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 رابطه اختالالت شخصیت با گرايش به خودکشی در سربازان يک واحد نظامی

 3، منصوره سالمت1، ارسیا تقوا2، کمال مقتدائی1وحید دنیوی 

واحده مشاوره  -3نويسنده مسئول   مرکز تحقيقات روان تنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. -2گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی آجا  -1

 کميته امداد امام خمينی دهاقان.

در    بررسی رابطه اختالالت شخصيت با گرايش بـه خـودکشـی       هدف پژوهش حاضر  مقدمه: 

 سربازان يک واحد نظامی بود. 

نفر از سربازان يک واحد نظامی شهر اصفهان به روش خوشه ای  313در اين پژوهش روش کار:

چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه بالينی چند محوری ميلون و مقياس افکار خودکشی بک را 

های آمار توصيفـی، از     تکميل نمودند. برای تجزيه و تحليل داده ها عالوه بر استفاده از شاخص 

 ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند متغيری استفاده شد.

(،  r= 3063نتايج ضريب همبستگی نشان داد که بين اختالل شخصيت ضداجتماعـی )     ها:  يافته

(، اسکيـزوتايپـال   r=3053(، اجتنابی )r=3063(، مرزی )r=3044(، خودشيفته )r=3063پارانوئيد )

(3025=r( آزارطلب ،)3044=r  ( و منفی گرا )3065 =r     با افکار خودکشی رابطه معناداری وجـود )

واريانس مربوط به گرايـش   3074دارد. عالوه بر اين، نتايج رگرسيون چند متغيری نشان داد که  

 به خودکشی توسط اختالالت شخصيت پيش بينی شده است.

بينی کنـنـده    وجود نشانه های اختالالت شخصيت پيش  که  داد نشان بررسی ايننتیجه گیری: 

 خودکشی و خودزنی هستند.

 اطالعات مقاله چکیده

 نوع مقاله 

 مقاله پژوهشی
 

 تاريخچه مقاله 
  330203 دريافت 

  3306022 پذيرش 
 

 کلید واژگان 
اختالالت شخصيت، رفتار 

خودمخرب، گرايش به خودکشی، 

  سربازان.
 

 نويسنده مسئول 
Email: 

kmoghtadaei@yahoo.com  

 مقدمه     

شايع و مزمن هستند و ميزان شيوع آنـهـا                                           1اختالالت شخصيت            

درصد تخمين زده شده است                          23تا      13در جامعه عمومی بين                    

 و عاليم آن در طی چند دهه نمايان می شود.                                        

2طبـق تعريـف کتابچه تشخيـصی و آمـاری اختـالالت روانـی                                                  

 (DSM-IV-TR                                           اختالل شخصيت عبارت است از تـجـارب ،)

درون ذهنی و رفتاری بادوامی که با مالک هـای فـرهـنـگـی                                                                    

منطبق نيست، نفوذی غيرقابل انعطاف دارد، از نوجـوانـی يـا                                                                   

شود، در طول زمان تغيير نمی کند و موجـب                                            جوانی شروع می             

 ناخوشنودی و مختل شدن کارکردهای  فرد مبتال می شود.                                                

اختالالت شخصيت به سه دسته تقسـيـم                                       DSM-IV-TRدر    

 می شود:         

،   3دسته اول عبارت است از اختالل شـخـصـيـت پـارانـوئـيـد                                                                       

. دسته دوم عبارت است از چـهـار                                      5و اسکيزوتايپی               4اسکيزوئيد         

و   8، نـمـايشـی                     7، مـرزی             6اختالل شخصيت ضـداجـتـمـاعـی                                    

اختالل نمايشی، نامتعادل                          4که افراد مبتال به اين                        3خودشيفته        

و هيجانی هستند. دسته سوم نيز شـامـل اخـتـالالت دوری                                                                     

که افراد مبتال به ايـن                               12جبری      -و وسواسی          11، وابسته        13گزين    

 (.    1اختالالت اغلب مضطرب و هراسان به نظر می رسند)                                          

نتايج پژوهش ها حاک  است که اختالالت شخصيت و مـيـزان                                                       

اخـتـالالت              اين           آن در جوانان بيشتر است و جوانان نسبت به                                       

، به گونه ای که ميزان شيـوع                               (   2بيشتری دارند )                    آسيب پذير           

درصد می باشـد                   1806اختـالالت شخصـيت در اين گروه سنی                                

اختالالت شخصيت زمينه ساز بسياری از  اخـتـالالت و                                                              .   (   3)   

آسيب های روانی ديگر است که از آن جمله مـی تـوان بـه                                                                       

 اشاره نمود.               13خودکشی      

پژوهش های مختلف نشان داده است که اختالالت شخصيت از                                                  

مهم ترين عوامل پيش بينی کننده خـودکشـی مـی بـاشـد.                                                                      

خصوصياتی همانند رفتارهای ناگهانی شديد و پرخـاشـگـرانـه                                                                

درافرادی که مبتال به اختالل شخصيت هستند از پيش بيـنـی                                                         

 (.    4کننده های قوی خودکشی است)                         

اقدام به خودکشی هميشه ازفکر کردن در مورد نابـودی خـود                                                               

ای          آغاز می شود. همچنين افکار خودکشی به اشتغاالت ذهنی                                                  

اشاره دارد که دامنه آن افکار زودگذر نسبت به بی ارزش بودن                                                          

زندگی و آرزوی مر  تا طرح عملی برای نابودی خود را در بـر                                                           

1-Personality disorder 

2-Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders-

Text  Revision (DSM-IV-TR)  

3- paranoid  

4- schizoid  

5- schizotypal  

6- antisocial 

7- borderline 

8- narcissistic 

9- histrionic 

10-dependency 

11-avoidant 

12- obsessive - compulsive 

13-suicide  
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(.مطالعات انجام شده فراوانی خودکشی را در ميان                                                   5می گيرد)          

درصد نشان دادند.                  12درصد و در ميان نظاميان                          3غيرنظاميان            

در مطالعه ای که در مورد اقدام به خودکشی در بين سربـازان                                                           

سرباز مورد مطالعه قرار گرفتند و                                   153335سوئدی انجام شد،                 

نفر از آنها در طی اين دوره اقدام بـه                                              155نتايج نشان داد که                   

 (.    6خودکشی داشته اند)                 

مرکز پژوهش های علوم رفتاری ارتش آمريکا طـی گـزارشـی                                                               

اعالم نمود که خودکشی سومين علت مر  در بين سـربـازان                                                        

آمريکايی است. همچنين در اين گزارش مشـخـص گـرديـد                                                                    

درصد خودکشی را به خود                         48ساله بال  بر                24تا      18سربازان         

 (.    7اختصاص داده اند )                 

متخصصان علوم رفتاری نشان داده اند کـه، سـخـتـی هـای                                                                       

(، سـابـقـه                         8خدمت، ترس از تنبيه و روابط خشونت آمـيـز)                                                  

(، استعمال سيگار و مصـرف الـکـل،                                                  3خودکشی و خودزنی )                   

(، از عـلـل                           13دور بودن از خـانـواده)                                    تعارض با فرماندهان،                     

خودکشی در ميان نظاميان خصوصاا سربازان وظيفه می باشـد.                              ً                          

در          ( در بررسی افکار خودکشـی سـربـازان                                              11تحقيق انيسی)              

نشـان داد                 نيروی زمينی سپاه پاسداران انقاالب اسالمی ايران                                              

رضايت         م که بين تحصيالت پايين، سابقه اقدام به خودکشی، عد                                              

از خدمت سربازی، درگيری با ديگران، نامناسب بودن وضعيت                                                      

 روانی با افزايش افکار خودکشی رابطه معنادار وجود داشت.                                                       

خـودکشی در ميان سربـازان در هر وسعت و اندازه ای،                                                      وجود      

المت     آثار منفی روانی و اجتماعی به دنبال دارد و برای نظام س                                                     

 کشور و نيروهای مسلب معضل جدی محسوب می شود.                                            

های نظامی ممکن اسـت                               به طورکلی بروز خودکشی در يگان                             

موجب ترس و وحشت در سربازان جوان گردد و احسـاسـات                                                          

خصمانه ای نسبت به مسئولين و فرماندهان خود پيدا کنند. از                                                           

طرف ديگر ممکن است برخی فرماندهان و مسئولين به دنبـال                                                        

خودزنی يا خودکشی در سربازان، به منظور پيشگيری از موارد                                                        

بعدی، امتيازات نابجايی به آنان اختصاص دهند که اين اقـدام                                                                

گـردد.            احتماالال موجب افزاييش بروز اين رفتارهای در يگان می      ً                                          

خودکشی موضوعی تخصصی، پيچيده، علمـی و                                              بررسی پديده           

تواند آشکارا               معموالال قابل پيشگيری است که دخالت صحيب می     ً                                  

 (.    12اقدام به خودکشی را تعديل و يا از بين ببرد )                                           

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه اختالالت شخصيت با گرايـش                                                         

به خودکشی در سربازان انجام شده است تا بدين وسيله برخی از                                                              

شـنـاسـايـی                     عوامل مهم و خطرساز در خودزنی و خودکشی هـا                                                 

 .گردد و در اقدامات پيشگيرانه مورد توجه قرار گيرند                                                

 روش کار

مورد   و جامعه  مقطعی -توصيفی  مطالعات  نوعپژوهش حاضر از 

واحدهای نظامی در شهر اصفهـان در      از  يکی  سربازان  مطالعه

بود که طبق آمار ارائه شده تعداد کل سربـازان آن      1332سال

و  14نفر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول کرجسی  1533يگان 

با  آزمودنی ها نفر محاسبه گرديد. نحوه انتخاب 313، 15مورگان
روش خوشه ای چندمرحله ای صورت گرفت. به اين صورت که  

گردان  4از بين گردان های مختلف موجود در آن يگان نظامی،

به طور تصادفی انتخاب و سپس از بين گـروهـان هـای هـر           

گردان، سه گروهان مجدداً به صورت تصادفی انتخاب گرديد و   

 نمونه پژوهش از بين آنها انتخاب شد. 

 ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش شامل موارد ذيل بودند: 

  الف( پرسشنامه ويژگی های دموگرافیک:

اين پرسشنامه توسط محقق ساخته شده و شامل متغيرهايی از 

جمله سن، مقطع تحصيلی، وضعيت ت هل و مـدت خـدمـت        

 سربازی بود. 

16ب(پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون
II(MCMI-II :) 

( بر اسـاس نظريه زيستی  1387)17اين پرسشنامه توسط ميلون

اجتماعی وی ساخته شده است. اين پرسشنامه شامل   -روانی -

جمله کوتاه خودتوصيفی با پاسخ های  بله و خير و دارای  175

 مقياس است که در سه گروه جای گرفته اند: 22

 مقياس های بالينی شخصيت  -1

 الگوهای بيمارگون شخصيت   -2

 نشانگان بالينی  -3

در پژوهش حاضر مقياس های اختالالت شخصيت به کار بـرده  

شده که عبارتند از: پارانوئيد، اسکيزوئيـد، اسـکـيـزوتـايـپـی،           

ضداجتماعی، مرزی، نمايشی و خودشيفته، اجتنابی، وابسـتـه،   

 (. 13جبری، آزارگر، آزارطلب و افسرده ) -وسواسی

به طور کلی تائيد شده است و در خصـوص   MCMI-IIاعتبار 

هـا نشـان      بينی ، باالترين ثبات را در پيشIIمقياس های محور

مالحظه  های بهنجار، به طور قابل داده است. همچنين، آزمودنی 

های بيمار، باالترين ضرايب ثبـات را     ای در مقايسه با آزمودنی

مقياس  22دهند. متوسط ضرايب به دست آمده برای   نشان می

 است.  3035تا  3081و در دامنه ی 3083بالينی، 

در خصوص اعتبار اين پرسشنـامه، به دليل همپـوشی گسترده 
ماده، نمی توان در مورد ساختار عاملی اين آزمون اطـمـيـنـان     

داشت. با اين حال همپوشی هايی نيز بر اساس همپوشی سازه  

هـای     ها وجود دارد. يعنی اختالل هايی شخصيت، مـاهـيـت      

مجزايی ندارند. اين پرسشنامه، روی يک نمونه ملی از زنـان و     
هنجاريابی  DSM-III-Rهای تشخيصی  مردان براساس مالک

، ميانگين 18ريچاردسون-شده است و با استفاده از فرمول کودر
و 3085و 3084و ميانه ی ضرايب پايايی در تمام مقياس ها بين 

به دسـت    3086و 3085با استفاده از روش بازآزمايی، به ترتيب 
 (.14آمده است )

14- Krejcie 

15-Morgan 

16- Millon Clinical Multiaxial Inventory - MCMI-II 

17- Millon  

18- Kuder - Richardson formulas 
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(: مقياس افکار BSSI)19بکپرسشنامه افکار خودکشی پ(

سـؤالـی اسـت، ايـن         13خودکشی بک، يک ابزار خودسنجی 

تنظيم شـده     3تا 3پرسشنامه براساس مقياس سه نقطه ای از 

بـاشـد، سـؤاالت         متغير مـی 38است، نمره کلی فرد از صفر تا 

مقياس مواردی از قبيل آرزوهای مر ، تمايل به خودکشی بـه  

صورت فعال و نافعال، مدت و فراوانی افکار خودکشی، احساس 

کنترل خود، عوامل بازدارنده خودکشی و ميزان آمادگـی فـرد     

مقيـاس  .دهد  جهت اقدام به خودکشی را مورد سنجش قرار می

يی است، با اسـتـفـاده از        الافکار خودکشی بک دارای اعتبار با

و با استــفـاده از      3037تا  3087ضرايب 23روش آلفای کرونباخ

به دسـت آمـده        3054باز آزمون، اعتبار آزمون   -روش آزمون

 (.11)است

از روش های آمار توصيفی )ميانگين، انحراف معيار، فـراوانـی،      

هـا     شناختی آزمـودنـی   درصد( جهت توصيف وضعيت جمعيت 

استفاده شد. همچنين جهت بررسی ارتباط اختالالت شخصيت  

با گرايش به خودکشی از ضريب همبستگی و تحليل رگرسيون 

 استفاده شد.

 ها يافته

در اين مطالعه رابطه بين اختالالت شخصيت با گـرايـش بـه        

نفر از سربازان يک واحد نظامی مورد بررسی  313خودکشی در

درصـد( و     73054نفر از آنان مجرد )  228تعداد قرار گرفت که 

نـفـر از        233درصد( بـودنـد.       23022نفر از آنان متاهل )  72

نفر آنان غيربومی  83درصد(،   67042کنندگان بومی )  مشارکت

درصد( از اعـالم آن      508نفر از آنان نيز ) 18درصد( و  26078)

خودداری نمودند. همچنين مـيـانـگـيـن سـنـی سـربـازان                 

. بود 3068با انحراف معيار 22023کننده در اين بررسی  مشارکت

هـای     های آماری مرتبط بـا ويـژگـی      ، شاخص1جدول شمار 

کننده در اين پـژوهـش را        های شرکت شناختی نمونه جمعيت

  دهد. نشان می

 

دهنده ميانگين و انحراف مـعـيـار اخـتـالالت           نشان 2جدول 

بـاشـد.      کننده در اين بررسی مـی  شخصيت در سربازان شرکت

دهد که اختالل شخصيت خودشيفته بـا     جدول فوق نشان می

و پس از آن اختالالت شخصيـت آزراگـر بـا         71013ميانگين 

 درصد فراوانی شناختی ويژگی جمعیت درصد فراونی شناختی ويژگی جمعیت

 تحصیالت

 7041 23 ابتدايی

مدت 

 خدمت

 17033 53 ماه 6-3

 25016 78 ماه 7-13 13067 61 سيکل

 33034 34 ماه 11-14 24085 77 ديپلم

 27041 85 ماه15-18 13055 42 ديپلم فوق

 13064 33 ماه 13-21 34052 137 کارشناسی و باالتر

 سن

 22025 63 سال 23تا  18
وضعیت 

 تاهل

 73054 223 مجرد

 23022 72 مت هل 63065 188 سال 25تا  21

 2057 8 مطلقه 14052 45 سال 33تا  26

 104 13 دکر نشده 2058 8 سال 35تا  31

 کنندگان شناختی مشارکت های جمعیت : ويژگی1جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 انحراف معیار میانگین متغیرها

 18066 65083 اجباری 18086 62022 اسکيزوئيد

 33012 54043 افسرده 28013 45032 اجتنابی

 14023 56033 خودناکام ساز 21034 65082 وابسته

 14033 68061 اسکيزوتايپال 6033 66023 نمايشی

 32035 57015 مرزی 12032 71013 خودشيفته
 13063 68045 پارانوئيد 17042 63051 ضداجتماعی
   17055 73038 آزارگر

 : میانگین و انحراف معیار اختالالت شخصیت در سربازان 2جدول

18- Kuder - Richardson formulas 

19  - Beck Scale for Suicide Ideation - BSSI 

20 - Cronbach's alpha 
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تريـن   شايع 68061و اسکيزوتايپال با ميانگين  73038ميانگين 

 اختالل شخصيت در نمونه تحت مطالعه بوده است. 

مالحظه می شود، سطب معنـاداری   3همان گونه که در جدول

 سطح معناداری پیرسونrآماره اختالل شخصیت
اختالل 
 شخصیت

 سطح معناداری پیرسونrآماره 

 3011 3033 اجباری 3021 3037 اسکیزوئید
 3033 3065 افسرده 3033 3053 اجتنابی
 3033 3044 آزارطلب 3036 3013 وابسته

 3033 3025 اسکيزوتايپال 3011 3033 نمايشی

 3033 3063 مرزی 3033 3044 خودشیفته
 3033 3063 پارانوئيد 3033 3063 ضداجتماعی

   3036 3011 آزارگر

 : نتايج ضريب همبستگی پیرسون بین اختالالت شخصیت و گرايش به خودکشی3جدول 

در مورد اختالل شخصيت اجتنابی،  21آماره همبستگی پيرسون

گرا، آزارطلب، اسکيزوتـايـپـال،     خودشيفته، ضداجتماعی، منفی

کمتر است. بنابراين بين گرايش بـه      3035مرزی و پارانوييد از 

 سطح معناداری F خطای استاندارد برآورد R R2 مدل

1 3086 3074 5031 114033 3033 

 : خالصه نتايج آماره های مربوط به برازش مدل4جدول 

خودکشی و اين اختالالت همبستگی مثبت و معناداری وجـود  

دارد. به منظور بررسی اينکه از بين اختـالالت شـخـصـيـتـی          

بين مناسبی برای گرايش بـه   معنادار شده کدام اختالالت پيش

مـتـغـيـره        چنـد  22خودکشی است از آزمون تحليل رگرسيون

های مربوط به برازش مدل رگرسيونی  استفاده شد. نتايج آماره 

21-Pearson 

22-Regression 

23-Predictor variables  

 مدل
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

T 
سطح 

 Beta خطای استاندارد B معناداری

 3033 3083 -- 2038 2053 ثابت

 3033 6063 3033 30323 3013 ضداجتماعی

 3033 5027 3023 30326 3013 اسکيزوتايپال

 3033 13013 3033 30328 3028 مرزی

 3033 8028 3034 30321 3017 پارانوييد

 3031 2061 3017 30322 3035 افسرده

 3033 11071 3078 30347 3054 آزارطلب

 3033 4052 3033 30324 3013 اجتنابی

 3037 3033 3011 30328 3033 خودشيفته

134 

 گزارش شده است. 3در جدول شماره

، ضريب همبستگی چندگـانـه بـيـن       4با توجه به نتايج جدول

بين )اختالالت شخصيت( و مـتـغـيـر          مجموع متغيرهای پيش

می باشد. همـچـنـيـن      3086مالک )گرايش به خودکشی( برابر  

می بـاشـد کـه       3074( برابر با  Rمقدار ضريب تعيين )مجذور  

دهنده ميزان تببين واريانس و تغيـيـرات گـرايـش بـه           نشان

خودکشی توسط متغيرهای پيش بين می باشد. هـمـچـنـيـن       

بدست آمده نشان می دهد اختالالت بررسی  Fمعناداری آماره 

شده قادرند تغييرات مربوط به بعد گرايش به خودکشی را بـه  

دهنده مناسب بودن مدل رگرسيونی  خوبی تبيين کنند و نشان

ارائه شده اند. در ادامه ضرايب غيراستاندارد و استاندارد هر يک  

و معناداری اين ضـرايـب در جـدول        23از متغيرهای پيش بين

 آورده شده است. 5شماره

 5جدول 
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هر يک از اختالالت شخصـيـتـی و گـرايـش بـه              Bضرايب 

گزارش شده اسـت. چـنـانـچـه          5خودکشی در جدول شماره 

برای همه اختـالالت   tمالحظه می شود سطب معناداری آماره 

کمتر است )به جز اختالل شخصيت خودشيفتـه کـه       3035از 

است( و بنابراين معنادار است. همچنين با توجه    3035بيشتر از 

می توان گفت با يک انحراف معيار تـغـيـيـر در       24به ستون بتا

انحراف معيار در متـغـيـر     3023اختالل شخصيت ضداجتماعی 

شود و بـه   گرايش به اعتياد تغيير )در جهت مستقيم( ايجاد می  

همين ترتيب در مورد ساير متغيرهای پيش بين و مالک صدق 

 می کند.

 بحث

نتايج همبستگی نشان داد که بين اخـتـالالت شـخـصـيـت            

اجتنابی، خودشيفته، ضـداجـتـمـاعـی، افسـرده، آزارطـلـب،             

اسکيزوتايپال، مرزی و پارانوييد با گـرايـش بـه خـودکشـی            

همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنيـن بـراسـاس       

نتايج رگرسيون چند متغيری اختالالت شخصيت اجـتـنـابـی،     

ضداجتماعی، افسرده، آزارطلب، اسکـيـزوتـايـپـال، مـرزی و           

بينی گرايش به خـودکشـی در بـيـن            پارانوييد توانايی پيش

 سربازان را داشتند.

 خودکشـی   و  شخصيتی  عوامل  ميان  داد  نشان  مطالعه  اين  نتايج
 سـايـر    بـا   پژوهش  يافته ی  ايـن  دارد.   وجـود  معنـاداری  ارتباط

(،  15از جمله، عاشوری و هـمـکـاران )        زمينه  در اين  تحقيقات

(،  11) انيسـی و هـمـکـاران        (،  16اکبری زردخانه و همکاران )

( 18( و جانسون و همکاران )13(، ميلر)17روحانی و همکاران )

همخوانی دارد که همگی ارتباط اخـتـالالت شـخـصـيـت و             

 خودکشی را گزارش نمودند.

بينی افکار و    در رابطه با نقش اختالل شخصيت مرزی در پيش

های  های پژوهش حاضر همخوان با يافته رفتار خودکشی، يافته

( 23) 26آنسال و کاپـاسـی   -( و تريزی13)25های فيدمن پژوهش

است. در تبيين همراهی گرايش به خودکشی در بيمارن مرزی  

( به توامان اين اختالل بـا   21) 27گروهی از محققان مانند لينکز

اختالل افسردگی و سوءمصرف مواد اشاره کرده اند. بر طـبـق      

( افـراد دارای تـوامـان           22و همـکـاران )      28پژوهش هاوتون

، نسبت به افراد فاقد توامان، افسرده تر و IIو  Iاختالالت محور 

نااميدتر بودند، پرخاشگری بيشتری داشتند و تکانشی تر بودند. 

هـا بـه      همچنين وقايع منفی زندگی نيز در بسياری از پژوهش

عنوان عامل خطرساز خودکشی در اختالالت شخصيت خصوصا 

و 23شخصيت مرزی ذکر شده است. در اين زمـيـنـه شـرلـی          

( در پژوهشی نشان داد که وقايع منفی زندگی از  23همکاران ) 

جمله دور شدن از منابع دلبستگی، وجود فشار و جبر، توهين و 

های مـعـنـادار اقـدام بـه           کننده بينی ناديده گرفته شدن پيش

خودکشی در اختالالت شخصيت خصوصا شخـصـيـت مـرزی       

 هستند.

شخصـيت ضداجتماعی در تحقيقات مـخـتـلـف از جــملـه           

( با گرايش و اقدام به خودکشی مـرتـبـط بـوده        24) 33آقـانـوا

( داليل گرايش به خودکشی در افـراد بـا          25) 31است.وازرمن 

احساس مسـئـولـيـت،      اختالالت شخصيت ضدجتماعی را عدم

و 32نـگـری و بـردسـکـی          استيصال در برابر قانون، عدم آينده

های واقعی درازمدت، عـدم وجـود        ( فقدان هدف 4همکاران ) 

تفکر معطوف به آيند  مثبت، عدم تنظيم هيجانی و تـکـانشـی    

 بودن می دانند.

و 33اختالل شخصيت اسکيزوتايپال مطابق با پژوهـش گـاروی    

( و اختالل شخصيت پارانوئيد بر طبق نظر وازرمن 26همکاران) 

( با اقدام به خودکشی مرتبط بوده است. از داليـل ايـن           25) 

( اشـاره   27و همکاران ) 34موضوع شايد بتوان به پژوهش فنتون

نمود که گزارش کرد، بدگمانی موجود در اختالالت طيف روان 

گسستگی با وجود افکار خودکشی مرتبط اسـت. بـه عـالوه           

مشکالت بين فردی )و در مورد پارانوئيدها، سوءظن( که افـراد    

دارای اين اختالالت دارند، ممکن است به انزوای اجتماعی و در 

نهايت اقدام به خودکشی منجر شود. همچنين تحريـف هـای      

تواند به اقـدام بـه      ها نيز می شناختی و در بعضی موارد هذيان

 (. 1خودکشی کمک نمايد)

در مـورد اخـتالل شخصيت اجتنابی مطـابـق بـا پـژوهــش         

( رابطه معنادار با خودکشی وجود دارد. در تبيـيـن     28) 35ايدی

اين نتيجه شايد بتوان گفت احساس بی کفايتی اجـتـمـاعـی،     

حساسيت به طرد، عزت نفس ضعيف و عدم توانايی ابراز وجود 

(، باعث انزوای آنان می شود و ممکن است آنها را بـه       1آنها ) 

( 23سوی اقدام به خودکشـی بکشـاند به گونه ای کـه رود)        

بسياری از ويژگی های اختالل شخصيت اجتنابـی از جـملـه        

نفس پايين، سلطه پـذيـری و        روابط بين فردی محدود، عزت

کنندگان به خـودکشـی گـزارش       ترس از ترد شدن را در اقدام

 کرد.

افراد مبتال به اختالل شخصيت افسرده به دليل بدبينی، عـدم    

گيری و نااميدی نسبت به آينـده اقـدام بـه         جويی، کناره لذت

رفتارهای خودزنی و خودکشی می کنند. شخصـيـت افسـرده       

های دايم در فکـر   منتقد هميشگی خود و ديگران است. ويژگی 

و خيال بودن و مستعد نگرانی و دچار احساس گناه شـدن بـا     

 (. 28گرايش به خودکشی در اين افراد ارتباط دارد )

24-Beta 

25-Faidman 

26-Terzi-Unsal & Kapci   

27-Links 

28-Hawton 

29-Shirley 

30-Aghanwa 

31-Vasserman 

32-Brodsky 

33-Garvey 

34-Fenton 

35-Eide  
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شخصيت های آزارطلب به دليل رفتارهای نمايشی، مهرطـلـب   

بودن، عدم ابراز صحيب هيجان اقدام به رفتارهای خودجرحی و 

 (. 16گرايش به خودکشی دارند)

 گیری نتیجه

در کل با توجه به يافته های اين پژوهش، برخی از اخـتـالالت   

توانند  شخصيتی )از قبيل مرزی، ضداجتماعی، نمايشی و...( می     

پيش بينی کننده خودکشی و خودزنی باشد. لذا می توان ايـن   

های بدو ورود و دوره ای در سربازان بـه   عوامل را در غربالگری

وسيله ابزار مورد استفاده اين پژوهش )آزمون شخصيت ميلون  

و پرسشنامه افکار خودکشی بک( مورد بررسی قرار داد و نسب  

به شناسايی افراد در معرض خطر خودکشی اقدام و مـداخـالت   

مناسب به منظور پيشگيری  خودکشی و خودزنی در آنها انجام 

 .داد

 تشکر و قدردانی

(  332235اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی )به شماره ثبت  

مورد حمايت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 

وسيله از تمام همـکـاران    باشد. بدين  جمهوری اسالمی ايران می

گرامی در اين بخش، فرماندهان و سربازان واحد نظامی مـورد    

 آيد. پژوهش تشکر و قدردانی به عمل می
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Relationship of personality disorders with suicidal-tendencies in a group of military 

soldiers 
Donyavi V (MD), Moghtadaei K (MSc)*, Taghva A, (MD), Salamat M(MSc)  

 

Abstract 

 

Introduction:The aim of study is to research the Relationship of personality disorders with suicid-

al-tendencies in a group of military soldiers.  

Methods: The subjects of this research are, 310 soldiers in Isfahan city in a military center were 

selected through multiphase cluster method; and they completed the Millon Clinical Multiaxial 

Inventory (MCMI_II) & Beck Suicide Scale Ideation (BSSI). Data was analyzed through descrip-

tive statistical tests, Pierson coefficient of correlation and multivariable regression.  

Findings:The correlation results have been showed that there is a significant relationship among 

anti-social (r=0.60), paranoid(r=0.60), narcissist (0.44), borderline (0.69), avoidance (r=0.50), 

schizotypal (r=0.25), masochist (r=0.44), Negativistic (r=0.65) personality disorders with suicidal-

tendencies. Results of multivariable regression showed that variance of 0.74 related to suicidal-

tendencies have been predicted by personality disorders.  

Conclusion:This research showed that personality disorders symptom can predict for suicide and 

suicidal-thinking.  

Keywords:Personality disorders, self-destructive behaviors, suicidal-tendencies, soldiers 
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