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پیشبینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در
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مقدمه :همجنسگرایي به کشش عاطفي جنسي و رمانتیک یک فرد اطالق ميشود .یكي از مسائلي
که افراد همجنسگرا با آن مواجه ميشوند خودکشي است که مشكالت روانشناختي ،عزتنفس و
هراس از اجتماع ميتوانند زمینهساز اقدام به آن باشند .بر این اساس ،این پژوهش باهدف پیشبیني

6گروه روانشناسي تربیتي و مشاوره ،دانشگاه تهران ،تهران،

اقدام به خودکشي بر اساس عزتنفس و هراس اجتماعي در مردان با گرایش به همجنس صورت

ایران

گرفت.
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روش کار :روش پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود و جامعه پژوهش کلیه افراد همجنسگرای
مراجعهکننده به مراکز مشاوره و روان درماني شهر تهران بودند که  622نفر از آنها به روش
نمونهگیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افكار
خودکشي بک ،پرسشنامه عزتنفس آیزنک و پرسشنامه هراس اجتماعي کانور بود .دادهها در دو
بخش آمار توصیفي و آمار استنباطي شامل آزمون همبستگي پیرسون و رگرسیون خطي چندمتغیره و با
استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح خطای  2/20مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج :رابطه بین اقدام به خودکشي با عزتنفس و هراس اجتماعي مثبت بود ( .)p<2/26متغیر
عزتنفس ( )β=2/20 ، P<2/26متغیر اقدام به خودکشي را بهصورت منفي پیشبیني کرد اما متغیر
هراس اجتماعي قادر به پیشبیني اقدام به خودکشي نبود (.)P>2/20
نتیجه گیری :گرایش جنسي متفاوت ،هویتیابي ناقص ،عذاب وجدان و همچنین عدمتأیید وی در
مذهب و خانواده عواملي هستند که موجب کاهش عزتنفس همجنسگرایان شده و آنها را به سمت
خودکشي سوق ميدهد .پیشنهاد ميشود اقدامات الزم جهت شناسایي مشكالت و کمک به افراد
همجنسگرا موردتوجه متخصصان و نهادهای مرتبط با این امر قرار گیرد تا در حد امكان از خودکشي
آنان جلوگیری شود.
کلمات کلیدی :خودکشي ،همجنسگرایي ،مردان ،عزت نفس ،هراس اجتماعي
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مقدمه

سیدجلیل جبلی و همکاران

( )66و دیدگاه رایج دوم بیان ميکند که مشكالت این
1

گرایش جنسي یک انسان به کشش عاطفي ،رفتار

گروه به دید جامعه بستگي ندارد بلكه به نوع گرایش آنان

جنسي و عشق رمانتیكش به شخص مقابل اشاره دارد .بر

که همجنسگرایي است بستگي دارد و باید با تغییر گرایش

طبق نظر انجمن روانشناسي آمریكا 2تاکنون سه گرایش

خود که قابل انجام است ،زمینه سالمت خود را فراهم کنند

جنسي برای یک انسان تعریفشده است که شامل گرایش

(.)62 ,9 ,2

به جنس مخالف ،موافق و هردو جنس است .در ایران این

بااینحال چیزی که قابل اشتراک است این است که

نوع گرایش همجنسگرایي 3یا همجنسخواهي نامیده

بیشتر افراد همجنسگرا ،رنج فراواني را در زندگي تجربه

ميشود ( .)6نهتنها دیدگاههای مختلفي درزمینه سببشناسي

ميکنند که زندگي طبیعي آنان را مختل ميکند و آنان را به

همجنسگرایي وجود دارد ( ،)0-6بلكه هر جامعهای بسته

سمت پوچي و از خود گسستگي و خودکشي بیشتر نسبت به

به نوع فرهنگ ،مذهب و آدابورسوم برخوردهای مختلفي

همساالنشان پیش ميبرد ( .)69 ,61در رابطه با مسئله

با این نوع گرایش دارد که از اختالل ،جرم انگاری و

خودکشي مشخص است که یک انسان بنا به دالیل خاصي

مباحث کیفری آن ( )62-2تا طبیعي شمردن و مباحث

دست به خودکشي ميزند که ازجمله آن دالیل درزمینه

حقوقي آن گسترش دارد (.)63-66

روانشناختي ،افسردگي و استرس و احساس پوچي و فشار

خواه به درست یا غلط ،همجنسگرایي در جدیدترین

روحي زیاد ميتواند باشد ( .)68اینكه انسان در مورد اقدام

( ،)DSM5از

به خودکشي مختار است یا خیر مربوط به مباحث اخالقي

دستهبندی اختالل حذفشده است و آن را جز گرایش

ميباشد اما روشن است که پیشگیری از زمینههایي که

طبیعي یک شخص تلقي ميکند ( .)66در برخي از کشورها

انسان را به سمت خودکشي ميبرد بر هر متخصص و

به دالیل مختلفي کمتر پژوهش روانشناختي بر روی این

مسئولي از مهمترین کارها است.

راهنمای تشخیصي اختالالت رواني

4

گروه از افراد جامعه انجامگرفته است و نسبت به مسائل

عزتنفس 6یكي از متغیرهایي است که در پژوهشهای

خاص این گروه در جامعه ،کمتر شناختي وجود دارد(.)61

پیشین بهعنوان عامل تأثیرگذار بر کاهش سالمت روان و

بااینوجود ،پژوهشهای انجامگرفته نشان ميدهد این گروه

خودکشي افراد از آن یادشده است ( .)63-62همچنین

در طول زندگي فردی و اجتماعيشان با چالشهای نسبتاً

عزتنفس در افراد همجنسگرا نیز موردبررسي قرارگرفته

فراوان عاطفي -هیجاني مواجه ميشوند ( )62 ,60که دو

است که نشان ميدهد سطح عزتنفس در این افراد نسبت

دیدگاه نسبتاً رایج در مورد چالشهای آنان وجود دارد؛

به افراد دگرجنسگرا پایینتر است ( .)62-61عزتنفس

یک دیدگاه بیان ميکنند که به دلیل تابوهای اجتماعي و

ارزیابيهایي است که فرد درباره خودش ميکند ( )61و

ترس از همجنسگراها 5توسط مردم جامعه و دید منفي

ارزیابي فرد از چگونگي درک او توسط دیگر افراد مهم

جامعه نسبت به این افراد است که این گروه را با چالشهای

شكل ميگیرد ( .)69همچنین پژوهشها تأثیر عزتنفس در

زیادی مواجه ميکند و عمالً تغییر گرایش ممكن نیست

خودکشي افراد همجنسگرا را موردبررسي قرار دادهاند که
نشان ميداد عزتنفس باال خطر اقدام به خودکشي را در

1

. Sexual orientation
. American Psychological Association
3
. Homosexuality
4
. Diagnostic and statistical manual of mental
disorders
5
. Homophobia
2

این افراد کاهش ميدهد ( .)36-68همچنین دیگر مطالعات،
عزتنفس پایین را عاملي ميدانند که باعث ميشود فرد

. self esteem

6
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راهبردهای مقابلهای ناسازگاری را از خود نشان دهد که فرد

سمت خودکشي پیش ميبرد ( .)61همچنین ناامیدی از

همجنسگرا را به خودکشي ميکشاند ( .)31-36در

حمایت اجتماعي و ترس از آشكارسازی هویت خود،

پژوهش دیگر که توسط هو )6262( 1انجام شد مشخص شد

مالک دیگری است که عامل خودکشي را باال ميبرد (,61

که عزتنفس در گروه همجنسگرایان بسیار پایینتر از

 )12هراس اجتماعي همچنین سالمت روان را بهشدت تحت

دگرجنسگرایان است که عامل مهمي در رضایت از

تأثیر قرار ميدهد ( )11و حمایت نشدن از سوی اجتماع و

زندگي یا عدم رضایت از زندگي در این گروه ميباشد که

خانواده بروی اقدام به خودکشي همجنسگرایان تأثیر

ریسک خودکشي را باال ميبرد (.)30

مستقیم دارد (.)12

دیگر متغیری که ميتواند بر اقدام به خودکشي افراد

با توجه به مباني نظری و پژوهشي ذکر شده که نشان از

تأثیرگذار باشد ،هراس اجتماعي 2است ( .)39-32این

کمبود عزت نفس و هراس از اجتماع در افراد همجنسگرا

اختالل از رایجترین اختالالت روانشناختي است (.)38

بود و همچنین تاثیرگذاری آنها در بروز خودکشي در

زماني که فرد در جمع حضور پیدا ميکند و وقتيکه

گروههای دیگر بود و از سوی دیگر کمبود پژوهش در این

ميخواهد کاری را انجام دهد دچار ترس و اضطراب شدید

زمینه در ایران و لزوم بررسي مسائل و مشكالت

و فراگیر ميشود ( .)12همچنین افراد مبتالبه هراس

همجنسگرایان ،این پژوهش با هدف پیشبیني اقدام به

اجتماعي هنگام حضور در موقعیتهای اجتماعي دچار

خودکشي بر اساس عزتنفس و هراس اجتماعي در مردان

دستپاچگي ميشوند زیرا بر این باورند که رفتارشان در

با گرایش به همجنس صورت گرفت.

حضور دیگران پیامدهای ناگواری را در پي دارد ( .)16در
رابطه با ارتباط بین هراس اجتماعي و خودکشي مطالعاتي
صورت گرفته نشان از تأثیر هراس اجتماعي بر اقدام به
خودکشي افراد دارد ( .)13 ,16پژوهشها نشان ميدهد که
بستر اجتماعي تأثیر زیادی روی خودانگاره و عزتنفس
افراد همجنسگرا اثر ميگذارد ( )31چراکه زماني که دید
اجتماع نسبت به این موضوع منفي باشد ،شخص
همجنسگرا از جامعه هراسان شده و خود را در پشت
ماسكي از دگرجنسگرایي پنهان ميکند ( .)61همچنین
هراس از جامعه که موجب تغییر گرایش اجباری یا
ظاهرسازی در رابطه با تغییر گرایش شود باعث فرو کاهش
عزتنفس در شخص همجنسگرا ميشود ( .)11ننگهای
اجتماعي که از طرف جامعه نیز بر این افراد تحمیل ميشود
سالمت و بهداشت رواني این افراد را بهشدت مختل ميکند
( .)10هموفوبیا _که بهشدت بر روی مؤلفه هراس از اجتماع
همجنسگرایان تأثیر ميگذارد_ خود پنداره ضعیف و
عزتنفس پایین عوامل مهمي است که همجنسگرایان را به
1

. Hu
. Social phobia

2

روش کار
این پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه این
پژوهش را کلیه افراد همجنسگرای مراجعهکننده به مراکز
مشاوره و رواندرماني تهران در سال  6389تشكیل ميدادند.
برای انتخاب نمونه پژوهش حاضر 622 ،نفر از افراد جامعه
مذکور به روش نمونهگیری در دسترس از مرکز بیماریهای
رفتاری «امین» بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .در ابتدا
به مراجعین توضیحاتي داده شد که این پرسشنامهها فقط در
راستای اهداف پژوهشي مورداستفاده قرارگرفته و اطالعات
محرمانه ميمانند .همچنین به آنها اطمینان داده شد که از
زدن برچسبهای فرهنگي و اجتماعي خودداری ميشود.
پسازآن مراجعین بهطور داوطلبانه به پرسشنامههای پژوهش
پاسخ دادند .تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفي شامل
میانگین ،انحراف معیار و شاخصهای چولگي و کشیدگي
و آمار استنباطي شامل ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل
رگرسیون خطي چندمتغیره و در سطح معناداری  2/20با
استفاده از نرمافزار  SPSS 24صورت گرفت.
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پرسشنامه افكار خودکشي بک :این پرسشنامه توسط

پرسشنامه هراس اجتماعي کانور :این ابراز توسط

بک 1در سال  6886برای بررسي شدت نگرشها ،رفتارها و

کانور 3و همكارن ( )6222باهدف ارزیابي هراس اجتماعي

طرحریزی برای ارتكاب خودکشي در طي هفته گذشته

تهیه گردید .پرسشنامه هراس اجتماعي سه حیطه عالئم

تنظیم گردید .مقیاس خودکشي بک مواردی از قبیل

بالیني ترس ،اجتناب و عالئم فیزیولوژیكي را موردبررسي

آرزوی مرگ ،تمایل به خودکشي فعال و غیرفعال ،مدت و

قرار ميدهد .این پرسشنامه یک مقیاس خود سنجي 61

فراواني افكار خودکشي ،کنترل خود ،عوامل بازدارنده و

سؤالي است که در سه مقیاس ترس ( 2ماده) ،اجتناب (1

آمادگي فرد برای خودکشي را موردسنجش قرار ميدهد.

ماده) و ناراحتي فیزیولوژیک ( 1ماده) تنظیمشده است.

این پرسشنامه  68سؤال دارد و در یک طیف  3نقطهای از 2

نمرهگذاری پرسشنامه هراس اجتماعي بهصورت لیكرت 0

تا  6تنظیمشده است .نمره صفر به معني هیچ ،نمره یک یعني

درجهای است که از ( 2بههیچوجه) تا ( 1خیلي زیاد)

تا حدودی و نمره دو به معني زیاد است .اعتبار این مقیاس

نمرهگذاری ميشود .نقطه برش  12با دقت کارایي 92

به روش آلفای کرون باخ  2/91تا  2/91و با روش باز

درصد و نقطه برش  02با دقت تشخیص  98درصد ،افراد

آزمون  2/01گزارششده است ( .)19در ایران ضریب

مبتالبه هراس اجتماعي را از افراد غیر مبتال مشخص ميکند.

همبستگي روایي مقیاس با مقیاس سالمت عمومي گلدبرگ

پایایي ابزار حاضر به روش باز آزمایي در افراد دارای

 ./01و اعتبار این مقیاس با استفاده از آزمون آلفای کرون

اختالل اضطراب اجتماعي برابر با ضریب همبستگي  2/19تا

باخ برابر با  2/80و از روش دونیمه کردن برابر با 2/10

 2/98و ضریب همساني آن در یک گروه بهنجار  2/81و

بهدستآمده است (.)18

برای مقیاسهای فرعي ترس ،اجتناب و ناراحتي

پرسشنامه عزتنفس آیزنک :این پرسشنامه توسط

فیزیولوژیک به ترتیب  2/86 ،2/98و  2/9گزارششده است

آیزنک 2در سال ( 6812به نقل از بیابانگرد )6313 ،برای

( .)06در ایران پایایي ابزار به روش آلفای کرون باخ  2/89و

بررسي میزان عزتنفس در افراد ساخته شد .این ابزار شامل

روش دونیمه کردن  2/81به دست آمد .همچنین روایي

 32سؤال است که آزمودنيها به سه گزینه بله ،خیر و؟

همگرای آن با مقیاس اضطراب چکلیست  82مادهای،

(نميدانم) پاسخ ميدهند .آزمودني در سؤاالت ،8 ،0 ،6 ،6

ضریب همبستگي  2/93بود (.)03

 32 ،68 ،63 ،66 ،62 ،66 ،62گزینه بله  6امتیاز و گزینه خیر
صفر امتیاز دریافت خواهد نمود .همچنین در سؤالهای،1 ،
،60 ،61 ،66 ،62 68 ،69 ،61 ،60 ،61 ،63 ،66 ،9 ،1 ،2
 61 ،62و  69گزینه خیر  6امتیاز و گزینه بلي  2امتیاز
دریافت خواهد کرد .همچنین با پاسخ به گزینه؟ در همه
سؤاالت  2/0امتیاز دریافت ميکند .نمره پایین در این
آزمون نشاندهنده احساس حقارت و نااستواری هیجاني و
نمره باال نشاندهنده عزتنفس و سازگاری باال است (.)02
پایایي این ابزار به روش آلفای کرون باخ  2/16و روایي
سازه آن برای دختران دانشجو  2/11و برای پسران دانشجو
 2/18بهدستآمده است (.)06

نتایج
اطالعات دموگرافیک نشان داد که بیشترین فراواني
رده سني افراد نمونه ،مربوط به رده سني  66تا  60سال با 22
نفر ( 32درصد) و کمترین آن مربوط به رده سني بیشتر از
 32سال با  61نفر ( 1درصد) بود 29 .نفر ( 31درصد) از
آنها سابقه مراجعه به روانشناس را داشتند و  632نفر (22
درصد) از آنها تاکنون به روانشناس مراجعه نكرده بودند.
 662نفر ( 23درصد) از آنها داروهای آرامبخش مصرف
نكرده بودند ولي  11نفر ( 31درصد) از آنها سابقه مصرف
داروهای آرامبخش را داشتند .در جدول  ،6ویژگيهای
توصیفي متغیرهای پژوهش نمایان است.

1

. Beck
. Eysenck

2

. Connor

3
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جدول  -0ویژگيهای توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معیار

چولگي

کشیدگي

تمایل به خودکشي

62/31

2/62

6 /6

6/02

عزتنفس

62/36

2/81

-2/66

-2/93

هراس اجتماعي

13/69

62/1

2/39

-2/20

برای بررسي روابط بین متغیرهای پژوهش از ضریب
همبستگي پیرسون استفاده شد .جدول  ،6خالصه ماتریس
همبستگي بین متغیرهای پژوهش حاضر را نشان ميدهد.
جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگي بین متغیرهای تمایل به خودکشي با عزتنفس و هراس اجتماعي
متغیر

تمایل به خودکشي

تمایل به خودکشي

6

عزتنفس

**-2/06

6

هراس اجتماعي

**2/32

**-2/28

هراس اجتماعي

عزتنفس

6

طبق جدول  ،6بین تمامي متغیرهای پژوهش رابطه مثبت

در پیشبیني تمایل به خودکشي ،از آزمون رگرسیون

وجود دارد و این روابط در سطح  2/26معنادار است .رابطه

چندگانه به روش همزمان استفاده شد که نتایج آن در

بین تمایل به خودکشي و عزتنفس منفي و با هراس

جدول  3نمایان است.

اجتماعي مثبت بود .برای بررسي سهم هریک از این متغیرها
جدول  -8مدل رگرسیون چندخطي برای پیشبیني تمایل به خودکشي بر اساس عزتنفس و هراس اجتماعي
Β

متغیر

B

خطای استاندارد

مقدار ثابت

61/1

6/13

عزتنفس

-2/10

2/29

- 2 /0

هراس اجتماعي

2/26

2/23

2/26

t

مقدار احتمال

1/62

<1/11

-0/89

<1/11

2/63

=1/22

نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون

نشانگر آن بود که بین متغیرهای پیشبین هم خطي چندگانه

کلموگروف-اسمیرنوف موردبررسي قرار گرفت که

وجود ندارد .همچنین پیشفرضهای خطي بودن رابطه بین

نشانگر نرمال بودن توزیع بود .پیش از انجام آزمون

متغیرها و نرمال بودن عبارت خطا مورد تأیید قرار گرفت.

رگرسیون ،استقالل خطاها با استفاده از آماره دوربین-

نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که ضریب

واتسون بررسي شد .مقدار این آماره برابر با  6/28به دست

تعیین تعدیلشده برای متغیر تمایل به خودکشي برابر با 2/62

آمد که با توجه به اینکه این مقدار بین  6/0تا  6/0بود،

بود؛ بدین معني که مدل حاضر  62درصد از تغییرات تمایل

استقالل خطاها تأیید شد .آماره تورم واریانس )،(VIF

به خودکشي را پیشبیني نمود.
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بهمن-اسفند  ،89شماره  ،6ویژه روانشناسي ،سال 66

طبق جدول  ،3متغیر عزتنفس ()β=2/0 ، P<2/26

عزتنفس پایین مشكالتي را برای شخص به وجود

متغیر تمایل به خودکشي را پیشبیني کرد اما متغیر هراس

ميآورد که از افسردگي ( ،)02احساس شرم و ناامیدی

اجتماعي قادر به پیشبیني تمایل به خودکشي نبود

گرفته ( ،)01تا مصرف خودسرانه دارو ( )09و

(.)P>2/20

خودکشيهای چند برابر ( )69 ,61 ,60 ,6شامل ميشود.

بحث

آنان همچنین به خاطر رهاشدگي توسط دوستان خود و انزوا

این پژوهش باهدف پیشبیني اقدام به خودکشي بر
اساس عزتنفس و هراس اجتماعي در مردان همجنسگرا
صورت گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که رابطه بین
تمایل به خودکشي و عزتنفس منفي و با هراس اجتماعي
مثبت بود و عزتنفس پایین قادر به پیشبیني اقدام به
خودکشي در مردان همجنسگرا بود اما هراس اجتماعي
قادر به پیشبیني اقدام به خودکشي نبود که این پژوهش
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با پژوهشهای (.)36-68 ,61
در مورد نقش پیشبیني کننده عزتنفس در خودکشي
همجنسگرایان ،ميتوان اذعان داشت که مؤلفههای
عزتنفس از فرایند هویتیابي تا برگرفتن شغل در جامعه،
انتخاب دوستان و همسر و موردقبول واقعشدن در خانواده و
اجتماع گستردگي دارد .در این پژوهش و بسیاری از
پژوهشهای دیگر بهطور آشكارا پایین بود عزتنفس در
این افراد تصدیق شده است .فردا همجنسگرا ازآنجایيکه
در فرایند هویتیابي با چالشهای بسیاری مواجه ميشود
همواره عزتنفس پاییني را تجربه ميکند ( )61همچنین
زماني که مذهب فرد و خانواده وی او را تأیید نكنند نیز فرد
با عزتنفس بسیار پاییني مواجه ميشود ( .)01درنتیجه
هنگاميکه فرد در جامعه حمایت اجتماع و خانواده و
دوستان را نداشته باشد ،برای همرنگ شدن با جامعه،
بهصورت خودجوش شروع به نفي گرایش جنسي ميکند و
با ماسک زدن در جامعه ،نقش بازی کردن و حتي تغییر
اجباری گرایش جنسي سعي در همراه شدن با سایرین دارد
که این گسست از خویشتن در نهایت به رفتارهای
اسكیزوئید نیز ميانجامد ( .)00در نتیجه همرنگ شدن

در روابط میان فردی ،عذاب وجدان و تنهایي باالیي را
تجربه ميکنند ( )08و عذاب وجدان باال و عدم رضایت از
زندگي نیز عزتنفس این گروه را پایین ميآورد (.)61
هالجین بیان ميکند که فشارهای رواني که شخص در
زندگي با آن مواجه ميشود وی را مستعد عزتنفس پایین،
احساس بيارزشي و پوچي ميکند که درنهایت باعث
خودکشي و خود تخریبي ميشود .این پژوهش نیز همانند
پژوهشهای دیگر ( ،)30-68 ,63-62مشخص کرد که
عزتنفس پایین وی را با خطر هرچه بیشتر اقدام به
خودکشي و خود تخریبي مواجه ميکند.
اینكه آیا عزتنفس پایین و فشارهای رواني که به این
افراد وارد ميشود و درنهایت به خودکشي ميانجامد بنا به
فشارهای اجتماع و مذهب است یا بنا به نوع گرایش جنسي
متفاوت این افراد ،دو دیدگاه موافق و مخالف این گرایش
هرکدام آرا خود را مطرح کردهاند که از طرفي انجمن
روانشناسي آمریكا بیان ميدارد فشارها و چالشهای رواني
این افراد تنها به خاطر فشار اجتماع است اما دکتر اسپریچ،
دکتر نیكولوسي (روانشناس برجسته آمریكایي و مؤسس
«انجمن ملي تحقیقات و درمان همجنسگرایي )6و دکتر
جفری ساتینوِر 6روانپزشک ،روانكاو ،و فیزیكدان برجسته
آمریكایي بیان ميدارند که اکثر فشارهایي که متوجه این
افراد است بنا به نوع گرایش جنسي آنان است و با تغییر
گرایش که عمالً امكانپذیر است ميتوان تمامي این
چالشها را برطرف کرد( .)62 ,9 ,2اما درنهایت این
پژوهش و اکثر پژوهشها در دو حیطه موافق و مخالف،
بیان ميدارند که این افراد عزتنفس پاییني را تجربه

خودسرانه و با عذاب وجدانهای زیاد ،درنهایت به شكست
شخص ميانجامد و فرد را با عزتنفس کمتر مواجه
ميکند.

1

. National Association for Research and Therapy
of Homosexuality
2
. Satinover
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ميکنند و خطر خودکشي به خاطر این عزتنفس پایین را

کمک به افراد اقلیت جنسي مورد توجه و استفاده

بیشتر از همساالن خود تجربه ميکنند.

روانشناسان و نهادهای مرتبط با این امر قرار گیرد.

دیگر نتیجه تحقیق نشان داد که هراس اجتماعي قادر به
پیشبیني اقدام به خودکشي در افراد همجنسگرا نیست.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین ناهمسو است (-32
 .)39عدمحمایت خانواده و اطرافیان و همچنین اجتماع،
موجب بروز اختالالت رواني در افراد ميگردد (.)26-22
همچنین پژوهشي نشان داد که حمایت اجتماعي بهصورت
غیرمستقیم و از طریق افسردگي ميتواند موجب اقدام به
خودکشي شود ( .)23بر این اساس به نظر ميرسد که در
این تحقیق نیز هراس اجتماعي بهصورت مستقیم نتوانسته بر
خودکشي افراد همجنسگرا تأثیرگذار باشد و مكانیسمهای
واسطهای در این امر تأثیرگذار باشند.
نابو بودن همجنسگرایي که فرآیند نمونهگیری را با
دشواری بسیار مواجه نمود از جمله مهمترین محدودیتهای
این پژوهش بود .همچنین استفاده از ابزار پرسشنامه که
امكان سوگیری در نتایج را افزایش ميدهد از دیگر
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .همچنین این پژوهش در
جامعه افراد همجنسگرای شهر تهران صورت گرفت؛
بنابراین در تعمیم نتایج ان به دیگر جوامع بایدجانب احتیاط
را رعایت نمود .به پژوهشگران پیشنهاد ميشود مسائل و
مشكالت افراد در اقلیت جنسي و به خصوص خودکشي و
آسیبهای رواني را در پژوهشها و جوامع دیگر مورد
بررسي قرار دهند .همچنین به روانشناسان این حوزه و
دانشگاهها و سایر نهادهای مرتبط با مسائل روانشناختي
پیشنهاد ميگردد ،اقدامات الزم جهت کمک و درمان افراد
همجنسگرا را مورد توجه قرار دهند.
نتیجهگیری
این پژوهش به بررسي اقدام به خودکشي براساس عزت
نفس و هراس اجتماعي در مردان با گرایش به همجنس
پرداخت .نتایج حاکي از آن بود که عزتنفس قادر به
پیشبیني اقدام به خودکشي در جامعه خاضر بود اما هراس
اجتماعي اقدام به خودکشي را در مردان همجنسگرا
پیشبیني نميکند .نتایج این پژوهش ميتواند در راستای

تشکر و قدردانی
این پژوهش بهصورت مستقل ارائه گردیده است.
بدینوسیله نویسندگان از کلیه کساني که در انجام این
پژوهش ،یاریرسان پژوهشگران بودند کمال و تشكر و
قدرداني

را

دارند.

66  سال، ویژه روانشناسي،6  شماره،89 اسفند-بهمن
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Abstract
Introduction:

Homosexuality refers to the emotional, sexual
and romantic attraction of a person to his or her same-sex.
Homosexuals face many emotional- behavioral challenges in
personal and social life. One of the issues that homosexuals
face is suicide, which psychological problems, self-esteem,
and social phobia can underlie to suicide. So the purpose of
this research was to forecasting suicide ideation based on
self-esteem and social phobia in homosexual men.
Methods: The method was correlational and participants
included gays who went to counseling center and 200 out of
them were chosen as a research sample through the available
sampling method. Research instruments included Beck's
Suicide Scale Ideation Questionnaire, Eysenck's Self-esteem
Scale Questionnaire and Connor's Social Phobia Inventory.
To analyze the data, the descriptive statistics methods and
inferential statistics was including Pearson correlation and
regression linear multiplex with the error Level of 0.05 by
utilizing of SPSS 24 software.
Results: There was a positive and significant correlation
between self-esteem and social phobia with suicidal
ideation (P<0/01). Self-esteem variables (P<0/01, β=0/5)
forecasted suicide ideation negatively, but social phobia
variable couldn't forecast suicide ideation (P>0/05).
Conclusion: Different
sexual orientation, incomplete
identification, guilty and disapproval in religion and family
are factors that reduce self-esteem in homosexuals and lead
them to suicide. It is recommended experts and institutions
related to this filed pay attention to Identifying homosexual's
problems and helping them to prevent them from committing
suicide as much as possible.
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