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 چکیده

مقایسه  منظور بهدر بیماران مبتال به سرطان ایده پردازی خودکشی از اهمیت خاصی برخوردار است، این پژوهش  که ازآنجایی

طرح این مطالعه پس رویدادی ی در بین افراد سالم و بیماران مبتال به سرطان شهرستان بابل طراحی شد.ایده پردازی خودکش

گیرد و کلیه جامعه آماری این مطالعه را افراد مبتال به سرطان و عادی شهرستان بابل ای قرار میمقایسه-ی علیدر مقوله

در » صورت به گیری نمونهنمونه انتخاب شدند،  عنوان بهنفر سالم(  ۰1سرطان ونفر مبتال به  ۰1نفر) 011تشکیل دادند و تعداد 

نامه افکار خودکشی بک بود آوری اطالعات در این مطالعه، پرسشصورت گرفت. ابزار جمع تراز هم های جفتو تعیین « دسترس

ل ناپارامتریک کروسکال والیس با انفرادی تکمیل گردید. برای بررسی آماری از تحلی صورت بهکه توسط افراد هر دو گروه 

نتایج نشان داد که بین میزان ایده پردازی خودکشی و سه خرده مقیاس )تمایل به مرگ، استفاده شد.  21SPSSکاربرد 

وجود ندارد،  معناداریآمادگی برای خودکشی و تمایل به خودکشی واقعی( بیماران مبتال به سرطان و افراد عادی تفاوت 

چنین در بررسی خرده مقیاس تمایل به مرگ نتایج نشان داد که این مؤلفه در بین دو گروه بیماران سرطانی و سالم تفاوت هم

( تفاوت P=0۰/1( و نوع روش درمانی )P=33/1( و در بیماران سرطانی نیز با توجه به نوع سرطان )P=192/1ندارد ) داری معنی

اهمیت نقش ایده پردازی خودکشی در بین افراد مبتال به سرطان و سالم  .نیامددر این خرده مقیاس به دست  داری معنی

اخیر افزایش یافته، این موضوع مستلزم تحقیقات بیشتر است. های سالمیزان خودکشی در  که ازآنجاییتفاوت ندارد. 
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