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 چکیده 
زای   آسیب  تجارب  ساختاری  رابطه  تحلیل  هدف  با  حاضر  پژوهش 

تاریک شخصیت با افکار خودکشی    دوران کودکی، دلبستگی و صفارت

در مردان شهر بندرعباس انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع  

نفر    256مدل سازی معادالت ساختاری بود. نمونه این پژوهش شامل  

از مردان شهر بندرعباس که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب  

و   آزاریشدند  کودک  مقیاس  و    (CAS)  پرسشنامه  محمدخانی 

  ( DPTQ)پرسشنامه ویژگی های تاریک شخصیت(،  1378) مکارانه

  پرسشنامه مقیاس اندیشه پردازی (، 2008) هیلبیگ و زتلر موشاگن،

بکخود )BSSI)  کشی  و  1979(  دلبستگی  (  سبک  پرسشنامه 

را تکمیل کردند. داده ها  (  1990)  (RAAS)  بزرگسال کولینز و رید

مورد تجزیه و تحلیل قرار   با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری

Abstract 

The aim of this study was to analyze the structural 

relationship between traumatic childhood 

experiences, attachment and dark personality 

disorder with suicidal ideation in men in Bandar 

Abbas. The present study was a descriptive model 

of structural equation modeling. The sample of this 

study includes 256 men in Bandar Abbas who were 

selected by purposive sampling and Child Abuse 

Scale Questionnaire (CAS) Mohammadkhani et al. 

(1999), Dark Personality Traits Questionnaire 

(DPTQ) Mushagen, Hilbig and Zetler (2008), They 

completed the Beck Suicide Thought Scale (BSSI) 

Questionnaire (1979) and the Collins and Reed 
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زای دوران  بگرفتند.نتایج نشان داد که افکار خودکشی با تجارب آسی

  ( p<0/01)با دلبستگی به طور منفی    (p<0/01)کودکی به طور مثبت  

مثبت   به طور  تاریک شخصیت  با صفات  معنی    (p<0/01)و  رابطه 

  فهومی توان نتیجه گرفت که مدل مها می بر اساس یافتهداری دارد. 

بر رابطه  های پژوهش مبنی    و یافته  از برازش خوبی برخوردار است

زای دوران کودکی و دلبستگی    افکار خودکشی برمبنای تجارب آسیب

شخصیت   تاریک  تلویحاتو  می   کاربردی  دارای  روانشناسان    برای 

 باشد. 

کلیدیواژه کودکی،    : های  دوران  تجارب  خودکشی،  افکار 

 .شخصیتدلبستگی، صفات تاریک 

 

Adult Attachment Style Questionnaire (RAAS) 

(1990). The data were analyzed using structural 

equation modeling. The results showed that 

suicidal ideation was positively associated with 

childhood experiences (p<0.01) with negative 

attachment (p<0.01) and It has a positive 

relationship (p<0.01) with dark personality traits. 

Based on the findings, it can be concluded that the 

conceptual model has a good fit and the research 

findings on the relationship between suicidal 

ideation based on traumatic childhood experiences 

and attachment and dark personality have practical 

implications for psychologists. 

Keywords: Suicidal ideation, Childhood 

experiences, Attachment, Dark personality 

traits. 

 1401 دخردا پذیرش:       1401 فروردین دریافت :    پژوهشی  نوع مقاله :

 

 مقدمه 
 24  تا  10  افراد  در  میر  و  مرگ  اصلی  علت  دومین  زیرا  است،  جوانان  در  عمومی  سالمت  نگرانیهای  مهمترین  از  یکی  خودکشی

  و  افکار   که  است  داده   نشان  خودکشی  توسط  مرگ  خطر  عوامل  بررسی  مورد در  شده   انجام  تحقیقات(.  2019  هرون،)  است  ساله

  شده   شناسایی  های  بینی  پیش  ترین   قوی  از  گذشته،  در  خودکشی   به  اقدام  و  خودکشی  افکار  مانند  ،(STB)  خودکشی  رفتار

  همکاران،  و  بادل -پاریس  مندیزابال،-میراندا  رومرو، -لوکاس  کاستلوی،)  است  آن  تکمیل  و  آینده   در  خودکشی  به  اقدام  برای

 (. 2016 همکاران، و  فوکس کلیمن، ریبریو، فرانکلین،  بنتلی، ؛2017

.  است  کودکی  دوران  ترومای   خودکشی   مورد  در  پردازی  اندیشه  و   کشی   خود  کننده   بینی   پیش  مهم   بسیار  متغیرهای   از   یکی

 گرفته   قرار  حمایت  مورد  زندگی  طول  در  اختالالت  اصلی  کننده   بینی   پیش   عنوان  تجارب آسیب زای دوران کودکی به  تاثیر

 طور   به  شواهد  و(  2019  ،2بیلیوکس  و  گریفز،  کیرکابورون،  ،2010  همکاران،  و  سامپسون  گروبر،  گرین،  الفین،  مک  کسلر،)  است

  و  لی  لی،  کیم،   روه،   جئون،)  است  کودکی   دوران  ترومای  دارای  افراد  در  خودکشی   ایده  احتمال  افزایش   از  حاکی  پی   در  پی

  متحده   یاالت  ادر  طولی  مطالعه  یک   مثال،   عنوان  به(.  2018  ، 3یانگ  و  الرسون  گی،  باکسا،  لنش،  نوله،  -کلمنتز  ؛   2009  همکاران،

  تامپسون، )  دهد  می  افزایش  را  بزرگسالی  در  خودکشی  اندیشه  احتمال  کودکی  دوران  نامطلوب  تجارب  تجمع  که  داد  نشان  آمریکا

  های   ایده  و  کودکی  دوران  های  آسیب  تجربیات  بین  رابطه  های  پیچیدگی  به  مربوط  های  مکانیسم(.  2019  ،4المیس  کینگره،

تراکم تجارب نامطلوب دوران کودکی احتمال اندیشه پردازی .  کند  می   جلب  خود  به  بیشتر  را  پژوهشگران  توجه  خودکشی،

( و احتمال اقدام به خودکشی در دوران نوجوانی یا  2019و همکاران،    )تامپسون  خودکشی در بزرگساالن را افزایش می دهد 

بزرگسالی در میان افرادی که بدرفتاری دوران کودکی را تجربه کرده بودند چهار برابر بیشتر از کسانی است که کودک آزاری 

 (.1999)براون و همکاران،  را تجربه نکرده بودند

  رفتارهای  دادن  نشان  مستعد  بیولوژیکی  نظر  از  ها  دکشی سبک دلبستگی افراد است. انسانیکی دیگر از عوامل مرتبط با افکار خو

  به   دلبستگی  رفتارهای   دهد   می  افزایش  نیاز  یا  استرس  مواقع  در   را  ما  امنیت  احساس  که  هستند  فردی  بین  اعمال   دلبستگی،
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  آمریکا،  پزشکی   روان  انجمن)  هستند   متکی   بزرگسال  مراقبان  به  بقا   برای  نوزادان  که   زمانی   است،   رایج  کودکی   دوران  در   ویژه

  رشد  های  زمینه  در  و  شوند  می  وابسته  ایمن  طور  به  کودکان  شود،  داده   پاسخ  مناسب  و  مداوم  طور  به  که  هنگامی(.  2013

  تجربه   را  آزاردهنده  یا   متناقض   حساس،  غیر  فرزندپروری  که  کسانی  حال،   این   با  کنند  می  رشد   فیزیکی  و  اجتماعی   عاطفی، 

  بینی  پیش  غیرقابل  دیگران  که  میکنند  درونی  را  باورها  این  و  میکنند  ایجاد  را  ناایمن  دلبستگی  سبک  زیاد  احتمال  به  میکنند،

  می  عمل  آینده  روابط  برای  طرحی  عنوان  به  اولیه  تجربیات  این(.  2021  پرت،  دانکوه،  بری،  گرین،)  هستند  اعتماد  غیرقابل  و

 بسیاری (. 2020ورونسون، فاضل )  شود تبدیل  بزرگساالن عاشقانه  روابط زمینه در روابط  از مشابهی  الگوهای به تواند  می   و  کند

 رابطه (  2019  ،  اوکانر  و  گری زورتیا،  ،2020،  دانیل  پرت،  ؛2018  آدام،  دانکوه،.  جسیکا  گرین، ؛2020.  کاترین  بری،)  مطالعات  از

  در  ایمن  نا   دلبستگی  وجود  تحقیقات  این  اساس   بر  اند،   کرده  بررسی  را  خودکشی  رفتارهای   و  افکار  و   بزرگساالن  دلبستگی  بین

  رفتارهای  بروز  در   که  است  مهم   متغیرهای   از   یکی   کودکی،   دوران  بد  تجربیات  افراد،  شخصیتی های   ویژگی   تواند،   می   بزرگسالی

   (.2019 همکاران، و زورتیا ؛2020همکاران،  و بری) دارد تاثیر خودکشی

  می  گرفته نظر برای افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در   مهم خطر یکی دیگر از عوامل عامل عنوان به شخصیت اختالالت 

  است  سرپایی  بیماران  در  درصد  12  تقریباً  و  بیمارستان  در  بستری  بیماران  در  ها  خودکشی  از  درصد  15  حدود  مشخصه  که  شود

  اقدام   مانند   خودکشی   با  مرتبط  رفتاری  مشکالت  و   خودکشی  در  مهمی   نقش  شخصیت  اگرچه(.  2020،  جهانی   بهداشت  سازمان)

  های  ویژگی   بین  ارتباط  مطالعات   این   از  بسیاری  و   هستند   متعددی   های  محدودیت   دارای  قبلی  مطالعات   اما   دارد   خودکشی  به

  بررسی   خاص  گروه   یا   و  مرزی  شخصیت  مضطرب،  افسرده،  بیماران مانند  خاص،  گروه  زیر  یک  در  را  خودکشی  خطر  و  شخصیتی

  کننده  تعیین  عنوان  به  که  اصلی  عوامل   از  یکی   . (2021،  اورسانو  کسلر،   وین،   فولرتون،  جورج،  دمپسی،   ناک،  کی  نایفه، )   اند  کرده

  پنهان  شخصیت  عامل  در  که  است  فرد  رفتار  و  خوی  و  خلق  شود،  می  گرفته  نظر  در  شخصیت  اختالالت  انواع  از  یک  هر  موقعیت

 پریشی   روان  خودشیفتگی،  یعنی)  تاریک  صفات  (1399  قوام،  ابراهیمی)  میکند  پیدا  بروز  آشکار  یا  نهان  صورت  به  فرد(  تاریک)

 مربوط  تواند  می  دلبستگی  سبک  که  است  توجه  شایان.    شود  می  یافت  ناایمن  دلبستگی  سبک  با   افرادی  در  نیز(  ماکیاولیسم  و

  تاریک گانه سه بررسی به اخیر مطالعه  یک ( .1399قوما،  ابراهیمی)  باشد مضطرب و  اجتنابی  انواع ویژه، به  تاریک، شخصیت به

  ترسناک  و ایمن دلبستگی با  ماکیاولیسم  که  میدهد  نشان نتایج   دلبستگی الگوهای  و است پرداخته  والدین از مراقبت کیفیت و

 می   مشخص  اجتناب  و  اضطراب   با  ناایمن  های  دلبستگی  .(2020  ،گلوک)  دارد  مثبت  رابطه  اجتنابی  دلبستگی  با  روانپریشی  و

  گرفتن  کم  دست  و  فردی  بین  تهدیدات  حد  از  بیش  تخمین  شده،  درک  طرد  به  تر  قوی  واکنشهای  با  دلبستگی  اضطراب.  شود

 دارای   که  افرادی.  (2021  پرت،   دانکوه،   بری،   گرین، )  است  مرتبط  تعارض   یا  انتقاد   به  پاسخ  در  بیشتر  ناراحتی  و   شریک،   تعهد

 جلوگیری  برای  که  دهند   می  انجام   را  رفتاری  زیاد  احتمال  به  و   هستند  حساس   نیز  فردی  بین  طرد  به   نسبت  هستند،  خودشیفتگی

  با  ماکیاولیسم(.  2020گلوک،)  است  نامشخص  دلبستگی  اضطراب  و  خودشیفتگی  بین  رابطه  رو،  این  از.  است  رابطه  فروپاشی  از

  روابط   هستند،   باال  ماکیاولیسم  در  که   کسانی   رو  این   از.  است  مرتبط   دیگران  دستکاری  به  اعتقاد   و  انسانیت  به  ایمان  فقدان

 خودمحور   و   بیرحمانه  رفتار  و  رابطه  انحصار   کاهش  با   روانپریشی.  دهند  می  ترجیح  را  رابطه  تعهد   پایین  سطوح  و   جدا  عاطفی 

 نشان   را  دلبستگی  از  اجتناب  هستند،   پریشی  روان  و  ماکیاولیسم  دارای  که  افرادی  که  شود  می  بینی   پیش  بنابراین،.  است  مرتبط

  برنادت،  ویلسون،.  دیوید  ویلکس،  استوارت.  جو-امی   فیپس،.  علیشاه  آیرین،.  لورن  دیویدسون،.  شارلوت  بنت،.  گیل  برویر،)   میدهند

2018) 

  این   به  توجه  با  دارد،  وجود  خودکشی  برای  نیز  شخصیتی  های   ویژگی  مانند  کننده  کمک  مختلف  عوامل  شد  گفته  که  همانطور

می    عواملی مثل تجارب آسیب زای دوران کودکی، سبک های دلبستگی و صفات تاریک شخصیت  که  گفت  توان  می  آیا  موضوع

 پرداخته   موضوع  از  بعد   این  به  شده  انجام  تحقیقات  در  تاکنون  اینکه  دلیل   به  ؟ کند  نقش  ایفای  توانند در ارتباط با افکار خودکشی، 
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 سبک   و  خودکشی  بین  رابطه  بررسی  جهت  از  نوین  تحقیق  حاضر  پژوهش  دارد،  وجود  زمینه  این  در  نامشخصی  نتایج  و  نشده

   .باشد   می افراد شخصیت و صفات تاریک دلبستگی

 

 روش  

کلیه مردان  پژوهش حاضر شامل  بود. جامعه آماری    ساختاریروش پژوهش حاضر، از نوع طرح های همبستگی مبتنی بر روابط  

نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مالک    256از بین آنها    انتخاب شدند.  1400در سال  که    بود شهر بندرعباس  

خروج شامل داده    سال به باال، باسواد بودن، رضایت آگاهانه، سالمت افراد بود. مالک های  18ورود شامل داشتن حداقل سن  

اطالعات صورت   ها مبنی بر محرمانه ماندن  بخشی به آزمودنی  اطمینانهای مفقودی زیاد، عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه بود.  

از شرکت به  گرفت و  با صداقت  بود و جهت تکمیل  کنندگان خواسته شد که  انفرادی  اجرا به صورت  پاسخ دهند.    سؤاالت 

اس    توصیفی، با کمک نرم افزار  آمار  شناختی و   های جمعیت  وجود نداشت. جهت بررسی ویژگی  ها محدودیت زمانی   پرسشنامه

های آماری    های توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده  شاخصپی اس اس  

 شد. استفاده  8/8 رم افزار آماری لیزرل ورژن با استفاده از ن مدل سازیروش آماری  پژوهش از های جهت بررسی فرضیه

 

 سنجش ابزار

توان از    یم  یبه منظور سنجش کودک آزار (:  1378)   محمدخانی و همکاران(  CAS)  1پرسشنامه مقیاس کودک آزاری

سؤال    25  یپرسشنامه دارا   نیشده است، استفاده کرد. ا  یطراح   1387در سال    یپروانه محمدخان  لهیکه به وس   یپرسشنامه ا

  ،یتوجهیب   ای غفلت    ،یجنس  یآزارکودک  ،یجسم  یآزاراز ابعاد مختلف )کودک  یآزارکودک  یخودگزارش  یابیبوده و هدف آن ارز

انجام می شود.    خیلی زیاد(   5  –خیلی کم    1از  )  ( است.. نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرتیعاطف  یآزارو کودک  هیءتغذسو

کودک آزاری جسمی ، کودک آزاری جنسی ، غفلت یا بی توجهی، سوء تغذیه و کودک آزاری بعد   پنجپرسشنامه کودک آزاری  

  69پایایی ای پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرانباخ برای بعد کودک آزاری جسمی )بررسی می کند. عاطفی 

درصد   80درصد( و کل پرسشنامه    77درصد( سوء تغذیه )  70درصد( غفلت یا بی توجهی )  72درصد( کودک آزاری جنسی )

تائید کرده    87/0( نیز روائی و پایایی این پرسشنامه را در پژوهش خود  1394)  را برآورد کرده است. رستمی و سعادتی و قزلسفو

 بود. 83/0میزان آلفای کرونباخ پژوهش  . اند

با گسترش و ادامه تحقیقات    :(  2008) 3موشاگن ، هیلبیگ و زتلر  2(DPTQ)ک شخصیتپرسشنامه ویژگی های تاری

( و مدل  2008)  قبلی مبتنی بر نظریه سه ویژگی تاریک شخصیت و با بسط پرسشنامه پنج عاملی موشاگن، هیلبیگ و زتلر

ویژگی را مورد سنجش قرار میدهد.    9گویه می باشد که    93ساخته شد که دارای    (2007،  4پرسشنامه هگزاکو )اشتون، لی

منفعت طلبی    ، سادیسم  ،سایکوپاتی   ، حق روانی   ، خود شیفتگی  ، بی اخالقی   ، ماکیاولیسم  ، ویژگی عبارتند از؛ خودخواهی  9این  

کامال مخالفم تا کامال موافقم و  )  و پنج درجه ای که از  . نمره گذاری پرسشنامه به شیوه لیکرتمی باشد  ،و کینه توزی  ،شخصی

( مورد بررسی قرار گرفته  1399( نمره گذاری شده است. روائی و پایائی این پرسشنامه توسط ابراهیمی قوام )5تا    1به ترتیب  

محاسبه شد که نشان از  درصد   93سوالی    82است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ضریب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه  

 بود. 92/0میزان آلفای کرونباخ پژوهش . (1399)ابراهیمی قوام، هماهنگی درونی مناسب سوال ها داشت 

 
1 Child Abuse Scale 
2 Dark Personality Traits Questionnaire 
3 Moshage, Hilbig, & Zettler  
4 Ashton, Lee 
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  یافکار خودکش  اسی)مق  بک  یخودکش  یپرداز  شهیاند  اسیمق:  (SBBI)5خود کشی بک  مقیاس اندیشه پردازی  پرسشنامه

 ی پرسشنامه خودگزارش  ک( این مقیاس ی1979،  6)بک، کواکس، ویسمن شدساخته    بک  نیتوسط آرن تمک  1979بک( در سال  

شده است.   هیته  یبه خودکش  داماق  یبرا  یزیشدن نگرش ها و طرح ر  یریو اندازه گ  یاست که به منظور آشکار ساز  یسوال  19

خودکش  اسیمق مق  3  یدارا  یافکار  مردن  لیم)مولفه(    اسیخرده  دارا  ی خودکش،  منفعل  یخودکش  ،به    .باشد   یم  یفعال 

  یآلفا  بی( به روش محاسبه ضر1991) 7ریبک و است  پایائی این مقیاس را(. 1393خشکناب و مدبر،    یفالح   ، یکاظم  ،یمی)ابراه

 ی و احمد  ی میسل  ، یانیآشت  ی فتح  ، یسیان  گزارش نمودند..  54/0  و با استفاده از روش آزمون بازآزمون  97/0تا    87/0کرونباخ  

  بود.  87/0. میزان آلفای کرونباخ پژوهش گزارش نمودند 95/0کرونباخ  یرا با استفاده از روش آلفا اسیمق نیا یی ای ( پا1384)

های   این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارت  8  (1990:)( RAASد )پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و ری

 18دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر    ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط

نمره گذاری شده است. این پرسشنامه  (  5تا1)و از    )کامال مخالفم تا کامال موافقم(لیکرت که از    بر اساس طیف  سوال می باشد که

ترس  ،  اضطراب  ،نزدیک بودن  ،وابستگی:  عبارتند از  که  می باشد را مورد بررسی قرار می دهد  ( سوال  6)   ر بعد شاملهسه بعد که  

های نزدیک بودن،    نشان دادند که زیر مقیاس  (1380پاکدامن )  ، به نقل از(1990)  کولینز و رید  را می سنجد.،  از داشتن رابطه

پا  8ماه و حتی در طول    2وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی   یدار ماندند و در مورد قابلیت اعتماد مقیاس دلبستگی  ماه 

است آزمون از اعتبار   80/0بزرگسال کولینز و رید با توجه به این که مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی با بیش از  

از سوی دیگر پاکدامن،  باالیی برخوردار است.  پژوهش  از (  1380)  در  استفاده  با  آزمون  اعتبار  آزمودن مجدد بصورت    میزان 

. نتایج حاصل از دویار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر  همبستگی بین این دو اجرا مشخص شده است

 بود.  73/0میزان آلفای کرونباخ در این مطالعه برای کل مقیاس    اعتبار است.دارای    95/0بیانگر آن بود که این آزمون در سطح  

 

 یافته ها 

درصد(   6/42نفر )  109سال ،  25تا  20درصد( در محدوده سنی  3/22نفر ) 57نفر بود . 256نمونه آماری تحقیق در مجموع 

نفر    17سال و باالتر بودند. همچنین از مجموع شرکت کنندگان    36درصد(    2/35نفر )  90سال و    35تا    26در محدوده سنی  

 2/24نفر )  62درصد( کارشناسی و    9/60نفر )  156( تحصیالت فوق دیپلم،  درصد  2/8نفر )  21درصد( تحصیالت دیپلم،    66)

 درصد( ارشد و باالتر بودند.  

همانطور که مشاهده می شود، میانگین نمرات  ، آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.1در جدول شماره 

 ( 77/34)  (، تجارب آسیب زای دوران کودکی25/52متغیرهای دلبستگی)( نسبت به  06/215)   مربوط به صفات تاریک شخصیت

 باالتر است.    (10/4و افکار خودکشی )

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد پژوهش   -1 جدول

 انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 11/15 77/34 دوران کودکی   تجارب آسیب زای

 69/5 55/52 دلبستگی

 48/33 06/215 شخصیتصفات تاریک  

 
5 The Beck Scale for Suicide Ideation 
6 Beck,  Kovacs, Weissman 
7 Beck, Steer 
8 Revised Adult Attachment Scale Collins, Read 
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 68/5 10/4 افکار خودکشی 

 

 – اسمیرنوف بررسی شد. با توجه به مقدار آزمون کولموگروف    –نتایج نرمال بودن متغیرها، با استفاده از آزمون کولموگروف  

بود، بنابراین این مقدار به لحاظ آماری معنی دار نمی    05/0و مقدار سطح معنی داری که بزرگتر از    اسمیرنوف برای متغیرها

 باشد، بدین معنا که توزیع متغیرها، نرمال می باشد.  

 ( جدول ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش با افکار خودکشی2جدول )

 

 

 

 

 

 

همبستگی افکار خودکشی با متغیرهای تجارب آسیب زای دوران کودکی، دلبستگی و صفات تاریک شخصیت   ، ماتریس 2جدول  

بین است که  آن  از  نتایج حاکی  نشان می دهد.  تاریک   متغیرهای  را  و صفات  دلبستگی  زای دوران کودکی،  آسیب  تجارب 

 وجود دارد.  01/0شخصیت با افکار خودکشی رابطه معنی داری در سطح 

اندازه  قبل ارزیابی مدل  پیشاز  و مدل ساختاری،  بودن تک  های مهم مدلفرضگیری  نرمال  معادالت ساختاری شامل  یابی 

عدم وجود هم 10و چندمتغیری 9متغیری  از و  و کشیدگی هر یک  محاسبه چولگی  قرار گرفت.  بررسی  خطی چندگانه مورد 

تک متغیری است. در این مطالعه چولگی متغیرهای مشاهده پذیر  متغیرهای مشهود، روشی معمول برای ارزیابی نرمال بودن  

  ±   3(، نقطه برش 1995)  11قرار داشت. چو و بنتلر  -478/0تا   -370/6ها در دامنه و کشیدگی آن 475/2تا  -225/1در دامنه 

طور کلی مقادیر  حال بها ایندانند. اگرچه توافق اندکی درباره نقطه برش کشیدگی وجود دارد، برا برای مقدار چولگی مناسب می

   (. 2015سازد )کالینُ  نتایج به دست آمده را نامعتبر می  ±20برای این شاخص مسئله آفرین بوده و مقادیر بیش از    ±  10بیش از  

بررسی شد که مقدار آن برابر  12در این مطالعه فرض نرمال بودن چندمتغیری با محاسبه شاخص کشیدگی چندمتغیری نسبی 

نباشد، نرمال بودن چندمتغیری   3(، معتقد است درصورتی که ارزش این شاخص بیشتر از  1995بدست آمد. بنتلر )  332/1

به  13خطی چندگانه های متغیرها نرمال است. بررسی پیش فرض عدم وجود هممحقق شده است. بنابراین توزیع تمامی ترکیب

مشهود انجام شد. بررسی این ماتریس حاکی از عدم وجود هم خطی چندگانه   متغیرهای بین همبستگی وسیله وارسی ماتریس 

باشند در تخمین   85/0قرار دارند. ضرایب همبستگی که باالی  -r ≥ 46 /0 ≤ 60/0بین آنها است. ضرایب همبستگی در دامنه 

 د یکی از دو متغیر از تحلیل کنار گذارده شود.(. درچنین شرایطی بای2015کنند )کالین، صحیح مدل مشکل ایجاد می

  گیری و مدل ساختاری به ارزیابی مدل اندازه  برای 14نمایی درست  حداکثر   روش تخمین  یابی معادالت ساختاری با کاربردمدل

کند. ارزیابی این مدل با استفاده از  های مشهود را با متغیرهای مکنون مشخص می مدل اندازگیری ارتباط متغیر  . شد  برده کار

 
9 univariate normality 
10 multivariate normality 
11 Chou & Bentler 
12 relative multivariate kurtosis 
13 multicollinearity 
14 Maximum likelihood

 

 4 3 2 1 متغیر پژوهشی  ردیف

    1 کودکی دوران    تجارب آسیب زای 1

   1 ** 31/0 دلبستگی 2

  1 **-17/0 ** 35/0 صفات تاریک شخصیت 3

 1 ** 40/0 **-46/0 ** 60/0 افکار خودکشی  4
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ارائه شده است، برازش مطلوب    2های برازش مدل اندازگیری که در جدول  شود. شاخصروش تحلیل عاملی تأییدی انجام می

 های مکنون را دارند.های مشهود توانایی الزم برای عملیاتی کردن متغیراین مدل را نشان می دهد. بنابراین متغیر

 گیری و مدل ساختاری پژوهشهای برازش مدل اندازه شاخص  – 2جدول

 𝑪𝒉𝒊 − 𝑺𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒇 𝝌𝟐

𝒅𝒇
⁄  𝑹𝑴𝑺𝑬𝑨 𝑺𝑹𝑴𝑹 IFI 𝑪𝑭𝑰 𝑵𝑭𝑰 

 92/0 95/0 95/0 054/0 086/0 71/2 161 31/436 مدل اندازه گیری 

 92/0 95/0 95/0 055/0 086/0 71/2 161 31/436 مدل ساختاری 

 

های برازش این یابی معادالت ساختاری نشان داد که تمامی شاخصارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدلچنین  هم

  1شود. شکل  دیده می  2های برازش مربوط به این مدل در جدول  مدل فرضی در محدوده برازش مطلوب قرار دارد. شاخص

شود دلبستگی، تروماهای  گونه که مشاهده میکشد. همانیر میمدل ساختاری مفهومی را به همراه ضرایب استاندارد به تصو

 (، t-values= -5/00)  -30/0زا، به ترتیب با ضریب استاندارد  دوران کودکی و صفات تاریک شخصیت به عنوان متغیر برون 

52/0  (t-values= 8/16  و  )14 /0  (t-values= 2/67.دارد تاثیر  افکار خودکشی  بر  ساختاری،   (  در مدل  اینکه  به  توجه  با 

باشد ارتباط دو سازه    96/1بیش از    Tشود. چنانچه مقدار  ( مشخص میT-value)  Tمعناداری ضریب مسیر با استفاده از مقدار  

 معنادار است، بنابراین تمامی مسیرها معنادار است. 
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 ها: مدل ساختاری پژوهش1نمودار 

 بحث و نتیجه گیری  
براساس تجارب آسیب زای دوران کودکی و سبک دلبستگی و صفات  افکار خودکشی  رابطه  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 

تاریک شخصیت صورت گرفت است. مدل تدوین شده فرضی در این پژوهش به میزان مطلوبی با داده های تجربی برازش شده 

نظری و یافته های مطالعات مشابه، همسو بود. نتایج نشان داد که تجارب آسیب زننده داشته و نتایج حاصل از ان با پایه های  

دوران کودکی بر افکار خودکشی اثر معنی داری دارد. همچنین دلبستگی و صفات تاریک شخصیت بر افکار خودکشی اثر معنی  

 داری دارد.

  . این یافته ها با پژوهش های ، سیدو افکار خودکشی بودیافته اول پژوهش نشان از معنی داری ارتباط بین سوء رفتار کودکی  

  و  بثل لیونز، (؛ جانسون،2016؛ امره و کادیر )(2014) همکاران و آوستین ؛ 1394) بادبره، و زینالی همکاران، و اقدم مهدوی

 (، همسو 2012همکاران ) و طهماسبیان(،  2009) ،کارپنتر و پرایس کلی، ویچ، (؛ تیرکا،2007) همکاران و (؛ گراور2013) روز

  سوء استفاده های  اساس بر  نشانه های افکار خودکشی می رسد ایجاد نظر که به  بود. در تبیین یافته های می توان بیان کرد

 ل ، به احتما درا دارن کودکی دوره در بدرفتاری سابقة و قرارگرفته سوءاستفاده مورد که کودکانی که نحو کودکی به این دوره
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غیر  رفتارهای خطر معرض در می شوند مواجه خشونت با که  کودکانی گفت می توان افکار خودکشی می شوند و واجد بیشتری

  پرخاشگری  و رفتارهای ضداجتماعی  (،2001  همکاران، و  می گیرند )جلن  قرار جسمی و شناختی اجتماعی، هیجانی، انطباقی

 تحقیقات  از  بسیاری در نیز  بزهکاری  و خود تخریبی رفتارهای از  است. کودک آزاری  دائمی آثار  از  خشم  همراه  به  جسمی های

عنوان باشد2000همکاران،   و  بارتولومو (  است یاد شده کودکان غفلت یا آزار پیامدهای به    که  دهد می نشان نتایج این.  (. 

 دوران  تروماهای که گفت توان و می  شود می خودکشی نرخ و افکار باعث افزایش  کودکی دوران تروماهای و ناخوشایند تجارب

.  دارد اضطرابی اختالالت دیگر و مرزی شخصیت ، PTSDخلقی، اختالالت مانند روانی اختالالت ایجاد در نقش کلیدی کودکی

(؛  1399. این یافته ها با پژوهش های، اکرمی و همکاران )  و افکار خودکشی معنی دار بود  یافته های دوم نشان داد بین دلبستگی

آنتونی2016مارکوس)   ،هیل – زیگلر ساداو، و بوگارت اف (؛  احمدی،2018) همکاران و برور (2002)  استن   احمدی،  (، 

  می دهد که نشان تحقیقات از حاصل در تبیین یافته های فوق می توان گفت نتایج  (2012میرشکار)  و ارشدی زرگر، هنرمند،

دلبستگی درحالیکه زد؛ رقم خواهد آینده در را آرام زندگی یک و روان سالمت به منجر ایمن دلبستگی سبک   سبک های 

  باال، عزت نفس با پروری مقتدرانه فرزند سبک همچنین .میباشد مرتبط فردی میان و شخصی مشکالت با اجتنابی و اضطرابی

  با  می تواند پروری فرزند های  سایر سبک درحالی که می شود؛ شامل را ... و شخصی زندگی در مناسب عملکرد پیشرفت،

توان را ایمن دلبستگی الگوی  .باشد همراه روانی و اجتماعی مشکالت »ارزیابی کرد توصیف  های تجرب می    مظاهر که 

افزای صورت به ناایمن الگوی  که حالی در.  گیردپاسخگو« نشئت می  و دردسترس  عنوان به دلبستگی  گسستگی  تجربه غم 

  که می تواند محیطی عوامل از یکی اساس، این بر  (2007می شود )میکولینسر و همکاران،   توصیف دلبستگی مظهر از پایدار

  است  ممکن استرس زا شرایط این (2012)جیسون و همکاران،   است ناایمن دهد، دلبستگی قرار تحت تأثیر را کودک رشد

  اختالل  عالئم نظر می رسد به (2014)جیسون و همکاران،   تغییر دهد او شخصیتی صفات بسط وسیله به را فرد زندگی رویکرد

  به است، هیجانی و عاطفی های عنوان مؤلف به دلبستگی اینکه توجه با طرفی از .باشد ارتباط در صفات تاریک با دلبستگی

  باشد و همراهی آن دو با هم می تواند بر افکار خودکشی نیز تاثیرگذار داشته تأثیر شخصیتی صفات تاریک رشد بر  می رسد نظر

 ناایمن  دلبسته از همساالن باالتر همدلی و اجتماعی مهارت های نفس،  عزت لحاظ  از دارند ایمن دلبستگی که افرادی.  باشد

.  دارند دبستان و پیش دبستان در دوران را ریپرخاشگ و خصومت بیشترین سردرگم – آشفته های دلبسته  .می باشند خود

 باشد  داشته وی شخصیت  و شخص آینده ی بسزایی در تأثیر می تواند کودکی دوران در فرد دلبستگی و پبوند نوع بنابراین

 بروز  زمینه ساز ممکن است کودکی دوران در والدین دردسترس بودن و عدم پاسخگویی و ناایمن (. شرایط1393)لورابرک،  

  کمی بزرگسالی ظرفیت در شخصیتی تاریک صفات دارای افراد درنتیجه.  گسالی باشد بزر دوران  در تاریک شخصیتی صفات

  و دردناک است آنان برای هیجانات تجربه می دهند، نشان ازخود با دیگران همدلی و بین فردی صمیمانه روابط برقراری برای

 است که همین موضوع باعث کاهش آستانه تحمل و بروز افکار خودکشی در افراد  نمایان آنان در هیجانات تنظیم در دشواری

 می شود. می توان نتیجه گرفت که سبک های دلبستگی بخصوص سبک های دلبستگی ناایمن در دوران کودکی در بوجود 

 دکشی نقش دارد.  اوردن صفات تاریک شخصیت نقش بسزایی دارد و به عنوان واسطه ای بین دلبستگی و افکار خو

  یافته سوم پژوهش نشان داد بین افکار خودکشی و صفات تاریک شخصیت رابطه معنی داری وجود دارد. این نتایج با پژوهش

  ( همسو است. در تبیین یافته های فوق می توان گفت ویژگی2014(، )جیسون و همکاران،  2007های )میکولینسر و همکاران،

  و است )زارعی قابل ردیابی  نیز معمولی انسانهای  در که بیماران روانی در نه تنها ماکیاولیسم و  سایکوپاتی نارسیسیزم، های

سردی بر که ویژگیهای (1395  همکاران، تواند و هستند متمرکز پرخاشگری و نیرنگی  عاطفی، شرارت،    افراد دیگر به می 

  کودکی دوران اقتصادی، اجتماعی شرایط تأثیر تحت  می توانند شخصیت تاریک ( . صفات2002و ویلیامز،   بزند )پالهاس آسیب

  که  سازند فعال را زندگی به رویکردی است بی ثبات ممکن والدینی  روابط یا  خشونت ها نامالیمت ها،  استرس ها،  .گیرند قرار

 تجارب  که گفت توان می  شود. می  خودکشی به اقدام و پردازی ایده نرخ افزایش باعث رو این است از تاریک  تسخیر صفات در
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 کشی خود افکار افزایش باعث استرس  افزایش و روانی سالمت کاهش طریق  ناخوشایند با همراهی صفات تاریک شخصیت از 

 .شود می

 شهر بندرعباس در    مردانبین    و انجام آن در  ، حجم نمونههای پژوهش خودگزارشی بودن ابزارهای پژوهشی   از جمله محدودیت

کننده متغیرهای جنسیت،   های آینده تأثیرتعدیل  پژوهش  شود در  سازد. پیشنهاد می  ها را دشوار می  پذیری یافته  بود که تعمیم

شود که در  می اساس پیشنهاد براین متغیرهای پژوهش بررسی شود. شخصیت، سطح تحصیالت و طبقه اجتماعی اقتصادی بر

افکار خودکشی   درمانی  مراکز  مات روانشناختی و همچنینروانشناسی و مراکز مشاوره و خد   های  کلنیک در جهت سنجش 

 مراجعین به نقش مولفه های تجارب آسیب زای دوران کودکی، دلبستگی و صفات تاریک شخصیت توجه شود. 

 

 سپاسگزاری 

 با تشکر از تمامی افرادی که در این پژوهش فوق همکاری نمودند. 
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