
                    گزیدۀ 3  
  
 

 
تازههای علوم شناختی، سال 6، شمارۀ 1و2، 1383 

98

 
تغییرپذیری افکار خودکشی 

  
ـــه در زمینــۀ  بسـیاری از مطالعـاتی ک
اقدام به خودکشی انجام شدهاند، سعی در 
شناسایی عوامل خطر خودکشی داشتهاند، 
ــه افکـار  حال آنکه به پارامترهای مربوط ب
ـــدت وجــود و  خودکشـی مثـل قـوت، م
تغیـیرپذیـری ایـن افکـار تـا حـد زیـــادی 
بیتوجـهی شـــده اســت. جویــنر1 و راد2 
ــخصی را بیـن قـوت افکـار  همبستگی مش
ـــود  خودکشــی (بــه عنــوان شــدت وج
نشانههای خودکشی) و عوامل خطر شرح 
ــا  دادند. آنها دریافتند که قوت این افکار ب
تاریخچۀ اقدام به خودکشــی درگذشـته و 
تـالش بـــرای خودکشــی یــا اقــدام بــه 
خودکشی در آینده همبستگی دارد. آنــان 
همچنین نشان دادند که طول مدت وجود 
ــیز بـا تـالش بـرای خودکشـی  این افکار ن
رابطه دارد؛ یعنی طول مدت یــک بحـران 
ــهطور قـابل مالحظـهای بـرای  خودکشی ب
افـرادی کـه چندبـار اقـدام بـه خودکشــی 
ــیرپذیـری  کرده بودند، طوالنیتر بود. تغی
افکار خودکشــی، نـه تنـها هـر دو پـارامتر 
قوت و مدت افکار را دربرمیگیرد بلکــه 
شامل بیثباتی خلقی نیز میباشد. بیثباتی 
خلقی نتیجۀ حس فقدان کنترل بر زندگی 
است که این حس مستقیماً با افکار مرگ 
و برنامهریزی خودکشی همبســتگی دارد. 

در واقع شواهدی وجــود دارنـد کـه نشـانگر 
آن هسـتند کـه افـرادی کـه از نظـــر خلقــی 
بیثبـات3 هسـتند از خودکشـــی بــه عنــوان 
ــترل احساسـات متغیرشـان  وسیلهای برای کن

استفاده میکنند. 
بـر ایـن اسـاس مطالعـۀ دیـگری توســط 
جوینر و همکاران ترتیب داده شد که در آن 
ــارامتر فـوق و رابطـۀ آنـها بـا  به بررسی سه پ
ــیت بـا تمرکـز بـر  اقدام به خودکشی و جنس
تفاوتهای جنسیتی برجسته پرداختنــد. آنـها 
تعدادی از دانشــجویان رشـته روانشناسـی را 
توسـط غربـــالگری از طریــق BSS 4 (کــه 
ـــابیکننده  مقیاسـی 20 قسـمتی و خـود ارزی
است و وجود تمایالت خودکشی را ارزیابی 
ــود ارزیـابی  میکند) و 5SPS (که مقیاس خ
ــای  کنندۀ 36 قسمتی است و عقاید و رفتاره
مرتبـط بـا خطـر خودکشـــی را میســنجد)، 
انتخاب کردند. افـراد بـرای شـرکت در ایـن 
مطالعه، پاداش نــیز دریـافت میکردنـد. ایـن 
ــد، اول همـگی  مطالعه در دو مرحله انجام ش
افرادی که معیارهای  غربــالگری را داشـتند، 
ــاب  بدون توجه به اقدام قبلی خودکشی انتخ
شدند و در مرحلۀ بعدی مشــارکتکنندگان 
ــک یـا چنـد مرتبـه  آنهایی بودند که سابقۀ ی
ـــی داشــتند کــه توســط  اقـدام بـه خودکش
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ـــدند.  نفــر از ایــن افــراد وارد تحلیــل نــهایی ش
مشارکتکنندگان، این پرسشنامهها را برای مــدت 
ــان از روز  6 هفتـه، روزانـه و ترجیحـاً در یـک زم
تکمیل میکردند. نتیجه این شد که تغیــیرپذیـری 
ــگوییکنندۀ  زیاد افکار به طور معنیداری تنها پیش
اقدام قبلی به خودکشی بود. به عالوه، تغییرپذیری 
در افکار خودکشی در پیشگویی وجــود اقدامـات 

قبلی خودکشی در مردان با اهمیتتر بود. 
ــه پـارامتر  شاید این یافتهها به علت آن باشد ک
تغیـیرپذیـری در بـرگیرنـدۀ هـر دو پـارامتر دیــگر 
(شدت و مــدت) بـه عـالوه بیثبـاتی خلـق اسـت. 
رابطـۀ اقـدام بـه خودکشـی و تغیـیرپذیـری افکــار 
خودکشـی در مـردان مـهمتر بنظـر میرسـد ولــی 
نتایج به دست آمده تفـاوت معنـیداری را در ایـن 

مورد بین دو جنس نشان ندادند. 
ــامل  با اینحال میتوان گفت که قویترین ع
ــی خودکشـی همـان  پیشگویی کنندۀ اقدامات آت
تغییرپذیری افکــار خودکشـی میباشـد و ارتبـاط 
ــرد، مطـرح کننـدۀ آن اسـت کـه  آن با جنسیت م
ــه  سـطوح متغـیر افکـار خودکشـی، اقـدام آتـی ب

خودکشی را پیشگویی میکند. 
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