .در مشمنوع 36

0/01

توس سب هنه دفنهع تبینین شنز .اینن یهفتن بنه

درصز اه تغییرا افکهر خودکش توسن ویژگن هنه

یهفتنن هننه پننژوه هننه رحیمیننهن بننوگر (،)1393

شخیننیت تبیننین شننز .ایننن یهفتنن بننه یهفتنن هننه

پومپیل و همکهران ( )2006و ییدانشجهس و همکهران

پژوه هنه موسنو و همکنهران ( ،)2015اسنترود و

( )2016همسو بود.

همکهران ( )2015و دراپیو و همکهران ( )2016همسنو

کهربرد مکهنیسم هنه دفنهع بن خنود خنود نشنهن

بود.

بیمهر نیست ،هیرا در بسیهر اه موایع مکهنیسم هنه

ویژگ برون گرای دارا اهمینت خهصن اسنت .افنراد

دفنهع ن شن حینهت در رفننهه روانن انسننهنهنه ایفننه

هم ابراه وجود کرده

م کججز .در وایع مکهنیسم هه دفهع شنکل اه رفتنهر

و دارا جرأ مجز هستجز و هیشهنخواه این افنراد

بهجشهر تل

م شونز ،مشروط ب این ک در کهربرد آنهه

بهعث م شنود تنه بیشنتر بن انشنهم فیهلیتهنه دسنت

هیهدهرو نشود .مکهنیسم هه روان امور اکتسهب ب

دارا این ویژگ در مویییتهه

شننزه و در نتیش ن هیشهنننه مثبننت

شمهر م آیجز ک برا جلوگیر اه تخریس و بن ارهش

بیشتر را تشرب کججز .در مورد گشودگ  ،افراد فهینز

شزن «من» ب کنهر من روننز .تکنرار منزاوم ،موجنس

این ویژگ نسبته ب روح بنوده و در برابنر تشربن هنه و

تبزیل آنهه ب عهد م شنود .مهنمتنرین ویژگن اینن

جمی ن تحری ن

انزیش هه جزیز م هومتر هستجز .اینن افنراد احتمنه
دارد در برابر نهکهم هه سر خم کرده و خنود را تسنلیم
شرای بزانجز هیرا برا رههی اه مشکال پنی

رو راه

حل هنه مختلنف را در نظنر نمن گیرننز (اسنترود و
همکننهران .)2015 ،افننراد کنن میننیان پننهییج اه بننه
وجننزانبننودن را دارا هسننتجز رفتهرهننهی مبجنن بننر
ب ع یزه بودن ب تواننهی هنه و احسنهس شهیسنتا را
بروه م دهجز و در نتیش پرخهشنار و عینبهنیت در
این افراد بن مینیان بیشنتر مشنههزه من شنود .امنه
موافب بودن نیی در موضوع حهضر تشل من یهبنز ،هینرا
مههر هه و تواننهی هنهی کن نشنه گرفتن اه هنوش
هیشهن هستجز نیی کهرکردههی مشهب به ویژگ موافب
بننودن دارنننز و نیههمجننز همراه ن فننرد بننه سننهیرین و
سههگهر او به آنههست (دراپیو و همکهران.)2016 ،

فصلنامه روانشناسی نظامی دوره  ،7شماره  ،25بهار 1395

مکهنیسننمهننه کننهربرد نهخودآگهههننن آنهننه اه سننو
انسهن ههست ،ک ب مجظور حفظ تیهد روانن صنور
م گیرد .افراد به ب کهر بنردن مکهنیسنم هنه دفنهع ،
مسهیل و مشکال خود را حل نم کججز ،بلک صرفه ب
تحریف آنهنه و در واینع تحرینف واییینت من پرداهننز
(پومپیل و همکهران .)2006 ،هر چجنز مکهنیسنمهنه
دفهع را م توان ب تجههی نیی ب کهر برد ولن اغلنس
افراد ،ترکیب اه آنهه را ب کنهر من برننز .هجانهم کن
یزر ان به به شرای دشوار و تج ها م نزور نبهشنز
افراد ب مکهنیسم ههی رو م آورنز ک بنی

اه آنکن

کمکشهن کجز شرای را دشوارتر م سههد.
یو ترین و مهمترین مسیر اه حمهیت افراد مهم شروع
شزه و در ادام ب سب هه دفهع و سپس ب متغینر
آشکهر تمهیل ب خودکشن در افکنهر خودکشن خنتم
م شود .به می وف کردن توجن وینژه بن اینن مسنیر

مدل ساختاری ویژگیهای شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراکشده با میانجیگری سبکهای دفاعی … 33
26- Akaike Information Criterion
27- Consistent Akaike Information
Criterion
28- Saturated model
29- Independence model

م توان ایزامه یهبل توجه را در پیشنایر اه افکنهر
خودکش در سربههان انشهم داد .محنزودیت در تیمنیم
نتهیو ب سهیر جوامع سربههان و دیار یاهنهه نظنهم
کشننور و بننراهش مننز هننه متفننهو بننه دادههننه
بن دسنتآمنزه را من تنوان اه جملن محنزودیتهننه
پژوه

نهم برد ک پیشجههد م شنود اینن منز را در

سهیر بخ هه نیروهه مسل بررس کرد و سنرانشهم
برا تفسیر مز ابتزا مبهن نظنر را لحنهظ کنرد .در
پهیهن پیشجههد م شود اه این مز ب مجظور طراحن و
برنهم ریی ی

الاو مزاخل ا روانشجهخت به هزف

پیشنایر و مهنهر افکننهر خودکشن در بنین سننربههان
استفهده شود.
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