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 می کنند مسمومیت اقدام به که یزنان بریجانی هوش ه آمیگدال وتاثیر 

 سید سعید موسوی
 مدرس جهاد دانشگاهی کاشمر

 Mosavi35@yahoo.com  
 

 افسانه رشنو
 مدرس دانشگاه آزاد کرج

a.rashno@gmail.com 
 

 حامد حیدری
 مدرس دانشگاه آزاد کاشمر

hamed.heydari2@gmail.com 
 

 علیرضا برمکی
 مدرس دانشگاه آزاد کاشمر

sadaf8013046@yahoo.com 
 

 حسن صداقتی
آزاد کاشمر دانشگاهمدرس   

sedaghati64@yahoo.com 
 

 حسن سروری
 مدرس دانشگاه آزاد کاشمر

hassan.sarvari@gmail.com 
 

 سید احسان موسوی
  جهاد دانشگاهی کاشمرمدرس 

Hnk1398@gmail.com 
 

 چکیده

درگیری با بستگان، مسایلی مانند اختالفات زناشویی،  اقدام به مسمومیت در جوانان وزنان بیش از سایر گروه ها است هدف:

این پژوهش، با هدف  ارتباط آمیگدال وهوش هیجانی با توانایی اختالل های روانی وبیکاری از دالیل مهم اقدام گزارش شده اند.

مقایسه ای(  -در یک طرح پژوهشی پس رویدادی )علی روش: .تهیه شده له در زنان اقدام کننده به روش مسمومیت حل مسا

انس نفر از زنان اقدام کننده به خودکشی به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به اورژ 08 وشبه آزمایشی

ن بخش نفر از زنان عادی از میان مالقات کنندگان بیمارا 08ومایشی به عنوان گروه آز مسمومین بیمارستان امدادی مشهد

آن بررسی شدند  -، به عنوان گروه گواه به روش تصادفی انتخاب وبه کمک پرسش نامه هوش هیجانی بارداخلی بیمارستان

می نشان  هامتغیر ه ها:یافت برده شد.تغیره وروش تحلیل تمایزات به کاربرای تحلیل داده ها، روش تحلیلی واریانس، چند م

که نمره کل هوش هیجانی وزیر مقیاس های آن دو گروه خودکشی کنند گان در مقایسه با گروه گواه به شکل معنی داری دهد 

برای تفکیک دوگروه  08/352همچنین برپایه نتایج تحلیل تمایزات ،همراه با نقطه برش  (P≤8880/8پایین تر بوده است )

هوش  نتیجه گیری: محاسبه گردید. %088خودکشی وسالم حساسیت وویژگی هردو به طور جداگانه برابر بابه اقدام کننده 

است. پایین بودن هوش هیجانی می تواند به عنوان یک عامل  هیجانی در زنان اقدام کننده به خودکشی پایین تر از زنان عادی 

 خطر اقدام به خودکشی در نظر گرفته شود.

 .زنان ،مسمومیتهیجانی، اقدام به هوش  ه:کلید واژ
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 مقدمه 

( که به 3880هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های شناختی وهیجانی به هم پیوسته است )کیاروچی، فورگاس، ومیر،

فرد کمک می کند تا بادریافت، ارزیابی وبیان دقیق هیجان ها، از احساساتی که از افکار را تسهیل می نمایند آگاهی 

( وبا برقراری توازن میان افکار وهیجان های خود، تصمیم گیری های 3880؛ مایر، سالووی وکارسو،0111یابد)مایروکاروسو ، 

( هوش هیجانی رایک رشته توانمندی ها ومهارت های غیر 3882ان)-بار(0208عاقالنه ورفتاری مسئوالنه داشته باشد )اکرامی،

ادر برخورد با فشارهای محیطی افزایش می دهند وآن را درپنج مقوله کلی بهره هیجانی شناختی می داند که توانایی های فرد ر

ان وپارکر -درون شخصی وبین شخصی، توانمندی های سازش یافتگی، مدیریت تنیدگی وخلق عمومی تعریف میکند.)بار

راد دارای هوش هیجانی باال، ( هوش هیجانی رابا سالمت روان در ارتباط می داند. وی دریافت که اف0118( سالوی)3888

سوی دیگر افراد دارای هوش هیجانی پایین، پیوسته احساس پوچی وفروپاشی  توانایی بهتری برای مقابله با استرس دارند. از 

می تواند از عوامل خطر ساز در ابتال به نموده، واکنش های عاطفی نامناسب نشان می دهند. از این رو هوش هیجانی پایین 

( درافراد باهوش هیجانی 0111های روانی وایجاد مشکالت در سازگاری افراد با محیط به شمار آید)تیلر،پارکر وبگبی،بیماری 

پایین، توانایی حل مساله به میزان چشم گیری پایین تر است واین افراد در بهره گیری از مهارت های مقابله ای در رویایی با 

( پژوهش ها نشان داده اند افرادی که توانایی ایجاد 3888ان وپارکر  -دارند )بارفشارهای روانی زندگی، توانایی زیادی ن

سازگاری الزم رادر زندگی خود دارند افراد بهنجار دربرخورد با مشکالت مهارت های مقابله ای کارآمد را به کار می گیرند که 

ومهارت های مقابله ای متمرکز برهیجان تقسیم نمود می توان آنها را به دو دسته کلی مهارت های مقابله ای متمرکز برمساله 

 (0222)نوروزی،

به افسردگی تاکید از سوی دیگر در زمینه روان شناسی شناختی برنقش مساله گشایی نارسا در ساختار شناختی مبتالیان 

ره پردازی خودکشی ( ونقش کمبود مهارت های مساله گشایی در افراد افسرده دارای انگا0125شده )پیکل،پروسوف ومه یر،

( هرچند خودکشی واقدام به آن از نشانه های افسردگی 0220مورد توجه قرار گرفته است )کاویانی، رحیمی درآباد ونقوی، 

است، اما افسردگی تنها علت خودکشی نیست و دامنه گسترده ای از اختالل های روانی هم چون اضطراب، خودبیمار انگاری 

 (3882یستر یایی وپارا نوییدی دربروز خودکشی موثرند. )سادوک وسادوک،وگرایش های ضد اجتماعی، ه

در زمینه مقوله خودکشی می تواند از نظر شدت، دامنه گسترده ای داشته باشد که در یک سر آن تنها افکار وانگاره هایی 

گ)لوینسون، روهد خودکشی وجود دارد ودر انتهای دیگر آن، رفتارهایی به شکل اقدام با احتمال بسیارزیاد مر

( شیوع اقدام به خودکشی در فرهنگ های گوناگون، متفاوت است برای نمونه 0101؛ماسکیکی، اکارول والک،0118وسیلی،

؛ 3880نفرمی باشد. )نوسا واودسانمی، 088888مورد در  332نفر در سوییس  088888دمورمیزان خود کشی در نیجریه چهار

 (.0115الهارپ،

روان، اقدام به خودکشی دارای پیامدهای فردی ، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی واقتصادی است. از دیدگاه بهداشت 

هزار نفر خود کشی می کنند وبرآورد می شود که  288( درآمریکا ساالنه 0111، کلیتون وبارسل،0281)گیلدر، مه یور وکاث 

( 0115خودکشی می کنند.)مالون، سزانتو، کوربیت ومان،بیماران افسرده، دست کم یک بار در طول زندگی خود اقدام به  35%

درایران نیزهرچند در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، میزان خودکشی کمتر است اما بررسی های انجام شده دردو دهه 
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دام به اق (0288؛ محسنی،3885جانقربانی،اخیر نشان داده اند که خود کشی واقدام به آن در ایران روبه افزایش است )

خودکشی در جوانان وزنان بیش از سایر گروه ها است مسایلی مانند اختالفات زناشویی، درگیری با بستگان، اختالل های روانی 

 وبیکاری از دالیل مهم اقدام به خود کشی گزارش شده اند.

، حسن زاده 0288محسنی ، ،0282؛ رنجبر، 0222؛ جاللی وترابی،0281، پورمند وداویدیان،0223، آزاد،3885)جانقربانی، 

 (0282ورجالی،

تنها گروه کوچکی از اقدام کنندگان به خود کشی قصد از بین بردن خود راداشته وبیشتر آنها بررسی ها نشان می دهند

انگیزه های دیگری برای این عمل خود عنوان می نمایند. خودکشی با نیازهای برآورده نشده، احساس یاس ودرماندگی، 

ز به فرار از مشکالت ارتباط دارد )سادوک کشمکش ها وفشارهای روانی شدید، محدود بودن گزینه ها از دیدگاه شخص ونیا

( براین باور است که برخی از مولفه های هوش هیجانی، افراد رادر برابر فشارهای 3880( کیاروچی وهمکاران )3882وسادوک،

عواطف، مهارت دارند از حمایت اجتماعی باالیی برخوردارند وهمین روانی حفظ می کنند، هم چنین افرادی که درتنظیم 

ایت اجتماعی، شخص رااز ابتال به افسردگی واندیشه خود کشی دور می کند به بیان دیگر کسی که اقدام به خودکشی می حم

کند درآن شرایط مرگ را بهترین راه حل مساله خود میداند، حال آنکه بیشتر افراد جامعه تصوری برخالف او دارند )مدرسی 

اقدام کنندگان به خودکشی، به عنوان عامل موثر در توانمندی افراد در زمینه ( نقش موثر هوش هیجانی در 0223ومسعود زاده،

. همچنین کیاروچی، (0،3882شناخت هیجان های خود ودیگران ومدیریت افکار وعمل نشان داده شده است. )کلینیکا

ها وسه مولفه سالمت ( دریافتند که هوش هیجانی سهم منحصر به فردی دردرک رابطه میان استرس 3883)2واندرسون 3دیان

 روان: افسردگی، ناکامی وافکار خودکشی دارد.

ازآن جا که بررسی نشان داده اند که توانایی حل مساله، افزون بر هوشبهر با مقوله ای به نام )هوش هیجانی( نیزدر ارتباط 

ومقایسه آن با افراد عادی تفاوت ( به نظر می رسد که بررسی هوش هیجانی در اقدام کنندگان به خودکشی 3888ان،-است.)بار

پژوهش حاضر با هدف بررسی ومقایسه ویژگی های هوش هیجانی در زنان عادی وزنان اقدام کننده به  های رانشان دهد.

 خودکشی انجام شد.

 

 روش

رس نفر بودند. گروه آزمایش به روش نمونه گیری دردست 08مقایسه ای( است.آزمودنی ها -پس رویدادی)علی این پژوهش

از میان زنانی که به دلیل اقدام به خودکشی با خوردن دارو، مواد مخدر، سفیدکننده ها یا سموم آفت کش طی شهریور ومهر 

نفر از زنان بستری  002پذیرش شده بودند انتخاب گردیدند. از میان انش مسمومین بیمارستان امدادی مشهددراورژ 0218

به وضعیت هوشیاری مناسبی برای پرسش گری وتمایل به همکاری داشتند،  مدت یاد شده، هشتاد وپنج نفر کهشده طی 

                                                
0 -klinika 
3 -dean 
2 - anderson 
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بخش هشتاد نفر افراد گروه گواه نیز به روش نمونه گیری تصادفی از میان زنان مالقات کننده بیماران  بررسی وارد شدند.

اهل، اشتغال وداشتن مدرک همگن سازی از نظر سن، وضعیت ت که هرگز افکار خودکشی نداشتند، بارعایت داخلی بیمارستان

 تحصیلی دیپلم انتخاب شدند.

 18تجدید چاپ با بود که درآخرین 0112ان  -ابزار سنجش به کاربرده شده دراین پژوهش، پرسش نامه هوش هیجانی بار

پایایی ان همان جا این پرسش نامه را هنجاریابی وروایی و -زیر مقیاس است. بار 05پرسش منتشر شد این پرسش نامه دارای 

پایایی آن را به  0200درپژوهش حاضر، فرم کوتاه این پرسش نامه به کاربرده شد. سموعی  آن را مورد تایید قرار داده است.

 به دست آورد وروایی محتوایی آن را برپایه نظر پنج تن از متخصصان روان شناسی تایید نمود. 12/8روش آلفای کرونباخ،

پرسش نامه این پرسش نامه دارای پنج گزینه، کامالً موافقم)نمره پنج( تاکاماًل مخالفم )نمره یک ( می باشد نمره پرسشی 

عبارت از نمره هرگزینه انتخاب شده ونمره کل آزمون برابر با مجموع نمره های پرسش نامه می باشد دربرخی از پرسش ها نیز 

 یک وگزینه کامال مخالفم دارای امتیاز پنج است.گزینه کامال موافقم دارای امتیاز 

گردآوری داده ها درگروه آزمایش پس از تثبیت وضعیت پژشکی ایشان انجام شد برای کم اثر کردن مقاومت پاسخ گویان 

وپیش از ویژگی های خاص آنان پس از خودکشی، پس از جلب اطمینان آزمودنی ها  درپاسخ گویی به پرسش نامه با توجه به 

تکمیل پرسش نامه هدف از اجرای پژوهش برای پاسخ گویان توضیح داده می شد وبه آنها گفته می شد که برای نوشتن نام 

خود برروی پرسش نامه آزاد هستند واطالعات گردآوری شده محرمانه تلقی می شود. همچنین از ایشان رضایت کتبی آگاهانه 

 گرفته شد.

قدام کننده به خودکشی ه کل هوش هیجانی وزیر مقیاس های ان دوگروه بهنجار وادرراستای این هدف، تفاوت میان نمر

تشخیص واحتمال برای  0112ان  -بررسی ونقطه برش وتوانایی تشخیصی حساسیت وویژگی پرسش نامه هوش هیجانی بار

 اقدام به خودکشی تعیین گردید.

زیر مقیاس پرسش نامه ازآزمون آماری  05عادی با توجه به برای مقایسه به دوگروه افراد اقدام کننده به خودکشی وافراد 

 تحلیل واریانس چند متغیره مانووا وبرای تعیین نقطه برش وحساسیت پرسش نامه، تحلیل تمایزات به کار برده شد.

 

 یافته ها

 28/0انحراف معیار سال  0/30( وگروه گواه 82/2سال ) انحراف معیار  2/35میانگین سنی گروه اقدام کننده به خودکشی 

 %5مجرد ، چهارنفر  %2/0مطلقه ویک نفر  %0/2مجرد، سه نفر  %0/20نفر  20متاهل  %2/58نفر  25بود. درگروه اقدام کننده 

 بیوه بودند. %2/0مطلقه ویک نفر 

ه اقدام ان وزیر مقیاس آن در دوگرو -مقایسه میانگین وانحراف معیار نمره کل پرسشنامه هوش هیجانی بار -جدول یک

 (n=80(وبهنجار)n=08کننده به خودکشی )

 میانگین )انحراف معیار(
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 بهنجار  اقدام کننده به خودکشی 

 (35/08)02/258 (12/05)03/052 نمره کل 

 (22/0)50/32 (01/3)38/1 حل مساله

 (52/0)12/32 (02/8)22/8 خوشبختی 

 (52/0)82/32 (28/3)80/03 استقالل

 (58/0)00/32 (33/3)88/1 تحمل فشار روانی

 (80/0)28/32 (20/3)00/00 خود شکوفایی

 (88/0)20/32 (82/3)20/08 خودآگاهی هیجانی

 (02/0)55/32 (82/3)20/0 واقع گرایی

 (55/0)80/32 (10/3)52/03 روابط بین فردی

 (15/0)22/32 (88/3)80/1 خوش بینی

 (23/0)25/32 (22/3)21/00 عزت نفس

 (05/0)13/32 (22/3)23/0 کنترل تکانش

 (13/0)82/32 (05/3)20/0 انعطاف پذیری

 (05/0)02/32 (33/2)20/03 مسئولیت پذیری

 (00/0)32/32 (83/2)22/03 همدلی

 (10/0)85/32 (20/2)20/00 خود ابرازی

واقدام کننده به (n=80ان دردوگروه بهنجار ) -تحلیل روایی سواالت ونمره کل پرسش نامه هوش هیجانی بار -3جدول 

 (n=08خودکشی )

 میزان تفاوت fضریب مجموع مجذورات** شماره پرسش 

 121/8 *205/3588 301/1080 حل مساله

 108/8 *202/0320 032/03200 خوشبختی

 020/8 *828/0080 322/5528 استقالل

 128/8 *522/3558 083/1000 تحمل فشارروانی

 181/8 *035/0822 008/8585 خودشکوفایی

 010/8 *832/0220 588/2802 خودآگاهی هیجانی

 120/8 *832/3205 800/1520 واقع گرایی

 028/8 *252/188 215/5810 روابط بین فردی 

 181/8 *250/0831 588/0182 خوش بینی 

 021/8 *022/0002 108/8323 عزت نفس

 131/8 *008/3022 320/1512 کنترل تکانش
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 125/8 *100/3228 133/1213 انعطاف پذیری 

 080/8 *322/810 052/2212 مسئولیت پذیری 

 001/8 *228/223 011/2803 همدلی 

 283/8 *888/532 231/5022 خودابرازی

 102/8 *020/1222 0812228 نمره کل  

همان گونه که جدول  -( درگروه گواه شاغل بودند.جدول یک%2/03نفر ) 02( از زنان درگروه بیماران و%2/08سیزده نفر)

 یک نشان می دهد میانگین نمره کل هوش هیجانی وزیر مقیاس های آن درگروه گواه باالتر از گروه آزمایشی است.

 مقایسه نمرات کل وزیر مقیاس های هوش هیجانی دو گروه به روش تحلیل واریانس چند متغییره محاسبه شد. ضریب 

به  110/8پرسش نامه هوش هیجانی دوگروه بهنجار واقدام کننده خود کشی همبستگی چندگانه )کانونی( وبین نمره کل 

میزان واریانس را تبیین می کند. نتایج تحلیل روایی تشخیصی  102/8( وp≤880/8دست آمد که از نظر آماری معنی دار بود )

شی در جدول دو ارایه شده ان دردوگروه بهنجار واقدام کننده به خودک -پرسش ها ونمره کل پرسشنامه هوش هیجانی بار

 است.

همچنان که جدول دو نشان می دهد تفاوت میان هوش هیجانی دردوگروه بهنجار واقدام کننده درکلیه زیر مقیاس ها وهم 

جدول سه میزان حساسیت وویژگی تشخیصی پرسش نامه هوش  بین( همچنین p≤880/8چنین  نمره کل معنی دار است )

  (n=08واقدام کننده خودکشی ) (n=08بهنجار )ان دردو گروه  -هیجانی بار

 گروه عضویت پیش بینی شده

 فراوانی              بهنجار   بیمار                                                                   

 08 8 08 بیمار فراوانی روایی 

 08 08 8 بهنجار  تشخیصی 

 088 8 8/088 بیمار درصد 

 088 8/088 8 بهنجار فراوانی 
 

درصد واریانس هریک از زیر مقیاس ها مربوط به میزان روایی تشخیصی آن زیر مقیاس مجذور ضریب همبستگی  10تا 28

بود. تعیین نمره برش  10/8روایی تشخیص نمرات کل نیزبرابر بابین نمرات کل هر زیر مقیاس وعضویت گروهی بوده است.

 ان به روش تحلیل تمایزات به شرح زیر انجام شد. -تشخیصی حساسیت وویژگی پرسش نامه هوش هیجانی بارومیزان توانایی 

 )عدد ثابت درمعادله(a= ضریب-828/01

 )شیب خط رگرسیون(b= ضریب 825/8

 y=825/8)نمره کل مقیاس(-828/01
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ان  -هوش هیجانی بار برش پرسش نامه نقطه (y=8درصورتی که نقطه برش استاندارد صفر درمعادله باال قرارداده شود)

به دست می آید. بنابراین اگرنمره فردی پایین تر از این مقدار باشد  08/352برای پیش بینی احتمال اقدام به خودکشی 

 درمعرض اقدام به خودکشی قراردارد.

هم چنان که  جدول ارایه شده است.  2ان در جدول  -میزان حساسیت وویژگی تشخیصی پرسش نامه هوش هیجانی بار

بیماران  %088بوده است یعنی این پرسش نامه  %088ان -پرسش نامه هوش هیجانی بار سه نشان می دهد میزان حساسیت 

فرد اقدام کننده مورد بررسی بیمار تشخیص داده شده اند. هم چنین ویژگی 08رادرست تشخیص داده است به بیان دیگر 

 .08/352د بر پایه نقطه برش به دست آم %088مقیاس نیز برابر با

 بحث

باتوجه به تفاوت معنی دار میان نمره کل هوش هیجانی وزیر مقیاس های آن دردوگروه می توان گفت که هوش هیجانی 

زنان اقدام کننده به خودکشی پایین تر از زنان سالم است. همچنان که گفته شد هوش هیجانی توانایی فرد در شناسایی 

افراد باهوش برقراری تعادل میان عقل واحساس دربرابر خود انگیزشی وتوانایی حل مساله است از این رو وکنترل هیجان ها، 

هیجان پایین تر با توجه به وجود راهکارهای مقابله ای ضعیف تر، دررویایی با کشمکش های زندگی بیشتر دست به خودکشی 

که در خودکشی کنندگان راه حل های کمتر وبی ربط تری نسبت  0220می زنند. این یافته ها با یافته های کاویانی وهمکاران

 3883به افراد عادی گزارش نمود هماهنگ است یافته های پژوهش حاضر هم چنین هم سو با یافته های کیاروچی وهمکاران 

وجود تفاوت  مبنی بر تاثیر هوش هیجانی بر رابطه میان استرس ها، افسردگی، ناکامی وافکار خودکشی است از سوی دیگر

مبتنی بر نقش موثر مولفه های هوش  3880معنی دار میان زیر مقیاس ها دردوگروه هماهنگ باپژوهش کیاروچی  وهمکاران 

هیجانی درسازگاری بهتر افراد دررویارویی با استرس است ومی تواند به عنوان عامل حفاظت کننده از بروز مشکالت وپیامدهای 

 به خودکشی پیش گیری کند. جبران ناپذیر هم چون اقدام

این پرسش نامه ونقطه برش آنها می توان پیش بینی نمود که افراد با هوش هیجانی با توجه به اهمیت توان تشخیصی 

درصورت برخورد با استرس شدید در معرض خطر اقدام به خودکشی قراردارند. از آن جا که حساسیت  08/352پایین تر از 

ان بسیار باالست به نظر می رسد که توانایی تشخیصی این پرسشنامه درجدا کردن  -آزمون بار وویژگی به دست آمده برای

 افراد سالم از اقدام کنندگان به خودکشی بسیار باال می باشد.

دراین پژوهش به دلیل همکاری نکردن مردان اقدام کننده به خودکشی تنها زنان اقدام کننده بررسی شدند دومین 

آن است که با وجود شمار زیاد زیر مقیاس های هوش هیجانی آزمون های مکمل به کار برده نشده است محدودیت پژوهش 

البته با توجه به وضعیت پزشکی بیماران ولزوم رعایت حال ایشان امکان پرسش گری طوالنی مدت وجود نداشت. با این همه 

در راستای بررسی متغیرهایی هم چون وضعیت خلقی  بهره گیری از دیگر آزمون های هوش هیجانی وجرای پرسش نامه هایی

وهم چنین پی گیری بیشتر ویژگی های جمعیتی شناختی به منظور تشخیص عوامل خطر ساز وعاطفی وسالمت روان 

است بهتر بود که گروه ومحافظت کننده پیشنهاد میگردد. از آن جا که هوش هیجانی برخالف هوشبهر، پدیده ای پویا وسیال 

ننده به خودکشی مدتی پس از دور شدن از شرایط پرفشار که اقدام به خودکشی رادر پی داشته است دوباره ارزیابی می اقدام ک
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شدند تا بتوان یافته های به دست آمده رابا یافته های پیشین خود وگروه بهنجار مقایسه نمود. از آنجا که بررسی صرفاًًً برروی 

ومیت انجام شده است به نظر می رسد اجرای پژوهشی برروی اقدام کنندگان به اقدام کنندگان به خودکشی به روش مسم

 خودکشی با سایر روش ها سودمند باشد.
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