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چکیده:
هاي اجتماعی پرخطرترین آسیبترین وامروزه خودکشی از جدي

است که شاهد روند رو به رشد آن در میان نوجوانان و جوانان هستیم. با 
افزایش میزان این آسیب در میان قشر جوان جامعه ضرورت پژوهش و 

شود. بر این راهکارهاي جدي جهت پیشگیري از آن بطور جدي احساس می
ردازي خودکشی در میان پاساس، هدف اصلی از تحقیق حاضر تبیین ایده

از روش تحقیق،به همین منظوردانشجویان دانشگاه مازندران بوده است. 
. استفاده شده استآوري اطالعاتبراي جمعنامهپرسشو ابزارپیمایشی

ي دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کلیهجمعیت تحقیق پژوهش حاضر را
نفر از این دانشجویان به 438تعدادمجموعکه دراندمازندران تشکیل داده

هاي تحقیق یافته.شدنداي تصادفی متناسب انتخابطبقهگیرينمونهروش
پردازي خودکشی تفاوتبیانگر آن است که بین دختران و پسران در ایده

پسران نسبت به دختران میزان بیشتري ازمعناداري وجود دارد و 
حذف همچنیناند؛ خود تجربه کردهپردازي خودکشی را در زندگی ایداه

محرك مثبت، حضور محرك منفی، حاالت عاطفی منفی و رفتارهاي انحرافی 
اند. ي مثبت و معناداري داشتهپردازي خودکشی) رابطهبا متغیر وابسته (ایده

دهد که متغیرهاي حاالت نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان می
به ترتیب از بیشترین و کمترین قدرت عاطفی منفی و حذف محرك مثبت 

پردازي خودکشی برخوردار بودند.گی ایدهبینی کنندهپیش

پردازي خودکشی، حذف محرك مثبت، حضور محرك منفی، حاالت عاطفی ایده:مفاهیم کلیدي
منفی
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مسألهیانبمقدمه و 
دراز از اي است که سالیانبردن خود، پدیدهخودکشی به معناي نابودکردن و از بین

شهرهاي امروزي، گریبان بشر را گرفته است و ياي و سنتی تا روابط پیچیدهروابط عشیره
ها و اجتماع را آزرده است. اما در در فراز و نشیب تحوالت اجتماعی قلب و روح خانواده

تر اي استثنایی دارد زیرا هیچ چیز براي فرد از این فرديدنیاي جدید خودکشی جاذبه
). 124: 1389وي با دست خود به حیات خویش پایان دهد (معیدفر و همکاران، نیست که

پردازي کند که شامل ایدهمهم را بررسی میيمطالعات مربوط به خودکشی سه پدیده
، 1(مارسنکو، فیشمن و فریدمنباشدخودکشی، اقدام به خودکشی و خودکشی کامل می

کنند و یا در معرض حرکت یا را تجربه می). در این طیف، کسانی که فکر خودکشی 1999
باشند، بنابراین گیرند افرادي هستند که مستعد خودکشی میاقدام به خودکشی قرار می

).2006:3، 2گیرند (آرنیتآنها بیشتر در معرض خطر خودکشی کامل قرار می
(داراي فکر خودکشی) و درصد افراد32گذر از فکر خودکشی به نقشه کشیدن در 

خودکشی) صورت ي(داراي نقشهدرصد افراد72ر از نقشه خودکشی به اقدام درگذ
نهایت به کنند، دردرصد افرادي که فکر خودکشی را گزارش می24نتیجه گیرد. درمی

10تا 8میزان اقدام به خودکشی ).1383:79روند (همتی و همکاران،سمت اقدام می
همچنین احتمال خودکشی تا یک سال پس از اقدام به برابر مرگ ناشی از خودکشی است، 

خودکشی، صد برابر بیشتر از میزان خودکشی در جمعیت کلی است. از سوي دیگر حدود 
پردازي خودکشی اندیشهيدو سوم جمعیت کلی، پیش از مرگ، دست کم یک بار درباره

که اندیز نشان دادهتحقیقات ناین،). عالوه بر1390:107اند (حاجبی و همکاران، کرده
ي گذشته از اقدام به خودکشی، بهترین شاخص براي اقدام به خودکشی و خودکشی سابقه

بنابراین، افکار خودکشی خود یک .)2003و همکاران، 3کامل در آینده است (اسپوسیتو
) و 2003، 4شود (گرولگر، توموري و کاکمورعامل خطر براي خودکشی محسوب می

تواند بینی کننده مهم، میداراي افکار خودکشی بعنوان یک عامل پیششناسایی افراد 
دهند که میها نشانانجام خودکشی فراهم نماید. بررسیزمینه را براي جلوگیري از 

که بر اساس آمارها و هاي متفاوتی دارد. به طوريهاي سنی نرخخودکشی در میان گروه
-24ي مرگ در گروه سنی علت عمدههاي موجود در خارج از کشور، سومین پژوهش
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ي) و دومین علت عمده2003و اسمیت، 2؛ اندرسون1999و همکاران، 1هویرت(سال 15
مرکز کنترل و پیشگیري از بیماري، ؛3،2006مرگ در میان دانشجویان است (شوارتز

اي که در سال ). طبق مطالعه1391:84نیا و همکاران، ؛ محمدي4،2011:3ونگ؛2007
درصد از دانشجویان 5/9در کشور ایاالت متحده صورت گرفت مشخص شد که ،)2001(

درصد 5/1کنند و به صورت جدي به خودکشی فکر می2000تا 1999هاي کالج در سال
مطالعات صورت طبق ).2005و همکاران، 5از آنها نیز به خودکشی اقدام کردند (کیسچ
هاي ص در میان جوانان و دانشجویان در سالگرفته در ایران نیز نرخ خودکشی به خصو

که در میان سه ،)1387اخیر رو به افزایش است. مطابق با پژوهش موسوي و همکاران (
33/10نفر از دانشجویان هر سه دانشگاه (31دانشگاه از شهر اصفهان انجام شد حدود 

).55-59: 1387درصد) داراي افکار خودکشی بودند (موسوي و همکاران، 
خودکشی از موضوعات داراي اولویت در گروه سنی جوان يبر همین اساس پدیده

باشد. دانشجویان به دالیل شرایط اي دارند، میدانشجویان که شرایط ویژهجامعه و خصوصاً
(آدریانی، باشندسنی خاص و موقعیت خاص اجتماعی در معرض فشارهاي فراوان می

ن تجرد در بین آنها، دوري از خانواده، جدا شدن از ). عواملی همچون: باال بود32: 1386
هاي چندین ساله، زندگی خوابگاهی، رویارویی با مشکالت اقتصادي، متعلقات و وابستگی

توان از جمله منابعی براي فشار دانست که بر آنها اثرات منفی را می...مشکالت درسی و
معرض خطر افکار خودکشی قرار هاي درداشته و در نتیجه آنها را را به عنوان گروه

با توجه به اینکه این گروه، نیروي انسانی و سازندگان فرداي کشور هستند، از این دهد.می
رو سالمت روانی آنها اهمیت زیادي براي جامعه دارد و هر گونه عدم آشنایی با این مسائل 

عادي خطرناکی یرساز در بروز رفتارهاي غهاي زمینهممکن است سبب تشدید واکنش
گیر جامعه هم گردد. وجود افکار خودکشی در میان آنها افت تواند دامنشود که می

تحصیلی و حتی ترك تحصیل را به دنبال خواهد داشت که این مسئله باعث هدر رفتن 
اتالف وقت دانشجویان و احساس اي کار،دانشگاه و نیروي حرفهيمنابع مادي، بودجه

اینيجانبهيشناخت همهلذا،؛ )1391:84نیا،شود (محمدير آنها میس دأامیدي و ینا
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رویکردهايجهت اتخاذدردانشجویان بعنوان قشر جوان جامعهدر میانپدیده
رسد.مینظربهضروريگیرانه، پیش

پردازي خودکشی در ایدهبه دنبال تبیین که تحقیق حاضر ال اصلی ؤس، بر این اساس
آیا نظریه :عبارت است از این کهباشد انشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران میمیان د

پردازي خودکشی را در میان دانشجویان دختر و پسر این تواند ایدهفشار عمومی اگنیو می
دانشگاه تبیین کند؟

پژوهشپیشینه
الف) تحقیقات داخلی

از کشور در مورد خودکشی و هاي انجام شده در ایران و خارج با توجه به بررسی
با بررسی تحقیقات انجام مسائل مربوط به آن تحقیقات متعددي صورت گرفته است، اما 

پردازي خودکشی در ي ایدهمعدود تحقیقاتی در زمینهتوان گفتشده در داخل کشور می
.شناختی این پدیده را مورد بررسی قرار دادندمیان دانشجویان از منظر جامعه

آنومی يبا استفاده از نظریهمحققان ،)1390زاده و همکاران (حسینوهش در پژ
خودکشی در میان دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد يدورکیم و مرتن به تبیین مسئله

پردازي که احساس آنومی و پایگاه اقتصادي ـ اجتماعی در هر دو بعد عینی و ذهنی با ایده
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز، نشان داد که در مورد خودکشی رابطه دارد.

همچنین مشخص ؛احساس آنومی بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته دارد
ها رابطه وجود ي اقتصادي ـ اجتماعی دانشجویان و احساس آنومی در آنشد که بین طبقه

دورکیم و مرتن را در تبیین ي آنومی دارد. بطور کلی نتایج این تحقیق کارآمدي نظریه
تواند ایگاه اقتصادي ـ اجتماعی فرد، میي خودکشی نشان دادند، بدین شرح که پمسئله

تواند به خودکشی و سایر آنومی نموده و این احساس نیز میفرد را مستعد بروز احساس
هاي اجتماعی بینجامد.آسیب

فشار عمومی اگنیو را در يریه) نیز نظ1393(نیا و یوسفیعالوه بر این، علیوردي
است اند. نتایج پژوهش آنها بیانگر اینرابطه با تمایل به خودکشی مورد بررسی قرار داده

فشار ياي و حذف محرك مثبت بعنوان ابعادي از نظریهکه فشار منزلتی، فشار رابطه
اشته است. مستقیم و معناداري ديعمومی اگنیو با تمایل به خودکشی دانشجویان رابطه

تمایل به خودکشی، حذف محرك يبینی کنندهترین پیشآنها، قويبررسیبر اساس 
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- 137: 1393نیا و یوسفی، (علیورديانداي بودهفشار منزلتی و رابطهمثبت و پس از آن 
99.(

ها حاکی از آن است که اغلب تحقیقات انجام شده در داخل کشور به همچنین بررسی
ي خودکشی به لحاظ میزان شیوع این پدیده و یا فراوانی نسبی آن پردازبررسی ایده

پرداختند و متأسفانه در صورت بررسی عوامل مؤثر بر آن، عوامل فردي و بیولوژیک را 
پردازي مشخص کردند. بعنوان مثال در این تحقیقات غالباً ساز در ایدهبعنوان عوامل زمینه

شناختی هاي روانو ...) یا شاخصههاي فردي (جنس، تأهل، محل سکونتشاخصه
ساز براي بروز (اختالالت شخصیتی، اضطراب، سالمت روانی) بعنوان عوامل زمینه

محمدي و ؛55-59: 1387موسوي و همکاران،(پردازي مورد بررسی قرار گرفتندایده
یقات تواند از مصادیق مدیکالیزه شدن تحقکه این خود می،)83-91: 1390،همکاران

اجتماعی باشد. 
مدیکالیزه شدن فرآیندي است که در آن مشکالت غیر پزشکی به نوعی تعریف 

نیا، اي پزشکی است (علیورديلهشود که گویی مسأآن برخورد میاي باشود و به گونهمی
ه نیز همچنین مشخص شد جمعیت آماري اغلب مطالعات انجام شده در این زمین؛)1389

: 1391نیا و همکاران،؛ محمدي1389خیرخواه و همکاران،پزشکی بودند (از دانشجویان
91-83(.

شناختی از مصادیق بارز بسیاري از هاي روشفقدان چهارچوب نظري و ضعف
به باشد.پردازي خودکشی میي ایدههاي انجام شده در داخل کشور در زمینهپژوهش

در سطح توصیفی بوده و از حد لیخهاي انجام شده داطوریکه بسیاري از پژوهش
رو پرداختن به این مسئله با یک چهارچوب از اینهاي آماري فراتر نرفته است.همبستگی

تواند کارساز باشد.نظري مناسب در این زمینه می
تحقیقات و مسائل مربوط به آندر رابطه با خودکشیدر خارج از کشوردر حالیکه

ال روند مدرنیزاسیون و صنعتی شدن فزاینده کشورهاي زیادي صورت گرفته، زیرا به دنب
نیا و (علیورديغربی میزان خودکشی در کشورهاي غربی روند رو به تزایدي داشته است

شناختی ها به بررسی جامعهاین پژوهشتعداد اندکی ازاما تنها، )4: 1390همکاران، 
تحقیقات داخلی خالفنین برهمچ؛ انددر میان دانشجویان پرداختهآن همپردازيایده

به بررسی نیزشماري از تحقیقات خارجیت که تعداد انگشتسها حاکی از آن ابررسی
ترین از مهماند.ریه فشار عمومی اگنیو پرداختهظپردازي خودکشی با استفاده از نایده

است کهتوان به آن اشاره کرد اینهاي تحقیقات انجام شده در خارج از کشور که مییافته
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پردازي ثیر معناداري بر روي ایدهأانواع فشار، قومیت و اعتماد به نفس منفی، ت
بین يمتغیر افسردگی نیز در رابطهخصوصاًیانه دارند. حاالت عاطفی منفی و گراخودکشی

همچنین مشخص شد ؛کننداي ایفا میپردازي و سایر متغیرهاي مستقل نقش واسطهایده
پردازي اگنیو به بررسی ایدهيهیچ کدام از آن تحقیقاتی که با نظریهجمعیت تحقیق 

خارجیاز تحقیقاتدر ادامه به برخی خودکشی پرداختند دانشجویان دانشگاه نبودند. 
شود.انجام شده به اختصار اشاره می

ب) تحقیقات خارجی
دکشی در پردازي خوآزمون مدلی از ایده"پژوهشی را با عنوان،)2005(1کونیک

انجام داده است. در این پژوهش چندین عامل پرخطر از قبیل: "میان دانشجویان
عقیده بر آن است که سبب رویدادهاي منفی زندگی، ناامیدي و عالئم افسردگی که عمدتاً

شوند، مورد بررسی قرار گرفت. پردازي خودکشی در میان دانشجویان میتسریع ایده
روانشناسی ينفر از دانشجویان مقطع لیسانس رشته370جمعیت آماري این پژوهش را

عنوان نمونه نفر ب345دادند که از این تعداد در دانشگاهی در شمال ایاالت متحده تشکیل 
آن بود يدهندهاالت پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشانؤبراي پاسخگویی به س

ثیرگذار أپردازي خودکشی تیم بر ایدهچه عالئم افسردگی و ناامیدي به صورت مستقکه گر
ي ناامیدي و عالئم مستقیم و به واسطهبودند، رویدادهاي منفی زندگی به صورت غیر

همچنین مشخص شد عالئم افسردگی به صورت قابل ؛ثیر داشتندأافسردگی بر آن ت
ناامیدي پردازي خودکشی نسبت به ناامیدي دارند، به طوریکه تري بر ایدهثیر قويأتوجهی ت

به صورت یک متغیر میانجی جزئی و عالم افسردگی به صورت یک متغیر میانجی کامل در 
کنند.پردازي خودکشی عمل میبینی ایدهپیش

پردازي و ایده2بینیخوش"پژوهشی را با عنوان،)2007(هیرسچ و همکاران
ري این پژوهش شاملآماياند. نمونهانجام داده"خودکشی در میان دانشجویان جوان کالج

نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی از یک دانشگاه غربی بزرگ و از یک کالج شرقی 284
نفر) 185درصدشان (65و 4/21روستایی در ایاالت متحده بودند که میانگین سنی آنها 

آوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده که از طریق آن نیز زن بودند. ابزار جمع
پردازي خودکشی بک و همچنین یک آزمون تجدیدنظر افسردگی، ناامیدي و ایدهمقیاس

1 Konick
2 optimism
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هاي این پژوهش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافتهشده از گرایش به زندگی براي خوش
بینی، حتی پس از کنترل متغیرهاي سن، جنس، عالئم نشان دادند که متغیر خوش

پردازي خودکشی است و به طور کلی وس با ایدهافسردگی و ناامیدي داراي ارتباطی معک
بینی یک عامل حمایتی مهم علیهکنند که خوشنتایج این پژوهش پیشنهاد می

باشد.پردازي خودکشی در میان جوانان و دانشجویان مییدها
در 1گرایانهپردازي خودکشیایده"تحت عنوان،)2007تحقیقی دیگر توسط دیرکز (

هدف از انجام این صورت گرفته است."فشاريبدر رفتار: کاربرد نظریهبین نوجوانان
گرایانه پردازي خودکشیمطالعه، آزمون تجربی تئوري فشار عمومی اگنیو براي تبیین ایده

بدرفتار بود. بر این اساس، از تئوري فشار و نتایج تحقیقات در مورد انواع در بین نوجوانان
براي تبیین اینکه چرا بعضی از نوجوانانی که بد رفتار بودند، خودکشی در بین نوجوانان،

پردازي خودکشی ترند که نسبت به سایر نوجوانانی هم که بدرفتار هستند، ایدهمحتمل
اي از فرضیات استخراج شده از داشته باشند، استفاده شده بود. به منظور آزمون دسته

در ایاالت ،)2004ك و نوجوان در سال (هاي پیمایش ملی رفاه کودتئوري فشار از داده
-15رفتار در گروه سنی نوجوان بدر572ي پژوهش شامل متحده استفاده شد که نمونه

اي هاي فشار منزلتی و رابطهدهد که شاخصسال بودند. نتایج رگرسیون نشان می11
معناداري بر ثیرأ)، قومیت و اعتماد به نفس منفی، ت3و ارتباط با مراقب2(پیشرفت تحصیلی

هاي پژوهش حاکی از آن بودند که همچنین، یافته؛گرایانه دارندپردازي خودکشیروي ایده
گرایانه دارد و در ارتباط بین دو متغیر پردازي خودکشیثیر معناداري بر ایدهأافسردگی ت

گرایانه بعنوان یک متغیر پردازي خودکشیپیشرفت تحصیلی و رابطه با هماالن با ایده
کند. جنسیت، نوع و شدت بدرفتاري و مصرف مواد نیز ارتباط ضعیفی با اي عمل میواسطه

گرایانه داشتند.پردازي خودکشیایده
خودآزاري قربانی تبهکاري شدن و"تحقیقی با عنوان،)2010(هاي و همکاران

يیهانجام دادند. این پژوهش با طرح نظر"نوجوانان: آزمون فرضیات تئوري فشار عمومی
بینی فشار عمومی اگنیو، سه فرضیه را در مورد اثرات قربانی تبهکاري شدن بر پیش

پردازي خودکشی مورد آزمون قرار داد. به منظور آزمون این دسته از خودآزاري و ایده
يساله در یک حومه15نفري از دانش آموزان 426يفرضیات تئوري فشار، از یک نمونه

1 suicidal ideation
2 academic achievment
3 relationship with caregiver
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وب شرقی ایاالت متحده استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این جنيروستایی در منطقه
پردازي است که قربانی تبهکاري شدن به صورت مثبت و معناداري با خود آزاري و ایده

ها نشان دادند که در ارتباط بین خودکشی در ارتباط بود. همچنین یافتهيدرباره
اي ایفا می کنند. نقش واسطهخودآزاري و قربانی تبهکاري شدن، حاالت عاطفی منفی

ترین عاملی که اثر قربانی شدن بر خود آزاري را کاهش می داد، حضور والدین مقتدر و مهم
کند که، یید میأنیز خود کنترلی باال بود. نتایج تحقیق این بخش از تئوري عموي فشار را ت

همراه می باشد. بر مورد تهدید قرار گرفتن از جانب هماالن، با پرخاشگري علیه خود نیز
هاي تحقیق مزبور وقتی این دو متغیر، یعنی (والدین مقتدر و خود کنترلی باال) اساس یافته

یافت.پردازي درباره خودکشی کاهش میحضور داشت، میزان خودآزاري و ایده

پژوهشچهارچوب نظري
ي نظریههاي ساختاري و مبتنی برنظریهيتحقیق حاضر به لحاظ نظري از خانواده

ي شروع داند. زیرا نقطههاي میفشار عمومی اگنیو است که اجتماع را مسئول کجروي
: 1386اي اجتماعی است (وایت و هینز، پدیدهي فشار، این تصور است که جرم اصوالًنظریه
هاي ساختاري هستند که به دلیل داشتن هاي فشار از جمله نظریه). نظریه141

ض انتقاد شدید قرار گرفتند. اگنیو به منظور حمایت از این نظریه و هایی در معرمحدودیت
مذکور را مورد بررسی مجدد قرار داده و دوباره تدوین کرد. يبراي پاسخ به انتقادات، نظریه

به این صورت که وي با معرفی نظریه فشار نشان داد که بسیاري از نظریات موجود در 
باشند اند، حتی امروز هم داراي کاربرد میشتهوجود دا1930يجامعه، که در دهه

).179-180: 1383(سوتهیل و همکاران، 
فشار گسترش داده است که عبارتند ياو چهار روش را به منظور احیاي مجدد نظریه

از:
ي صرفاً اقتصادي براي هاي قبلی، فشار را بعنوان یک پدیدهدرحالیکه تئوري-1

گرفتند، هاي مالی طبقه متوسط در نظر میت و یا موفقیتي منزلآرزوهاي تحقق نیافته
اجتماعی که شامل منابع ـ ي روانیتر فشار را بعنوان یک پدیدهاگنیو به طور گسترده

گیرد.متعددي از آرزوهاي ناامیدکننده است، در نظر می
ز دهد که فشار نه تنها از آرزوهاي تحقق نیافته، بلکه همچنین ااگنیو نشان می-2

هاي ارزشمند مثبت و اعمال عدالتی ادراك شده، حذف محركانتظارات تحقق نیافته، بی
شود.هاي منفی نیز ناشی میمحرك
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فشار عمومی یکپارچه است. به اعتقاد اگنیو هنگامی که فشار موجب ينظریه-3
اي هاي مقابلهاحساسات منفی و تحت این شرایط منجر به حمایت اجتماعی پایین، مهارت

گردد، احتمال بیشتري محدود، ارتباط زیاد با هماالن مجرم وکنترل اجتماعی پایین می
دارد که جرم را ترویج دهد.

کند که فشارهاي خاص مثل فشارهایی که غیرفشار عمومی اظهار میينظریه-4
نه اي مجرمااي براي راهبردهاي مقابلهعادالنه هستند و آن دسته از فشارهایی که انگیزه

: 2009و همکاران، 1کنند، احتمال بیشتري دارند که جرم را ترویج دهند (ربلونایجاد می
49-48.(

فشار در اثر - 1مطابق دیدگاه اگنیو به طور بالقوه سه منبع براي فشار وجود دارد.
فشار ممکن است نتیجه - 2؛شودعدم موفقیت در دستیابی به اهداف ارزشمند ایجاد می

فشار بعنوان تحمیل محرك منفی؛ - 3؛ اشد که براي فرد ارزشمند استحذف محرکی ب
نیا و آور نیز باشد (علیورديهاي منفی یا زیانكتحمیل محريفشار ممکن است نتیجه

ي ورآزاآوري از قبیل کودكهاي متقابل اجتماعی عذابکنش).67: 1393یوسفی، 
یه جسمانی، تضاد در خانواده و عدم بنتوجهی نسبت به کودکان، تعدي جنائی، تبی

ها در نوسان است، در آنيزا در زندگی که دامنهموفقیت تحصیلی و برخورد با وقایع تنش
).28: 1997گیرد (سیگل و سینا، این مقوله قرار می

ي بین فشار و جرم، نه به صورت مستقیم، بلکه به فشار عمومی رابطهيدر نظریه
). در2،2011:20باشد (اسواگارمستقیم مینفی و به صورت غیرگري احساسات مواسطه

کید أفشار عمومی بر روابط بین فشار و جرم تيهاي ابتدایی از نظریهحالیکه آزمون
د احساسات منفی ممکن داشتند، تحقیقات بعدي این پیشگویی را که فشار از طریق تولی

اي ترویج دهد، مورد د مقابلهگسترش و سپس جرم را بعنوان یک راهبراست جرم را 
هر یک از انواع فشارهاي توصیف شده ).2009:52بررسی قرار دادند (ربلون و همکاران، 

این احساسات ي احساسات منفی در افراد را افزایش خواهند داد.در باال، احتمال تجربه
سردگی، ي وسیعی از احساسات از قبیل خشم، سرخوردگی، ناامیدي، افمنفی شامل دامنه

ترین از میان این احساسات، برجسته).2007:12باشند (کارسن،اضطراب و ترس می
عنوان هکاري، خشم است. خشم از آن جهت باي در ارتباط بین فشار و بزاحساس واسطه

دهد، دیدگی و صدمه دیدن را افزایش مییک احساس کلیدي است چون: احساس آسیب

1 Rebellon
2 Swagar
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کند، فرد را به عمل وا داشته و قدرت ام یا تالفی ایجاد میاحساس تمایلی در فرد براي انتق
فشار عمومی، يي قوت نظریه). نقطه2006:12آورد (گالوپ،عوامل بازدارنده را پایین می

اي متکی است. معموالً اعتقاد بر این است که خشم در هاي واسطهبه کفایت فرضیه
پرخاشگرانه اع، نسبت به رفتارهاي غیربینی رفتارهاي پرخاشگرانه مثل جنگ و نزپیش

: 1،2007تر است (فرانسیسمثل مصرف مواد و برخی از جرائم مبتنی بر دارائی محتمل
23-22.(

اي در نظریه فشار عمومی اگنیوانواع راهبردهاي مقابله
هاي مرسوم با فشار مقابله کنند. ويبه اعتقاد اگنیو اغلب افراد تمایل دارند تا به شیوه

ي مجرمانه مقابله در حالیکه برخی از افراد با فشار و احساسات منفی به شیوهمدعی است،
؛ )19: 2010کنند (برگرن،مجرمانه با آن مقابله میهاي غیرکنند، اغلب افراد به شیوهمی
اي مجرمانه، بعنوان پاسخی براي فشار، هنجار نیست اما زمانی واقع راهبردهاي مقابلهدر

گیرد (مسی ي مشروع باشند، مورد استفاده قرار مید فاقد توانایی مقابله به شیوهکه افرا
). در تالش براي شناسایی دالیل اینکه چرا برخی افراد به جاي 2010:9، 2گیورن
کنند، اگنیو اظهار ي مجرمانه و بزهکارانه با فشار مقابله میهاي مرسوم به شیوهروش

هاي افراد و محیطی که آنها در قبیل نوع فشار تجربه شده و ویژگیکند که عواملی از می
ترین عوامل در تعیین نوع راهبردهایی باشد که یک شخص تواند مهمآن اقامت داشتند می

اي، میزان حمایت هاي مقابلهها شامل منابع و مهارتاین ویژگیشود.در آن درگیر می
اي است که اشخاص وستان مجرم و حوزهمرسوم، سطح کنترل اجتماعی، ارتباط با د

هاي جرم در آن پایین و فواید آن باالست بینند که هزینهخودشان را در موقعیتی می
).19- 21: 2010(برگرن،

فشار است و يي شناختی است که شامل تفسیر دوبارهاولین راهبرد، راهبرد مقابله
هاي مختلف توجیه و تفسیر کنند هاي تنش زا را به شیوهسازد محركافراد را قادر می

شود که اي خود به سه گروه در زیر تقسیم می). این نوع از راهبرد مقابله66: 1992(اگنیو، 
اولین نوع آن عبارت است از به حداقل رساندن اهمیت فشار از طریق تفسیر مجدد آن 

رساندن به حداکثر ). دومین نوع راهبرد شناختی عبارت است از2006:12(گالوپ،
پیامدهاي مثبت و یا به حداقل رساندن پیامدهاي منفی یک حادثه از طریق کاهش اهداف 

1 Francis
2 McGivern
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اشخاص. سومین راهبرد شناختی پذیرفتن مسئولیت بخاطر شرایط است. هنگامی که یک 
پذیرد، بیش از خشم، بیشتر محتمل است که دچار احساس گناه و شخص مسئولیتی را می

اینجا، فشار ناشی از شرایط نامطلوب، توسط افراد به صورت مقصر دانستن خود شود. در 
).14-15(همان:شودمطلوب دیده می

اي که توسط اگنیو مورد شناسایی قرار گرفت راهبردهاي مقابلهدومین دسته از 
ي احساسی است. این راهبرد، هدایت اثرات منفی تجربه شده توسط فرد استراتژي مقابله

هایی هاي روانشناختی رنج آور را مدنظر قرار می دهد. مثالز ناراحتیدر تالش براي رهایی ا
مخدر، ورزش جسمانی، اختالل در از این نوع عبارتند از: استفاده از الکل یا سایر مواد

).15(همان:آمیزخوردن و یا رفتارهاي جنسی مخاطره
براي مقابله با اثرات ي اعمالی است که اي رفتاري دربرگیرندهدر نهایت، راهبرد مقابله
ي رفتاري وجود دارند که عبارتند شود. دو شکل عمده از مقابلهمنفی فشار به کار گرفته می

انتقام گرفتن از منابع فشار. 2؛از بین بردن و یا به حداقل رساندن علت فشار-1از: 
هایی از این لمثا).همانتواند به صورت بزهکارانه و یا مرسوم باشد (ي رفتاري میمقابله

نوع فرار از مدرسه، پایان دادن به دوستی، درگیر شدن در طیف وسیعی از رفتارهاي جنایی 
فشار ي). به عبارتی دیگر، نظریه2007:25شود (فرانسیس، یا بزهکارانه را شامل می

هاي آزارنده اي براي فرار از موقعیتعمومی در جایی که رفتار منفی ممکن است وسیله
نتیجه از طریق احساسات بیرونی (مثل خشم) و یا هنگامی که فرار ممکن نیست، درباشد 

له یا کنار آمدن با ماهیت رفتارهاي بزهکارنه یا رفتارهاي أشود، به حل مسوارد عمل می
گرا بعنوان یک رفتار نابهنجار یا کید دارد. در این مورد، رفتارهاي خودکشیآمیز تأمخاطره

ناپذیر از فشار و تواند به صورت واضح رهایی برگشتشود که میگرفته مینظر بزهکارانه در
ر ناتوانی براي نیز احساسات منفی مرتبط با آن و همچنین یک واکنش احساس محور را د

).2007:222والز و همکاران،رهایی نشان دهد (

پژوهشهاي فرضیه
شود.شجویان میپردازي خودکشی دانحذف محرك مثبت موجب افزایش ایده-1
پردازي خودکشی قرار گرفتن در معرض محرك منفی موجب افزایش ایده-2

شود. دانشجویان می
پردازي دانشجویان (افسردگی و خشم) موجب افزایش ایدهحاالت عاطفی منفی-3

شود.می
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دانشجویانی که رفتارهاي انحرافی بیشتري را تجربه کردند، احتمال بیشتري دارند -4
پردازي خودکشی را نیز تجربه کنند.یدهتا ا

بین دختران و پسران در افکار مربوط به خودکشی تفاوت معناداري وجود دارد.-5

شناسی پژوهشروش
جمعیت است.2و از طرح تحقیق مقطعی1روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی

مازندران ) دانشگاه 9940ي دانشجویان دختر و پسر (تحقیق پژوهش حاضر، شامل کلیه
اند حجم نمونه با فرمول کوکران مشغول به تحصیل بوده91-92است که در سال تحصیلی

ها ناقص تحویل داده شد برخی پرسشنامهبینی میمحاسبه شد. اما از آنجا که پیش370
پرسشنامه توزیع گردید و پس از کنار 450شود یا بخشی از آنها مفقود گردد، لذا تعداد 

پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. روش 438هاي مخدوش، نهایتاً مهگذاشتن پرسشنا
اي متناسب و تکنیک گیري تصادفی طبقهگیري در تحقیق حاضر، روش نمونهنمونه
پس از تبدیل مفاهیم به باشد. ي خود گزارشی میها نیز پرسشنامهآوري دادهجمع

نامه تدوین بی تهیه و در قالب پرسشهاي مناسها گویهها، براي هر یک از معرفمعرف
از SPSSافزار آوري شده با استفاده از نرمگردید. براي تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

هاي توصیفی و استنباطی (آزمون تی، تحلیل واریانس و رگرسیون چند گانه) استفاده آماره
اعتبار محتوا و براي تحقیق از اعتبار صوري و يشده است. براي بررسی اعتبار پرسشنامه

نتایج تحلیل 1تعیین پایایی آن نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. جدول
دهد.پایایی متغیر وابسته و ابعاد متغیر مستقل را نشان می

هاي تحقیقضریب آلفاي مقیاس: 1جدول 
ضریب آلفاتعداد گویهمتغیر

1059/0حذف محرك مثبت
1177/0وجود محرك منفی
1790/0حاالت عاطفی منفی
1277/0رفتارهاي انحرافی

1091/0پردازي خودکشیایده

1 survey
2 cross-sectional
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تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها
پردازي خودکشیایده

اي ي خودکشی، در دامنهدهی دربارهپردازي خودکشی بعنوان افکار خود گزارشایده
شود (اندرسون، امل خودکشی تعریف میي کاز یک میل مبهم با نفوذ براي مردن تا نقشه

پردازي خودکشی گویه براي سنجش متغیر ایده10). در این پژوهش، مجموعاً از2000
هایی مثل: من به پردازي از گویهاستفاده شده است. بعنوان مثال براي سنجش مفهوم ایده

م را بکشم؛ من خواهم خودکنم؛ من به کسی گفتم که میهاي از بین بردن خود فکر میراه
هاي این متغیر بر بناي خواهم زندگیم پایان یابد استفاده شده است. تدوین گویهفقط می

) بوده است.2007پژوهش (واالك، 

حذف محرك مثبت
گیرد که در قالب بر میهاي ارزشمند مثبت را دردومین منبع فشار، حذف محرك

ري وخیم یک دوست، انتقال به یک هایی همچون از دست دادن دوست، مرگ یا بیمامعرف
جدید، طالق یا جدایی والدین، اخراج شدن از مدرسه و وجود شرایط ناسازگار يمدرسه

). هنگامی که فرد سعی در 2006:11، 1تواند موجد فشار باشد (گالوپمتنوع در کار می
ي مثبت یزهمقابله با حذف محرك مثبت دارد، یا به دنبال انتقام از کسانی است که آن انگ

مجاز دارد را از او گرفتند و یا زمانی که سعی در جایگزین کردن آن با استفاده از مواد غیر
گویه براي 10). مجموعاً 2005:26ي آن ممکن است بزهکاري باشد (وارهام، نتیجه

هاي آن نیز بر مبناي سنجش گویه حذف محرك مثبت استفاده شده و تدوین گویه
؛ مازرول، 2010؛ رابرتسون و همکاران، 1992بوده است (اگنیو، هاي پیشین پژوهش
؛ ژانگ و جانسون، 2007؛ فرانسیس، 2010؛ پاتچین و هیندوجا، 2003؛ فیوم، 1998
).2010؛ کاستر و زینو،2003

حضور محرك منفی
شود. هاي منفی یا مضر ایجاد میسومین منبع فشار، از طریق مواجهه با محرك

هاي قدرتمندي هستند که افراد، خصوصاً جوانان، به منفی، موقعیتهاي مضر یامحرك
هایی هایی از چنین محرك). مثال26: 2005توانند از آن اجتناب کنند (وارهام،آسانی نمی

خورد بین همساالن، شکست وآزاري، قربانی تبهکاري شدن، تنبیه بدنی، زدشامل؛ کودك

1 Gallupe



94پاییز ، 1، شمارههمد، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 170

نیا، هدیدهاي زبانی تا آلودگی هوا است (علیورديزاي زندگی، از تتحصیلی و حوادث تنش
هاي پیشین بوده است (وارهام، هاي این مقیاس بر مبناي پژوهش). تدوین گویه1389:99
).2007؛ مون و همکاران، 2009؛ اکرمان، 2005

حاالت عاطفی منفی
به فشار عمومی، نه به صورت مستقیم، بلکه يي بین فشار و جرم در نظریهرابطه

این ).1،2011:20(اسواگارباشدمستقیم میگري احساسات منفی و به صورت غیرواسطه
ي وسیعی از احساسات از قبیل خشم، سرخوردگی، ناامیدي، احساسات منفی شامل دامنه

گیري براي سنجش و اندازه).2007:12باشند (کارسن،افسردگی، اضطراب و ترس می
گویه استفاده شده است. بعنوان 17این تحقیق مجموعاً از متغیر حاالت عاطفی منفی در 

، "کنماحساس بی ارزشی و حقارت می"هایی نظیر: مثال براي سنجش افسردگی از گویه
خیلی "هایی همچون: و براي سنجش خشم از گویه"اي ندارمبراي انجام کارهایم انگیزه"

هنگامی که عصبانی "، "دهممیشوم و رفتار غیر عاقالنه از خود نشانزود خشمگین می
هاي ، استفاده شده است. تدوین گویه"کنمکشم و یا چیزها را پرتاب میفریاد می؛شوممی

؛2010(پورسر، هاي پیشین بوده استحاالت عاطفی منفی بر مبناي پژوهشمقیاس 
؛ گالوپ، 2007؛ دیرکز، 2008؛ سیگفودوتیر، 2007واالك، ؛2010؛ هاي، 2011پیک، 
).2011وق، و2010؛ پاتچین و هیندوجا، 2000؛ آسلتین و همکاران، 2006

رفتار انحرافی
انحراف یا کجروي پیوستاري از رفتار است که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از 

شود. براي سنجش و شکنی رسمی اطالق میهنجارهاي اجتماعی و فرهنگی بدون قانون
گویه استفاده شده است که 12از ر پژوهش حاضر مجموعاًگیري رفتار انحرافی داندازه

ي وسیعی از انحرافات از قبیل سیگار کشیدن، مصرف مواد و الکل، وندالیسم، شامل دامنه
هاي پیشین بوده هاي این مقیاس نیز بر مبناي پژوهشتدوین گویهباشد. می...تقلب و
؛ 2008؛ ویلیامز، 1390کاران، نیا و هم؛ علیوردي2007، مون و همکاراناست (است 

.)1386نیا و همکاران، ؛ علیوردي1392خاکزاد، نیا و علیوردي

1 Swagar
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ي پژوهشهایافته

پردازي خودکشی پاسخگویان بر حسب جنسیتتوزیع میزان ایده:2جدول 
جنسیت

ایده پردازي خودکشی
جمعدخترپسر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
1326/882643/913964/90کم

114/7213/7323/7متوسط
6444/1103/2زیاد

149100289100438100جمع کل

دهد. پردازي خودکشی نشان میتوزیع پاسخگویان را بر حسب میزان ایده2جدول 
پردازي را با یکدیگر هاي مختلف ایدهپردازي خودکشی، گویهبراي رسیدن به متغیر ایده

درصد جمعیت 4/90آید، ایم. چنانکه از جدول مذکور برمیبندي کردهو سپس رتبهترکیب
پردازي پردازي آنان کم بوده است. میزان ایدهاند که میزان ایدهپاسخگویان افرادي بوده

ایم. به درصد را در حد کم برآورد کرده3/2درصد افراد را در حد متوسط و 3/7خودکشی 
یز میزان تمایل به خودکشی در بین پسران از دختران بیشتر بوده لحاظ تفاوت جنسیتی ن

درصد از دختران میزان تمایل خود 3/91درصد از پسران در برابر 6/88است. به طوریکه، 
پردازي درصد از دختران میزان ایده4/1درصد از پسران در برابر 4را در حد کم و در مقابل 

اند.خود را در حد زیاد گزارش کرده

توزیع فراوانی و درصدي تمایل به خودکشی پاسخگویان بر حسب جنسیت:3جدول 

جمع کلدخترپسرشدتگویهردیف
درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

1
هاي از بین من به راه

بردن خود فکر 
کنممی

1356/902704/934054/92هرگز
84/5122/4206/4گاهی اوقات

6474/2133همیشه

2
من به کسی گفتم که 

خواهم خودم را می
بکشم

1423/952752/954172/95هرگز
47/2118/3154/3گاهی اوقات

323164/1همیشه

3
من معتقدم زندگی من 

با خودکشی پایان 
خواهد یافت

1423/952752/954172/95هرگز

47/2118/3154/3گاهی اوقات
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3ي جدول ادامه
323164/1همیشه

ام تا من تالش کرده4
خودم را بکشم

1416/942843/9842597هرگز
643191/2گاهی اوقات

24/127/049/0همیشه

من احساس می کنم 5
زندگی ارزش ندارد

1182/79234813524/80هرگز
144/9269401/9گاهی اوقات

174/112910465/10همیشه

6
زندگی آنقدر بد است 

که من احساس 
کنمناامیدي می

1152/77237913523/80هرگز
211/14351/12568/12گاهی اوقات

138/8179/5308/6همیشه

خواهم من فقط می7
زندگیم پایان یابد

1259/832657/9139089هرگز
114/7135/4245/5گاهی اوقات

137/8118/3245/5همیشه

مردن من براي همه 8
بهتر است

1319/87266923977/90هرگز
77/4148/4218/4گاهی اوقات

114/792/3205/4همیشه

9

کنم من احساس می
هیچ راه حلی براي 

مشکالتم وجود ندارد 
دگی من جز اینکه زن

پایان یابد

1349/892718/934054/92هرگز
9691/3181/4گاهی اوقات

61/491/3154/3همیشه

من نزدیک بود به 10
زندگیم پایان بدهم

1393/932809/964197/95هرگز
77/488/2154/3گاهی اوقات

3213/049/0همیشه

پردازي خودکشی پاسخگویان را بر حسب انی و درصدي ایدهتوزیع فراو3جدول 
دهد. اعداد مندرج در جدول فوق حاکی از آن است که بیشترین میزان جنسیت نشان می

ابراز "کنم زندگی ارزش ندارداحساس می"موافقت از سوي پاسخگویان نسبت به گویه من 
اند. همیشه به آن پاسخ دادهياز دانشجویان با انتخاب گزینه5/10شده است به طوریکه 

درصد) از دانشجویان دختر 4/11به لحاظ جنسیتی نیز میزان موافقت دانشجویان پسر (
درصد از 8/8درصد از پاسخگویان شامل 8/6درصد) بیشتر بوده است. همچنین 10(
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زندگی آنقدر "درصد از پاسخگویان دختر نیز موافقت خود با گویه 9/5پاسخگویان پسر و 
همیشه اعالم نمودند. بیشترین يرا با گزینه"کنمبد است که من احساس ناامیدي می

ام تا خودم را من تالش کرده"يمیزان مخالفت از سوي پاسخگویان نیز نسبت به گویه
هرگز نسبت به آن يدرصد از آنها با انتخاب گزینه97ابراز شده است به طوریکه "بکشم

درصد نسبت به آن موافقت نمودند. به لحاظ تفاوت جنسیتی 9/0مخالفت نمودند و تنها 
3/98درصد) نسبت به دانشجویان پسر (3/98نیز میزان مخالفت دانشجویان دختر (

درصد) بیشتر بوده است.

پردازي خودکشی پاسخگویان بر حسب معدلتوزیع ایده:4جدول 
معدل

پردازيایده
جمع کلباالمتوسطپایین

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادصددرتعداد
366/762427/911182/923964/90کم

91/19157/583/6323/7متوسط
23/477/218/0103/2باال

47100264100127100438100جمع کل

دهد. پردازي خودکشی دانشجویان را نشان میوضعیت معدل و میزان ایده4جدول 
درصد از دانشجویانی که معدلشان ضعیف 6/76گونه که در جدول فوق آمده است، همان

درصد از این افراد 1/19پردازي خودکشی خود را در حد کم اعالم نمودند. است، میزان ایده
پردازي خود درصد آنها میزان ایده3/4پردازي خود را در حد متوسط ابراز و تنها میزان ایده

درصد از دانشجویانی که معدلشان در سطح 7/91ستند. از سوي دیگررا در حد زیاد دان
درصدشان آن را در حد 7/5پردازي خودکشی خود را در حد کم، متوسط است، میزان ایده

، از بین دانشجویانی درصدشان آن را در حد زیاد اعالم نمودند. و نهایتا7/2ًمتوسط و تنها 
درصدشان در حد کم، 2/92پردازي خودکشی ن ایدهکه از معدل باالیی برخوردارند، میزا

درصدشان در حد زیاد گزارش شده است.  8/0درصدشان در حد متوسط و تنها 3/6
پردازي خودکشی در میان دانشجویانی که معدل توان گفت میزان ایدهبنابراین می

ار هستند.تري دارند، بیشتر از دانشجویانی است که از معدل باالتري برخوردپایین
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پردازي خودکشی بر حسب جنسیتآزمون تفاوت میانگین ایده:5جدول 
TSigآزمون Std. Dهامیانگین گروههاگروهمتغیر

261/1480/696/105/0پسرجنسیت 1347/5دختر

پردازي خودکشی را بر حسب جنسیت آزمون تفاوت میانگین ایده5هاي جدول داده
دهد که تفاوت معناداري بین ها نشان میاشته است. نگاهی به میانگینبه نمایش گذ
وجود داشته 05/0پردازي خودکشی پسران و دختران با سطح معناداري میانگین ایده

پردازي خودکشی را در است. بر این اساس، پسران نسبت به دختران میزان بیشتري از ایده
اند.زندگی خود تجربه کرده

کنندهیب تأثیر مدل تبیینضرا: 6جدول 
BBetaTSigمتغیرهاي مستقل

266/0079/0922/1055/0حذف محرك مثبت
015/0121/0563/2011/0حضور محرك منفی
078/0479/0589/10000/0حاالت عاطفی منفی
145/0150/0594/3000/0رفتارهاي انحرافی

355/0028/0688/0492/0جنسیت

دلخالصه م
R636/0

R square405/0
F Value1779/58

) تقریباRًدهد که ضریب همبستگی چندگانه (نشان می6نتایج مندرج در جدول 
درصد محاسبه شده است. بر این اساس، دو متغیر مستقل (حذف محرك مثبت 63معادل 

لی (جنسیت و و وجود محرك منفی)، دو متغیر میانجی (خشم و افسردگی)، دو متغیر کنتر
پردازي خودکشی ارتباط و همبستگی درصد با ایده63رفتارهاي انحرافی) به طور همزمان 

40درصد محاسبه شده است. به این معنی که حدود 40) نیز 2Rدارند. ضریب تعیین (
نامبرده در باال يگانهپردازي خودکشی از طریق متغیرهاي پنجدرصد از تغییرات ایده

درصد باقیمانده متعلق به عوامل دیگري است که خارج از این 60شود و یتوضیح داده م
دهد که متغیر حاالت نشان می5ثیر استاندارد موجود در جدولأبررسی هستند. ضرایب ت

است.) معنادار بوده P=000/0(در سطح باالي آماري Fتمامی مقادیر 1
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بینی ترین پیش)، قويBeta=479/0ثیر استاندارد رگرسیونی (أعاطفی منفی با ضریب ت
آخر نیز حذف محرك مثبت با ضریب يرتبهپردازي خودکشی است. در مایدهيکننده

بینی را در بین پنج ) قرار دارد که کمترین قدرت پیشBeta=079/0ثیر رگرسیونی (أت
متغیر مستقل موجود در مدل داراست.

گیريبحث و نتیجه
ي مسائل و کنونی است که در زمرهيخودکشی یکی از رفتارهاي پر خطر در جامعه

تر شدن افراد جوانی که به این رفتار گیرد و تغییر ساختاري و جوانیهاي رایج قرار مآسیب
کنند نیز بر اهمیت این مسأله افزوده است. بر این اساس هدف از تحقیق حاضر اقدام می

پردازي خودکشی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شناختی ایدهتبیین جامعه
حاضر اثر چندین متغیر نظري ارائه شده از مازندران بوده است. بر این اساس، تحقیق

فشار عمومی اگنیو را در رابطه با موضوع مورد نظر مورد بررسی قرار داد. نتایج این ينظریه
پردازي فشار عمومی تا حدودي در تبیین ایدهيبررسی حاکی از آن است که نظریه

فید براي بررسی تواند یک مدل نظري مخودکشی این دانشجویان اثربخش بوده و می
خودکشی فراهم کند.

مستقیم و مثبت بین متغیر حذف محرك مثبت ينتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه
تواند هاي ارزشمند مثبت میپردازي خودکشی است. به اعتقاد اگنیو، حذف محركبا ایده

پسر ). بعنوان مثال از دست دادن دوست1992:57سبب فشار در زندگی فرد شود (اگنیو،
جدید، طالق یا يیا دوست دختر، مرگ یا بیماري وخیم یک دوست، انتقال به یک مدرسه

تواند موجد میجود شرایط ناسازگار متنوع در کارجدایی والدین، اخراج شدن از مدرسه و و
). هنگامی که فرد سعی در مقابله با حذف محرك مثبت 2006:11، 1فشار باشد (گالوپ

ي مثبت را از او گرفتند و یا زمانی که انتقام از کسانی است که آن انگیزهدارد، یا به دنبال
ي آن ممکن است مجاز دارد نتیجهسعی در جایگزین کردن آن با استفاده از مواد غیر

). متغیر حذف محرك مثبت در این پژوهش در قالب 2005:26بزهکاري باشد (وارهام، 
گی همچون طالق یا جدایی والدین، بیماري اعضاي ي وسیعی از رویدادهاي منفی زنددامنه

رو مشخص شد که از اینمطرح شد.خانواده، مرگ یک دوست، مشکالت مالی خانواده و ...
پردازي با افزایش میزان هر یک از این رویدادهاي منفی در زندگی فرد، میزان ایده

1 Gallup
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غیر حذف محرك مثبت هاي تحقیق حاضر بر اساس متیابد. یافتهخودکشی نیز افزایش می
که در آن بین از دست دادن یک ،)2007با تحقیق انجام شده توسط فرانسیس در سال (

دیگري مهم بعنوان حذف محرك مثبت و رفتارهاي خودکشانه ارتباط معناداري وجود 
باشد. همچنین، نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط گروسمن دارد، همسو می

که در آن بین رویدادهاي منفی زندگی و اقدام به خودکشی و تحقیق ،)1991و همکاران (
ها و وقایع منفی زندگی با که در آن بین بحران،)2008(انجام شده توسط ژانگ و لستر

باشند. در تحقیق پرینستن و رفتارهاي خودکشانه ارتباط معناداري وجود دارد، مشابه می
ا افزایش طالق و جدایی والدین به عنوان حذف نیز مشخص شد که ب،)2000همکاران (

یابد.محرك ارزشمند مثبت میزان تمایل به خودکشی در میان نوجوانان نیز افزایش می
نیا و علیورديتحقیقنتایج هاي تحقیق حاضر با عالوه بر این تحقیقات خارجی، یافته

به خودکشی بعنوان باشد. مطابق با تحقیق مذکور تمایل نیز همسو می،)1393(یوسفی
باشد.تابعی مثبت از حذف محرك ارزشمند مثبت می

يهایی که توانست از آزمون رد عبور نماید، حاکی از وجود رابطهیکی دیگر از فرضیه
پردازي خودکشی دانشجویان است. از مستقیم و معنادار بین حاالت عاطفی منفی و ایده

پردازي خودکشی فی در زندگی افراد، میزان ایدهرو، به موازات افزایش حاالت عاطفی مناین
فشار عمومی فرض بر این است که، احساسات منفی يیابد. در نظریهآنها نیز افزایش می

فشار، يبین فشار و بزهکاري را تقویت کنند. به اعتقاد اگنیو، تجربهيتوانند رابطهمی
ردگی که سبب ایجاد اعمال احساسات منفی مثل خشم، ناامیدي و افسياحتمال تجربه

دهند شوند را افزایش می(خودکشی) و بزهکاري میاصالحی مثل رفتارهاي ضد اجتماعی
). نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات انجام شده توسط 1490: 2011و همکاران، 1(سو

؛ 19990؛ بیگلی و همکاران،2004؛ لی مستر و همکاران، 2004(فریدمنتهال و استیفمان، 
باشد.) همسو می2009؛ کافمن، 1999انسون و تومران،ج

مستقیم و معنادار بین رفتار انحرافی و ياي که مبنی بر وجود رابطههمچنین فرضیه
هاي تحقیق بیانگر آن یید قرار گرفته است. دادهأباشد نیز مورد تپردازي خودکشی میایده

پردازي خودکشی افزایش یابد، ایدهي فشاراست که هر چه میزان رفتار انحرافی در نتیجه
پردازي خودکشی دانشجویان نیز هم افزایش و هر چه رفتار انحرافی کاهش یابد، ایده

هایی از رفتارهاي انحرافی که در این تحقیق مطرح شدند عبارتند از: یابد. نمونهکاهش می
حقیقات قبلی نیز مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف مواد، تقلب در امتحان و غیره. نتایج ت

1 Su
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) 2001باشند. بعنوان مثال (سانیون و روبرتس، هاي این پژوهش مییید یافتهأدر جهت ت
همچون مخدري قوي بین مصرف مواددر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه

همچنین ؛پردازي خودکشی در میان نوجوانان وجود داردکراك، کوکائین، هروئین ایده
پردازي خودکشی پی نیز در تحقیق خود به رابطه بین مصرف الکل و ایده،)1993شافر (
باشد که در نیز همسو می،)1390نیا و همکاران (یید این فرضیه با پژوهش علیورديأبرد. ت

دار بین رفتار انحرافی و گرایش به خودکشی دانشجویان مورد مستقیم و معنیيآن رابطه
یید قرار گرفت.أت

پردازي همچنین نشانگر آن است که بین دختران و پسران در ایدهنتایج تحقیق
پردازي در پسران از دختران باالتر خودکشی تفاوت معناداري وجود دارد و میانگین ایده

خودکشی در آمریکاي شمالی، اروپاي غربی، ياست. طبق مطالعات انجام شده در زمینه
میان مردان نسبت به زنان بیشتر بوده استاسترالیا و نیوزیلند احتمال خودکشی کامل در

فر). عالوه براین، پژوهش انجام شده توسط بلومنتال و کوپ2005(رودهام و همکاران،
چه در میان زنان میزان اقدام به خودکشی به طور قابل بیانگر آن است که اگر،)1990(

در مقایسه با زنان از اي از مردان بیشتر است، مردان احتمال بیشتري دارند تا مالحظه
توان از طریق تمایل مردان که بیشتر طریق خودکشی بمیرند. این تفاوت جنسیتی را می

گرم استفاده کنند و تمایل يدهند تا از ابزارهاي کشنده مثل مرگ با اسلحهترجیح می
کنند، هاي کشنده مثل خوردن قرص به خودکشی اقدام میزنان که کمتر از طریق روش

).2004نمود (بیرمن و مودي،تبیین
هاي این پژوهش نشان داد که پسران دانشجو بیشتر از دختران به خودکشی فکر یافته

کنند. این یافته، با برخی مطالعات انجام شده در این زمینه همسو و با برخی دیگر در می
کاران، مستر و همهاي قبلی (از قبیل لیهاي این بخش برخالف پژوهشتضاد است. یافته

باشد که در آنها نیز دختران بیشتر از پسران می، )2007و والز، 1987؛ ماي، 2004
اند. از طرفی دیگر نیز، مطابق تحقیقات (استیوارت، خودکشی غیرکشنده را گزارش کرده

نه تنها افکار مربوط به خودکشی در پسران بیشتر از دختران است، بلکه میزان ،)2007
خودکشی موفق نیز در پسران باالتر از دختران است (مرکز ملی اقدام به خودکشی و

). نتایج تحقیقات داخلی همچون (محمدي و 2006دیدگی،پیشگري و کنترل آسیب
آموز، ؛ همتی و دانش1387موسوي و ملکیان، ؛1387؛ پناغی و همکاران، 1390همکاران، 

ویان پسر بطور معناداري از نیز حاکی از آن است افکار خودکشی در میان دانشج، )1383
توان به هاي مذکور را میدانشجویان دختر بیشتر بوده است. به طور کلی علت تفاوت
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مورد بررسی، گزارش کمتر افکار يفرهنگ، خصوصیات و مشکالت جوامع، حجم نمونه
هاي جنسیتی، پاسخ شدیدتر خودکشی توسط دختران؛ تغییرات اجتماعی مرتبط با نقش

ت به این تغییرات نسبت داد.  مردان نسب
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