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چکیده
مقدمه :افکار خودکشی از مخربترین افکار در گروههای مختلف به ویژه دانشجویان اسات کاه
زمینه خودکشی را فراهم میکنند .این پژوهش با هدف اساتخرا مادل روانشاناختی شاکل-
گیری افکار خودکشی در دانشجویان با روش کیفی از نو گراندد تئوری انجام شد.
روش :از میان دانشجویان دارای افکار خودکشی و اقدام به خودکشی  71نفر را باا اساتفاده از
نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب و با آنها مصاحبه شد .مصاحبهها ضابط ،دساتناویس و
در نهایت با روشِ اشتراوس و کوربین تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که مفهوم هستهای مدل شاکلگیاری افکاار خودکشای ،ناکاامی در
بهبود وضعیت زندگی و تشدید ادراک تجارب ناخوشاایند باود .بادبینی نسابت باه زنادگی و
آینده ،بیانگیزگی و درماندگی شدید سه عامل علی و زمینه ساز شناساایی شاده باود .عوامال
مداخله گر شناسایی شده خودتخریبی فکری و رفتاری ،باور به کنترل ناپذیر باودن زنادگی و
همچنین تکانشگری هیجانی بود .واکنشها به مفهوم هستهای شناسایی شده بی معنی باودن
زندگی ،احساس تنهایی و انزوای عمیق و دلهره وجودی و همچنین پیامدهای نهایی مستخر
از پژوهش چهار کد محوری رهایی از زندگی ،دلبستگی به مرگ ،طارب ریازی شایوه مارگ و
عملی کردن تصمیم به خودکشی بود.
نتیجهگیری :با شناخت و کسب بینش نسبت به چرخه شکل گیری افکار خودکشی به ویاژه
نسبت به عوامل مداخلهگر و زمینه ساز در شکلگیری مفهوم هستهای میتوان ،مقدماتی برای
طراحی برنامههای آموزشی ،پیشیگیرانه و درمانی در عدم گرایش به خودکشی ،طراحی و اجرا
کرد و از شیو افکار خودکشی کاست.
کرمات کریدی :مدل ،افکار خودکشی ،دانشجو ،گراندد تئوری
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Extracting a psychological model for the formation of
suicidal ideation as social harm in students of University: A
grounded theory study1
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Mohammad Askari5, Ahmad Borjali6
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Abstract
Introduction: Suicidal ideation is destructive thoughts among
students which can pave the way for suicide attempts. This study
aimed to extract a psychological model for the formation of suicidal
ideation as social harm among students. This study was conducted
using a qualitative approach based on the grounded theory.
Method: The participants were 17 students who were selected using
purposive and theoretical sampling from among students with
suicidal ideation or a history of a suicide attempts. The participants
were interviewed and all interviews were recorded, transcribed, and
finally analyzed using Strauss and Corbin’s systematic analysis.
Results: The results showed that the core theme of the model of the
formation of suicidal ideation was a failure to improve living
conditions and the intensified perception of unpleasant experiences.
Pessimism about life and the future, demotivation, and extreme
helplessness were the three factors accounting for suicidal
ideation.The interfering factors identified in this study were
cognitive and behavioral self-destruction, believing life to be
uncontrollable, and emotional impulsivity. Furthermore, the
reactions to the core theme were meaninglessness of life, loneliness,
deep isolation, and existential anxiety. The outcomes identified in
this study were four main categories of liberation from life,
attachment to death, planning the manner of death, and carrying
out the decision to commit suicide.
Conclusion: Gaining insight into the cycle of formation of suicidal
ideation, especially into the interfering and underlying factors in the
formation of the core theme can contribute to developing and
implementing educational, preventive, and constructive treatment
programs to address these factors that facilitate suicidal ideation.
Keywords: Model, Suicidal Ideation, Students, Grounded Theory
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مقدمه
پدیده خودکشي یکي از مهمترین آسیبهای روانشناختي و اجتماعي اسیت و شناسیایي و کیاها
نرخ شیوع آن هد بسیاری از جوامع است .خودکشي به معنای آسیب رساندن به خود با هید از
بین بردن خویا اسیت (بکیر ،ورسیکي ،هلیدوی و لیوب9118 ، 1؛ صیدریدمیرچیي و صیمدی
فرد .)1927،اقدام به خودکشي شامل اجرای روش و یا نقشهای برای پایان دادن به زنیدگي اسیت
که مي تواند به خودکشي کامل منجر شیود ییا بیه شکسیت بیانجامید(براردلي ،سیاروبي ،روگانتیه،
هاوکینز ،کوکو ،اربوتو ،لستر و پامپیلي .)9112 ،9افکار خودکشي به عنوان افکار خیودگزارشدهیي
دربارهی خودکشي ،در دامنهای از یا میل مبهم برای مردن تا نقشه کامل خودکشي تعریف میي-
شود (آندرسون .)9111 ،9خودکشي تأثیرات بسیاری در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعي دارد .یکیي
از این مؤلفهها هزینهای است که هر خودکشي بر اقتصاد یا جامعه تحمییل میيکنید ،براسیاس
آخرین آمارها در آمریکا هزینهای که یا خودکشي بر دوش دولت میيگیذارد بییا از 1911111
دالر و در انگلستان بیا از  9911111بیرآورد میيشیود ،همچنیین بیه ازای هیر فیوت ناشیي از
خودکشي  91تا  91اقدام به خودکشي وجود دارد و نزدییا بیه  41برابیر آن ،فکیر خودکشیي در
جامعه وجود دارد .عالوه بیر ایین خودکشیي آثیار زیانبیاری بیر بازمانیدگان دارد و بیه ازای هیر 1
خودکشي که رخ ميدهد  195نفر متحمل سیو شیدید میيشیوند کیه بیا احتسیاب  811هیزار
خودکشي ساالنه در جهان ،ساالنه  118میلیون نفر سو شدید ناشي از خودکشي را تجربه میي-
کنند(سازمان بهداشت جهاني.)9112 ،4
تعداد افرادی که به خودکشي فکر ميکنند یا اقدام به خودکشي ميکنند ،بسیار باالتر است .در
سال  19 ،9112میلیون آمریکایي به طور جدی به خودکشي فکر کردند و  9.5میلیون نفیر نقشیه
خودکشي داشتند و  1.4میلیون نفر نیز اقدام به خودکشي کردند ،این آسیب در بین گروههای سني
مختلف بهویژه نوجوانان و جوانان شیوع باالیي دارد و بهعنوان چهارمین علت منجر بیه میر در
میان افراد 15تا  34ساله شناخته شده است (مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری .)9191 ،5در یا
بررسي اپیدمولوژیا  7.6درصد از دانشجویان در طول زندگي خود سابقه اقدام بیه خودکشیي17 ،
درصد دارای تجربه رفتار خودآسیبرسان و  19درصد دارای افکار خودکشي بودند (دانث ،بیرگمن،
کلیم ،هیلماکر و بي.)9112، 6

1. Becker, Dvorsky, Holdaway, Luebbe
2. Berardelli, Sarubbi, Rogante, Hawkins, Cocco, Erbuto, Lester, & Pompili
3. Anderson
)4. World Health Organization(WHO
5. Centers for Disease Control and Prevention
6. Donath, Bergmann & Kliem, Hillemacher & Baie
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در ایران نیز بر اساس نتایج چند سال متوالي پژوها سیمای زندگي دانشجویان (صفارینیا و
همکاران )1411 ،مشخص شد که درصد قابل توجهي از دانشجویان ،طي  19ماه پیا از پژوها
دارای افکار خودکشي و درصد نگرانکنندهای نیز تجربه اقدام به خودکشیي داشیتند .چشیم انیداز
سازمان جهاني بهداشت ،کاها موارد خودکشي در همه کشورها بیه مییزان  %11تیا سیال 9191
بوده که برای حصول به چنین دورنمایي گام اول اطالعات دقیق در مورد خودکشي و مرتبط است
(سازمان بهداشت جهاني.)9112 ،
وجود افکار ،قصد و یا نقشه خودکشي مهمترین عامل خ رآفیرین در خودکشیي اسیت .افکیار
خودکشي به معنای تخیل ،تفکر ،نشخوار و مشغولیت زهني دربارهی مر یا صدمه به خود اسیت
(لیانگ ،کولویس ،لیو ،دیلیو ،یوان ،ابوتالیب و جیا .)9191 ،1هرچه این افکیار شیدیدتر و پاییدارتر
باشند ،خ ر خودکشي جدیتر است( .اولفسون ،کاسگروی ،آلتیکروس ،وال و بالنکو .)9191 ،9آریا،
اوگییرادی ،کالییدریا ،وینسیینت ،ویلکییاکس ،و ویییا )9112( 9در پژوهشییي نشییان دادنیید کییه %6
دانشجویان دارای افکیار خودکشیي بودنید و نشیانگان افسیردگي ،بیدبیني بیه زنیدگي و آینیده و
بدتنظیمي هیجاني پیابیني کنندههای مهمي برای وجود ایده خودکشي بودند.
بررسي عوامل خ رِ خودکشي در افراد مشکل است زیرا خودکشي موضوعي پیچییده اسیت و
عوامل مختلفي در آن دخیل هستند (مقدسي امییری ،احمیدی لییواني ،موسیي زاده ،میرزاجیاني و
دهقان9115 ،؛ کاستانزا ،پریالتي و پومپیلي .)9112 ،4خودکشي ميتواند به علل متفاوتي رخ دهد؛
همچون؛ جنون(مانیا) ،نااُمیدی ،وفاداری ،سو  ،احساسگناه ،استیصال ،فرسودگي در زنیدگي ،درد
غیرقابل تحمل ،احساس شرم ،خشم ،خودنمایي و یا شکلي از خودکشي که در آن فرد از سوی فرد
دیگری دستور گرفته است(فنگ ،لي و چن.)9115 ،5
در ادامه به چند نظریه کیه بیه فراینیدهای روانشیناختي در چیارچوب از اییده تیا اقیدام در
رفتارهای خودکشيگرایانه پرداختهاند ،اشاره مي شود که اصول اصیلي آنهیا پیرداختن بیه افکیار
خودکشییي اسییت .نظریییه اقتصییادی خودکش یي هییامرش و سییاس )1274( 6کییه مشییکالت
اقتصادی(مانند بیکاری)را در ایجاد فکیر خودکشیي میؤثر میيداننید .نظرییه شیبکه خودکشیي
پسکوسولیدو جورجیانا )1282( 7که بر نقا حمایت اجتماعي بر کیاها خودکشیي تمرکیز دارد.
مدل بینفردی خودکشي(8جوینر )9117 ،2مفاهیم احساس عدم تعلق و سربار بودن ،بیه همیراه
1. Liang, Kõlves, Lew, de Leo, Yuan, Abu Talib & Jia
2. Olfson, Cosgrove, Altekruse, Wall & Blanco
3 . Arria, O’Grady, Caldeira, Vincent, Wilcox, &. Wish
4. Costanza, Prelati & Pompili
5. Feng, Li & Chen
6 . Hamermesh and. Soss
7 . Pescosolido & Georgianna
8. Interpersonal Theory of Suicide
9. Joiner
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کسب توانایي خودکشي را مؤثر ميداند .و مدل انگیزشي -ارادی خودکشي( 1اُکانر )9111 ،9که
عوامل انگیزشي ،احساس شکست و بن بست ،قابلیت انجام خودکشي ،تکانشگری ،برنامهریزی،
دسترسي به ابزارهای خودکشي و تقلید را در شکلگیری افکار خودکشي مؤثر میيدانید .طبیق
نظریه کالنسکي و مي )9115(9افکار خودکشي از درد روانشناختي یا عاطفي همراه با نااُمیدی و
عدم وجود ارتباط اجتماعي نشأت ميگیرند .نظریه آسیبپذیری رود)9116(4شدت و مدت فعل و
انفعاالت عوامل خ ر را در شکل گیری خودکشي مؤثر میيدانید .پیاتر ،سییلورمن ،کیانورتون و
پاسنر ) 9114(5نشان دادند که از میان عوامل خ ر خودکشي ،عوامل روانشناختي در دانشجویان
از مهمترین عوامل مي باشند .در مدل بایودین(6کومینگز و گومینگز )9119 ،7خودکشي فرایندی
 9مرحله ای است ،که شامل فکر ،ایده و نقشه و اقدام است .احساس نااُمیدی و ضعف شیدید در
مقابله با شرایط دشوار زندگي از جمله عواملي است که سی تیابآ وری و پیذیرش فیرد را در
مقابل زندگي کاها داده ،او را نسبت به هرگونه تالش بدبین و بي تفاوت کرده و انگیزهاش را
برای پرورش افکار خودکشي در خویشتن تقویت ميکند (خالید .)9119 ،8خودکشیي منفعیل در
افکار خودکشي نمایان مي شود این افکار میل به پایان دادن به زندگي را تقوییت و زمیاني کیه
فکر خودکشي تشدید مي شود ،طرح و نقشه که معموالً شامل روشي برای انجام خودکشي است
با آن همراه میي گیردد (کرامیر9119 ،2؛ خیاتمي و خدابخشیيکیوالیي .)9191 ،هنگیامي کیه
هیجانات شدت مي یابند افراد ممکن است برای بروز افکار خودکشي برانگیختیه شیوند(هافمن،
بویه م ،بیاچ ،بیالي ،دوبیوس و هیالي .)9116 ،11برخي یافتهها اجتناب از تجارب یا تمایل به فرار
از تجربیات ناخواسته روانشناختي را نشان ميدهند ،حتي زماني که این تالشها آسیب بیشتری
ایجاد کنند ،و به نظر ميرسد این فرایندی جهانشمول باشد(لئوما و ویلیت .)9119 ،11همچنیین
(حسني و میرآقایي )1921 ،نشان دادند که راهبردهای خود سرزنا-گری ،نشخوار ،فاجعهنمایي
و دیگر سرزنا گری با ایدهپردازی خودکشي راب ه مثبت دارند ،در حاليکه راهبردهای پذیرش،
تمرکز مجدد مثبت ،تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ،کماهمییتشیماری و ارزییابي مجیدد مثبیت،
به صورت منفي با ایده پردازی خودکشي همبسته بودنید .تیاکر ،اسیمیت ،هالینگسیور ،،کیول و
وینگیت )9117( 19نشان دادند خودتنبیهي و خودسیرزناگیری در افکیار خودکشیي بیا اییده و
1. Motivational-Volitional Theory of Suicide
2. O’connor
3. Klonsky & May
4. Rudd
5. Potter, Silverman, Connorton & Posner
6. Biodyne Model
7 .Cummings & Cummings
8. Khalid
9. Kramer
10. Huffman, Boehm, Beach, Beale, DuBois & Healy
11. Luoma & Villatte
12. Tucker, Smith, Hollingsworth, Cole, & Wingate.
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ریسا خودکشي دارای همبستگي مثبت بودند .جمعي از پژوهشیگران وانیگ ،چین ،ژو ،شین،
وانگ ،هي ،کائو ،رابرتز ،شي و وانگ )9117( 1تکانشگری را در افیراد دارای فکیر و اقیدام بیه
خودکشي مؤثر یافتند.
در بررسي نظریات موجود تا به امروز هیچ نظریه جامعي کیه بتوانید خودکشیي را بیه طیور
کامل تبیین کند ،وجود ندارد و عوامل خ ر شناخته شده پیابینیيکننیدههیای معتبیری بیرای
خودکشي نیستند .بنابراین نتایج نشان ميدهد که باید پژوها های بیشتری برای روشنسیازی
این مفهوم انجام شود .در ایران نیز ،خالء پژوها با رویکرد کیفي و انجام م العیات کیفیي در
خودکشي مورد غفلت واقع شده اند .همچنین در م العات خودکشي تمرکیز و تأکیید بیشیتر بیر
شناسایي عوامل خ ر ،شیوع و اختالالت رو اني بوده است .در م العات بین المللي نیز به صورت
محدود به م العات کیفي و بررسي فرایند شکل گییری افکیار خودکشیي توجیه شیده و دانیا
چگونگي شکل گیری افکار ،احساسات و مفاهیم مرتبط با افکار خودکشي در دانشجویان انید
است .به همین دلیل انجام م العه کیفي برای شناخت عمیق این فرآیند ضروری است.
از آنجاکه مهمترین عامل در جهت پیشگیری اطالع از فکر خودکشي اسیت ایین پیژوها
ميتواند در پیابیني افکار خودکشي میؤثر باشید .همچنیین ایین پیژوها مبتنیي بیر اهیدا
استراتژیا برنامه پیشگیری از خودکشي وزارت بهداشت مي باشد که شامل؛ افیزایا پیژوها-
های کار بردی در زمینه خودکشي ،ارتقا خدمات کمي و کیفي ارائه شده به افراد در معرض خ ر
و اقدام کننده به خودکشي و همچنین افزایا روایي داده های مربیوط بیه رفتارهیای خودکشیي
است.
بر اساس مدل سبب شناسي ،خودکشي رفتاری است که فرایندی را طي ميکند کیه در اثیر
عوامل بیولوژیا ،عوا مل محی ي و وقایع ناگوار زندگي ،فرایندهای روانشناختي شکل ميگییرد
که به همراه اختالالت روانپزشکي سبب بروز رفتار خودکشي مي گردد که در ایین پیژوها بیا
دانشجویان فرایندهای روانشناختي شکل گیری افکار خودکشي مورد م العه قرار گرفته است.
روش
روش پژوها حاضر کیفي 9و طیرح میورد اسیتفاده گرانیدد تئیوری9اسیت .مشیارکتکننیدگان
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایي بودند .مال های ورود (دانشجو ،سابقه اقدام به خودکشي،
دارای افکار خودکشي ،عدم مشارکت همزمان در پژوها ،برنامه آموزشیي ییا درمیاني دیگیر و
تمایل به مشارکت در پژوها) و مال های خروج (ع دم پاس جیامع بیه سیواالت مصیاحبه و
1. Yong-guang Wang, Shen Chen, Zhi-ming Xu, Zhi-hua Shen, Yi-quan Wang, Xiao-yan He,
Ri-fang Cao, David L. Roberts, Jian-fei Shi & Yi-qiang Wang
2. Qualitative
3. Grounded theory
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عدمهمکاری) ،بودند .در ابتدا براساس نمونه گیری هدفمند 1با دانشجویان دارای فکیر و سیابقه
اقدام به خودکشي مصاحبه شد .نمونه ها انتخاب شدند و با مشخص شدن طبقات مفهومي حیین
تحلیل مصاحبهها ،براساس نمونه گیری نظری 9با شرکتکنندگان دی گری نییز مصیاحبه شید .از
نمونههای اولیه با  14دانشجو مصاحبه شد ،در ادامه پژوها پژوهشگر بهتیدریج "نمونیهگییری
نظری" را جایگزین "نمونه گیری هدفمند" ميکرد ،مصاحبه ها ادامه یافت ،و بیرای چنید نفیر از
دانشجویان به دلیل نیاز به داده های بیشتر پس از کدگیذاری مصیاحبه اول ،در جلسیهای دیگیر
مصاحبه تکمیلي انجام شد و در مجموع  17مصاحبه با دانشجویان انجام شد.
برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته 9استفاده شد .جهیت تنظییم سیؤاالت
مصاحبه و برای اطمینان از روایي محتوایي آنها ابتدا با جمع بندی نظرات اساتید راهنما و مشاور
و همچنین کارشناسان آگاه به موضیوع خودکشیي بیه تهییه چهیارچوب کلیي مصیاحبه نیمیه-
ساختاریافته اقدام شد .اطالعات جمع آوری شده با اسیتفاده از میال هیای مقبولییت ،4قابلییت
اطمینان ،5تأییدپذیری 6و انتقال پذیری 7احراز شد .به این ترتیب که به طور ثابت اولیین سیوال
این بود که "سختترین و آزاردهنده ترین اتفاق ناگواری که در زندگي تون تجربیه کیردین چیي
بوده؟ چ ور این اتفاق رخ داد؟"  .در ادامه سؤاالت بعدی مبتني بر پاس های دانشیجو پرسییده
مي شد .مدت زمان هر مصاحبه با توجه به شرایط هیر فیرد ،بیین  41تیا  61دقیقیه بیود .تمیام
مصاحبهها با رضایت شرکتک نندگان ضبط و سپس برای انجام تحلیل روی کاغذ پیاده شدند.
پس از پیادهسازی و کدگذاری مصاحبهها ،مصاحبه های بعدی انجیام میيشید .ایین رونید
موجب شد سؤاالت ساختاریافته تر شوند .عالوه بر مصاحبه هیای عمییق و نیمیهسیاختاریافته ،از
یادداشت های در عرصه 8نیز بهره گرفته شد تا اطالعات دقیقتری جمعآوری شود.
برای تحلیل داده ها ،از روش تحلیل سیستماتیا اشتراوس و کوربین)9111(2استفاده شد.
تحلیل داده ها پس از شروع اولین مصاحبه آغاز و داده های استخراج شده ،تحلیلها را جهت داد.
پس از هر مصاحبه فایل ضبط شده به صورت کامل تایپ و مراحل تجزیه و تحلیل انجام ميشد.
مرحله اول تحلیل ،شناسایي مفاهیم با استفاده از م العه مکرر و موشکافانه متن مصاحبهها بود.
به منظور استخراج مفاهیم از داده ها و نیز دسته بندی آنها در قالب طبقات از کدگیذاری اسیتفاده
شد .بر این اساس تجزیه و تحلیل با کدگذاری داده های حاصل از مصاحبهها آغاز و در دو س

1. Purposive sampling
2. Theoretical sampling
3. Semi – structured interview
4. Credibility
5. Dependability
6. Conformability
7. Transferability
8. Field note
9. Strauss & Corbin
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میکرو 1و ماکرو 9ادامه یافت .هنگام استخراج کدهای اولیه ،آنهایي که با یا معنا و مفهیوم در
ارتباط بودند ،کنار هم قرار گرفتند تا طبقه مفهومي که از س انتزاع بیاالتری برخیوردار بیود،
شکل دهند .پس از شیکل گییری مفیاهیم اولییه ،طب قیات بدسیت آمیده مقایسیه و بیر اسیاس
ویژگي های مشتر  ،دسته بندی شدند .در ارزیابي کلي تر ،مفاهیم بر حسب ویژگيهای مشتر
طبقه بندی شدند .با ادامه مصاحبه ها تالش بر این بود تا ابعاد و ویژگيهای هر مفهوم مشخص
شود .از تحلیل مقایسهای مداوم ،9برای تکمیل کدگذاری استفاده شد.
برای تعیین عوامل زمینه ای از رویکرد پارادایم استفاده شد و پژوهشگر در تحلیل دادههیای
خود به چه چیز؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ و چه زماني؟ و به برخیي از واژه هیای داللیتکننیده ماننید
«ازآنجایي که»« ،در مدت»« ،به دلیل اینکه»« ،وقتي که»« ،چون» و ...توجیه داشیت .و ایین
سؤاالت طرح شد « :چرا گاهي دانشجویان افکار خودکشيگرایانه دارند؟» یا «چه اتفاقي مياُفتد
که افکار دانشجویان وارد مراحل خودکشي ميشیود؟» بیا بررسیي داده هیا و طبقیات پیژوها،
مي توان پاس داد :زمان هایي که دانشجویان «احساسات ناخوشایند» را از اطرافیان دریافت مي-
کنن د ،پریشاني را تجربه مي کنند .به این صورت با طرح سؤاالت مشابه ،کدهایي که پاسخگوی
دو سؤال فوق بودند آشکار شدند .جهت شناسایي کیناهیا و واکینا هیا ،از نظیرات اسیاتید و
همکاران ،بررسي مکرر مصاحبه ها ،طبقیات و یادآورهیا ،دییاگرام و افیزایا حساسییت نظیری
استفاده شد.
4
بخا نهایي ،یکپارچه سازی طبقات بود .بررسي مجدد یادآورها ،شکلگیری خط داستاني ،
رسم نمودار و دیاگرام و مشورت با افراد صاحبنظر روش هایي بودند کیه از آنهیا بیرای ورود بیه
مرحله نهایي استفاده شد .ابتدا با استفاده از جمالت توصیفي داده ها جمعآوری شد سپس بیرای
ارتباط طبقات به یکدیگر حول یا طبقه مرکزی اقدام شد .برای دستیابي به طبقیه مرکیزی،5
پژوهشگر اقدام به تنظیم خط داستاني م العه کرد و با بررسي مکرر داستانها یکپیارچگي الزم
در خط داستان ایجاد شد .در آخر ،با مرور طبقات اصلي م العیه ،ییافتن ارتباطیات بیین آنهیا،
م العه یادآورها و دیاگرام ها ،طبقه مرکزی به دست آمد؛ پژوهشگر پس از صر زمان بسیار در
بررسي ،دریافت که در دانشجویان دارای فکر خودکشي ،از سنین نوجواني ،حالت پریشاني ایجاد
و رشد یافته ،و در ادامه با بحرانها و ناگواری های زندگي تشدید شده و اکنون دانشجو در بهبود
وضعیت زندگي خود ناکامي پیوستهای را تجربه مي کند و توانایي کیاها و مقابلیه بیا تجیارب
ناخوشایند را ندارد .مفهمومي که این فرایند را مي تواند توصیف نماید؛ ناکامي میداوم در بهبیود

1. Micro coding
2. Macro coding
3. Constant comparative analysis
4. Story Line
5. Core Concept
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وضعیت زندگي و تشدید ادرا ِ تجارب ناخوشایند است که مي توانید سیایر طبقیات را بیه هیم
مرتبط و سناریو را مشخص نماید و از این رو به عنوان طبقه مرکزی در این پژوها تعیین شد.
در این پژوها از چهار معیار مقبولیت ،1قابلیت تأیید ، 9قابلیت اطمینان 9و قابلییت انتقیال4
گوبا و لینکن ) 1282(5جهت ارزیابي اعتبار و اعتماد دادهها استفاده شد .بیرای مقبولییت دادههیا
پس از تحلیل ،هر مص احبه به شرکت کننده بازگشت داده شد و صحت م الب ،تأیید و تغییرات
اعمال شد .برای قابلیت تأیید سعي شد پیافرض های پیشین پژوهشگر تا حد امکان در فرآیند
جمع آوری اطالعات اثر نگذارد .قابلیت اطمینان ،با راهنمایي و نظارت افراد متخصص تضیمین
شد .برای قابلیت انتقال به موقعیت های دیگر ،تالش شد تا حد امکان از دانشجویان کلیه مقاطع
و هر دو جنس استفاده شود .بحث و مقایسه یافته های این پژوها با م العات دیگر نییز بیرای
بررسي تناسب داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتهها
هشت نفر از مشارکت کنندگان مرد و نه نفر زن بودند .میان گین سني دانشجویان شرکتکننده در
پییژوها  95/91بییود .تحصیییالت  64/7درصیید ( 11نفییر) کارشناسییي 99/5 ،درصیید ( 4نفییر)
کارشناسي ارشد و  11/7درصد ( 9نفر) دانشجوی دکتری بودند .تمامي ایین افیراد دارای افکیار
خودکشي و سه نفر دارای سابقه اقدام به خودکشیي نییز بودنید .در جیدول ( )1تحلییل بیانیات
مصاحبه شوندگان ارائه شده است.
جدول  .0کدها و مؤلفههای استخراجی پیرامون شکلگیری افکار خودکشی در مصاحبه با
دانشجویان کدامند؟
کدهای باز
به بنبست رسیدن ،احساس ناتواني ،نگرش منفي به آینده
ناتواني در تغییر ،نااُمیدی ،بيهید بیودن زنیدگي و ضیعف در
پشتکار
اعتقاد به تغییرناپذیری شرایط ،ناتوان انگاشتن خود در مقابله بیا
مشکالت و خودحقیربیني
افکار خودسرزنشي ،افکار دیگر سرزنشي ،پرخاشگری ،انزوا
عدمپذیرش مسئولیت ،فرافکني مسئولیت به دیگیران ،فرافکنیي
مسئولیت به سرنوشت و تقدیر

کد محوری
بدبیني نسبت به زنیدگي
و آینده
بيانگیزگي

کد انتخابی
عوامل علیي و
زمینییییهسییییاز
شییکلگیییری
افکار خودکشي

درماندگي شدید
خییودتخریبي فکییری و
رفتاری
بییاور بییه کنتییرل ناپییذیر
بودن زند گي

عوامل مداخله-
ای شکلگیری
افکار خودکشي

1. Credibility
2. Conformability
3. Dependability
4. Transferability
5. Guba & Lincoln
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کدهای باز
ابراز هیجاني مخرب  ،واکنا هیجاني عجوالنه ،تجربه پیوسیته
پشیماني بعد از عمل و ناتواني در مدیریت هیجانها
احساس بيارزشي ،نااُمیدی و بيهدفي
اعتقاد به رهاشدگي ،اعتقاد به در نشدن ،اعتقاد بیه منحصیربه
فرد بودن و نداشتن نق ه اشترا با دیگران
غوطهوری در یاس م لق ،رنیج کشییدن از شکسیت در ییافتن
ارزش زندگي و مواجهه پیوسته با سوال چیستي
از دست دادن حس زندگي و نفرت از زندگي
از دست دادن ترس از مر  ،نگریستن به میر بیهعنیوان راه-
چاره و آرزوی مر
ایدهپردازی و جستوجو و گزینا مناسبترین ایده
مهیاکردن وسایل و شرایط خودکشي و تعهد به اجراییي کیردن
آن

کد محوری
تکانشگری هیجاني

کد انتخابی

بي معني بودن زندگي
احساس تنهایي و انزوای
عمیق
دلهره وجودی

واکیناهیا بیه
مفهوم هسیته-
ای مدل شکل-
گیییری افکییار
خودکشي

رهایي از زندگي
دلبستگي به مر

پیامدهای مدل
شییکلگیییری
افکار خودکشي

طرحریزی شیوه مر
عمليکردن تصیمیم بیه
خودکشي

وامل لی و زمینهساز شکلگیری افکار خودکشی
بدبیني نسبت به آینده ،بيانگیزگي و بياشتیاقي و درماندگي شدید شامل  11کد باز طیي تحلییل
اظهارات مصاحبهشوندگان بهعنوان عوامل علي و زمینهساز افکار خودکشیي میورد شناسیایي قیرار
گرفت.
الف) بدبینی نسبت به آینده
بدبیني نسبت به آینده مهمترین نقا را در شکلگیری افکار خودکشي در دانشجویان داشت .کیه
در نتیجه احساس شکست در مقابله با تجارب ناخوشایند زندگي و احساس ناتواني در تغییر شرایط
شکل گرفته است .داشتن چنین دیدگاهي هرگونه شور و اشتیاق حرکیت در مسییر تیالش جهیت
بهبود وضعیت موجود را از این گروه سلب کرده بود .این افراد با درونيسازی این دیدگاه که زندگي
تمامي درهای خوشبختي را به روی آنها بسته و آنها را محکوم به رنج کرده ،خود را از هرگونیه
تالش و اقدامي جهت ایجاد تغییر باز مي داشتند .عیاملي کیه سیبب تیداوم وضیعیت موجیود بیود.
مصاحبهشونده شماره ( 7زن) در این زمینه بیان کرد:
"احساس ميکنم که به ته خط رسیدم .انگار همه درهای زندگي به روی من بستس".
ب) بیانگیزگی
از دیگر عوامل تاثیرگذار در شکلگیری افکار خودکشي عیدم انگییزه و اشیتیاق در زنیدگي اسیت.
مصاحبه شوندگان متأثر از تجارب ناخوشایند ،انگیزه حرکت در مسیر تغیییر را از دسیت داده بودنید.
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اعتقاد به اینکه شرایط تغییرناپذیر است و قادر به ایجاد تغییر نیستیم ،سبب شیده بیود کیه مییل و
اشتیاق به تغییر در آنها از بین برود .مصاحبهشیونده شیماره ( 19زن) در ایین زمینیه بییان کیرد:
"ماشیني هستم که موتورش از کار افتاده .شاید شما بگي ضعیفم .ولي این ور نیست من انیدازه ده
نفر مبارزه کردم و االن دیگه دوست دارم چند سال بخوابم".
پ) درماندگی شدید
آخرین هستهی مؤثر در زمینهسازی برای شکلگیری افکار خودکشیي ریشیه دوانییدن درمانیدگي
شدید در مصاحبه شوندگان بود .ناکامي در ایجاد تغییر در زندگي ،تجربه پیوسیته شکسیت و تکیرار
افکار منفي در دنیای شناختي این گروه سبب شده بود که به این باور برسیند کیه قیادر بیه ایجیاد
هیچگونه تغییری در روند زندگي نیستند .اعتقاد به تغییرناپذیربودن شرایط زندگي یکیي از نشیانه-
های درماندگي شدید است که انرژی ،توان و پشیتکار هرگونیه تغیییر را از افیراد سیلب میيکنید.
مصاحبهشونده شماره ( 2زن) در این زمینه بیان کرد " :زندگي من رو ببینید به این نتیجه ميرسید
که اونقدر مشکالت روی هم انباشه و کهنه شدن دیگه نمیشه کنارشون زد".
وامل مداخلهای یا واسطهای شکلگیری افکار خودکشی
خودتخریبي فکری و رفتاری ،کنترلناپذیر تلقيکردن زندگي و تکاناگری هیجاني توأم با  11کد
باز به عنوان عواملي که به صورت واس های در شکلگیری افکار خودکشي نقا دارند ،شناسیایي
شدند.
الف) خودتخریبی فکری و رفتاری
مصاحبهشوندگان تمایل و گرایا بسیار زیادی به غوطهورشدن در افکار و رفتارهایي داشتند که به
سالمت جسماني و روانشناختي و همچنین کارکردشان در رسیدگي به تکالیف و وظیایف زنیدگي،
آسیب ميرساند .داشتن افکار خودسرزنشي یکي از اصليترین واکناهای این افراد بود .و خیود را
مقصر وضعیت موجود ميدانستند .این افکار خودسرزناگرانه تأثیر مخربي بر کارکرد شناختي این
افراد داشت و از تمرکز م لوب آنها بر حل مشکالت تا حد زیادی ميکاست .خودتخریبي فکیری
و رفتاری از جمله عواملي است که با ناامن کردن سالمت روانشیناختي افیراد و همچنیین کیاها
توانایي مقابله سازنده آنها با مشکالت ،ضمن کیاها احتمیال بهبیود وضیعیت زنیدگي ،احتمیال
شکلگیری افکار خودکشي را تشدید ميکند .مصاحبهشونده شماره ( 9زن) در این زمینه بیان کرد:
"خیلي وقتا وقتي موفقیت دیگران رو میبینم حتي کسي که نشناسما ،یه غریبه ،اگه ییه شیرایط
خوبي داشته باشه من به هم ميریزم و احساس ميکنم واقعاً بيارزشم و نااُمید ميشم از زندگیم".
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ب) باور به کنترل ناپذیر بودن زندگی
از دیگر واکناهای شناختي غیرسازنده این افراد با شرایط دشوار و تنازای زندگي ،اعتقاد به این
مسئله بود که زندگي غیرقابل کنترل است و امکان مدیریت آن وجود ندارد .یکیي از کیدهای بیاز
این کد محوری ،اعتقاد به این مسئله بود که هیچ مسئولیتي در قِبال شرایط پیاآمده ندارند .ایین
گروه تأکید داشتند در آغاز بروز مشکالت بعد از مدتي تجربه ناکامي و شکست در مقابله با آن ،به
این عقیده رسیدند که شرایط پیاآمده سرنوشت آنهاست و مسئولیتي در جهت بهبیود آن ندارنید.
مسئولیتگریزی اصليترین هستهی تشکیلدهنده اعتقاد به کنترلناپذیری زندگي بود که میانع از
زمینهسازی برای اعمال هرگونه تغییر در آن شده بود .عاملي کیه بیهمیرور فیرد را در برخیورد بیا
مشکالت و حل و فصل آنها ناتوان کرده و با افزایا نااُمییدی ،احتمیال گیرایا بیه خودکشیي
تقویت ميکند.
مصاحبهشونده شماره ( 16مرد) در این زمینه بیان کرد" :تقصیر منه که این مشیکالت همیا
ریخته سر من؟ من با این سن باید کسي باشه پیشم تا کمکم کنه".
پ) تکانشگری هیجانی
تحلیل مصاحبه ها نشان داد که ایین گیروه از همیان ابتیدا در حفیظ تعیادل هیجیاني خیود دچیار
بدکارکردی بودند .تکانشگری هیجاني ،واکنا هیجاني این گروه در مقابله بیا وضیعیت نامسیاعد
زندگي بود .این افراد بخاطر تنا حاصل از شرای ي که در آن بودنید پیوسیته هیجانیات منفیي و
مخربي ابراز ميکردند .تخلیه هیجانات مثبت و منفي بهصورت ناگهاني یکي از نشانههیای اصیلي
این افراد بود که سبب شده بود کیفیت کارکردشان در دنیای اجتماعي مختیل شیود .کیه بیهمیرور
زمینه برای کاها میل به زندگي و گرایا به خودکشي فیراهم شیود .مصیاحبهشیونده شیماره 5
(مرد) در این زمینه بیان کرد" :اونقد بهم فشار وارد شده که بعضي وقتا واقعاً وقتي بیا بقییه هسیتم
ميترسم که ی ضربهای بهشون بزنم".
مفهوم هستهای مدل شکلگیری افکار خودکشی :ناکامی مداوم در بهبود وضعیت
زندگی و تشدید ادراکِ تجارب ناخوشایند
عوامل علي و زمینهساز شناسایيشده شامل بدبیني نسبت به زندگي و آینده ،بيانگیزگیي و عیدم-
اشتیاق و همچنین درماندگي شدید سبب ميشود که کارکرد فرد در بهبود وضعیت زندگي تیا حید
زیادی افت نماید و یا اینکه هیچ تالشي از خود نشان ندهد .چنین روندی سبب ميشیود کیه فیرد
پیوسته غرق در مشکالت و تناهای زندگي باشید و مییزان تجربیه هیجانیات خوشیایند در وی
کاها یابد .از سوی دیگر تکیه بر راهکارهای مخرب مقابلهای نظیر تکاناگری هیجاني ،کنترل-
ناپذیر تلقي کردن زندگي و همچنین خودتخریبي فکری _ رفتاری سبب ميشیود کیه فیرد نتوانید
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آنگونه که باید به مشکالت خود رسیدگي کند .تکیه بر این راهکارهیای مخیرب سیبب تشیدید و
تداوم مشکالت شده و به رنج ادراکي فرد شدت بیاتری ميدهد .این مجموعه از عوامیل مییزان
تجربه ناکامي را در برخورد با مشکالت در این افراد افزایا داده و بهمرور آنها را نااُمید ميکنید.
پس از مدتي این افراد به این دیدگاه ميرسند که وضعیت زندگيشان قابل بهبود نیست و امکیان
ایجاد تغییرات مثبت در آن وجود ندارد.
واکنشها به مفهوم هستهای
ناکامي مداوم در بهبود وضعیت زندگي و تشدید ادرا ِ تجارب ناخوشایند
مدل شکلگیری افکار خودکشی
بيمعنا تلقي کردن زندگي ،احساس تنهایي و انزوای عمیق و دلهره وجودی توأم با  2کد بیاز بیه-
عنوان واکنا افراد به مفهوم هستهای ناکامي مداوم در بهبیود وضیعیت زنیدگي و تشیدید ادرا ِ
تجارب ناخوشایند در این پژوها شناسایي شد.
الف) بی معنی بودن زندگی
مصاحبهشوندگان طي تجربه مشکالت زندگي و ناتواني در رفع آنها ،به مرور این واقعیت برایشان
آشکار شد که زندگي فاقد هرگونه ارزش و لذت است .فرایندی سراسر رنیج کیه نمیيتیوان ارزش
خاصي برای آن شناسایي کرد .از نظر این دسته زندگي ارزش این همه رنج کشیدن ندارد و تیداوم
آن نوعي ظلم به خویشتن است .مصاحبهشونده شماره ( 7زن) در این زمینه بیان کرد:
" شما کلي سوال پرسیدید منم ی سوال از شما میپرسم؟ ارزش زندگي کردن چیه؟ شما میتوني
بگي این ی بعد ارزشي زندگیه که ارزش داشته باشه چند سال براش تالش کني؟".
ب) احساس تنهایی و انزوای ایق
این گروه از افراد خود را در مواجهه با مشکالت زندگي بسیار تنها یافتیه بودنید .و عقییده داشیتند
کسي مایل به همراهي با آنها در رفع مشکالت نیست و حتي برخي از آنها عقیده داشتند حتیي
اگر کسي مایل باشد نميتواند به رفع مشکالت زندگي آنها کمکي کنید .زییرا ایین مشیکالت را
بخشي از ماهیت تل زندگي ميدانستند .مصاحبهشونده شماره ( 19زن) در این زمینه بیان کرد:
" کي به فکر ماست؟ اصال همه نه فقط من .مثل ی تیکه پارچه اضیافي ول شیدیم بیه حیال
خودمون".
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پ) دلهره وتودی
شرایط این گروه از افراد در بخشي از زندگي بسیار هراسانگیز و تاریا ميشود .یأس و نااُمییدی
مداوم ،رنج و ناتواني در ادرا تجارب خوشایند دلهره و اض راب بسییار شیدیدی در آنهیا ایجیاد
ميکند .یأس و نااُمیدی که این افراد گرفتار آن بودند بسیار تاریا و مخرب بیود و فاقید هرگونیه
اُمیدواری و دلبستگي به زندگي بود و اُمید این گروه را به ادامه زندگي از بین برده و خالء وجودی
را در آنها افزایا داده بود .مصاحبهشونده شماره ( 19زن) در این زمینه بیان کرد" :واقعاً مین بیه
آخر خط رسیدم ،هیچ روشنایي توی هیچ جایي نميبینم".
پیامدهای تجربه پیوسته احساس پوچی و خالءانگاری زندگی در مدل شکلگیری
افکار خودکشی
رهایي از زندگي ،دلبستگي به مر  ،طرحریزی شیوه مر و عمليکردن تصمیم به خودکشي توأم
با  2کد باز بهعنوان پیامدهای شکلگیری احساس پیوچي و خالءانگیاری زنیدگي در دانشیجویان
شناسایي شد.
الف) رهایی از زندگی
مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که به چیزی در زندگي دلبستگي ندارند .وقتي تمام لحظات زندگي
توأم با رنج و سختي است ،ادامه آن چه ارزشي دارد .این گروه نتوانسته بودند ارزش اصییلي بیرای
زیستن و میلي به ادامه آن بیابند .درواقع ورود به مرحله اییدهپیردازی بیرای نیسیتي و خودکشیي،
مستلزم رهایي از دلبستگي به زندگي است .گامي که قبل از هرگونه اقدام بیرای خودکشیي ارادی
بایستي محقق گردد .مصاحبهشونده شماره ( 8زن) در این زمینه بیان کرد" :شما شاید لذتي ببیری
از زندگي کردن ولي من واقعا هیچ لذتي احساس نميکنم".
ب) دلبستگی به مرگ
قبل از تصمیم به خودکشي ميبایست دید مثبتي نسبت به مردن و مر در فرد ایجاد شود و فیرد
ترس از مر را از دست بدهد .مصاحبهشوندگان تأکید داشتند که هیچ ترسي از مردن ندارند .حتي
برخي از آنها تجربه خودکشي نیز داشتند که موفقیتآمیز نبوده است .مصاحبهشیونده شیماره 14
(مرد) در این زمینه بیان کرد" :هیچ ترسي از مر ندارم .یکبار هم خودکشي کردم".
پ) طرحریزی شیوه مرگ
مصاحبه شوندگان اظهار کردند نداشتن دلبستگي به زندگي و عدم تمایل به آن ،سبب شد به سمت
مر و خودکشي گرایا پیدا کنند .و درباره شیوههای خودکشي به تأمل پرداختند و از میان راهها
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و شیوههای گوناگون ،مناسبترین مسیر را انتخاب کردند .این گروه تأکید داشتند کیه انجیام ایین
تصمیم به س باالیي از تعهد نیاز دارد که آنها در خود ایجاد نموده بودند .بهگونهای کیه زمیان،
مکان و ابزارهای الزم را تهیه و دقیقاً طبق برنامه آن را اجرایي کردند .مصاحبهشیونده شیماره 11
(مرد) در این زمینه بیان کرد:
"خیلي در مورد اینکه چ ور میشه خالص شد از این زندگي فکر کردم و راههای زییادی هیم
برای اجرا کردنا دارم".
ت) الیکردن تصایم به خودکشی
اقدام به خودکشي آخرین مرحله شکلگیری افکار خودکشي است .زمیاني کیه مصیاحبهشیوندگان
شیوه مر خود و نحوه انجام آن را مشخص کرده و سعي در اجرای آن داشتند .طي این گام کیه
برخي از مصاحبهشوندگان به آن رسیده بودند ،خودکشيها ناموفق بودند .این گروه بعد از خودکشي
نیز احساس پشیماني چنداني نداشتند؛ زییرا هنیوز در مجموعیهای از مشیکالت غیرق بودنید کیه
توانشان برای مدیریت و رفع آنها در س بسیار پاییني قرار داشت و نميتوانستند در مقابله بیا آن
اقدامات سازندهای انجام دهند .مصاحبهشونده شماره ( 7زن) در این زمینه بیان کرد" :شاید براتیون
مسخره یا شوخي بیاد ولي من حتي وسایل خودکشي رو هم پیا خودم دارم".
«شرایط علي -زمینه ساز»
* بدبیني نسبت به زندگي و
آینده
* بي انگیزگي و بي اشتیاقي
* درماندگي شدید

«مفهوم هسته ای»
* ناکامي مداوم در بهبود وضعیت زندگي
* تشدید ادرا ٍ تجارب ناخوشایند

«واکنا ها»
* بي معني بودن زندگي
* احساس تنهایي و انزوای عمیق
* دلهره وجودی

«پیامدها»
* رهایي از زندگي
* دلبستگي به مر
* طرح ریزی شیوه مر
* عملي کردن تصمیم به خودکشي

شکل  .0مدل نظری شکلگیری افکار خودکشی
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«شرایط مداخله گر»
* خودتخریبي فکری و رفتاری
* باور به کنترل ناپذیر بودن
زندگي
* تکانشگری هیجاني
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بحث و نتیجهگیری
هد پژوها حاضر ارائه مدل روانشناختي شکلگیری افکار خودکشي در دانشجویان بیود .میدلي
که با تکیه بر بعد روانشناختي و تجارب درونفردی این گروه قادر به تبییین فراینید شیکلگییری
افکار خودکشي باشد .نتایج تحلیلها نشان داد این افراد از دورههای پیشین زندگي بیهوییژه دوران
نوجواني به بعد زندگيشان با شرایط دشوار و سختي مواجه شده و تجیارب بسییاردردناکي تجربیه
کردهاند و همچنین در تحقق بسیاری از خواستهها ،اهدا و امیال خود با شکست مواجه شدهانید.
ناتواني این گروه در بهبود وضعیت خود و شرایط زندگي ،سبب شده نسبت به زندگي بدبین شده و
آینده م لوبي برای خود متصور نباشند .تجربه چنین شرای ي بهمیرور انگییزه ایین گیروه را بیرای
اصالح زندگي کاها داده و با درونيسازی درماندگي شدید در آنها ،فرصت هرگونه اقدام عملیي
در راستای تحقق اهدا و تمایالتشان را از آنها باز ستانیده اسیت .بیدبیني نسیبت بیه زنیدگي و
آینده ،بيانگیزگي و درماندگي شدید سه عامل علي و زمینهساز شکلگیری افکار خودکشي هستند
که سبب شده این گروه در بهبود وضعیت زندگي خود پیوسته ناکامي تجربه کننید و قیادر نباشیند
هیجانات ناخوشایند را تا حد مؤثری کاها دهند.
تأکید بر نقا این سه عامل در بيمیل کردن افراد نسبت به زنیدگي و سیوقدادن آنهیا بیه
سمت افکار و حتي اقدام به خودکشي در پیشینههای نظری و تجربي نیز مورد تأییید قیرار گرفتیه
است .آریا و همکاران ( )9112در پژوها خود تصری کردنید کیه نشیانگان افسیردگي و بیدبیني
نس بت به زندگي و آینده خویا از جملیه عیواملي هسیتند کیه در افیراد دارای افکیار و اقیدام بیه
خودکشي مشاهده ميشوند .این پژوهشگران تصری کردند که وجود این نشانهها ،تداوم زندگي را
برای فرد دشوار ميکند ،پیوسته او را در معرض هیجانات ناخوشایند قیرار میيدهید و بیا افیزایا
ناکامي او در رسیدگي به تکالیف و وظایف خود در ابعاد مختلیف زنیدگي ،ضیمن کیاها مییل او
نسبت به زندگي ،انگیزهاش را برای خودکشي افزایا ميدهد .مشکالت و رنجها بخشي از اساس
و ماهیت زندگي تمامي انسانها است .بسیاری از افراد در مواجهه با این رنیجهیا کارآمید و برخیي
دیگر درماندگي شدیدی را تجربه ميکنند .احساس نااُمیدی و ضعف در مقابلیه بیا شیرایط دشیوار
زندگي از جمله عواملي است که س تابآوری و پیذیرش فیرد را در زنیدگي کیاها داده ،او را
نسبت به هرگونه تالش بدبین و بيتفاوت کرده و زمینه شکلگیری افکار خودکشي را تقویت مي-
کند (خالید .)9119 ،کنارآمدن با دشواریهای زندگي و نشاندادن سرسختي در مقابل مشکالت از
جمله الزمههای تداوم زندگي و احساس اُمیدواری است (هافمن ،بویهم ،بییاچ ،بییالي ،دوبییوس و
هیالي .)9116 ،وقتي فرد فاقد چنین توانایي باشد و بهمرور یأس ،بدبیني ،بيانگیزگیي و همچنیین
درماندگي را در خود دروني سازد ،طبیعي است که هیچ دلخوشي و نق یه مثبتیي در زنیدگي خیود
نداشته و برای رهانیدن خود از آن دست به هر اقدامي بزند (فنگ ،لي و چن.)9115 ،
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جدای از عوامل علي و زمینهساز شناسایي شده که در پیاراگرا هیای پیشیین میورد تبییین
نظری _ پژوهشي قرار گرفتند ،ب رخي عوامل وجود دارند که به صورت غیرمستقیم و واس های در
شکل گیری افکار خودکشي نقا دارند .طي تحلیل بیانات مصاحبهشوندگان خودتخریبي فکری
و رفتاری ،کنترلناپذیر تلقي کردن زندگي و تکانشگری هیجاني توام بیا  11کید بیاز بیهعنیوان
عواملي که بهصورت واس های در شکلگیر ی افکار خودکشي نقا دارند ،شناسایي شدند .ایین
افراد تأکید داشتند که پس از رویارویي با دشواری ها و مشقات زندگي و ناتواني در تحقق اهدا
و انتظارات خود از زندگي ،بهمرور هیجانهای منفي و مخرب آن ها افزایا یافته است .آنهیا در
آغاز انگیزه بسیاری داشتند و تالش بسیا ری برای بهبود وضعیت موجود به کار گرفتند .واکیاوی
نحوه واکنا این گروه این واقعیت را آشکار ساخت که روشهای مقابلیهای آنهیا بیا شیرایط
دشوار زندگي ،فاقد سازندگي ،کارآمدی و بهنجاری بوده است و اغلیب از روشهیای شیناختي،
هیجاني و رفتاری مخرب استفاده ميکردند که منجر ب ه تشدید وضعیت نابسمان موجود ميشد.
این راهکارها از طریق افزایا س شکست و ناکامي مصاحبه شوندگان در مقابله با مشیکالت
زندگي ،آن ها را نسبت به زندگي بدبین کرده و با افزایا مشکالت هیجاني ،زمینه برای گرایا
آنها به خودکشي فراهم شده بود .همچنین بهرهگیری از روشهای مقابله ای ناکارآمد منجر بیه
تشدید این وضعیت ناخوشایند شده و زمینه برای گرایا به خودکشي فیراهم میيشیود کیه در
بسیاری از پیشینه های نظری و تجربي مورد اشاره قرار گرفته اسیت .افیرادی کیه دارای افکیار
خودکشي هستند و یا تجربه اقدام به خودکشي داشتهاند بر این باورند که امکان حل بسیاری از
مشکالت وجود ندارد و مواجهه با آنها صرفاً سبب تشدید مشکالت مي شود .از این رو سیازنده-
ترین راه مقابله با مشکالت ،اجتناب و یا کنیارهگییری از آن هیا اسیت (لئومیا و ویلیت.)9111 ،
استفاده از روشهای مقابله ای ناکارآمد در مقابله با دشواریها و تنا های زندگي سبب تشدید و
تداوم آنها شده و به مرور فرد را دچار یأس و نااُمییدی میيکنید (حسیني و میرآقیایي.)1921 ،
فردی که دارای افکار خودکشي است به این دلیل که همواره در جنگ با مشکالت از روشها و
راهبردهای غیرسازنده و غیرمؤثر استفاده کرده است ،موفقیت چنداني بدسیت نییاورده و سی
ادرا شکست هایا به مراتب باالتر است( .تاکر و همکاران .) 9117 ،تجربیه پیوسیته شکسیت
این دیدگاه را در این افراد دروني ميکند کیه آن هیا توانیایي حیل مشیکالت را ندارنید(وانگ و
همکاران .) 9117 ،زماني که این وضعیت تداوم یابد آن هیا نسیبت بیه زنیدگي نااُمیید و دنییای
شناختي شان پذیرای افکار خودکشي مي شود (لیانگ و همکاران.)9191 ،
عوامل علي و زمینهساز شناسایي شده شامل بدبیني نسبت به زندگي و آینده ،بيانگیزگي و
بي اشتیاقي و همچنین درماندگي شدید سبب ميشود که توانایي فرد در بهبود وضعیت زندگي تا
حد زیادی کاها پیدا کرده و یا اینکه هیچ گونه تالشي در این راستا از خود نشان ندهد .چنیین
روندی سبب مي شود که فرد پیوسته غرق در مشکالت و تنا های زندگي باشد و میزان تجربه
هیجان های خوشایند در وی کاها یابد .از سوی دیگر تکیه بر راهکارهیای مخیرب مقابلیهای
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نظیر تکاناگری هیجاني ،کنترلنا پذیر تلقي کردن زندگي و همچنیین خیودتخریبي فکیری _
رفتاری سبب مي شود که فرد نتواند آنگونه که باید به مشکالت خود رسیدگي کند .تکیه بر این
راهکارهای مخرب سبب تشدید و تداوم مشکالت شده و رنج ادراکي فرد را شیدت بییاتیری
مي بخشد .این مجموعه از عوامل میزان تجربه ناکامي را در برخورد با مشیکالت در ایین افیراد
افزایا داده و بهمرور آنها را نااُمیدتر مي کند .پس از مدتي این افراد به این دیدگاه میيرسیند
که وضعیت زندگي شان قابل بهبود نیست و امکان ایجاد تغییرات مثبت در آن وجود ندارد.
نااُمیدی و رسیدن به این دیدگاه شناختي کیه مشیکالت موجیود غیرقابیل حیل هسیتند و
بایستي تا پایان عمر با رنج و مشقت به زندگي ادامه داد از جمله دیدگاه های اساسي افراد دارای
افکار خودکشي است (اولفسون و همکاران .)9191 ،هستهای ترین باور در این افراد آن است که
زندگي بي ارزش بوده و مملوء از رنج است و هییچ نفیع ییا غیایت ي در آن وجیود نیدارد (کرامیر،
 .) 9119این باور در کنار این اعتقاد که توان ایجاد تغییر در کلیت زندگي وجیود نیدارد و آدمیي
قادر به بهبود وضعیت خویشتن و کاها مواجهه با تجارب ناخوشایند نیست سبب ميشیود کیه
این افراد دلبستگي خود را به زندگي تا حد زیادی از دست داده و زمینیه بیرای گرایششیان بیه
خودکشي فراهم شود (براردلي و همکاران.)9112 ،
وجود چنین دیدگاه ریشه ای و مخربي در افراد سبب بروز واکناها خاصي در آنهیا میي-
شود .واکاوی واکناهای دانشجویان مشارکت کننده در پژوها نسبت به این تجربیه مرکیزی،
منجر به آشکارشدن سه مقوله اصلي بيم عنا تلقي کردن زندگي ،احساس تنهایي و انزوای عمیق
و دلهره وجودی شد که توام با  2کد باز شناسایي شدند .مصاحبه شوندگان پس از ادرا نااُمیدی
و ناتواني در تقویت س اُمید خویا نسبت به بهبود زندگي ،به مرور دچار حس خالء ،پوچي و
بيمعنایي مي شوند .ماندن مداوم در مشکالت و غرقشدن در آن ها و ناتواني در بهبود وضیعیت
زندگي ،این احساس را در افراد ایجاد ميکند که زندگي چیزی جز رنج نیست .مصاحبهشوندگان
این پژوها تأکید داشتند که زندگي ب ور کامل فرایندی بيمعني است و نميتوان هییچ ارزش
خاصي برای آن شناسایي یا کشف کرد .نااُمیدی سبب تشدید حس تنهایي وجودی در این افراد
شده بود و از بودن در زندگي و ادامه آن به طور مداوم احساس دلهره ميکردند.
بي معنایي ،احساس تنهایي و همچنین اض راب وجودی از جمله واکنا افراد بیه تجربیه
پیوسته ناکامي در طول زندگي است که پیشینه های نظری و تجربي تا حدی وجود آنهیا را در
افراد خودکشي گرا مورد تأیید قرار داده و تصری کرده اند که وجود ،تشدید و تداوم آنها ميتواند
احتمال تجربه خودکشي را تا حد زیادی افزایا دهد .کاستانزا ،پریالتیي و پیومپیلي ( )9112در
پژوها خود تصری کرد که از جمله نشانه های موجود در افراد خودکشيگیرا احسیاس پیوچي،
خالء و بي معنایي در طول زندگي است .عواملي که در کنار یکدیگر مي تواند موجبات اقیدام بیه
خودکشي را در افراد فراهم کند .درواقع ندیدن و در نکردن هیچ ارزش و معنایي برای زندگي
ایجادکننده این حس تنا زا است که زندگي و زندگي کردن چه فایده و اهمیتي دارد؟ ناتواني در
41

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و چهارم ،زمستان 0011

یافتن هرگونه معنا و ارزشي برای زندگي احساس تنهایي را در افراد تشیدید کیرده و بیا ایجیاد
س عمیقي از اض راب در طول زندگي شان ،تداوم زندگي را برایشان دشوار و غیرممکن مي-
سازند (خاتمي و خدابخشيکوالیي .) 9191 ،وجود و تداوم چنین رونیدی ق عیاً پیامیدهایي را در
افراد بدنبال خواهد داشت که از جمله آنها بي میلي نسبت به زندگي و گرایا به سیمت افکیار
خودکشي و رهانیدن خویا از دنیا است.
زماني که افراد پیوسته با چنین تجارب تلخي مواجه هستند ،بدیهي است که پیامیدهایي را
تجربه کنند و در قبال این تجربه راهبردهای خاصي ر ا بکیار گیرنید .تحلییل بیانیات مصیاحبه-
شوندگان این پژوها آشکار کرد که دانشجویان دارای افکار خودکشي در مقابله با بيمعنیایي،
احساس تنهایي و همچنین اض راب وجودی ،واکنا هایي نظیر رهایي از زندگي ،دلبستگي بیه
مر  ،طرحریزی شیوه مر و عملي کردن تصمیم به خودکشي را از خود بروز دادهانید .در ایین
مرحله فرد دلبستگي را که همه انسان ها نسبت به زندگي دارند به مرور از دسیت داده و متعاقبیاً
نسبت به مر دیدی کامالً مثبت پیدا مي کنند .درواقع تصمیم به خودکشي مسیتلزم آن اسیت
که فرد توانسته باشد خویشتن را از زندگي برهاند و حسي را که نسبت بی ه زنیدگي و ادامیه آن
وجود دارد بخشکاند .از سوی دیگر بایستي دید مثبت نسبت به مر پییدا کیرده و جسیارت در
اندیشیدن به آن و یا به عبارتي در آغوش کشیدن آن را داشته باشد .برخي مصاحبهشوندگان پس
از اینکه دلبستگي شان به زندگي از بین رفت و بیه میر بیه عنیوان راهکیاری بیرای تسیکین
خویشتن نگریستند ،مهیای ورود به مرحله اندیشه درباره مر و اقدام به آن شدند .در این گیام
ابتدا آنها پیرامون شیوه های خودکشي اندیشیدند و مناسب ترین راه را برای خود برگزیدند .پس
از گزینا شیوه خودکشي ،شرایط و ابزار الزم جهت عملي کیردن آن را تهییه کیرده و خیود را
نسبت به اجرایي کردن آن متعهد کردند .این گام درواقع آخرین گام شکلگیری افکار خودکشي
است که با طرح ریزی و اقدام به آن همراه بود.
اولفسون و همکاران ( )9191در پژوها خود تصری کردند که رسیدن به نق ه درماندگي
و نااُمیدی م لق ،سبب مي شود که فرد به سمت راهبرد های مخیرب نظییر افکیار و اقیدام بیه
خودکشي گرایا یابد .زماني که فرد به نق های مي رسید کیه هییچ راهکیاری را بیرای بهبیود
وضعیت خویا نمي تواند پیدا کند و یا بهعبارتي زندگياش به بنبست ميرسد بیرای رهانییدن
خود از رنج ها و مشقات زندگي ،به سمت نابودی خود سوق پیدا ميکند (کرامر .)9119 ،براردلي
و همکاران در پژوهشي که در سال ( ) 9112انجام دادند تصیری کردنید کیه در افیراد نااُمیید و
درمانده ،بهمرور دلبستگي به زندگي از بین مي رود ،افکار خودکشي در وجودشان ریشه ميزند و
تمامي تالش خود را برای طرح ریزی و اقدام به خودکشي به کار ميگ یرند .همچنین از آنجا که
به نظر جوینر ( ) 9117از دست دادن میل به زندگي یکي از مؤلفه های بسیار مهم در رفتارهیای
خودکشي گرایانه است در این پژوها هم در خصوص پیامدهای دانشجویان از دست دادن حس
زندگي به عنوان یکي از فرایندهای مهم در شکل افکار خودکشي مشخص شد.
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مدل طر احي شده بیانگر این واقعیت است که بدبیني نسبت بیه زنیدگي و آینیده ،نداشیتن
انگیزه کافي جهت بهبود شرایط و همچنین احساس درماندگي در مقابله با مشکالت و حل آن-
ها از یکسو و از سوی دیگر بهرهگیری از روش های مخرب در برخورد با مشکالت و اعتقاد بیه
اینکه شرایط زندگي به هی چوجه قابل بهبود نیست ،سبب شده دانشجویان طي تجیارب زنیدگي
در برخورد با مشکالت خود شکست و ناکامي را تجربه کنند .شکست و ناکامي به دلییل تکیرار
پیوسته نقا کلیدی در شکلگیری هیجانات و تنا های منفي و مخرب داشته است .این گروه
زماني که در بهبود زندگي خود پیوسته شکست ميخوردند و نمي توانستند شرایط زندگي خویا
را بهبود ببخشند ،نسبت به زندگي دیدی منفي پیدا کرده و تمایلشان به مشارکت در فعالیتهای
مختلف کاها پیدا ميکرد .در واقع مواجهه پیوسته با تجارب ناخوشایند در طول زندگي سیبب
شده بود که این افراد احساس بيمعنایي کرده و من زوی شیوند .تیداوم و تشیدید بیيمعنیایي و
انزوای کارکردی در ابعاد مختلف زندگي ،نیز به نوبه خود این گروه را نسبت بیه زنیدگي دلیزده
کرده و تمایلشان را برای تداوم آن کاها داده بود .تحول منفي که زمینهساز شکلگیری افکار
منفي و گرایا به سمت خودکشي شده بود.
بر اساس الگوی مدل طراحيشده مي توان این ور نتیجه گرفت که؛  .1شکل گییری افکیار
خودکشي دارای فرایندی پیچیده و درهم تنیده ای شامل؛ «شرایط مداخلهگر»« ،شرایط علیي-
زمینهساز»« ،واکناها» و «پیامدها» است .9 .هم در شناسایي و هم در مداخله مؤثر و به موقع
استفاده از این مدل ميتوا ند از تسریع شکل گیری افکار خودکشي پیشگیری کند به این صورت
که در کار با دانشجویان خودکشي گرا به جای تکیه بر نشانه شناسي بالیني بر مصاحبههای عمیق
و ساختاریافته تمرکز شود. 9 .با شناخت و کسب بینا نسبت بیه چرخیه شیکلگییری افکیار و
مراحل فوق مي توان بر اساس یا پرسشن امه یا چا لیست افراد در معرض خ ر در هر مرحله
را شناسایي کرد . 4 .این مدل مي تواند در طراحي برنامه های آموزشي ،پیشگیرانه و درمیاني در
مقابله با شکل گیری افکار خودکشي مورد استفاده قرار گیرد . 5 .بر مبنای این میدل میيتیوان
بستههای مداخله ای ویژه دانشجویان دارای ا فکار خودکشي تیدوین نمیود و بیا آمیوزش آن بیه
درمانگران مراکز مشاوره دانشجویي در کاها شکل گیری این افکار در دانشجویان کما کرد.
 .6از جمله شایعترین عالیم و نشانه های دانشجویان دارای افکار خودکشي بيمعنا تلقیيکیردن
زندگي ،احساس تنهایي و انزوای عمیق و همچنین دلهره وجودی بود بنابراین پیشنهاد ميشیود
مراکز مشاوره دانشجویي در کار با این دانشیجویان از رویکردهیای وجیودی و معنیامحور بهیره
گرفته و با بهبود این ابعاد ضمن کاها تمایل فرد به خودکشي ،س دلبستگي او را به زندگي
تا حد زیادی تقویت نمایند . 7 .تحلیل مصاحبه هیا نشیان داد کیه شیروع فراینید خودکشیي در
دانشجویان معموالً از سنین نوجواني آغاز شده است ،بنابراین پیشنهاد مي شود که واحد مشیاوره
آموزش و پرورش در این زمینه غربالگری و پروتکل هایي برای ارتقای مهیارتهیای تیابآوری
تدار ببینند . 8 .نتایج نشان داد که از جمله عوامل تسهیلگر و تسریع بخا گرایا افیراد بیه
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خودکشي ،استفاده از راهکارهای مقابله ای غیرسیازنده و مخیرب در برخیورد بیا مشیکالت بیود
بنابراین ،استفاده از برنامههای آموزشي سازنده جهت دروني سازی راهکارهای مقابلهای سازنده و
کارآمد در داناآموزان و دانشجویان ،تابآوری و توان مقابله آنها را افزایا ميدهد و بیدین-
شکل احتمال گرایا به افکار خودکشي و اقدام به آن را کیاها داد .2 .بیا شیناخت و کسیب
بینا نسبت به چرخه شکل گیری افکار خودکشي مي توان مقدماتي برای طراحیي برنامیههیای
آموزشي ،پیشیگیرانه و درماني سازنده در مواجهه با این تجربه تل طراحي و اجرا کرد و بیدین-
شکل از سرعت شیوع این معضل و احتمال گرایا افراد به آن تا حد زیادی کاست .از آنجاکیه
یکي از واکنا های افراد به مفهوم هستهای شکل گیری افکیار خودکشیي ،احسیاس تنهیایي و
انزوای عمیق است ،پیشنهاد مي شود روانشناسان در جهت رفع این احسیاس و ارتقیای حماییت
اجتماعي اف راد در معرض خ ر حساسیت بیشتری داشته باشند.
از محدودیتهای پژوها این بود که مصاحبهشوندگان و مصاحبهکننده دانشیجوی دانشیگاه
عالمه طباطبایي بودند و این در روند کار مشکالتي ایجاد ميکرد و بسیاری از مصاحبهشوندگان به
دلیل ترس تمایل به همکاری نداشتند بنابراین پیشنهاد ميشود در پژوهاهای آتي ،حتي االمکان
پژوهشگر و مشارکتکننده از یا دانشگاه نباشند .این امر سبب ميشیود کیه مشیارکتکننیده بیا
هراس کمتری اطالعات الزم را در اختیار پژوهشگر قرار دهد .محیدودیت دیگیر پیژوها کمبیود
پیشینه داخلي در زمینه خودکشي دانشجویان ،بهویژه محرمانه بودن آمار و ارقام و نرخ شییوع ایین
آسیب در بین این گروه بود که فهم این پدیده ،طراحي سؤاالت مصاحبه و اجرایيکیردن آن را بیا
دشواری زیادی همراه نمود.
تقدیر و تشکر
بدینوسیله از کساني که در انجام این پژوها با نویسندگان همکاری نمودند ،تشکر و قدرداني مي-
شود.
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