
 
 

 

آن در بین جوانان  ةبین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی و مقایس ةرابط

 شهر تهران 2پسر بیکار و شاغل منطقه 

 

 2نرگس باباخانی دکتر،  امید شاه محمد شهرستانکی
 چکیده 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و افکار خودکشی در جوانان پسر بیکار و  پژوهش حاضر هدف از

جامعه آماری شامل جوانان  .مقایسه ای است -روش از نوع همبستگی و علی. آن با جوانان شاغل استمقایسه 

نفر و از بین جوانان  222شهر تهران سکونت داشتند که از میان جوانان بیکار تعداد  2بیکار و شاغلی که در منطقه 

پس از همگن کردن گروه ها، شرکت  .نفر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند 222شاغل نیز 

 (NEO-FFI) و آزمون شخصیت نئو فرم کوتاه (BSSI)کنندگان به دو پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک 

مستقل نشان داد، افکار خودکشی با  tنتایج آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و  .پاسخ دادند

عطاف پذیری و مسئولیت پذیری رابطه معکوس و معنادار دارد با ان روان نژندی رابطه مستقیم و معنادار و

(20/2>P ) درصد واریانس اقدام به خودکشی را در جوانان تبیین کنند 2/02به طوری که این ویژگی ها قادرند .

چنین نتایج آزمون فیشر نشان داد فقط رابطه بین انعطاف پذیری و افکار خودکشی در دو گروه جوانان بیکار و  هم

جوانان شاغل و بیکار در تمامی ویژگی های شخصیتی به غیر از توافق با یکدیگر (. > 20/2P)اغل متفاوت است ش

به طوری که جوانان شاغل نسبت به جوانان بیکار از روان نژندی کمتر و برعکس ازانعطاف  (.P<20/2)متفاوتند 

اقدام به خودکشی در  همچنین افکار .دبرون گرایی، مسئولیت پذیری و سازگاری بیشتری برخوردارن پذیری،

 (.P<20/2) جوانان شاغل کمتر از جوانان بیکار است
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 مقدمه

بیکاری و تبعات آن یکی از معضالت قرن حاضر استت  مکتانیزه شتدن کارهتای جهتان و از      

مرکز آمار ایتران   . بیشتر شدن این معضل دامن زده است طرفی جنگ و بحران های اقتصادی به

ساله و بیشتری که در هفته مرجع فاقد کار  02تمام افراد : گونه تعریف می کند فرد بیکار را این

باشند، در هفته مرجع یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند، در هفته مرجع و سه هفته قبتل  

ی که به دلیل آغاز به کار در آینده یا انتظتار بازگشتت بته شتغل     افراد از آن جویای کار باشند و

شتوند   کار بوده انتد نیتز بیکتار محستوب متی     قبلی جویای کار نبوده، ولی فاقد کار و آماده برای 

. درباره محدوده دوره سنی جوانی دیتدگاه هتای متفتاوتی وجتود دارد    (. 0031 مرکز آمار ایران،)

ستالگی را متی داننتد     42تا  22سالگی و عده ای هم بین  02تا  03شناسان سن  برخی از روان

 29تتا   00شورای عالی  جوانان در ایتران  (. 0092؛ ترجمه سیدمحمدی،2220 شولتز و شولتز،)

مروزه بیکتاری درد  ا (.0019شورای عالی جوانان، )سالگی را رسما سن جوانی تعیین کرده است 

بیکتاری  میتزان   مرکتز آمتار ایتران    .ه استت کرد مشترک جوانان جامعه به خصوص قشر تحصیل

مرکتز  ) استت  نرخ متوسط بیکاری در ایراندرصد اعالم کرده که تقریباً دو برابر  3/20را  جوانان

 .(0092آمار ایران،

شاید در نگاه اول بیکاری آسیب اقتصادی به همراه داشته باشد ولی واقعیتت ایتن استت کته     

یکتی از پیامتدهای    .اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه داشته باشتد  روانی، های تواند آسیب می

روانی، درماندگی، افسردگی و افکار خودکشی به خصوص در بین جوانتان  بیکاری آشفتگی های 

 برای فرد که شود می گفته هایی نقشه و افکار به خودکشی، افکار. و افراد سرپرست خانوار است

افتراد جویتای کتار    واقعیتی که در جامعه ما است این است کته  . دارد خود زندگی به دادن پایان

 (.0092خبرگزاری تابناک، )وند می ربه سمت خودکشی  بیشتر

ر بت ثانیه، یتک نفتر    42میرند و هر  هزار نفر در اثر خودکشی در جهان می 322وزانه بالغ بر ر

درصتد از متوارد    10براساس این گتزارش، بتالغ بتر    . دهد اثر خودکشی جان خود را از دست می

 ل اساستی استت،  کته در آن نبتود کتار مشتک     خودکشی، در کشورهای با درآمد کم و یا متوسط

 مهتم  علت سومین همچنین پدیده خودکشی(. 2204سازمان بهداشت جهانی، ) گیرد صورت می

 بروز افکار خودکشتی  (.2222 جهانی، بهداشت سازمان) است ساله 24 تا 00 افراد بین مرگ در

ل تواننتد شتغ   دنبال کار می گردنند اما نمتی  افرادی که. تواند یکی از پیامدهای بیکاری باشد می

کم افکتار خودکشتی    اند ممکن است کم از جستجو کشیده که دست پیدا کنند یا آنهایی مناسبی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 گتزارش ستازمان  )شوند، بتروز کنتد    یهودگی و پوچی که به آن مبتال میدر آنها بر اثر احساس ب

 (.2200جهانی،  بهداشت

جتود متی   وه پس از یک طرف پدیده بیکاری مسائل و مشکالت روحی وروانی برای جوانان ب

آورد و از طرف دیگر، جوانان با پا گذاشتن به دوره جوانی و فاصله گرفتن از رویاهای نوجتوانی و  

، اگتر راهبردهتای   گیرنتد  ی جدیتدی قترار متی   هتا  درک صحیح تری از واقعیت  در برابر چتالش 

هتا   نشود فرد دچتار استترس و ستایر آستیب    ها به کار گرفته  صحیحی در مواجهه با این چالش

شود پس تفاوت های فردی در چگونگی برخورد جوانتان بتا مستائل و مشتکالت آنهتا       ی میروان

کارگیری مهارت های زندگی به خصتوص مهتارت تصتمیم    ه از جمله آگاهی و ب. تأثیرگذار است

. حل مسئله و مقابله با استرس که ارتباط بیشتری با شغل و عملکترد شتغلی جتوان دارد    گیری،

ونگی به بهتتر استتفاده کتردن از راهبردهتا کمتک اساستی متی کنتد         یکی از عواملی که به چگ

از طرف دیگر  (.0092؛ ترجمه سیدمحمدی،2220 شولتز و شولتز،)های شخصیتی است  ویژگی

 شتغلی  بتوانتد  درستی به تا باشد آگاه خود شخصیتی های ویژگی از باید فرد شغل انتخاب برای

 و بیکارنتد  که افرادی است ممکن سویی از. باشد ازگارس او های  توانایی و روحیات با که بیابد را

 هتای  ویژگتی  بتا  مناستب  را شتغلی  تواننتد  نمتی  کته  باشد این شان بیکاری علت کارند جویای

 پیتدا  در ختود  شخصتیتی  های ویژگی از اطالع بی است ممکن حتی و کنند پیدا خود شخصیتی

هتای شخصتیتی ختود     گیا توجه به ویژاز دیدگاه این نظریه، انسان ب .مانند می ناکام شغل کردن

کننتد   دی که مشاغل یکسانی را انتخاب میافرا. گزیند که برآورنده نیازهایش باشد شغلی را برمی

 .های شخصیتی مشابهی دارند تا حدود زیادی ویژگی

ها نیازمند محیطی است که با آن خصوصیات  هالند، هر کدام از انواع شخصیت لبه نظر جان ا

او . ازگاری داشته باشد و بیشترین امکان برای رشد و شکوفایی خود را فراهم آوردهماهنگی و س

اجتمتاعی،  . 0هنرگترا،  . 2کاوشتگر،   .0نوع تقسیم می کند؛  6در این زمینه شخصیت افراد را به 

به نظر هالنتد رضتایت شتغلی، میتزان ستازش بتین نتوع        . سوداگرا. 6سنت گرا،  .0واقع گرا، . 4

 هر چه میزان بین این دو بیشتر باشد رضایت شغلی بیشتر است. لی استشخصیت و محیط شغ

 (.0013 شفیع آبادی،)

اساس نظریه صفات شخصیت به خصوص عوامل پنج این پژوهش سعی بر آن است که بر در

تأثیر شخصیت بر ( 0092به نقل از سیدمحمدی، ؛2220 مک کری و کاستا،)گانه شخصیت 

 .ررسی قرار گیردرفتار و افکار خودکشی مورد ب
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پذیری، سازگاری و مسئولیت  گرایی، انعطاف برون نژندی، گانه شخصیت شامل روان عوامل پنج

 برانگیختگی، غم، ترس، همچون منفی احساسات شامل داشتن ویژگی روان نژندی. پذیری است

 در .دهند می تشکیل را عصبیت مبنای فراگیر و دائمی کالفگی احساس گناه، احساس خشم،

تحقیقات نشان . است روانشناختی احوالی ناخوش به پذیری آسیب از بیش عناصری رگیرندهب

از )داده اند که بین ویژگی روان نزندی و افکار اقدام به خودکشی رابطه مستقیم وجود دارد 

 فر، محمدی ؛0999 ولتینگ، ؛2220 چیگویتا، و استیلز ؛2204 شنگران، ؛2200گیل،  :جمله

 (.0030 و عاشوری وهمکاران، 0092؛ نوری،0090؛پورشریفی،0090بیرامی، ؛0092

 ترجیح را دیگران باد همنشینی دارند، گرایش بیرون دنیای سمت به واقع افراد برون گرا در

 خوشایند هیجانات و هستند جو سلطه و جسور جو، مخاطره تکانشی معاشرتی، و دهند می

تحقیقات نشان داده که بین ویژگی . است تربیش شان حسی تحریک و کنند می تجربه را بیشتری

؛ استیلز 2226 رنهرز، :جمله از) برون گرایی و افکار اقدام به خودکشی رابطه معکوس وجود دارد

 (.0030 همکاران، و عاشوری و 0092؛ نوری،0999 ولتینگ، ؛2220 چیگویتا، و

 بوده کنجکاو پیرامون یدنیا و جدید دنیای درونی تجربه های باروری انعطاف پذیر، در افراد

 ارزش و جدید های نظریه از بردن لذت طالب افراد این.  است تجربه از سرشار آنها زندگی و

 .دارند فراوانی منفی و مثبت احساسات بسته افراد با مقایسه در و  هستند غیرمتعارف های

ی و افکار ، نشان داده است که بین ویژگی انعطاف پذیر(0030)عاشوری و همکارانمطالعه 

  . خودکشی رابطه معکوس وجود دارد

 با و پخته عمل اهل کننده، بینی پیش کار، محافظه منطقی، افرادی افراد مسئولیت پذیر،

هستند بعضی از مطالعات نشان داده اند ویژگی مسئولیت پذیری با افکار خودکشی رابطه  تجربه

 افراد(. 0030وری و همکاران،؛ و عاش0092؛ محمدی، 0999 از جمله ولتینگ،)عکس دارد 

به  کمک مشتاق و کنند می همدردی احساس دیگران با هستند، دوست نوع سازگار، اساساً

 سمت به شاخص این .دارند را رابطه انها همین با نیز دیگران که دارند اعتقاد هستند و دیگران

فت شد رابطه مطالعات که یا. دارد سوق روانی بیشتر سالمت و اجتماعی مثبت های جنبه

گیل، :از جمله) معناداری بین ویژگی سازگاری و افکار اقدام به خودکشی را گزارش نکرده اند

؛ محمدی 0999 ؛ ولتینگ،2220 استیلز و چیگویتا، ؛2226؛ رنهرز،2204؛ شنگ ران، 2200

 (.0030و عاشوری و همکاران، 0092؛ نوری،0090؛پورشریفی،0090؛بیرامی،0092فر،

 :فته شد، در این پژوهش سعی بر آن است که به سؤاالت زیر پاسخ داده شودبنابر آنچه گ
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آیا بین ویژگی های روان نژندی،برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و مسئولیت پذیری و 

 افکار خودکشی در جوانان شاغل و بیکار رابطه وجود دارد؟ آیا این روابط در آنان متفاوت است؟

ار در ویژگی های روان نژندی،برون گرایی، انعطتاف پتذیری، ستازگاری و    آیا جوانان شاغل و بیک

 مسئولیت پذیری متفاوتند؟ 

 آیا میزان افکار خودکشی در جوانان شاغل و بیکار متفاوت است؟

 

 روش پژوهش

نوع همبستگی و علی مقایسه ای است ودارای دوگروه مطالعه و مقایسه  پژوهش حاضر از

جوانان بیکاری که در زمان پژوهش هیچ شغل و درآمدی نداشتند و جامعه مطالعه شامل  .است

معیارهای ورودی آنان جهت . جامعه مقایسه جوانانی که در زمان پژوهش شغل و درآمد داشتند

شهر تهران و  4سکونت در منطقه  سال، 20-00سن  همتا سازی گروه مطالعه و مقایسه شامل،

نفر به عنوان گروه مطالعه و از بین جوانان  222تعداد  از میان جوانان بیکار. جنسیت آنها بود

نفر به عنوان گروه مقایسه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب  222شاغل نیز 

شرکت کنندگان به دو پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک ، پس از همگن کردن. شدند

(BSSI) و آزمون شخصیت نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) ندپاسخ داد. 

 

 ابزار پژوهش 

و آزمون شخصیت  (BSSI)در این پژوهش از دو پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک 

 .، استفاده شد(NEO-FFI) نئو فرم کوتاه

مقیاس افکار خودکشی بک، یک  :(BSSI)پرسشنامه مقیاس سنجش افکار خودکشی 

شدت نگرش ها و  سئوالی است که به منظور آشکار سازی و اندازه گیری 09ابزار خودسنجی 

درجه ای است و نمره کلی فرد  0مقیاس .طرح ریزی برای ارتکاب به خودکشی تهیه شده است

این پرسشنامه از سه عامل  . می باشد 03تا  2براساس جمع نمرات محاسبه می شود که از 

 4)و تمایل به خودکشی واقعی ( الؤس 1)، آمادگی برای خودکشی (الؤس 0)تمایل به مرگ 

سئوال نیز مربوط می شود باز دارنده هایی برای خودکشی یا کتمان خودکشی که در  2.  (الؤس

این مقیاس با مقیاس نا امیدی بک و  .یک از این سه عامل فوق محاسبه نشده است هیچ

مقیاس افکار خودکشی بک دارای . همبستگی داشت% 10تا % 64پرسشنامه افسردگی بک از 
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و با استفاده  از روش %  91تا % 31اده از روش آلفای کرونباخ ضرائب با استف. پایایی باالیی است

 .بدست آمده است% 04باز آزمون، پایایی آزمون  -آزمون

تدوین ( 0930)کاستا و مک کری  این آزمون توسط :NEO-FFIآزمون نئو فرم کوتاه 

نعطاف پذیری، گرایی ا روان نژندی، برون)سؤال پنج عامل اصلی شخصیت  62این آزمون با . شد

کاربردی  NEOعاملی  0در حال حاضر آزمون  .کند را ارزیابی می( سازگاری و مسئولیت پذیری

هلندی، فرانسوی، آلمانی،   جهانی دارد و به منظور تحقیق به زبان های چکوسلواکی، عربی،

توسط  NEO-FFIپرسشنامه شخصیتی . ژاپنی، نروژی، لهستانی و سوئدی ترجمه شده است

نفر از دانشجویان آمریکایی به فاصله سه ماه اجرا گردید که  223ی و کاستا روی مک کر

روی   (0032)به دست آمده است در ایران گروسی فرشی  10/2تا  30/2ضرایب اعتبار آن بین 

تا  06/2بعد اصلی را بین  0انجام داد و ضریب همبستگی  نفر دانشجو 2222نمونه ای با حجم 

ت و برای هر یک از عوامل اصلی روان نژندی، برون گرایی، انعطاف گزارش کرده اس 31/2

 به دست آمد 31/2و  63/2، 06/2، 10/2، 36/2پذیری، ساز گاری و مسئولیت پذیری به ترتیب 

 .(0032گروسی فرشی، )

 

 یافته ها

های آمار توصیفی و استنباطی و نتایج آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، فیشر،  شاخص

شاخص های توصیفی . مستقل در این بخش گزارش شده است tچند متغیره، و  رگرسیون

جهت مقایسه  tویژگی های شخصیتی و افکارخودکشی به تفکیک جوانان همراه با نتایج آزمون 

 .نشان داده شده است 0در جدول 
 
 tن وضعیت اشتغال همراه با نتایج آزمو تفکیک به پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص :  جدول

 متغیرها
 

 انحراف میانگین ها گروه

 معیار

اختالف 

 میانگین

 معناداری tآزمون  کجی کشیدگی

      02/4 01/24 بیکار روان نژندی

 220/2 49/9 21/2 -03/2 32/0 90/0 00/22 شاغل

      40/4 46/22 کل

      00/4 22 بیکار برون گرایی

 220/2 03/4 20/2 -00/2 -99/0 93/4 24 شاغل
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      30/4 99/22 کل

انعطاف 

 پذیری

      41/4 40/20 بیکار

 222/2 24/0 02/2 01/2 -04/0 06/4 19/24 شاغل

      46/4 02/24 کل

      09/4 14/26 بیکار سازگاری

 14/2 14/2 -20/2 -21/2 -04/2 29/4 33/26 شاغل

      24/4 30/26 کل

مسئولیت 

 پذیری

      00/4 40/20 بیکار

 220/2 30/06 22/2 -60/2 -10/1 62/4 00/29 شاغل

      99/0 29/20 کل

افکار 

 خودکشی

      01/6 34/04 بیکار

 220/2 00/02 -06/2 -220/0 -19/6 09/6 20/3 شاغل

      42/1 46/00 کل

 

های شخصیتی به  کنید، توزیع نمرات تمامی ویژگی یمشاهده م 0طور که در جدول  همان

عبارت دیگر مکعب مجموع نمرات آنها از  غیر از توافق در کل دارای کجی مثبت است به

اما . میانگین، عددی مثبت است و نمرات اکثر افراد در این مقیاس ها از میانگین بیشتر است

نمرات افکار خودکشی جوانان دارای کجی منفی است به این معنی که نمرات افکار خودکشی 

 .  از میانگین استبیشتر آنان کمتر 

است که تفاوت میانگین بین  40/4و انحراف معیار آن  46/22میانگین روان نژندی در کل 

جوانان بیکار نسبت به جوانان ( =49/9t) است با توجه به مقدار 32/0جوانان بیکار از شاغل 

ی روان پس فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت ویژگ. شاغل به صورت معناداری روان نژند تر هستند

و  99/22میانگین برونگرایی در کل (. p<20/2)نژندی در دو گروه شاغل و بیکار تأیید می شود 

با توجه . است 99/0آن است که تفاوت میانگین بین جوانان بیکار از شاغل  30/4انحراف معیار 

اداری میزان برون گرایی جوانان شاغل نسبت به جوانان بیکار به صورت معن( =03/4t) به مقدار

ر دو گروه شاغل و بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت ویژگی برون گرایی د. بیشتر است

است  46/4آن  و انحراف معیار 02/24میانگین باز بودن در کل (. p<20/2)شود  بیکار تأیید می

میزان  (=24/0t) با توجه به مقدار .است 04/0که تفاوت میانگین بین جوانان بیکار از شاغل 
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. ، جوانان شاغل نسبت به جوانان بیکار به صورت معناداری بیشتر است(باز بودن)انعطاف پذیری 

بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت ویژگی باز بودن در دو گروه شاغل و بیکار تأیید می شود 

(20/2>p .) است که تفاوت میانگین بین  24/4و انحراف معیارآن  30/26میانگین توافق در کل

دهد جوانان شاغل و بیکار در ویژگی میزان  نتایج نشان می. است04/2جوانان بیکار از شاغل 

در ( باوجدان بودن)پذیری  میانگین مسئولیت(. <p 20/2)توافق با هم تفاوت معناداری ندارند 

 10/1است که تفاوت میانگین بین جوانان بیکار از شاغل  99/0آن  و انحراف معیار 29/20کل 

توان در ویژگی  گروه جوانان شاغل و بیکار را می بیشترین تفاوت معنادار بین دو .است

که، میزان وجدانی بودن جوانان شاغل نسبت  دید به طوری( =30/06t) شخصیتی وجدانی بودن

بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت ویژگی . به جوانان بیکار به صورت معناداری بیشتر است

میانگین افکار خودکشی (. p<20/2)دو گروه شاغل و بیکار تأیید می شود مسئولیت پذیری در 

است که تفاوت میانگین بین جوانان بیکار از شاغل  42/1انحراف معیار آن  و 46/00کل  در

میزان اقدام به خودکشی جوانان بیکار نسبت به جوانان شاغل  (=00/02t) با مقدار. است 19/6

بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر تفاوت افکار خودکشی در دو . به صورت معناداری بیشتر است

 (.p<20/2)گروه جوانان شاغل و بیکار تأیید می شود 

همبستگی متغیرهای پژوهشی را درکل وبه صورت مجزا در دو گروه جوانان  2جدول شماره 

زمون فیشر شاغل و بیکار نشان می دهد همچنین تفاوت معنادار این روابط در دو گروه نیز با آ

 .نشان داده می شود 2بررسی شده است که نتایج آن در جدول 

 
ضرایب همبستگی بین متغیرهادرکل نمونه و نمونه های مطالعاتی به طور مجزا و آزمون : 2 جدول

 معناداری تفاوت ها

 سطح معناداری آزمون فیشر اقدام به خودکشی گروه متغیرها

   22/2 بیکار 

 34/2 2/2 -24/2 شاغل روان نژندی

 کل 
**09/2   

   -24/2 بیکار 

 0 222/2 24/2 شاغل برون گرایی
   29/2 کل 
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**p<0.01      *p<0.05 

 

دهد، ضریب همبستگی بین ویژگی روان نژندی و افکارکشی در  نشان می 2داده های جدول 

درصد معنادار است پس می توان گفت در  99است که با اطمینان 09/2کل افراد نمونه برابر با 

یعنی . و معنادار وجود دارد کل ، بین ویژگی روان نژندی و اقدام به خود کشی رابطه مستقیم

پس فرضیه . هر چه افراد روان نژندی بیشتری داشته باشند بیشتر اقدام به خود کشی می کنند

این . تحقیق مبنی بر وجود رابطه دو طرفه ویژگی روان نژندی و افکار خودکشی تأیید می شود

ضریب (. <20/2p)نیست معنادار ( =24/2r)و شاغل ( =22/2r) رابطه در دو گروه جوانان بیکار

است و بین 29/2همبستگی بین ویژگی برون گرایی و افکار خودکشی در کل افراد نمونه برابر با 

است که در هر دو مورد این  -20/2ویژگی توافق و اقدام به خودکشی در کل افراد نمونه برابر با 

افکار خودکشی برابر  ضریب همبستگی بین ویژگی باز بودن و(. 20/2p)روابط، معنادار نیست 

درصد معنادار است پس می توان گفت در کل، بین ویژگی باز  99است که با اطمینان  -00/2با 

یعنی هر چه افراد باز بودن . بودن و افکار به خودکشی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد

وجود  پس فرضیه تحقیق مبنی بر. بیشتری داشته باشند کمتر اقدام به خودکشی می کنند

این رابطه در گروه . رابطه دو طرفه ویژگی انعطاف پذیری و اقدام به خودکشی تأیید می شود

درصد معنادار است ولی در گروه جوانان شاغل  90با اطمینان ( =r -00/2) جوانان بیکار

(220/2 r= ) معنادار نیست(20/2p> .) ( باز بودن) یعنی هر چه جوانان بیکار انعطاف پذیری

فرضیه  =f 12/0با توجه به مقدار . بیشتری داشته باشند کمتر اقدام به خودکشی می کنند

غل و بیکار جوانان شا تحقیق مبنی بر اینکه روابط بین ویژگی باز بودن و افکار خودکشی در

 بیکار 
*00/2-   

 24/2 12/0 -220/2 شاغل باز بودن
 کل 

**00/2-   
   -20/2 بیکار 

 00/2 43/2 222/2 شاغل توافق

   -20/2 کل 

   -00/2 بیکار 

 01/2 9/2 22/2 شاغل مسئولیت پذیری

 کل 
**00/2-   
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مسئولیت )مبستگی بین ویژگی وجدانی بودن ضریب ه(. p<20/2) شود متفاوت است، تأیید می

است که بیشترین ضریب همبستگی -00/2و افکار خودکشی در کل افراد نمونه برابر با ( پذیری

. درصد رابطه معکوس و معنادار است 99که با اطمینان . بین این ویژگی با افکار خودکشی است

داشته باشند کمتر افکار خودکشی یعنی هر چه افراد با وجدان تر و مسئولیت پذیری بیشتری 

پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه دو طرفه ویژگی وجدانی بودن و افکار خودکشی . دارند

و در گروه جوانان ( =r -00/2) این رابطه در گروه جوانان بیکار(.  p<20/2)تأیید می شود 

 (. < 05/2p)معنادار نیست ( =r 22/2)شاغل 

ار خودکشی،متغیرهای پیش بین شخصیتی به طور گام به گام وارد در بررسی پیش بینی افک

بدین منظور جدول  .تحلیل رگرسیون شدند تا سهم و معناداری هریک از عوامل مشخص شود

سهم هر یک از متغیرهای شخصیتی را به صورت جداگانه و با هم همراه با ضرایب و  0

 .معناداری آن نشان می دهد

 
 گرسیون گام به گام اقدام به خودکشی برحسب ویژگی های شخصیتیخالصه نتایج ر: 9جدول 

ه 
رتب

م
 

R R متغیر
2 

R
2
تغییر   

 یافته

 معناداری
R

تغییر   2
 یافته

β  مقدار
t 

سطح 
 معناداری

 ثابت 0
 روان نژندی

09/2 
 

200/2 
 

200/2 
 

- - 
09/2 

- 
19/0 

- 
220/2 

 ثابت 2
 روان نژندی
 برون گرایی

220/2 242/2 221/2 230/2 - 
03/2 
30/2- 

- 
14/0 
10/0- 

- 
220/2 
230/2 

 ثابت 0
 روان نژندی
 برون گرایی

 باز بودن

240/2 203/2 206/2 02/2 - 
03/2 
29/2- 
00/2- 

- 
64/0 
30/0 
62/2- 

- 
220/2 
261/2 
202/2 

 ثابت 4
 روان نژندی
 برون گرایی

 باز بودن
 توافق

240/2 262/2 222/2 03/2 - 
03/2 
29/2- 
00/2- 
24/2- 

- 
66/0 
31/0 
62/2 
33/2 

- 
220/2 
262/2 
229/2 
013/2 

 ثابت 0
 روان نژندی
 برون گرایی

 -بازبودن 

002/2 022/2 262/2 220/2 - 
29/2 
20/2- 
29/2- 

- 
11/0 
91/2 
39/0 

- 
216/2 
029/2 
209/2 
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 توافق
مسئولیت 

 پذیری

20/2- 
21/2- 

00/2 
29/0 

019/2 
220/2 

 

درصد اقدام به خودکشی را تبیین می  0/0ل اول متغیر روان نژندی در مد 0براساس جدول 

در مدل دوم عالوه بر متغیر روان نژندی، متغیر برون . درصد معنادار است 99کند که در سطح 

درصد متغیر مالک تبیین می شود  4گرایی هم به مدل قبلی اضافه می شود که در این حالت 

درصدی معنادار نیست  0 یر تقریباًمعنادار است اما تغی( >220/2p)که این میزان در سطح 

(20/2p> .)بیین در مدل سوم متغیر انعطاف پذیری نیز به متغیرهای قبلی اضافه شده و سهم ت

رسد ولی اضافه کردن متغیر انعطاف پذیری  درصد می 6یابد و به  درصد افزایش می 6/0واریانس 

وقتی سازگاری در مدل (. <p 20/2) سهم معناداری در تبیین اقدام به خودکشی ایفا نمی کند

در مدل . چهارم اضافه می شود تغییر معناداری در میزان واریانس تبیین شده اتفاق نمی افتد

ه اقدام به پنجم که همهء متغیرهای شخصیتی وارد می شود در نهایت میزان واریانس تبیین شد

ار است به طوری معناد( >220/2p)رسد که از لحاظ آماری در سطح  درصد می02خودکشی به 

درصد به واریانس تبیین شده اضافه می کند که  2/6که فقط متغیر مسئولیت پذیری به تنهایی 

پس بیشترین سهم ویژگی های . درصد معنادار است 99این تغییر چشمگیری است و در سطح 

شخصیتی در پیش بینی اقدام به خودکشی به مسئولیت پذیری و سپس به روان نژندی تعلق 

درصد واریانس اقدام به خودکشی را در  2/02پس عوامل پنج گانه شخصیت قادرند . دارد

 .  جوانان تبیین کند که این مقدار معنادار است

 . معادله پیش بین برای متغیرهای استاندارد شده به شرح زیر است
Y= βx1+ βx2+ βx3 

 خودکشی اقدام به =  09/2روان نژندی  -21/2وجدانی بودن   -00/2باز بودن 

اصلی پژوهش مبنی بر ویژگی های شخصیتی اقدام به خودکشی ة براساس این نتایج فرضی

 (.>p 20/2)جوانان  را پیش بینی می کنند، مورد تأیید قرار می گیرد 

 

 بحث و نتیجه گیری

در این بخش از مقاله یافته ها بر مبنای فرضیه های پژوهشی، به صورت جداگانه مورد بحث 

 .ردقرار می گی
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مطالعه نشان داد، بین ویژگی روان نژندی و افکار خودکشی در کل جوانان رابطه مستقیم و 

درصد واریانس افکار خودکشی را تبیین می  0/0به طوری که (. >20/2p) معنادار وجود دارد

این . یعنی هر چه افراد روان نژندی بیشتری داشته باشند بیشتر افکار خودکشی دارند. کند

 چیگویتا، و استیلز ؛2204 شنگران، ؛2200 گیل، :جمله از) نتایج  بعضی از مطالعات یافته با

و  0092نوری، ؛0090پورشریفی، ؛0090 بیرامی، ؛0092 محمدیفر، ؛0999 ولتینگ، ؛2220

توان گفت، جوانان با ویژگی  در تبیین این یافته می. خوان استهم ،(0030 عاشوری و همکاران،

کارایی ندارند  نگرش منفی نسبت به خود دارند، انتظار موفقیت و احساس های روان نژندی باال

ای از  دارای مستعد مجموعه .کنند و به دفاعی شدن تمایل دارند احساس درماندگی می

نابهنجاری ها از جمله بدبینی، افسردگی و اضطراب هستندکه طبیعتاً می تواند باعث افسردگی 

چنین نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی روان نژندی در جوانان  مه. و افکار خودکشی در آنان شود

بیکار بیشتر از جوانان شاغل است پس فشارهای روانی و اضطراب جوانان در بعضی موقعیت ها 

از جمله موقعیت های شغلی یا جستجوی شغل بیشتر باعث اقدام آنان به خودکشی یا ایجاد 

ن نژند خودپندارهء منفی و عزت نفس پایینی دارند جوانان روا. افکار خودکشی در آنان می شود

و به خاطر این ویژگی ها ترس از شکست دارند، به همین دلیل همواره از خطر اشتباه کردن 

اجتناب می کنند و کمتر خود را درگیر تکالیف زندگی می کنند که این ترس از شکست خود 

ین عوامل خود ایجاد کننده دلسردی باعث تضعیف بیشتر آنان و ناکامی در آنان می شود که ا

افراد روان نژند چون نسبت به دیگران بی . ناامیدی و در نهایت افکار اقدام به خودکشی می شود

ی و چون توانایی مقابله با موقعیت ها. اعتماد و بدبین هستند کمتر از دیگران استفاده می کنند

بنابراین . را تحت کنترل و مدیریت قرار دهندتوانند هیجانات خود  فشارزا و بحرانی را ندارند نمی

کنند و افکار خودکشی  تناب استفاده میجبیشتر از راهبردهای هیجانی همانند انکار و یا فرار و ا

 .را در ذهن خود می پرورانند

پذیری و افکار خودکشی رابطه معکوس و معنادار  العه نشان داد، بین ویژگی انعطافنتایج مط

به طوری . هر چه افراد انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند کمتر افکار دارند یعنی. وجود دارد

یری یا گشودگی به تجربه تبیین درصد واریانس افکار خودکشی با ویژگی انعطاف پذ 6/0که 

پذیری و افکار خودکشی در گروه جوانان بیکار  همچنین رابطه بین ویژگی انعطاف .شود می

عاشوری و )این یافته با نتایج مطالعه (. <20/2p)شاغل معنادار نبود معنادار و در گروه جوانان 

دنیای  ةهرچه کنجکاوی افراد دربار توان گفت، در تفسیر می. همحوان است (0030 همکاران،
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درونی و دنیای بیرونی بیشتر باشد آگاهی و کنترل بیشتری از راهبردهای مقابله با استرس 

ده پذیرش عقاید جدید هستند و در ارتباطشان با دیگران از جوانان انعطاف پذیر آما. دارند

پذیری با هوش و خالقیت  از آن جایی که انعطاف. کنند دهی آنان استفاده می مشورت و کمک

است همبسته است، این ویژگی باعث ایجاد نیاز به فهمیدن موقعیت های بدیع و جهت گیری 

گونه افکار درماندگی  پیشرفت آنان از هر. دتسلطی و در نهایت پیشرفت زندگی جوانان می شو

کند پس کمتر افسرده می شوند، کمتر افکار خودکشی را در سر می پرورانند و به  جلوگیری می

 .زندگی خود امید دارند

بین ویژگی برون گرایی و سازگاری و افکار خودکشی رابطه معنادار  نتایج مطالعه نشان داد،

ت که یافت شد رابطه معناداری بین ویژگی سازگاری و افکار مطالعا(. <20/2p) وجود ندارد

 ؛2226 رنهرز، ؛2204 ؛ شنگران،2200گیل،  :از جمله) اقدام به خودکشی را گزارش نکرده اند

 ؛0090 پورشریفی، ؛0090 بیرامی، ؛0092 ؛ محمدیفر،0999؛ ولتینگ،2220 و چیگویتا، استیلز

 ولتینگ، ؛2220 چیگویتا، و استیلز ؛2226 رنهرز، (.0030 همکاران، و عاشوری و 0092 نوری،

، نشان داده اند ویژگی برون گرایی با افکار (0030 همکاران، عاشوری و و0092 نوری،؛ 0999

 .خودکشی رابطه داردو این نتایج با یافته های این پژوهش ناهمخوان است

کار خودکشی دارد که این یافته ها نشان داد، ویژگی مسئولیت پذیری بیشترین رابطه را با اف

یعنی هرچه افراد مسئولیت پذیری بیشتری در قبال خود ودیگران داشته . رابطه معکوس است

درصد واریانس افکار خودکشی با  2/6به طوری که . باشند کمتر به خودکشی فکر می کنند

از مطالعات  این یافته با نتایج  بعضی .ویژگی مسئولیت پذیری یا با وجدان بودن تبیین می شود

 به تفسیر.، همخوان است0030؛ و عاشوری و همکاران،0039؛ محمدی 0999 از جمله ولتینگ،

شوند به طور فعاالنه در تجارب زندگی  یا باوجدان، متعهد می توان گفت، افراد مسئولیت پذیر می

 هدفآنها . کنند آید احساس مسئولیت می نها پیش میشرکت کنند و در قبال آنچه که برای آ

مندند و در جهت رسیدن به اهدافشان پافشاری و تالش زیادی از خود نشان می دهند و 

بنابراین منظم بودن، سخت کوشی، پشتکار، پیشرفت . دست می آورنده موفقیت های بیشتری ب

مداری و دقت می تواند عملکرد جوانان را در حوزه های مختلف از جمله تحصیلی، شغلی پیش 

این براساس نظریه سلیگمن چون ادراک کنترل دارند بنابراین دچار درماندگی بنابر .بینی کند

در کل ویژگی . شوند دارند یا کمتر دچار این افکار میآموخته شده نمی شوند و افکار خودکشی ن

درصد واریانس  2/06قادرند ( روان نژندی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری)های شخصیتی 
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صفات شخصیت در روانشناسی را  ةرا تبیین کنند که این یافته نظری افکار خودکشی در جوانان

طبق این نظریه صفات شخصیت یا ویژگی های شخصیتی، رفتار را تعیین . مورد تأیید قرار داد

 . می کنند و علت رفتار محسوب می شوند

، دهای شخصیتی، نتایج مطالعه نشان دا در بررسی تفاوت جوانان شاغل و بیکار در ویژگی

مسئولیت پذیری و برون گرایی  پذیری، ن نژندی، انعطافهای روا جوانان بیکار و شاغل در ویژگی

به طوری که . با هم به صورت معنادار متفاوتند ولی در ویژگی سازگاری تفاوت معنادار نداشتند

 مسئولیت پذیری و ویژگی روان نژندی در جوانان بیکار بیشتر ولی ویژگی های انعطاف پذیری،

می توان چنین نتیجه گرفت که ویژگی روان  .برون گرایی در جوانان شاغل بیشتر دیده می شود

ت شغلی نژندی در جوانان بیکار می تواند منجر به ناتوانی افراد در ایجاد اشتغال و یا عدم رضای

. تواند باعث آشفتگی روانی و پریشانی و عصبی شدن جوانان شود شود و برعکس بیکاری هم می

ز یک طرف افراد روان نژند به علت آشفتگی های روانی خودپنداره و ادراک منفی از خود دارند ا

پس اعتماد به نفس کافی برای احراز مشاغل و حتی جستجوگری شغلی ندارند به طوری که به 

گریزند و از طرف دیکر به خاطر  ت از بسیاری از فرصت های شغلی میعلت ترس از شکس

خویشان چون نمی توانند با محیط خود به خوبی تعامل یابند و در  نامنظمی در خلق و

ارتباطات بین فردی موفق نیستند در خود فرورفتن و دوری گزینی منجر به افزایش درون 

بر عکس . گرایی آنان نیز می شود بنابراین بسیاری از فرصت های شغلی را از دست می دهند

شود و این زمینه ارتباط  ین فردی و شادابی در آنان میبط ببرون گرایی جوانان باعث افزایش روا

باعث آگاهی بیشتر آنان از مشاغل موجود و حتی خودشناسی آنان می شود و بهتر و راحتر می 

نتایج نشان داد، هرچه کنجکاوی افرادانعطاف پذیری جوانان . توانند شغل مناسب خود را بیابند

به دربارهء دنیای درونی و بیرونی در افراد بیشتر شاغل بیشتر است زیرا اگر گشودگی به تجر

باشد و برون گرایی هم بیشتر باشد افراد در ارتباط با دیگران اطالعات بیشتری در مورد خود و 

 .مشاغل مناسب برای خود بدست می آورند و بهتر می توانند به شغل مناسب خود راه یابند

تر از جوانان بیکار است زیرا، افراد همچنین ویژگی مسئولیت پذیری جوانان شاغل بیش

مسئولیت پإیر اسناد درونی دارند و وقتی با پدیده بیکاری مواجه می شو ند بیکاری را به خود 

به همین علت در . نسبت می دهند نه به خانواده،جامعه و مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه

ام به جستجوی شغل مناسب قبال خود متعهد می شوند که به طور فعاالنه و هدفمند در اقد

 . برآیند و در این راستا از دیگران کمک طلبی دارند
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ها نشان داد، افکار اقدام به خودکشی در جوانان بیکار نسبت به جوانان شاغل به صورت  یافته

بحران بیکاری در جامعه تحقیق، باعث می شود جوانان بیکار و در . معناداری بیشتر است

 موفقیت در جستجو دارند اما فقط  انتظار ها به دنبال کار می گردند و وقتی ماه، جستجوی کار

شود زیرا نه تنها پاداشی  دچار درماندگی می آنهامدارهای ذهنی ارگانیک  ندشنو پاسخ منفی می

نیز  اجتماعیبلکه ماهها عقب ماندگی اقتصادی و  شتهوجود ندا ی جستجوگری آنانبرای تالشها

که متاسفانه این ادراک را در آنان بوجود می آورد که یافتن شغل  ستاآنان بوده در انتظار 

مناسب بر اساس کنترل و اراده آنان نیست و به عوامل بیرونی دیگر از جمله روابط بین افراد 

نتایج تحقیق نشان البته  .بستگی دارد دچار بدبینی می شوند و درماندگی آموخته می شوند

با پاسخها برخوردهای متفاوتی  زندگی مهارتهایهای شخصیتی و ویژگی بسته به  فردیهر  داد،

و مسئولیت پذیرتر هستند و انعطاف می کند، آنهایی که استقامت بیشتری نشان می دهند 

آنهایی که از دیرتر بیشتری دارند و ناتوانی در کنترل هیجانات و پریشانی ها خود ندارند 

های منفی درماندگی اقدام به خودکشی است و یکی از پیامد شوند ضعیفترند درمانده می

بنابراین به نظر می رسد درصد جوانانی که اقدام به خودکشی دارند در جوانان بیکار بیشتر از 

 .جوانان شاغل باشد

در پایان براساس نتایج مطالعه پیشنهاد می شود، جوانان از همان دوران نوجوانی با گرفتن 

ن شناسان و افراد ذی صالح به درک درستی از ویژگی های مشاوره فردی و شغلی مناسب از روا

خود برسند تا  بتوانند براساس شناسایی نقاط قوت و ضعف، نوع عالقه و گرایش خود وشناسایی 

.  به حداکثر شکوفایی برسند استعدادهای خود رشته تحصیلی و شغلی مناسب با خود را بیابند و

مهارت یابند و در مواجهه با استرس به جای عدم همچنین در راهبردهای مقابله با استرس 

همچنین خانواده ها با ارضای نیازهای روانی . مسئولیت و فرار از موقعیت به حل مسئله بپردازند

و ادراک حمایت اجتماعی جوانان از آشفتگی های روانی آنان جلوگیری کنند و با پرورش 

 .مسئولیت پذیری کمک کنند تا به شکوفایی برسند
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The relationship between personality traits and suicidal thoughts and 

comparisons among young people who are unemployed guy Region 2 in Tehran 

Omid Shahmohammad shahrstanaki,Dr.Narges Babakhani 

 

Abstract :The aim of this study was to compare the parenting style and marital 

satisfaction and social support among the parents of addicted and non-addicted in 

Qaemshahr, northern Iran, in 2015. The study encompassed parents living in the 

city. Sample size: considering the population, 157 subjects were selected using 

stratified random sampling method. Data were collected by a standardized 

questionnaire. A conclusion was driven out of the findings of the first hypothesis, 

that is, there was a difference in marital satisfaction between the families of addicts 

and non-addicts. The mean of responses indicated that marital satisfaction among 

addicts was lower than that of non-addicts. According to the findings of the second 

question, parenting style of addicts and non-addicts was different for permissive and 

authoritative styles, and there was no difference for the authoritative style among 

them. The mean of responses indicated that addicts employed authoritarian and 

permissive styles more than non-addicts did. Considering the findings of the third 

question, it could be deduced that there was a difference between the social supports 

of families of addicts. The mean of responses indicated that addicts enjoy less social 

support than non-addicts do. 
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