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 چکيده
در هزاره سوم به  یجوامع شهر یجد یها بیعوارض  واس یکیبه عنوان  یخودکش آن جایی کهاز

که ذهن  زیاست چالش بر انگ یانوجوانان و جوانان مسئله انیدر م ایم مهم وطرفیشمار می رود

 و مشاوران و عموم مردم را به خود معطوف داشته انیمرب ن،یپزشکان، والدشناسان، روانروان ترشیب

لویه وبویر احمد در در صدد شناساسایی علل وعوامل خودکشی در استان کهگی هدف این پژوهش

دانش 7011کلیهدر مدارس این استان اجرا گردید جامعه آماری این تحقیق شامل  39-7931سال 

که با استفاده از جدول مورگان  بوده آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه دوم شهریاسوج

وش ر  نفر به صورت کامال تصادفی انتخاب گردیده وپرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید911تعداد

س از جمع پیانگ بوده  خوکشی پرسشنامه استفاده مورد . ابزاربودپیمایشی از نوع پژوهش توصیفی 

 نشان اه فرضیه از آمده بدست نتایجتحلیل گرید رم افزار از ن استفادهدادهها با  پرسشنامه ها  آوری

 بین که حالی در. دارد وجود معناداری رابطه خودکشی به گرایش و هویت های پایگاه بین کهداد

 هویت سبک بین اما ندارد، وجود معناداری رابطه سردرگم هویتی یبک و اطالعاتی هویت سبک

 چه هر که معنا این به دارد؛ وجود معناداری منفی رابطه خودکشی اندیشه به گرایش و هنجاری

 می هکاست خودکشی اندیشه به گرایش میزان از شود، می بیشتر هنجاری هویت سبک از استفاده

 .شود

 .خودکشی موفق، خودکشی، آموزش :يديکل واژگان
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  4 ، مریم جاوید 3 جعفري محمدامين،  2 دهقانعلی اکبر ، 1 عليرضا فرخنده زاده

 .احمد ریبو و هیلویاستان کهگ فارس و پرورش آموزش و دانشگاه فرهنگیان مدرس 7
 .کارشناس مسئول مرکز تحقیقات آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد 2
 .کهگیلویه و بویراحمدآموزش و پرورش کارشناس مرکز تحقیقات  9
 .و بویراحمد کهگیلویه استان و پرورش آموزش مدرس 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 عليرضا فرخنده زاده

بررسی علل وعوامل خودکشی به همراه طبقه بندي واقدام خودکشی 

 39-1331موفق در دانش آموزان استان کهگيلویه وبویر احمد درسال
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 مقدمه
در اقدام  ی. اگر چه عوامل مختلفرودیبه شمار م یجوامع بشر اجتماعی – یروان یها دهیپد نیزتریازغم انگ یکینوجوانان  یخودکش

 ،یشخودک یریشگیپ یهااز راه یکیاست و یریشگیدر اغلب موارد قابل پ یاست که خودکش نیا تیواقع یهستند ول لیدخ یبه خودکش

ها با ( آشنا کردن کارکنان مدارس و خانواده2172و همکاران،   نی)آدرباشدیدارند م یکیکه با نوجوانان ارتباط نزد یآموزش نوجوانان و افراد

اند کرده یکه اقدام به خودکش یکمک به نوجوانان یو چگونگ یتصورات نادرست در باره خودکش ،یریشگیپ یهاوهیش ،یعوامل مؤثر در خودکش

که  ی)اقدام به خودکش یمنجر به مرگ( و شبه خودکش یموفق)خودکش یخودکش نی. پژوهشگران بارمؤثراستیبس یازخودکش یریشگیدر پ

از آنکه  شیکتمان کرد که در نوجوانان و جوانان ب توانیرا نم قتیحق نیا(. 7934 ،ی)احمدشوندیقائل م کی( تفکشودیبه مرگ منجر نم

ات در ساختار مناسب دیآن را با لیاست و دال یاجتماع بیآس کیبه عبارت بهتر  ایو  یاجتماع ،یفرهنگ دهیپد کیباشد  یفرد دهیپد کی

کم حا یریدگای -یاددهی ندیو فرآ یروابط انسان ،یکالبد یامر اذعان دارد که فضا نیبر ا زین تیو ترب میجستجو کرد و البته نهاد تعل یاجتماع

بوده  یاز اجتماع یم مدرسه بخشیاز خاطر ببر دینبا یول کندیم فایمعضل ا نیدر بروز ا ینقش مهم یساختار اجتماع کیعنوان در مدارس به

نج )تش یمهاجرت، وضع بد سکونت و...(، خانوادگ ،ی)اختالف طبقات یآموزان مانند عوامل اجتماعدانش رامونیپ یعوامل اجتماع ریو کنترل سا

ختالالت ا ت،یبحران هو ،یتیص)صفات شخ یشناختو...(، روان یشتیخانواده، طالق و...(، اقتصاد )فقر، مشکالت مع یختگیدر خانواده، از هم گس

لم اس حاتیبه تفر یو...(، عدم دسترس یبه ظاهر فرهنگ یکاال ،یمجاز یها، فضارسانه یمخرب برخ ری)تاث یهوش و...(، فرهنگ زانیم ،یروان

 ی(. لذا بروز خودکش2170،  دیخارج است)پلتزر و پنگپ تیو ترب میاوقات فراغت از حوزه نهاد تعل یسازیو دلخواه و نبود امکانات الزم جهت غن

گردد و تنها مقصر قلمداد کردن آموزش و پرورش  یتلق یعنصر اجتماع نیاز ساختار و مناسبات هر کدام از ا یبازتاب تواندیآموزان مدر دانش

و  یابهستند)محر هیچند ال یستمیمشکل س ندیفرآ کی یدر مدارس، دارا ی. با توجه به آنکه بروز خودکشباشدیم یراصولیموضوع غ نیدر ا

 یهابیآس نیو گسترش ا جادیا یاهنهیو مرتبط در جامعه را درخصوص زم یفرهنگ یهابخش ریسا رینقش و تأث دی(. لذا نبا7932 ،یداران

 تیریمداجرا و  یو برا باشدینم تیو ترب میکار نهاد تعل طهیحل مشکالت مورد بحث تنها در ح نی(. بنابرا7991 نسون،یگرفت)اتک دهیناد

از چند  یکیآموزش و پرورش  انیم نیو در ا باشدیم یمتعدد ینهادها یو هماهنگ یبه همکار ازیخصوص ن نیدر ا رانهیشگیپ یهابرنامه

پرداختن به عومال  انیم نی(. در ا7934 ،ی)خدابخشدینما فایا رانهیشگیپ یهااستیدر اتخاذ س ینقش مهم تواندیکه م باشدیم لینهاد دخ

به  یعوامل خودکش ییحاضر به دنبال شناسا قیراستا تحق نی. در همابدییم یاژهیو تیآن اهم یشناس بیو آس یبروز خود کش یانهیزم

ل عوام نیا یو رتبه بند راحمدیو بو هیویدانش آموزان دوره متوسطه دوم استان کهک نیموفق در ب یاقدام خودکش یپاتولوژ یهمراه بررس

 .باشدیعوامل م نیجهت مشخص کردن مهمتر

 

  و ضرورت مسئله تياهم
 باشدیاز مشکالت مهم در جامعه است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، خودکشی سیزدهمین علت مرگ در جهان م خودکشی

هایی از (.  تمایل به خودکشی و خودکشی به دورهای خاص از زندگی تعلق ندارد، اما ظاهراً نوجوانان در لحظه2112)کرگ  و همکاران، 

دهند و این در حالی است که شیوع افسردگی و اقدام به خودکشی شوند، بیشتر شکنندگی نشان میمی روزندگی که با مشکالت شخصی روبه

ن کنند و بیهایی از خلق افسرده را تجربه مییابد. در برخی مطالعات گزارش شده یک سوم نوجوانان دورهشدت افزایش میدر دوران بلوغ به

کنند و بین یک سوم تا نیمی از آنها معیارهای تشخیصی اختالل افسردگی اساسی ها طی میها در نوجوانی این دورهیک سوم تا نیمی از آن

. آن چه ارزیابی خطر 7939پور،  عیو شف یعقوبیرا دارند افکار خودکشی نیز در بین نوجوانان بیش از بزرگساالن و کودکان شایع است)

یف گذارد. طاست که بر خودکشی اثر می موقعیتیکننده و عوامل خودکشیخوان از نوجوانان کند، نبود یک نیمرخ همخودکشی را سخت می

ای از رفتارهای خودکشی وجود دارد که از سطح تنش و خطر شامل افکار، اشارات جزئی، تهدید و طرح شخص برای مرگ خود گسترده

 (. 2172و همکاران، ی، ل2177 م،یاست)ک

دهة اخیر نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن رو به افزایش است. این گیرشناسی خودکشی در ایران طی دو همه مطالعات

و  سازی چون اختالفات خانوادگیهای بیمار در مراکز درمانی یا پزشکی قانونی متمرکز بوده و در آنها به عوامل سببها بیشتر بر گروهبررسی

  (. 2113است)شون،اره شدهزناشویی، درگیری با بستگان، بیکاری و اختالالت روانشناختی اش

 های روانی افسردگیهای دوران نوجوانی است و یکی از واکنشبنابراین از آنجا که نوسانات خلقی و عاطفی یکی از بارزترین مشخصه

ش ریزان و مسئولین آموزش و پرورتواند برای جلب توجه برنامهاست لذا انجام این پژوهش می یاقدام به خودکش یاصل نهیزم شیباشد که پمی

 .در کودکی و نوجوانی موثر واقع شود  دهیپد نیعوامل موثر بر ا یو بررس یکشور در امر پیشگیری از خودکش رمانو بهداشت و د
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 قياهداف تحق
سوال اصلی تحقیق عبارت است  دانش آموزان یعوامل موثر بر خودکش یرتبه بند و دانش آموزان یعوامل موثر بر خودکش ییشناسا

  ازعوامل موثر برخودکشی دانش آموزان 

 

 مبانی نظري تحقيق
 خودکشی

 یاجتماع یهایو نابرابر یعصب یفشارها ،یاختالالت روان ها،یاز نابسامان یناش شرفتهیپ یاز عوارض جوامع شهر یکیبه عنوان  یخودکش

اقدام به  یبرا یعامل تواندیم زین یاجتماع یهایریها و درگباال گرفتن خشونت ،یاقتصاد یها(. بحران2111و همکاران،   فیاست)گاال

خود  یکه فرارو یاز زندگ یینوجوان با دورنما قت،یکه قصد ورود به آن جامعه را دارند، باشد. در حق یبه عنوان افراد اناننوجو یخودکش

را ندارد اقدام به از  یاجتماع یهنجارها یهادگیو چون توان مقابله با درهم پاش کندیم یدیشد یو درماندگ یاحساس خأل، ناتوان ندیبیم

 ترشیکه ذهن ب زیاست چالش بر انگ یانوجوانان و جوانان مسئله انیدر م ی(.بروز خودکش7997و همکاران،  ی)جاللکندیبردن خود م نیب

که  ی(. هنگام2172و همکاران،   یو مشاوران و عموم مردم را به خود معطوف داشته است)ل انیمرب ن،یپزشکان، والدانشناسان، روروان

جات ن ی. مدرسه مجبور است براآوردیوجود مبه انیاطراف یرا برا تیوضع نیترمشکل کند،یم یخانه اقدام به خودکش ایدر مدرسه  ینوجوان

 زیرسه نمد تیخانواده را، اگر در دسترس باشند، با خبر کند. وضع یبالفاصله اعضا یدست بزند و از طرف یپزشک یآموز به اقدامات فوردانش

حل مشکالت  نی(. بنابرا7931 ،یساز است)پناهخود مسئله انند،یفرد اقدام کننده در جر یلهیوسهکه ب یدگرگون شده، گاه واکنش شاگردان

و  یربه همکا ازیخصوص ن نیدر ا رانهیشگیپ یهابرنامه تیریمداجرا و  یو برا باشدینم تیو ترب میتعلکار نهاد  طهیمورد بحث تنها در ح

در اتخاذ  ینقش مهم تواندیکه م باشدیم لیاز چند نهاد دخ یکیآموزش و پرورش  انیم نیو در ا باشدیم یمتعدد ینهادها یهماهنگ

 تیآن اهم یشناس بیو آس یبروز خود کش یانهیپرداختن به عومال زم انیم نی(. در ا7934 ،ی)خدابخشدینما فایا رانهیشگیپ یهااستیس

 نیموفق در ب یاقدام خودکش یپاتولوژ یبه همراه بررس یعوامل خودکش ییحاضر به دنبال شناسا قیراستا تحق نی. در همابدییم یاژهیو

 . باشدیعوامل م نیعوامل جهت مشخص کردن مهمتر نیا یو رتبه بند راحمدیو بو هیویدانش آموزان دوره متوسطه دوم استان کهک

 

 یاکراه بر خودکش

 رایز کنند؛یباشد. آمر را قصاص م زیرممیچنانچه مأمور، کودک غ د،ینما یفرمان دهد که خود را بکشد و او خودکش یگریبه د یکس اگر

مر منتسب قتل را به آ توانیحالت نم نیدر ا رایز شود؛یباشد، آمر قصاص نم ریکب ایو  زیمم ریاگر مأمور، صغ کنیل د،یآیاو قاتل عمد به حساب م

به کمتر  دیقرار گرفته، تهد دیاگر مورد تهد ایاست که قاتل، مختار باشد و  یدانست، بلکه به خود مقتول منتسب است. حکم مذکور در صورت

: خود را بکش و الّا تو را قطعه قطعه خواهم کرد، دیآمر بگو نکهیباشد، مثل ااز قتل  شیب یزیبه چ دیبه خود قتل باشد. اما اگر تهد ایاز قتل 

رو به موجب ادلّه اکراه نخواهد بود و  نیاز شمول ادلّه اکراه نخواهد بود. از ا یحالت مانع نیدر ا رایخواهد بود؛ ز زیجا ین صورت خودکشیدر ا

 (.7930،یالکمال نیعبه نقل از  7999،یخواهد رفت )گرج نیحرمت قتل نفس از ب

 

 یانواع خودکش

 میورکاست. د میدورک لیام یبند میآن تقس نیارائه داده اند که مشهورتر یاز انواع خودکش یمختلف یهایبند میپردازان تقس هینظر

و  فیبا ضع جهیو در نت دهدیخود را از دست م یکپارچگیمنفک سازد، اجتماع  یاجتماع یاستدالل کرد که هر چه فرد خود را از زندگ

 یقواعد رفتار و تنها شودیو به خود وابسته م کندیم دایپ یکه فرد بدانها وابسته است، فرد کمتر به آنها وابستگ یماعاجت یناتوانشدن گروه ها

 ییردگراف ای یهفرد به خودخوا ،یدر برابر خوداجتماع یخودفرد ن،یا جهی. و سرانجام در نتردیپذیاش استوار باشد، م یمنافع شخص یرا که مبنا

 .دیخواهد رس یافراط
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 کرده است میرا به چهار دسته تقس یخودکش میدورک

 خودآگاهانه یخودکش

و  ییافراد، خوداتّکا یاستقالل طلب ،ییفلسفه و سنّت فردگرا یکه دارا یرا خاص جوامع و اجتماعات ینوع خودکش نیا میدورک لیام

 یازمانهاس یطرف یب ،یروح جمع فیکم، تضع اریبس یو فشار جمع یکنترل اجتماع زانیم یبه واسطه  یجوامع نیباشند. در چن یم ییخودکفا

 یعاطف یتو سرپرس یاجتماع یبانیو عدم پشت نیو نخست هیبر روابط اوّل یو رسم هیغلبه مناسبات و روابط ثانو ،یت فردیّدر مسئول یاجتماع

به اراده خود وابستهاند و  داًیجوامع افراد شد نی. در اگرددیم یبحران طیدر شرا یبه خودکش او لیتما شیسازمانها از فرد سبب افزا یو روان

بسته  ییرافردگ زانیم نیندارد، البتّه ا یریحاکم بر جامعه در انتخاب آنها تأث یو ارزشها کنندیم میتنظ تشانیّشخص لیمرفتار خود را بنا به 

به  انهیراعلل خودگ حیاگرچه توض"کند،یتوجه نم یروان لیبه مسا انهیخودگرا یخودکش هیتوج یبرا می. دورککندیم رییبه جوامع متفاوت، تغ

خودخواهانه، خود  ی. خودکش"کندیرا از مطالعاتش دور م یاجتماع یبهایآس یروان یبررس میدورک یاست ول یوانعلل ر ینوع رشیپذ یمعن

. شودیم دهیدر افراد د دیو انفعال شد یو احساس فقور همراه است. حاالت افسردگ یسست یکه با نوع ییایخول یبه دو قسم است؛ نوع مال زین

رچه است، و او را نسبت به ه افتهیدر فرد به شدت راه  ییرجنایو غ یواقع یبه صورت امر ییاشتها یو ب یلیم یکه با احساس ب یکورینوع اپ

 7919،یزیتبر ی؛محسن7919م،ی؛دورک (7914،یی)تنهاسازدیتفاوت و خونسرد م یب ل،یم یاست ب رامونیدر پ

 انهیدگرگرا یخودکش
هندوان  یمثل رسم سات کند،یم دایپ یتجلّ یاجتماع فهیوظ کیو به صورت  ییدر جوامع ابتدا شتری)دگرخواهانه( بانهیدگرگرا یخودکش

شد و با ر دیجد یایخودخواهانه عموماً متعلّق به دن یو مانگاه. خودکش یجیف لیدر قبا ماریو افراد ب یمردان در آستانه سالمند یخودکش ای

 ،(7991میارتباط دارد)دورک ییفردگراو  یتکنولوژ

 کيآنوم یخودکش
 یسازمانها و نظام ها عیو سر قیعم راتییتغ ای دیشد یناگهان یوقفه  ،یساختار یمعلول عدم تعادل، دگرگون کیآنوم یخودکش

حکومت و انقالب است و  رییتوّرم، تغ ،یسنّت یارزشها یدگیاز همپاش ،یسازمان اقتصاد یعوامل معلول کساد نیاست که خود ا یاجتماع

مؤثّر است:  ینوع خودکش نیچهار شاخص در بروز ا (7919 ،یزیتبر ی)محسنابدین نیروشن و قاطع، تکو یهاهنجار ی لهیکنش افراد به وس

 آن اغتشاش ی جهیطالق و در نت برال،یو ل یجامعه، داشتن مشاغل حرفها یو نظم عموم یدر نظام جمع یآشفتگ ،یاجتماع عیسر راتییتغ

  ..(. 7919 ،یخاوندیخانواده)ش یاعضا نیدر روابط ب

  انهیرگرایتقد یخودکش
ست د یدیجامعه به حدّ مفرط و شد کهیجامعه است. زمان یاجتماع میکنترل و تنظ ینیعکس العمل به بازب ینوع ینوع خودکش نیا

(. در است روحیمنظّم، خشک و ب دشده،یتحد یزیقرار دارد و هر چ یاجتماع دیو تقل ادی)فرد به شدّت تحت انقزندیم یدستور ینظم جادیبه ا

به آنها را فراهم کند و سرانجام به قضا  دنیرس یاهداف و راهها تواندینم یاجبار طیافراد سلب شده و فرد تحت شرا زا نشیمواقع حق گز نیا

 (.7913تبریزی. یو قدر تن دهد)محسن
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  ميدورک ليام یجامعه شناس ،یشناس بيآس
، "انهیدگرگرا یخودکش"گفت که توانیافراد، به طور کل م ایکوچک داخل اجتماع و  یو مشکل در گروه ها یدر نظام اجتماع مشکل

از  انه،یرگـرایتقـد ی( و خـودکشکی)آنومیهنجار یاز بـ یناش یخودکش کهی. در حالشودیم یافراد ناش فیضع یوستگیو پ دیشد یوستگیاز پ

 79147914( ،یی)تنها شودیم یناشـ حـداز  شیدخالت و نظارت ب

 

 عوامل مرتبط با خودکشی

 سن
 70، نسبت جنسی در سنین 7332دادند و در سال سال تشکیل می 20ها را افراد زیردرصد از اقدام به خودکشی 70، 7339سال  در

میزان خودکشی در بین نوجوانان و جوانان  7332تا  7302های بوده است. بین سال 7به  1سال،  24تا  21و در سنین  7به  0سال،  73تا 

یابد و در بین زنها بیشترین سالگی اوج گرفته و دوام می 40در میان مردها پس از  (، خودکشی2117و همکاران،   سنسه برابر شده است )پیر

تر از دهد. سالمندان کمتر از جوانان اقدام به خودکشی می کنند اما در خودکشی موفقسالگی روی می 00های موفق پس از خودکشیمقدار 

 (7339جوانان هستند )کاپالن وسادوک، 

 

 وضعيت جسمانی و روانی
ها بیماری جسمی عامل درصد خودکشی 70الی  77بار بیشتر از افراد غیر بیمار است و در  7تا  9خودکشی افراد بیمار روانی  خطر

درصد وابسته  20مهمی شناخته شده است. در افراد مبتال به سرطان و ایدز خودکشی باالست. هم چنین در بیماران مبتال به اختالل روانی 

های کالبد بررسی (. 2119درصد است )کاپالن و سادوک 70دوگانه دارند و خطر خودکشی در بیماران افسرده  صشخیبه الکل هستند و ت

درصد قربانیان خودکشی بیمار جسمی وجود دارد. هفت بیماری سلسله اعصاب مرکزی باال رفتن خطر  10تا  20دهند که در شکافی نشان می

باشند)همان لروز، صدمات جمجمه، کره هانتینگتون، دمانس و سندرم نقص ایمنی اکتسابی میشوند که شامل صرع، مولتیپل اسکخودکشی می

 (.منبع

 

 یجنسيت و خودکش
کنند این رقمی است که خودکشی در بسیاری از کشورها در مردان بیش از زنان است. مردها سه بار بیشتر از زنان خودکشی می میزان

 (.2119کنند )کاپالن و سادوک، برابر بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می 4یگر زنان سالیان سال ثابت مانده است و از طرف د

 

 یداخل قاتيتحق نهيشيپ
در دانش آموزان دختر متوسط دوم  یبا افکار خودکش یخلق ییناگو نیبا عنوان رابطه ب ی( در مقاله ا7932) یو خلعتبر یباغان شکر

 رانیدر جوامع مختلف و به طور خاصه در ا یامار خودکش یشیبا روند افزا ریاخ یداشتند که متاسفانه در سال ها انیشهرستان رضوانشهر  ب

روان  یها یژگیو یبا عنوان بررس ی( در مقاله ا7932و همکاران ) ییموال.است که باعث مرگ فرد شود یعمد یعمل یخودکش میامواجه بوده

فکار ا اسیمق یروانسنج یهایژگیو یپژوهش بررس نیا یداشتند که هدف اصل انیجوانان دختر ببک در نو یافکار خودکش اسیمق یسنج

 شیفرزند با گرا -رابطه والد تیفیو ک یمقابله ا یبا عنوان رابطه راهبردها ی( در مقاله ا7932و همکاران ) یوریغرا تکمیل می کند..یخودکش

به نظر  یسن یها رگروهینسبت به سا ینوجوان نیدر سن یقابل توجه خودکش وعیداشتند که با توجه به ش انیدر نوجوانان ب یبه خودکش

 د.باش ینوجوانان ضرور نیمساله در ب نیعود ا ایدرمان و  ،یریشگیتواند در جهت پ یموضوع م نیامرتبط با  علل و عوامل یبررس رسدیم
ف: و اهدا نهیداشتند که زم انیب دیام ریدانش آموزان و ارتباط آن با متغ یافکار خودکش یبا عنوان بررس ی( در مقاله ا7934) یاحمد

پژوهش حاضر  یآموزان دختر مقطع متوسطه بود.  جامعه آماردانش تیدر جمع یبا افکار خودکش د،یرابطه ام نییهدف پژوهش حاضر تع

 دبایام نیمعنادار ب ینشان دهنده ارتباط منف جینتا بودند 32-39 یلیدوم سال تحص مسالیمقطع متوسطه در ن ترشامل دانش آموزان دخ

 ..دانش آموزان باشد یخودکش یریکاهش خطرپذ یبرا یزندگ یجهت آموزش مهارتها ییتواند راهنما یم نیبود. ا یافکار خودکش

 

 یخارج قاتيتحق نهيشيپ
ر تفک یمطالعه عوامل خطر برا نیدر نوجوانان پرداختند. ا یبا عنوان عوامل خطر ابتال به خودکش ی( به مطالعه ا2171و همکارن)  میا

 کسیر قاتیشده در طول پنج سال از تحق یجمع آور یبا استفاده از داده ها هیثانو لیو تحل هیتجز قینوجوانان را از طر انیدر م یخودکش
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نمودند.  یرا بررس یدانش آموز به سواالت مربوط به خودکش 911،029پاسخ  قیتحق نیکرد. محققان در ا ییشناسا 3-0 یرفتار جوانان کره ا

 یندگو ز ن،ییپا یاقتصاد تیوضع ن،یی)دختران(، نمرات پا تیمانند جنس ک،یشامل مشخصات دموگراف یخودکش یها دهیا یعوامل خطر برا

 از خواب کم، استرس یتمندیرضا ،یعبارتند از: افسردگ یسالمت روان در افکار خودکش و یرفتار یفاکتورها سکی. رنیهر دو والد ای کیبا 

رات که در معرض خط ینوجوانان یبرا ژهیبه و دیبا یبهداشت ی. ارائه دهندگان مراقبت هایجنس تیو فعال دنیکش گاریباال، مصرف الکل، س

 .کنند یزیآنها برنامه ر یبرا یاز خودکش یریشگیپ یفوق قرار دارند، در هنگام برنامه ها

در کمپه،  یعوامل روان شناخت ریو روابط آنها با سا یخودکش یرفتارها یبا هدف بررس یا( به مطالعه2171و همکاران )  گنزالس

 ندهیدانش آموز نما 2992از  یاچند مرحله ینمونه احتمال کیبالقوه پرداختند.  رانهیشگیمداخالت پ یبه طراح یجهت اطالع رسان ک،یمکز

اد مصرف مو ،یافسردگ ،یخودکش یشامل رفتارها قیمورد تحق یروان شناخت ی.، ساختارهادیکشور کمپه انتخاب گرد ییتمام مدارس راهنما

 نیرتباطات با لیتحل یقرار گرفت. برا یمورد بررس گرانید انیو اعتماد به نفس، در م یشگرمکان کنترل، تکان ،یمخدر، روابط خانوادگ

 آموزان دانش از ٪9نشان داد که حدود  جیاستفاده شد. نتا یا، از روش رگرسیون لجستیک چندجملهیروان شناخت یرهایکالس و متغ یاعضا

عمده  یداشتند از جمله مصرف مواد مخدر، عالئم افسردگ یاجتماع یاز مشکالت روان شتریب ایماه گذشته سه بار  یدر کمپه در ط رستاندبی

 .یخودسوز یاه بیمانند تالش ها و آس یمشکالت خودکش نیو همچن

 

 قيروش تحق

 بزار سنجشا ییایو پا ییروا بودیانگ  ودکشی خروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده وابزار خودکشی پرسشنامه استاندار 

 امه،ن روش برای سنجش پایایی طیف لیکرت، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. جهت برطرف کردن اشکاالت احتمالی پرسش ترین رایج

 بضری از استفاده با آمده بدست اطالعات و آوری جمع ها نامه گویان توزیع و پیش آزمون به عمل آمد، پرسشپاسخ بین در نامه پرسش 91

 است تنیگف. است شده طراحی نامه شد که مقدار آن  است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایای پرسش عیینت  کرونباخ آلفای

  .(47 ،7937 همکاران، و کریمی) داندرای تحقیقات غیرتجربی پذیرفتنی میب را 9/1 تا 0/1 بین اعتبار پدهازور که

 دکشیپایایی پرسش نامه احساس امنيت و نگرش به خو-1-3جدول 

 آلفا تعداد سواالت ابعاد ردیف

 10/1 0 خصوصیات فردی 7

 12/1 0 عملکرد رسانه 2

 90/1 0 تجربه جرم 9

 29/1 0 محیط اجتماعی 4

 19/1 4 نگرش به خودکشی 0
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  يريگ جهينت

 اسـت. بـا یمهـم و ضـرور هـا،یکار یاز مواز یریجلوگ زیکاهش نرخ و ن یبرا ،یخودکش نةیشده در زم م ابه مطالعات انج یکل ینگاه

نظریه هـای جامعه  ،یمانند خودکش یتوجـه بـه تحلیـل پیشینة نظـری و تجربی این مطالعه، میتوان ادعا کـرد که برای مطالعة موضوع

ن یق رابطه رابطه ی بیوتحلیل های آماری در خصوص تحق تجزیه.ســایر حوزه هـای علمـی، کارآیـی بیشـتری دارنـد ـاشناسی در مقایسه بـ

و چهار فرضیه فرعی پژوهش،  ینشان می دهد که فرضیه اصل راحمدیشهرستان بو دانش آموزان  نیدر ب یو نگرش به خودکش تیاحساس امن

ی داری وجود وابسته  ارتباط معن  رییمستقل تحقیق و متغ رییمتغ نیبا استفاده از آزمون های همبستگی مورد تایید قرار گرفتند، بطوری که ب

تجربه  و یبه خودکش شیعملکرد رسانه با گرا ،یفرد اتیخصوص ت،یدارد؛ از طرف دیگر یافته های تحقیق نشان می دهد که بین احساس امن

صلی ا اتیفرضتفکیک  بهرابطه معنی داری وجود دارد که ضریب همبستگی و سطح معنی داری آن  تیبا احساس امن یاجتماع طیجرم و مح

دختران و پسران تفاوت وجود  نی، ب یخودکش شهیبه اند شیبدست آمده از پژوهش حاضر در گرا جینتا طبق.و فرعی نشان داده شده است

ه دهد ک یها هم نشان م هیبدست آمده از آزمون فرض جینتا.دارند شیگرا یخودکش شهیاز پسران به اند شیمعنا که دختران ب نیدارد؛ به ا

معوق  تیهو گاهیموفق و پا تیهو گاهیپا نیاست که ب یدر صورت نیوجود دارد ؛ ا یرابطه معنادار یبه خودکش شیو گرا تیهو یها گاهیپا نیب

 یخودکش هشیبه اند شیزودرس با گرا تیهو گاهیو پا مسردرگ تیهو گاهیپا نیوجود ندارد ، اما ب یرابطه معنادار یخودکش شهیبه اند شیبا گرا

وجود دارد. میانگین پایگاه هویت زودرس   و انحراف استاندارد   از بقیة پایگاه های هویت بیشتر است. پایگاه هویت  یرابطه مثبت معنادار

 گرایش و هویتی سبکهای بین همچنین .باشدمی راز بقیة پایگاه های هویت کمت 21/72و  33/43آشفته نیز با میانگین و انحراف استاندارد 

 سبک بین اما ندارد، وجود معناداری رابطه سردرگم هویتی یبک و اطالعاتی هویت سبک بین که حالی در. دارد وجود رابطه ودکشیخ به

 تربیش هنجاری هویت سبک از استفاده چه هر که معنا این به دارد؛ وجود معناداری منفی رابطه خودکشی اندیشه به گرایش و هنجاری هویت

 .شود می کاسته خودکشی اندیشه به گرایش میزان از شود، می
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 راجعممنابع و 
 پژوهشی علمی همایش دومین امید، متغیر با آن ارتباط و آموزان دانش خودکشی افکار بررسی ،7934 علی،, احمدی [7]

 کمتح سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات مرکز قم، ایران، فرهنگی و اجتماعی های آسیب روانشناسی و تربیتی علوم

 مرتضوی،

 .اول چاپ.دانشجویی مشاوره مرکز. تهران دانشگاه. خودکشی مدیریت و ارزیابی(. 7931) پناهی،لیلی [2]

 دختر آموزان دانش در خودکشی افکار با خلقی ناگویی بین رابطه ،7932 خلعتبری، جواد و سادات اکرم, باغانی شکر [9]

 رشت، دینی، پژوهش و فرهنگی اجتماعی مطالعات المللی بین کنفرانس دومین رضوانشهر، شهرستان دوم متوسط

 خواهران، پردیس( ع) صادق امام دانشگاه

 دختر آموزاندانش در خودکشی به گرایش با خواهیهیجان و بدنی تصویر بین رابطه(. 7934) خدابخشی،آناهیتا [4]

 .29 تا00: صفحه. سوم دوره 4:  شماره. خانواده و زنان اجتماعی - انتظامی های پژوهش. اراک شهر دبیرستانی

 با فرزند -والد رابطه کیفیت و ای مقابله راهبردهای رابطه ،7932 اسکندری، مهدی و مالیی ولی محمدرضا؛, غیوری [0]

 تاری،رف علوم و روانشناسی،مشاوره در اخیر های نوآوری المللی بین کنفرانس چهارمین نوجوانان، در خودکشی به گرایش

 نیکان دانشگاه تهران،

 نگرش با آوریتاب و آیزنک مدل شخصیتی هایویژگی رابطه(. 7932) یی،علی،علیخانی،مصطفی کرمی،جهانگیر،زکی [2]

 792-743 صفحه ،91 شماره ،9 دوره. روانشناختی نوین های پژوهش نشریه.دختر آموزاندانش بین در خودکشی به

 ترجمة روانی، اختاللهای دربارة بالینی دیدگاههای روانـی؛ شناسـی آسـیب(2172. )ک.س ویتبورن، و ،.پی.ر هالجین، [1]

 . ، اصـلی زبـان بـه انتشـار سـال) سـاواالن نشـر(: 7992)تهران محمدی، سـید یحیـی

.  متوسطه دوره دختر آموزان دانش خودکشی به گرایش در موثر عوامل نقش(. 7932) مهرابی،حسینعلی،دارانی،هما [9]

 711 صفحه تا 37 صفحه از ;( 09 پیاپی) 9  شماره,  74  دوره, کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش

 بک خودکشی افکار مقیاس سنجی روان های ویژگی بررسی ،7932 زندکریمی، غزال و جهانگیری فایزه نفیسه؛, موالیی [3]

 تهران، رفتاری، علوم و روانشناسی،مشاوره در اخیر های نوآوری المللی بین کنفرانس چهارمین دختر، نوجوانان در

 نیکان، دانشگاه

. روستایی مناطق در خودکشی شناسی گیر همه بررسی(.7993) احمد کفاشی، داود؛ محمدی، شاه فاطمه؛ موسوی، [71]

 4- 71، 4 شماره پنجم، سال رفتار، و اندیشه فصلنامه

 از ;( 22 مسلسل) 7-2  هشمار,  2  دوره, شناختی علوم های تازه(. 7999) آموز،پناغی،لیلی همتی،ناصر،بدری،دانش [77]

 . 92 صفحه تا 13 صفحه

مجموعـه  ،»یمؤثـر بـر خودکشـ یعوامـل اجتماعـ نـةیدر زم یجامعه شـناخت ی(پژوهشـ7993محمـد؛ ) ،یاباخانـ [72]

 .و راهکارها، تهـران: جامعه شناسـان امدهـایعلـل، پ ؛یخودکشـ یمل ـشیمقـاالت هما

انجمن  ران،یا یاجتماع یها بیمجموعه مقاالت آس ،یو چند بعد یاجتماع یا دهیپد ی(، خودکش7999احمدپور،محمد) [79]

 .تهران ران،یا یجامعه شناس

نامه دوره  انیپا ینسبت به خودکش المیمردم ا یها یبرداشت ها و آگاه یمقدمات ی(. بررس7919زاده، شاکو، ) یاحمد [74]

 .تهران یروانپزشک ستویان ران،یا یارشد، دانشگاه علوم پزشک یکارشناس

در اسـتان چهارمحـال و  ی( عوامـل مؤثـر بـر اقـدام بـه خودکشـ7993تبـار؛ ) یمرتضو نـبیزهـرا و ز ـان،یآذر [70]

و راهکارهـا، تهـران:  امدهـایعلـل، پ ؛یخودکشـ یملـ ـشی،مجموعـه مقـاالت هما 7999-7991 یدر سـالها یـاریبخت

 .جامعه شناسـان

 ،ی(. خودکش7919) ل،یاص م،ی. دورک9. دیچاپ اول، تهران: انتشارات مج ،ی(. بحران خودکش7917) ،ینسب، عل یاسالم [72]

 یچاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائ ،یریترجمه نادر ساالر زاده ام

 یملـ ـشیمقـاالت هما در شهرسـتان دره شـهر، مجموعـه یعوامـل مؤثـر بـر خودکشـ ی(بررسـ7993) ؛یعلـ ـار،یا [71]

 .و راهکارهـا، تهـران: جامعه شناسـان امدهـایپ ؛علل،یخودکشـ

 یدر بخش سوختگ یاقدام کنندگان به خودکش کیولوژیدمیاپ ی(. بررس7991زاده، محسن، ) وسفی ،یزاده، مجتب یدیا [79]

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک ینامه دکتر انی، پا7991اول سال  مهیدر ن ینیامام خم مارستانیو اورژانس ب
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 ـتیاحسـاس امن ـنیرابطـة ب یجامعه شـناخت ی( بررسـ7932)زاد،یزکـ یو علـ یاحمـد، محمدجـواد زاهـد ،یـیبخارا [73]

 نــور،  امیدانشــگاه پ انامــةی( پاالمیشــهر ا یرســتانیدانش آمــوزان دب ــنیدر ب شیمای)پیو نگـرش بـه خودکشــ

(؛ چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران : پژوهشکده مطالعات  7992باری و همکاران ) بوزان،  [21]

 .راهبردی

 -ی(، دولت ها، مردم، هراس، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد7999)یبوزان، بار [27]

شماره  ت،یفصلنامه مطالعات امن ،ین تهرانشهروندا نیدر ب تیاحساس امن یجامعه شناخت نی(، تب7991بهرام) ات،یب [22]

90 

 یها بیمجموعه مقاالت آس ،یشرق جانیدر استان آذربا ،یعوامل موثر در خودکش ی(، بررس7999اله ) ،نعمتیتقو [29]

 .تهران ران،یا یانجمن جامعه شناس ران،یا یاجتماع

کارشناس، چاپ اول، تهران: انتشارات  دیمج ،یانصار میابراه ،یترجمه رسول ربان ،یخودکش ی. جامعه شناسویاست لور،یت [24]

 .نور یآوا

در استان  یو اقدام به خودکش یموارد خودکش یها یژگیو یبرخ راتییروند تغ ی(. بررس7992زاده، فرخ لقاء ) دیجمش [20]

 .یو توانبخش یستیارشد، دانشگاه علوم بهز ینامه دوره کارشناس انی، تهران، پا7919-91 یسالها یط المیا

تهران: مرکز اطالعات و  ،یدر پزشک قیتحق یدر اصفهان، تازه ها یعلل خودکش ی(. بررس7929) یحسن زاده، مهد [22]
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