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حمیررضا صمریفرد
چکیده

و سشالمت اجتمشاعی در

مقرمه :پژوهش حاضر با هدف تعیین نقشش خودپنشداره ،عشزتنفش
پیشبینی افکار خودکشی دانشآموزان پسر انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه دانش-
آموزان پسر متوسطه شهر اردبیل در سال  1396-1397بودند که به روش نمونهگیری تصشادفی
خوشهای چندمرحلهای  354نفر از آنان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای جمعآوری دادههشا از
ابزارهای خودپنداره (منداگلیو و پیریست ،)1995 ،عزتنفش (کوپراسشمیت ،)1967 ،سشالمت
اجتماعی (کییز و شپیرو )2004 ،و افکار خودکشی (بک )1991 ،استفاده شد .تحلیل دادههشا بشا
استفاده از آزمونهای آماری تحلیلی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد کشه بشین خودپنشداره ( ،)r=-0/49عشزتنفش ( )r=-0/57و سشالمت
اجتماعی ( )r=-0/59با افکشار خودکششی در دانششآمشوزان پسشر رابطشه معنشاداری وجشود دارد
( .)p<0/05همچنین نتایج رگرسیون چندگانشه نششان داد کشه خودپنشداره  ،-0/16عشزتنفش
بینششی مششیکننششد
 -0/24و سششالمت اجتمششاعی  -0/29افکششار خودکشششی دانشششآمششوزان را پششیش
(.)p<0/05
نتیجهگیری :افکار خودکشی دانشآموزان پسشر توسشط متییرهشای خودپنشداره ،عشزتنفش و
سالمت اجتماعی قابل پیشبینی است ،بنابراین پیشنهاد میششود کشه روانشناسشان و مششاوران
جهت کاهش افکار خودکشی دانشآموزان ،نقش خودپنداره ،عزتنفش و سشالمت اجتمشاعی را
مورد توجه قرار دهند.
کلیر واژ ها :خودپنداره ،عزتنف  ،سالمت اجتماعی ،افکار خودکشی ،دانشآموزان پسر.
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Suicidal Thoughts in Male Students: The Role of SelfConcept, Self-Esteem and Social Health
Sajjad Basharpoor1
Hamid Reza Samadifard2*

Abstract
Introduction: The present study was conducted to determine the role
of Self-concept, self-esteem and social health for predicting the
suicidal thoughts of male students.
Method: The research method was descriptive and correlative. The
statistical population included all male high school students in
Ardabil during 2017-2018. 354 subjects were selected by multi-stage
random cluster sampling. In order to collect data, the scales of selfconcept (Mandaglio & Pyryt, 1995), selfe-steem (Coopersmith,
1967), social health (Keyes & Shapiro, 2004) and suicidal thoughts
(Beck, 1991)) were used.
Results: The results showed a significant relationship between Selfconcept (r=-0.49), self-esteem (r=-0.57) and social health (r=-0.59)
and the suicidal thoughts of male students (p<0.05). In addition, the
results of multiple regression showed that self-concept -0.16, selfesteem -0.24 and social health -0.29 significantly predicted the
suicidal thoughts of male students (p<0.05).
Conclusion: Male students' suicidal thoughts is predictable by the
self-concept, self-esteem and social health. Therefore, it is suggested
that psychologists and counselors take into account the role of selfconcept, self-esteem and social health to decrease the level of
students' suicidal thoughts.
Keywords: Self-Concept, Self-Esteem, Social health, Suicidal
Thoughts, Male Students.
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مقدمه
خودكشي به معناي آسيب رساندن به خود با هدف از بين بردن خويش است (بكر ،ورسكي ،هلدوي
و لوب2018 ،1؛ صدريدميرچي و صمديفرد .)1397 ،پژوهشهاي مربوط بهه خودكشهي دو پديهده
مهم را بررسي ميكند كه شامل افكار خودكشي 2و اقدام به خودكشي 3ميباشهد (مهورتير ،اوربها ،
النسو ،اكسين ،كويپرس و همكاران .)2018 ،4افكار خودكشي طيفي از انديشهههاي مهبهم در مهورد
امكان خاتمه زندگي تا خودكشي كامل را در بر ميگيرد (نم ،ويلكاكس ،هيلماير و دويلهدر.)2018 ،5
در واقع ،افكار خودكشي مفهومي است كه بر وقوع هرگونه انديشهه خهودتیريبي داللهت دارد (ارن،
گارگ و چيون .)2017 ،6اين مفهوم با واكنشهاي نامتعارف مانند مصرف مواد میدر ،فرار از منزل و
درگيري با ديگران رابطه نزديكي دارد (هرگن ،كلي ،گودوين و بهن .)2018 ،7شيوع افكار و اقدام به
خودكشي در دوران بلوغ به شدت افزايش مييابد (ضيايي و همكاران .)2017 ،مطالعهات نشهان داده
است كه بين يك سوم تا نيمي از نمونههاي خاص نظير نوجوانان بزهكار گزارش دادهاند كهه افكهار
خودكشي را تجربه كردهاند (محرابي و شيخداراني .)1392 ،برخالف آنچه كه اكثر بزرگسهاالن فكهر
ميكنند ،اكثر تالشهاي خودكشي دانشآموزان نوجوان اقداماتي از پيش برنامهريزي شهده هسهتند،
نه واكنشهاي تكانشي نسبت به ناكامي (ليان ،زو ،لو ،ماو ،ژنگ و همكاران.)2017 ،8
گرايش به خودكشي به دورهاي خاص از زندگي تعلق ندارد ،اما به نظر ميرسد؛ دانشآموزان در
لحظههايي از زندگي كه با مشكالت شیصي روبهرو ميشوند ،بيشتر شكنندگي نشهان مهيدهنهد و
اين در حالي است كه حس ميكنند راه برگشت ندارند (پن ،جوانگ ،لهو ،چهن ،ونهگ و همكهاران،9
2017؛ ونگ ،شي و لو2017 ،10؛ صمديفرد و نريماني .)1397 ،براساس نتايج تحقيقهات بهين  6تها
 13درصد دانشآموزان حداقل يك بار اقدام به خودكشهي كهردهانهد (محرابهي و همكهاران.)1392 ،
همچنين براساس نتايج مطالعهاي در ايران  39درصد دانهشآمهوزان مبهتال بهه مشهكالت عهاطفي
رفتاري بوده و وضعيت سالمت رواني آنها مطلوب نيست (صادقيان ،مقدريكوشها و گرجهي1389 ،؛
صمديفرد و نريماني .)1396 ،از سوي ديگر پژوهشهايي كه در نقاط میتلهف ايهران انجهام شهده،
نشان ميدهد كه بيشهترين ميهزان خودكشهي در گهروه سهني  10تها  20سهال قهرار دارد (پنهاغي،
احمدآبادي ،پيروي و ابوالمعصومي.)1389 ،

1 .Becker, Dvorsky, Holdaway & Luebbe.
2 .Suicidal Thoughts
3. Suicide Reattempt
4 .Mortier, Auerbach, Alonso, Axinn, Cuijpers & et al.
5 .Nam, Wilcox, Hilimire & DeVylder.
6 .Arun, Garg & Chavan.
7 .Horgan, Kelly, Goodwin & Behan L
8 .Lian, Zuo, Mao, Luo, Zhang & et al.
9 .Pan, Juang, Lu, Chen, Wang & et al.
10 .Wang, Shi, & Luo.
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خودپنداره و عزت نفس از عواملي هستند كه مي توانند در افكار خودكشي دانشآمهوزان مهر ر
باشند (ويلبرن و اسميت2005 ،1؛ محمدي .)1393 ،خودپنداره شبكهاي از عقايد و باورهاي مثبت
و منفي درمورد خود ،پذيرش يا رد خود ميباشد (رومنهد ،گلهد ،لهورنز ،رافلهدر ،پلهز و همكهاران،2
 .)2017اين مفهوم تحت تأ ير عوامل متعددي متحول ميشود .بازخورد ديگران به ويژه والهدين،
تعاملهاي اجتماعي ،ارتباط با محيط از جمله عواملي است كه خودپنداره را تحت تأ ير قرار مهي-
دهد (باكودوراوا و رافلدر .)2017 ،3يافتههاي مطالعه نادري ،فيروززادهپاسا و كارگر ( )1395نشهان
داد كه بين خودپنداره و احساس تنهايي در دانشآموزان رابطه معنيداري وجهود دارد .خودپنهداره
براي روانشناسان و متیصصان سالمت اهميت خاصي دارد ،زيرا پندار فرد از شیصهيت خهود تها
اندازه اي زياد تصور او را راجع به محيطش تعيين ميكند .اگر تصور از خود مثبت و نسبتاً متعهادل
باشد ،شیص داراي سالمت رواني است و اگر برعكس ،خودپنداره شیص منفي و نامتعادل باشد،
او از لحاظ رواني ناسالم شناخته ميشود (وو ،جيانگ ،هو ،دون و ژنهگ2014 ،4؛ چهوي و فهرو،5
 .)2018بر اسهاس نتهايج مطالعهات خودپنهداره در بهروز رفتارههاي پههرخطر (محمهدي،)1395 ،
افسردگي (روبلس ) 2011 ،6و سالمت روان (توتونچي ،ساماني و زنديقشهقايي1391 ،؛ نصهيري،
بیشيپور رودسري و نصيري )1393 ،دانشآموزان نقهش دارد .از سهوي ديگهر ،عهزت نفهس بها
برداشت و قضاوتي كه افراد از خود دارند ،تعيين كننده چگونگي برخورد آنها بها مسها ل میتلهف
است (وانگ و همكاران .)2017 ،عزت نفس باال در دانشآموزان مانند يك سرمايه و ارزش حياتي
براي آنها بوده (حسيني )1395 ،و از جمله عوامل عمده شكوفايي استعداد و خالقيت در آنها است
(ساري ،بلك و سليك .)2018 ،7در واقع ،عزتنفس باال در نوجهوان ايجهاد احسهاس ارزشهمندي
كرده و اين احساس وي را قادر به تطابق با شرايط سیت مينمايد (نهاكس و مهوروس.)2017 ،8
براساس نتايج پژوهشهاي میتلف عزت نفس باال در كاهش افسردگي (ببور ،تروملهو ،كنهدلوري،
پسيلو و چرنيگليا ،)2016 ،9بهبود سالمت رواني (مهرادي كردلهر و مصهرآبادي )1394 ،و كهاهش
رفتارهاي پرخطر دانشآموزان (لين )2015 ،10نقش دارد.
از عوامل ديگري كه ميتواند در افكار خودكشي دانشآموزان تأ يرگذار باشد ،سالمت اجتمهاعي
است .اين مفهوم بیشي از بهزيستي فرد را ميسنجد كه نشانگر رضهايت يها عهدم رضهايت فهرد از
زندگي و محيط اجتماعي است (ارفعي1388 ،؛ افشارزاده1389 ،؛ حكمي و خاقهانيفهرد )1396 ،و در
1 .Wilburn & Smith.
2 .Romund, Golde, Lorenz, Raufelder, Pelz & et al.
3 .Bakadorova & Raufelder.
4 .Wu, Jiang, Ho, Duan & Zhang.
5. Choi & Ferro.
6. Robles.
7. Sari, Bilek & Çelik.
8 .Knox & Muros.
9 .Babore, Trumello, Candelori, Paciello & Cerniglia.
10 .Lin.
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واقع شامل پاسخهاي دروني فرد (احساس ،تفكر و رفتهار) مهيباشهد (صهالحي و همكهاران2017 ،؛
جوادي پاشاكي و درويشپور .)2018 ،آينده دانشآموزان به نحوه عملكهرد بزرگسهاالن و نهادههاي
اجتماعي همچون خانواده ،مدرسه ،نهادهاي مذهبي ،دولهت و رسهانهههاي جمعهي در جههت ايجهاد
شايستگي و ارتقاء مهارتهاي اجتماعي و رشد شیصي و اجتماعي آنان بستگي دارد (وارنهر ،كنهت،
تروينو ،پارسونس ،زبرا و همكاران2016 ،1؛ سيمي ،آقايوسفي ،میلوق ،محمدي .)1396 ،بنابراين
سالمت اجتماعي در كنار بهزيستي جسمي و رواني يكي از اركان تشكيل دهنهده سهالمت عمهومي
ميباشد (دارابينيا ،حيدري و حسيني .)2018 ،بر اساس نتايج مطالعات میتلف سالمت اجتماعي باال
در كاهش افسردگي (براون ،هبلتون ،سوبرس-گرنوم ،هركولس ،انوين و همكهاران ،)2017 ،2بهبهود
بهزيستي رواني (اربيات ،شاهين ،ناصر ،صالح و منصور )2018 ،3و كاهش رفتارهاي پرخطهر دانهش-
آموزان (فسبرگ ،وناردن ،دوبرستاين ،ارالنسن ،الپير و همكاران )2012 ،4نقش دارد.
در مجموع بررسي مطالعات میتلف نشان ميدهد كه خودكشي و حتي گرايش به آن در دانش-
آموزان امر نادري نيست .بنابراين شناسايي علل مر ر در اين زمينه بسيار مهم اسهت .ايهن در حهالي
است كه بيشتر مطالعات به بررسي افراد اقدام كننده به خودكشي پرداختهاند و كمتر به بررسي افكار
خودكشي در نمونههاي عادي از دانشآموزان و يا شناسايي علل مهر ر در افكهار خودكشهي در آنهان
پرداخته است (پناغي و همكاران .)1389 ،از طرفي تعداد خودكشيهايي كه به مرگ منجر مهيشهود
در بين پسران به مراتب باالتر از دختران است ،زيرا از روشهاي كارسازتر استفاده ميكنند (محرابي
و همكاران .)1392 ،با توجه به اهميت موضوع ،پژوهش حاضر بها ههدف تعيهين نقهش خودپنهداره،
عزتنفس و سالمت اجتماعي با افكار خودكشي دانشآموزان پسر شهر اردبيل انجام شهد .فرضهيه-
هاي اين پژوهش عبارتند از اينكه -1 :خودپنداره با افكار خودكشهي دانهشآمهوزان رابطهه دارد-2 ،
عزتنفس با افكار خودكشي دانشآموزان رابطه دارد و  -3سهالمت اجتمهاعي بها افكهار خودكشهي
دانشآموزان رابطه دارد-4 ،خودپنداره ،عزتنفس و سالمت اجتماعي توانايي تبيين افكار خودكشهي
را در دانشآموزان پسر دارند.
روش
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود .در ايهن پهژوهش خودپنهداره ،عهزتنفهس و
سالمت اجتماعي بهعنوان متغير پيشبين و افكار خودكشي بهعنوان متغير مال در نظر گرفته شده
است .جامعه آماري مطالعه كليه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه ناحيه يك شههر اردبيهل در سهال

1 .Warner, Kent, Trevino, Parsons, Zebrack, & et al.
2 .Brown, Hambleton, Sobers-Grannum, Hercules, Unwin & et al
3 .Arabiat, Shaheen, Nassar, Saleh & Mansour.
4 .Fässberg, Van Orden, Duberstein, Erlangsen, Lapierre & et al.
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تحصيلي  1396-1397بودند ( )N=3000كه از طريق جهدول كرجهههسي و مههورگان و بهه شهيوه
نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي  354نفر بهعنوان نمونه انتیاب شدند.
ابزار پژوهش
الف) مقیاس خودپنداره :1اين مقياس توسهط منهداگليو و پهيريسهت )1995( 2بهراي سهنجش
خودپنداره افراد تهيه شده است .اين ابزار شامل  23سوال چهار گزينهاي (كامال ً میهالفم تها كهامالً
موافقم) ميباشد كه نمرهاي از يك تا چهار به آن تعلق ميگيرد .بيشترين نمرهاي كه فرد مهيتوانهد
دريافت كند  92و كمترين نمره  23ميباشد .هرچه نمره فرد بهه  92نزديكتهر باشهد ،نشهان دهنهده
خودپنداره مناسب او است .اعتبار مقيهاس توسهط سهازندگان آن بهاالي  0/70گهزارس شهده اسهت
(منداگليو و پي ريست .)1995 ،در ايران همساني دروني اين ابزار از ضريب آلفاي كرونبها اسهتفاده
 0/87گزارش شد .همچنين بهمنظور بررسي بات آن نيز از روش دوبهارهسهنجي اسهتفاده شهد كهه
ضريب پايايي  0/87بهدست آمد (شيخاالسالمي و لطيفيان .)1381 ،در پژوهش حاضر ضريب پايايي
به روش آلفاي كرونبا  0/84بهدست آمد.
4
ب) مقیاس عزتنفس :3اين ابزار توسط كوپراسميت در سال 1967براي سنجش عهزت-
نفس افراد ساخته شده و داراي  58ماده است كه  8ماده آن دروغسنج است و به سراالت ،بهصورت
بلي يا خير پاسخ داده ميشود .در محاسبه نمره كل ،نمره  8ماده دروغسنج منظور نميشود .بنابراين
حداقل نمره فرد صفر و حداكثر  50خواهد بود .هرچه نمره فرد به  50نزديكتهر باشهد نشهان دهنهده
عزتنفس باالتر اسهت .ميهزان پايهايي آزمهون بها اسهتفاده از روش كرونبها  0/89بههدسهت آمهد
(كوپراسميت .)1967 ،در ايران ضريب پايايي اين ابزار با روش دو نيمه كردن و آلفهاي كرونبها بهه
ترتيب 0/84و  0/88گزارش شده است .همچنين روايي ابزار از طريق همبستگي با نمرهههاي سهال
آخر دانشآموزان  0/71بهدست آمد (ميرازيي علويجه و همكهاران .)1391 ،در ايهن مطالعهه ضهريب
پايايي به روش آلفاي كرونبا  0/80بهدست آمد.
6
ج) مقیاس سالمت اجتماعی :5اين مقياس توسط كييز و شهپيرو ( )2004بهراي سهنجش
سالمت اجتماعي افراد ساخته شده و داراي  20سرال ميباشد .نمرهگذاري اين ابزار بهصورت طيهف
ليكرت  5درجهاي (خيلي زياد=  5و خيلي كم=  )1انجام ميشود .سهراالت (،17 ،15 ،14 ،13 ،6 ،1
 )20 ،19 ،18بهصورت معكوس نمرهگذاري شده و دامنه نمرات بين  20تا  100خواهد بهود .اعتبهار
مقياس توسط سازندگان آن باالي ( 0/70كييز و همكاران )2004 ،و در ايران  0/71بههدسهت آمهده
1 .Self-concept Scale.
2.Mandaglio & Pyryt.
3 .Self-Esteem Scale.
4 .Coopersmith.
5 .Social Health Scale.
6 .Keyes & Shapiro.
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است (حيدري و غنايي .)1387 ،روايي مقايس در پژوهش حيدري و غنايي ( )1387تأييد شده است.
همچنين همساني دروني ابزار از طريق محاسبه آلفهاي كرونبها  0/72و ضهريب همبسهتگي آن از
طريق بازآزمايي  0/66گزارش شد (حيدري و غنايي .)1387 ،در اين پژوهش ضريب پايايي مقيهاس
به روش آلفاي كرونبا  0/71بهدست آمد.
2
د) مقیاس افکار خودکشیی :1ايهن مقيهاس توسهط بهك ( )1991بهراي سهنجش افكهار
خودكشي افراد طراحي شهده و يهك ابهزار خودسهنجي  19سهرالي اسهت .ايهن مقيهاس بههمنظهور
آشكارسازي و اندازهگيري شدت نگرشها ،رفتارها و طرحريزي براي ارتكاب به خودكشي تهيه شده
است .مقياس بر اساس  3درجه نقطهاي از صفر تا  2تنظيم شده است .نمره كلي فرد بر اساس جمع
نمرات محاسبه ميشود و دامنه نمرات از صفر تا  38قرار دارد (بهك .)1991 ،ضهريب پايهايي آن بها
استفاده از روش آلفاي كرونبا  0/87و با استفاده از روش آزمون -بهازآزمون  0/54بههدسهت آمهده
است (ميرزايي و شمسعليزاده .)1392 ،اين ابزار به فارسي نيز ترجمه شده است و روايهي همزمهان
آن با پرسشنامه سالمت عمومي برابر با  0/76و اعتبار آن با استفاده از روش آلفاي كرونبا برابر بها
 0/95بهدست آمده است (ميرزايي و همكاران .)1392 ،در مطالعهه حاضهر ضهريب پايهايي بهه روش
آلفاي كرونبا  0/81بهدست آمد.
براي انجام پژوهش ابتدا از ميان كليه مدارس ،چهار مدرسه بهصورت تصادفي انتیاب شده و از
هر مدرسه سه يا چهار كالس وارد پژوهش شدند .بعد از انتیاب نمونه ،ابتدا هدف پژوهش براي آنها
بيان شد و سپس آزمونهاي پژوهش در اختيار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد ،نظر خود را با
دقت بيان كنند .اطالعات بهصهورت گروههي و در محهل تحصهيل دانهشآمهوزان جمهعآوري شهد.
همچنين براي تحليل دادهها از آزمونهاي آماري تحليلي ضريب همبسهتگي پيرسهون و رگرسهيون
چندگانه استفاده شد .دادهها در نرمافزار آماري  SPSSوارد شهدند .سهطح معنهيداري  0/05در نظهر
گرفته شد.
یافتهها
 354دانشآموز پسر در مطالعه حاضر شركت كردنهد كهه تعهداد آنهها در پايهه اول  105نفهر (29/7
درصد) ،در پايه دوم  123نفر ( 34/7درصد) و در پايه سوم  126نفر ( 35/6درصهد) بهود .شهغل پهدر
 74/2درصد آزمودنيها آزاد و  25/8درصد شغلي دولتي بودند .شغل مادر  83/5درصهد آزمهودنيهها
خانهدار و  16/5درصد شغل دولتي داشتند .تحصيالت والدين آزمودنيها از سيكل تها دكتهرا بهود .از
بين آزمودنيها  33درصد فرزند اول 35/5 ،درصد فرزند دوم و  31/5درصد فرزند سوم به بعد بودند.

1 .Suicidal Thoughts Scale.
2 .Beck.
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ميانگين نمرات متغيرهاي پژوهش عبارت بهود از :خودپنهداره  ،48/4±9/8عهزتنفهس ،31/6±6/3
سالمت اجتماعي  56/7±10/6و افكار خودكشي .19/4±4/9
پس از تأييد مفروضه نرمال بودن دادهها از طريق آزمون كولموگروف اسميرنف ،بهراي بررسهي
رابطه متغيرهاي پژوهش (خودپنداره ،عزتنفس ،سهالمت اجتمهاعي و افكهار خودكشهي) از آزمهون
ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد (جدول .)1
جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در دانشآموزان پسر شهر اردبیل
متغیر
خودپنداره
عزتنفس
سالمت اجتماعي
افكار خودكشي

1
2
3
4

3

1

2

0/44
0/47
-0/49

0/52
-0/57

-0/59

4

-

با توجه به نتايج جدول  1بين خودپنداره ( )r=0/47و عزتنفس ( )r=0/52با سالمت اجتمهاعي
رابطه آماري معناداري مشاهده شد .همچنين بين خودپنداره ( ،)r=-0/49عهزتنفهس ( )r=-0/57و
سالمت اجتماعي ( )r=-0/59با افكار خودكشي در بين دانشآموزان رابطه آمهاري معنهاداري وجهود
داشت ( .)p<0/05بنابراين فرضيههاي يك ،دو و سه پژوهش تأييد ميشود.
همچنين براي پيشبيني افكار خودكشي دانشآموزان براسهاس متغيرههاي پهژوهش از آزمهون
رگرسيون چندگانه به روش همزمان استفاده شد (جدول .)2
جدول .2پیشبینی افکار خودکشی در دانشآموزان پسر شهر اردبیل بر اساس متغیرهای پژوهش
متغیرها
مال
افكار خودكشي
پيشبين
خودپنداره
عزتنفس
سالمت اجتماعي

R

R2

B

STE

β

T

P-Value

0/59

0/56

-

-

-

-

0/001

-

-

-0/89
-1/51
-1/61

0/40
0/38
0/48

-0/16
-0/24
-0/29

-2/22
-3/92
-3/33

0/028
0/002
0/001

همانطور كه نتايج جدول  2نشان ميدهد با استفاده از رگرسيون چندگانه  0/56افكار خودكشهي
دانشآموزان پسر توسط متغيرهاي خودپنداره ،عزتنفس و سالمت اجتماعي تبيين گرديد .با توجه به
ضرايب بتها ،خودپنهداره  ،-0/16عهزتنفهس  -0/24و سهالمت اجتمهاعي  -0/29توانسهتند افكهار
خودكشي را در دانشآموزان پيشبيني كنند ( .)p<0/05بنابراين فرضيه چهار پژوهش تأييد ميشود.
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بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش با هدف تعيين نقش خودپنداره ،عزت نفس و سالمت اجتماعي در پيش بيني افكهار
خودكشي دانش آموزان پسر انجام شد .نتايج نشان داد كه بين خودپنداره و افكار خودكشهي در
بين دانش آموزان پسر رابطه منفي و معناداري وجود داشت .به اين صهورت كهه دانهشآمهوزان
داراي خودپنداره مثبت ،افكار خودكشي پاييني داشتند .نتايج پژوهشهاي ديگر نشان داده است
كه خودپنداره پايين از عوامل تأ يرگذار در بروز افسهردگي (روبلهس ،)2011 ،كهاهش سهالمت
رواني (توتونچي و همكاران ) 1391 ،و بروز رفتارهاي پرخطر دانش آمهوزان (محمهدي)1395 ،
مي باشد كه يافته مطالعه حاضر با اين نتايج همیواني داشت .در تبيين نتيجه بهه دسهت آمهده
مي توان گفت كه طبق نظر وو و همكاران ( ) 2014خودپنداره از عواملي است كه مهي توانهد در
بروز رفتارهاي پرخطر افراد نقش داشته باشد .فردي كه از خودپنداره قهوي و مثبهت برخهوردار
است ،در مقايسه با فردي كه خودپنداره ضعيف دارد ،نظرهاي كامالً متفاوتي نسبت بهه جههان
داشته ،در كار و تحصيل خود موفق بوده و كمتر به خودكشي فكر خواهد كرد (روبلس2011 ،؛
چوي و فرو .)2018 ،خودپنداره هر فرد اقدامي است بهه منظهور سهاخت يهك طرحهواره بهراي
سازماندهي ادراكات ،احساسات و نگرش ههايي كهه آن فهرد در مهورد خهود دارد .افهرادي كهه
خودپنداره مثبت دارند ،احساس كفايت كرده و در انطباق و سازگاري با دنياي پيرامون خهويش
تواناتر بودهاند (باكودوراوا و همكاران .)2017 ،اين احتمال وجهود دارد كهه رويهدادهاي منفهي
زندگي در افرادي كه از احساس خودارزشي چنداني برخوردار نيستند ،افكار خودكشي بيشهتري
ايجاد نمايد؛ زيرا فقدان احساس خودارزشي افراد را مستعد افسردگي و در نهايت خودكشي مي -
سازد (روبلس2011 ،؛ توتونچي و همكاران .)1391 ،همچنهين افهراد داراي خودپنهداره پهايين،
بيشتر از ديگران احساس تنهايي مي كنند كه همين امر باعث مي شود آنها درباره خودكشي نيز
فكر كنند (نادري و همكاران .)1395 ،در مجموع به نظر ميرسد كه پندار فرد از شیصيت خود
تا اندازه اي زياد تصور او را راجع به محيطش تعيين ميكند .اگر تصور از خهود مثبهت و نسهبتاً
متعادل باشد ،شیص داراي بهزيستي رواني بوده و كمتر به خودكشي فكر ميكنهد و اگهر بهه
عكس ،خودپنداره شیص منفي و نامتعادل باشهد ،او از لحهاظ روانهي ناسهالم شهناخته شهده و
اف كاري نيز درباره مرگ خواهد داشت.
بیش بعدي يافته ها نشان داد كه بين عزت نفس و افكار خودكشي در بهين دانهشآمهوزان
رابطه منفي و معناداري وجود داشت .براساس نتايج پژوهش حاضر دانش آموزاني كه عزتنفس
در آنها پايين بود ،افكار خودكشي بااليي داشتند .نتايج مطالعهات ديگهر نشهان داده اسهت كهه
عزت نفس باال از عوامل تأ يرگذار در كاهش رفتارهاي پرخطر (لين ،)2015 ،كاهش افسهردگي
(ببور و همكاران ) 2016 ،و بهبود بهزيستي رواني دانهش آمهوزان (مهرادي كردلهر و همكهاران،
 )1394مي باشد كه يافته پژوهش حاضر با اين نتايج همسو بود .در تبيين اين نتيجه بايد گفت
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كه عزتنفس تأ ير قاطعي بر ابعاد عاطفي و شهناختي انسهان دارد و كهاركرد آن در مقابلهه بها
فشارهاي زندگي به عنوان يك منبع مر ر و مهم شناخته ميشهود .از آنهههجا كهه عهزتنفهس
قطعي ترين عامل در روند رشد رواني فرد محسوب ميشود ،هر اندازه كه فرد در كسب عهزت-
نفس دچار شكست شود ،دستیوش اضطراب ،تزلزل رواني ،بهدگماني از خهود ،احسهاس عهدم
كفايت از زندگي و در نهايت بروز رفتارهاتي پرخطر ميگردد ( ناكس و همكاران2017 ،؛ مرادي
و همكاران .)1394 ،افراد داراي افكار خودكشي باال از خهود يها محهيط و يها ههر دو احسهاس
ناخهشنودي ،نارضهايتي و ناراحتهي دارنه د و غالباً از احساس ناامهني ،بيكهفايتي و تنههايي رنج
ميبرند .آنها احساس ميكنند كه قادر به حل مشكالت نيستند و گويي قادر نیواهند بود تا در
آرامش و راحتي نسبي زندگي كنند (لين2015 ،؛ ببور و همكهاران .)2016 ،بهه عبهارت ديگهر،
پيامدهاي عزت نفس منفي اغلب چندجانبه است .عزت نفس ضعيف مي تواند به ناارزندهسهازي
شیصي ،ايجاد نگرشهاي میرب ،آسيب پذيري روانپزشكي ،مشهكالت اجتمهاعي و درنهايهت
رفتارهاي پرخطر از جمله افكار خودكشي منجر شود (نصيري و همكاران .)1393 ،در مجمهوع،
نياز اساسي افراد در زندگي احساس خوب در مورد خودشان است .افرادي كه عزت نفهس آنهها
باالست ،تمايل دارند كه بيشتر به نقاط قوت خود توجه كنند تا به نقاط ضعف .همچنهين ايهن
افراد آماده تر هستند تا ارزيابيهاي مثبت از خودشان را قبول كنند .در مقابل افرادي با عهزت-
نفس پا ين احتماالً بيشتر ارزيابي هاي منفي را قبول ميكنند كه همين امر باعث ميشهود كهه
افكاري درباره خودكشي نيز داشته باشند.
همچنين نتايج نشان داد كه بين سالمت اجتماعي و افكار خودكشي دانهشآمهوزان رابطهه
منفي و معناداري وجود داشت .به اين صورت كه با افزايش سالمت اجتماعي ،افكار خودكشهي
دانش آموزان كاهش مييابد .يافته هاي مطالعات نيز ديگر نشان داده است كه سالمت اجتماعي
باال از عوامل تأ يرگذار در كاهش افسردگي (براون و همكاران ،)2017 ،بهبود سهالمت روانهي
(اربيات و همكاران ) 2017 ،و كاهش رفتارهاي پرخطر دانش آموزان (ببور و همكهاران)2016 ،
مي باشد كه نتايج پژوهش حاضر با اين يافته ها همیواني داشت .در تبيين اين يافته مهيتهوان
گفت كه سالمت اجتماعي از عوامل تأ يرگذار در بروز رفتارهاي پرخطهر دانهشآمهوزان اسهت
(فسبرگ و همكاران .)2012 ،سالمت اجتماعي باال در دانش آمهوزان باعهث افهزايش سهالمت
عمومي و بهزيستي رواني در آنها ميشود ،به طوري كه ا ين افراد از زندگي خود رضايت بيشتري
داشته و كمتر به خودكشي فكر مي كننهد (وارنهر و همكهاران 2016 ،؛ دارابهي نيها و همكهاران،
 .)2018از طرفي دوره متوسطه براي دانشآموزان ،دوره رهايي از وابستگيههاي كودكانهه بهه
والدين و بزرگساالن و دستيابي به استقالل و خودكفايي در عرصههاي گوناگون اسهت .بهدين
منظور آينده دانشآموزان به نحوه عملكرد بزرگساالن و نهادهاي اجتماعي همچهون خهانواده،
مدرسه ،نهادهاي ملي و مذهبي بستگي دارد (براون و همكاران 2017 ،؛ صهالحي و همكهاران،
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 .)2017همچنين به نظر ميرسد هر نوع قطع ارتباط بين فرد و جامعه ،به گونه اي كه افراد در
چارچوب هاي اجتماعي جذب نگردند ،زمينه اي مساعد براي رشد انحرافهات اجتمهاعي از قبيهل
افكار خودكشي ميباشد .درچنين حالتي يك نوع فردگرايي افراطي ،خواسته ههاي فهردي را در
مقابل حيات اجتماعي قرار ميدهد .درواقع ،هر نوع ورطه يا فاصله بين فرد و جامعه كه به عدم
ادغام افراد در چارچوب هاي اجتماعي ميانجامد ،به انحرافات اجتماعي مانند افكهار خودكشهي
ميدان ميدهد.
تأييد فرضيه ها از نقاط قوت پژوهش حاضر بود .عالوه براين اين مطالعه مانند ديگر پژوهش-
هاي حوزه علوم انساني با محدوديتهايي مواجه بود .از جمله اين محدوديتها ميتوان بهه نهوع
پژوهش (همبستگي) اشاره كرد .محدود بودن بهه دانهشآمهوزان پسهر از محهدوديتههاي ديگهر
پژوهش حاضر است كه امكان تعميم نتايج به دانشآموزان دختر را محهدود مهيسهازد .بنهابراين
پيشنهاد ميشود ،پژوهشي مشابه اين مطالعه روي دانشآموزان دختر در شههرهاي ديگهر انجهام
گيرد و نتايج آن با يافته هاي پژوهش حاضر مقايسه شود .جمهعآوري دادهههاي پهژوهش نيهز بها
پرسشنامه انجام شد كه مي تواند موجب خستگي آزمودني ها و سوگيري در پاسخ شود.
در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه افكار خودكشي دانشآمهوزان پسهر توسهط متغيرههاي
خودپنداره ،عزتنفس و سالمت اجتماعي قابل پيشبيني بود ،بنابراين پيشهنهاد مهي شهود كهه
روانشناسان و مشاوران جهت كاهش افكار خودكشي دانشآموزان ،نقش خودپنداره ،عزتنفس
و سالمت اجتماعي را مورد توجه قرار دهند .در آخر توصيه مهي شهود بها آمهوزشههاي بهبهود
خودپنداره ،عزت نفس و سالمت اجتماعي ،به دانش آموزان در كاهش افكهار خودكشهي كمهك
كرد.
قدردانی
بدينوسيله از تمامي افرادي كه در انجام اين تحقيق همكاري هاي الزم را انجام دادند ،تشكر و
قدرداني ميشود.
تضاد منافع
نويسندگان مقاله هيچ گونه تعارض منافعي درباره اين تحقيق ندارند.
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