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Abstract 
Introduction: Suicide is one of the major issues that has attracted many 
researchers due to its psychological and socially destructive effects. The 
present study, entitled understanding context suicide attempts in relation 
to self-concept components, seeks to examine the categories that have 
been formed in the experience of suicide attempters.
Methods: This research is qualitative research with a phenomenological 
methodology, and the Grounded Theory approach is used to answer re-
search questions. The information was collected using the participatory 
observation method and deep interview technique. Based on purpose-
ful and theoretical sampling and with theoretical saturation standards, 
twenty suicidal attempters participated in the research.
Results: This study showed four categories include, social exclusion/
imposed isolation, ominous fatalism, imagined ugliness, and self-esteem 
instability. This research showed that suicide attempt is linked very 
close to negative self-concept. Conceived self-concept is influenced by 
family and environment experiences that have intensified in the anomic 
interactive environment.
Conclusions: The results showed that negative self-concept in people 
is one of the most important predictors of attitude towards high-risk be-
haviors. This self-concept in the availability of an inappropriate psycho-
logical and social context may lead to suicide.
Please cite this 
article as follows:

Jalilyan F, Jalalinadoshan A, and Safari S. Understanding suicidal ideation in 
relation to self-concept components. Quarterly Journal Of Social Work. 2021; 
10(2); 26-34



واژگان کلیدی

خودکشی

خود پنداره

آنومی اجتماعی

رفتار پرخطر

تقدیرگرایی

* نویسنده مسوول
نوع مطالعه: پژوهشی

تاریخ دریافت: 1399/04/17
تاریخ پذیرش: 1400/04/03

چکیده

مقدمه: خودکشی از مساله های مهمی است که به دلیل اثرات مخرب روانی و اجتماعی 
توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. مطالعه حاضر با عنوان فهم زمینه های 
اقدام به خودکشی در پیوند با مولفه های خودپنداره در صدد بررسی مقوالتی است که در 

تجربه اقدام کنندگان به خودکشی شکل گرفته است.
و  است  کیفی  مطالعه ای  شناسانه،  پدیدار  روش شناختی  رویکرد  با  پژوهش  این  روش: 
با  اطالعات  است.  نموده  استفاده  تحقیق  سواالت  به  پاسخ  برای  تئوری  گراندد  روش  از 
استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شد. بر اساس روش 
نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشباع نظری، بیست نفر اقدام کننده به 

خودکشی در تحقیق مشارکت داشتند.
نتایج: بر اساس یافته های حاصل از این مطاله چهار مقوله شامل، طرد شدگی اجتماعی-

خود  به  ناپایدار  اعتماد  و  پنداری  زشت  خود  انگاره  شوم،  تقدیر گرایی  تحمیلی،  انزوای 
استخراج شد. این تحقیق نشان داد که اقدام به خودکشی پیوند بسیار نزدیکی با خودپنداره 
منفی دارد و خودپنداره منفی متاثر از تجربیات خانوادگی و محیطی که در فضای تعاملی 

آنومیک، این پدیده تشدید شده است. 
بحثونتیجهگیری: نتایج حاصل از این تحقیق، خودپنداره منفی در افراد را به عنوان 
در  که  می دهد  نشان  پرخطر  رفتارهای  به  گرایش  کننده های  پیش بینی  مهمترین  از  یکی 

صورت مهیا بودن بستر نامناسب روانی و اجتماعی منجر به اقدام به خودکشی می شود.

فهم زمینه های اقدام به خودکشی در پیوند با مولفه های 
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فرا نمکنه یای افدام هه هندکپی در مکنود ها مندقه یای هندمندارف

مقدمه

خودکشی از مساله های مهم اجتماعی است که از ابعاد گوناگون روانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی و مطالعه 
اســت. این پدیده در تمام جوامع اعم از ســنتی و پیشرفته وجود دارد و توجه محققان بســیاری را به خود جلب کرده است.]1[ 
گاهانه در آزار خود که منتهی به مـــرگ می شــود تعریــف نمــود.]2[ بر اساس آمارهای منتشره  خودکـــشی را می توان اقدام آ
سازمان بهداشت جهانی، شیوع خودکشی در جهـــان شانزده مورد در هر صدهزار نفر است و ساالنه حدود یک میلیـــون انسان 
دست به خودکشی می زنند یعنی به طور متوســـط در هر چهل ثانیه یک فرد به آن اقدام می کند. پژوهش ها نشان داده اســـت که 
اقدام به خودکشی طی پنجاه سال گذشته به میزان شصت درصد افزایش داشته است که بیشترین آمـار در مـورد اقدام به خودکشی 
به کشورهای ژاپن، آمریکـا و شـرق اروپا تعلق دارد.]3[ آمارهای تازه نشان می دهد ایران پس از چین و هندوستان سومین کشور 
جهان است که میزان خودکشی موفق زنان افزایش یافته و در حال پیشی گرفتن از میزان خودکشی مردان است. تحقیقات بیانگر آن 
است که خودکشی یازدهمین علت مرگ در کل جمعیت و سومین عامل مرگ در جمعیت پانزده تا بیست و چهار ساله می باشد.

]4[ همچنین بررسی متغییرهای جمعیتی شناختی دربرگیرنده این نکات است کـه سـن بـاالی چهل و پنج سـال، جـنس مـذکر، 
بیکاری، اخـتالالت روانی و جـسمی مـزمن و مجرد بودن، مطلقه یا بیوه بودن، به عنوان عوامل خطرزا برای اقـدام به خودکشی 

مطرح هستند.]5[ 
اگرچه مطالعات نشان می دهد خودکــــشی ریــــشه در مساله های پیچیــده رفتــــاری، بیولوژیک، اجتماعی، روان شناختی 
و اثـــرات متقابـــل آن ها دارد.]6[ باید گفت که اطالعات اندکی در مورد آن وجود دارد. مطالعات مربوط به خودکشــی ســه 
 عنصر مهم را مورد کنکاش قرار می دهد که شــامل ایده پردازی خودکشــی، اقدام به خودکشــی و خودکشــی کامل است.]7[

 برای اقدام به این عمل می توان عوامل و فرضیات متعددی را ذکر نمود اما تاکنون مطالعه ای مبنایی در خصوص فهم خودپنداره 
اقدام کنندگان به خودکشــی صورت نگرفته است. به عقیده کارل راجرز خودپنداره تصویر کلی است که فرد از خود دارد. این 
تصویر از طریق روابط اجتماعی به دست می آید، فرد با تعامل هایی که با اطرافیانش در محیط دارد و ارزیابی هایی که سایرین در 
مورد او می کنند به مفهومی از خویشتن می رسد که همان خودپنداره است.]8[ خود پنداره بر تمام جوانب خود، یعنی جنبه های 
جســمانی، اجتماعی، عقالنی و روانی فرد مربوط می شــود. تصور انسان درباره هر یک از عوامل ذکر شده، رفتـــار معـــین و 
مشخصـــی بـه وجود می آورد.]9[ محققان اجتماعی، خودپنداره و اجزای آن را به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده شخصیت و 
هسته مرکزی سازگاری اجتماعی قلمداد می کنند و دوره جوانی را از حیث رشد خودپنداره، یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی 
تعریف می کنند.]10و11[ که این موضوع می تواند در رفتارهای پر خطر؛ همچون اقدام به خودکشی موثر باشد. بخـش بزرگـی از 
سـالمت روانی و عاطفی متکی به احساسی است که شخص دربـاره خود دارد. افـراد در بیشتر زمان ها دید صـحیح و شـفافی 
نسبت به خود، توانمندی هـا و اسـتعدادها و یا حتـی ویژگی های جسمی شان ندارند. شناخت و داشـتن دیدگاهی صحیح از خود 
اهمیت ویژه ای دارد. برداشـتی که هـر شـخص از خـود دارد بـر رفتـار و عملکرد وی تـاثیر می گذارد و بسیاری از تصمیمات مهم 
زندگی بر اســاس همین خودپنداره شکل می گیرد.]9[ علیوردی نیا و یوسفی1393 در مطالعه ای، نظریه فشار عمومی اگنیو را در 
رابطه با تمایل به خودکشی، مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس بررسی آنان، قویترین پیش بینی کننده تمایل به خودکشی، حذف 
محرک مثبت و پس از آن فشار منزلتی و رابطه ای بود.]12[ در مطالعه قادر زاده و پیری1393 با عنوان برساخت اجتماعی خودکشی 
اقدام به خودکشی به مثابه امری بسترمند، نتیجه واکنش و تعامالت افراد مورد مطالعه به فرصت ها و محدویت های محیط فرهنگی 
و اجتماعی است.]1[ از سویی دیگر، رویکردهای تفسیری در حوزه مطالعات جامعه شناختی به خودکشی به دنبال تمرکز بر معنایی 
که خودکشــی برای افراد دارد و توصیف و کندوکاو در تجربه درونی، فرد و وضعیت اجتماعی او مورد توجه اســت و از منابعی 
اســتفاده می شــود که محقق را هرچه بیشتر به دنیای درونی افرادی که اقدام به خودکشی کرده اند نزدیک نماید که در این زمینه 

می توان به مطالعات جگ داگالس و جاکوبز اشاره کرد.]1[ 
بر اساس آنچه از مطالعات و پژوهش های پیشین در خصوص اقدام به خودکشی صورت گرفته است این سواالت مطرح می شود 
که خودپنداره منفی و ایجاد تصویری ناخوشایند از خود که می توان گفت عوامل اجتماعی در شکل گیری آن موثر بوده است، تا 
چه میزان می تواند در اقدام به خودکشی موثر باشد؟ اقدام کنندگان به خودکشی چه تصویر ذهنی از خود نشان می دهند و همچنین 

قضاوت دنیای اطراف را در مورد خود چگونه به تصویر می کشند؟ خود واقعی تا چه میزان با خود آرمانیشان فاصله دارد؟ 
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روش

در این مطالعه از پژوهش کیفی اســتفاده شــده اســت از آن جا که هدف این تحقیق، فهم زمینه های اقدام به خودکشی در 
پیوند با مولفه های خودپنداره است، لذا از این روش و نوع نظریه زمینه ای جهت انجام فرایند تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها 
بهره گرفته شد. نظریه زمینه ای از روش های کیفی جدیدی است که اخیرا بیش از هر زمانی مورد توجه محققان قرار گرفته 
اســت. ریشه این روش را می توان در اندیشه های مکتب کنش متقابل نمادین و نظریات چارلز هورتون کولی و جرج هربرت 
مید دید.]13[ در روش نظریه زمینه ای تعداد شــرکت کنندگان تحقیق از ابتدا معین نیســت و به تدریج با جمع آوری داده ها و 

تحلیل آن ها مشخص می شود.]14[ در مطالعه کنونی از دو نوع نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری بهره گرفته شد. 
نمونهگیرینظریعبارت: نمونه گیری بر مبنای مفاهیم در حال ظهور برگرفته از داده ها. این نوع نمونه گیری روشی 
است برای گردآوری و تحلیل همزمان داده ها برحسب تم ها–مقوله های برگرفته از داده ها است.]14[ بر خالف روش هایی که 
تاکید آن ها اساسا اثبات فرضیه ها و قضایای نظری است، تاکید این روش بر تولید نظریه است، در فرایند پژوهش، مصاحبه با 
پرســش های مربوط به علت خودکشی، وضعیت خانوادگی، تجربیات کودکی و نوجوانی، شناخت خود و... آغاز و مفاهیم 
شــکل داده شــد.در نمونه گیری هدفمند محقق کیفی با افرادی گفتگو می کند که در زمینه موضوع مطالعه یا جنبه های از 
آن داری اطالعات و شــناخت مناســب باشــند. به این افراد اصطالحا مطلعان یا دروازه بانان اجتماع گفته می شــود. راهبرد 
ورود بــه میدان تحقیق مســتلزم مذاکره با اعضا وتصمیم گیری درباره تعیین این اســت که تا چه حــد می توان درباره افراد یا 
دروازه بانان کســب اطالع کرد.]15[ افراد یا مطلعان در این تحقیق، اقدام کنندگان به خودکشــی بودند که در مطالعه شرکت 
کردند. این افراد در بیمارستان پیامبر اعظم)ص( قشم بستری شده بودند، که به منظور دریافت خدمات تخصصی مددکاری 
اجتماعی)ارزیابی روانی-اجتماعی و مداخله در بحران( به مددکار اجتماعی بیمارســتان ارجاع داده شــده اند. دراین تحقیق 
از دو روش نمونه گیــری برای شناســایی، خلق و مرتبط کــردن مفاهیم جهت پرورش نظریه و از معیار اشــباع نظری که از 
ویژگی های آن است برای اتمام کار بهره گرفته شد. و در نهایت از مصاحبه با بیست شرکت کننده اشباع نظری به دست آمد. 
پس از انجام مصاحبه ها به شکل نیمه رهنمودی و پیاده کردن آن ها، مفاهیم و مقوالت استخراج و در مصاحبه های بعدی، 
نوع ســواالت بر اســاس آن مقوالت ترتیب داده شد و پاســخ ها دوباره بررســی و مقوالت جدیدی کشف شده یا مقوالتی 
مشــابه مقوالت قبلی به وجود آمدند که در همدیگر ادغام شــدند. این فرآیند پرسش و مقایسه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه 
یافت، بنابراین تا پایان انجام پژوهش، مصاحبه و حضور مجدد در میدان تحقیق ادامه داشــت. برای تحلیل اطالعات نیز از 
روش  نظریه زمینه ای که دربرگیرنده، کدگذاری باز ، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشــی اســت، بهره گرفته شد. در 
مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه و ســپس مقوله های عمده مبتنی بر آن ها، اســتخراج شد. در مرحله دوم، مقوله ها براساس 
خواصشــان به یکدیگر متصل شدند؛ و ســرانجام در مرحله ســوم یعنی کدگذاری انتخابی، مقوله ها در جهت خلق نظریه، 
یکپارچه و پاالیش شــدند.]14[ همچنین در این مرحله مقوله هســته ای پژوهش نهایتا استخراج گردید. با انجام مصاحبه های 
صورت گرفته و جمع آوری اطالعات، در مرحله کدگذاری باز مفاهیمی استخراج شد که در جدول شماره یک آمده است. 
مفاهیم ذکر شده نتیجه خودپنداره مشارکت کنندگان در این پژوهش بوده است. پس از طی این مرحله، مفاهیمی که از نظر 

مفهوم، معنا و کارکرد نزدیک به هم بودند، درقالب مقوالت محوری معرفی شدند.
یافته ها

با انجام مصاحبه های صورت گرفته و جمع آوری اطالعات، در مرحله کدگذاری باز مفاهیمی استخراج شد که در جدول 
شماره یک آمده است. مفاهیم ذکر شده نتیجه درک و تفسیر مشارکت کنندگان و خودپنداره آنان از سوی پژوهشگر است. 
پــس از طی این مرحله مفاهیمی که از نظر مفهوم، معنا و کارکــرد نزدیک به هم بودند، درقالب مقوالت محوری قرار داده 
شــدند. بر اســاس آنچه در جدول شماره یک آمده است در مرحله کدگذاری باز سی و شش مفهوم ذکر شده است که در 
قالب چهار مقوله اصلی قرار گرفتند. این مقوله ها شــامل طرد شــدگی اجتماعی، انزوای تحمیلی، تقدیرگرایی شــوم، انگاره 

خود زشت پنداری و اعتماد ناپایدار به خود می باشند. در ادامه هر یک از مقوالت ذکر شده به اختصار تشریح می گردد.
طردشــدگیاجتماعی/انزوایتحمیلی: فرآیندی که طی آن افراد یا گروه ها به طور کامل یا بخشــی، از مشارکت 
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فرا نمکنه یای افدام هه هندکپی در مکنود ها مندقه یای هندمندارف

کامــل در جامعــه ای که در آن زندگــی می کنند، طرد شــوند.]17[ از 
مهمتریــن ویژگی هــای هــر اجتماعی، وجــود کنــش و واکنش های 
چندجانبه و همیشگی میان اعضای آن است. اعضا از طریق کنش های 
اجتماعی حمایت می شــوند تــا در میدان رقابت هــا و رفاقت ها فعاالنه 
حضور داشــته باشند و در فرآیند شمول اجتماعی به بهبود اوضاع جامعه 
کمک کنند. در مقابل، هر زمان که روابط افراد با گروه های اجتماعی 
آسیب ببیند، پیوندها گسســته و فاصله و جدایی اجتماعی پدید می آید 
و گروهی از اجتماع و جامعه طرد و از بسیاری امتیازها و حقوق انسانی 
محروم می شوند. طرد شدگی اجتماعی، از هر نوعی که باشد، اختیاری 
یا اجباری، سلبی، منفی و نشانگر اختالل رابطه ای و توزیعی منابع است 
و نباید نســبت بــه آن بی توجه بود.]16[ جــدای از این موضوع که طرد 
شــدگی اجتماعی و در نتیجه آن انزوای فرد تا چه میزان واقعی یا ناشــی 
از احســاس فرد است می تواند به مثابه خود پنداره فردی بر تصویر کلی 
فرد از خود تاثیرات منفی داشــته باشــد. در مصاحبه با اقدام کنندگان به 
خودکشی این مفهوم نمایان می شد که آن ها خود را انسان های طرد شده، 
تنها، منزوی و بی پناهی می دانســتند که به ویژه در مواجهه با مشکالت 
و مســاله های، خود را در بن بست می دیدند. احســاس خودپنداره طرد 
شــدگی اجتماعی/انزوای اجتماعی، برای این افراد صرف تنهایی و انزوا 
نیســت، بلکه در پس مصاحبه ها مشــخص شد که این موضوع همراه با 
احساس نوعی ستمگری اجتماعی در قبال فرد است. جامعه ای بی رحم 
کــه در آن منافع فردی بر انســانیت و از خودگذشــتگی ارجحیت داده 

شده است. 
فاطمه سی وپنج ساله می گوید: ده سال قبل ازدواج کردم شوهرم معتاد 
بود و با وجود این موضوع ســال های ابتدایی زندگی با سختی تونستم در 
مقابل بیکاری، کتک زدن ها و توهین های شــوهرم دوام بیاورم. اما از یه 
جایــی به بعد دیگه در حد مرگ کتکم مــی زد. من برای نجاتم مجبور 
بودم به خونه پدرم برگردم ولی اونا از خونه اند.ختنم بیرون، به برادرم پناه 
بردم گفت زشــته برات که طالق بگیری برو و با شــوهرت بساز، به هر 
کس پناه بردم من رو از خودشــون روندن، چاره ای برام نمونده بود جز 
پناه به خودکشــی. وقتی تو دنیای به این بزرگی هیچ پناهی نداشته باشی 

مرگ از همه چیز بهتره. 
حمید بیسن و پنج ساله می گوید: من تا حاال دو بار اقدام به خودکشی 
کردم. یک بار هم، یک ماه به خاطر افســردگی در بیمارســتان بستری 
بودم. ده ســالم بود که والدینم از هم جدا شدند اونا حتی صبر نکردند 
کــه من اونقدر بزرگ بشــم که بتونم از پس زندگیــم بربیام. یه مدت با 
داییــم زندگی کردم چهار ماه نگذشــته بود زن داییــم از خونه اند.ختم 
بیرون. به هر دری میزدم به روم بســته می شــد. کسی دستم رو نگرفت 
مجبور به دزدی می شــدم تا گرسنه نمونم که دستگیرم کردند مدتی در 

دارالتادیب بودم. بچه های بزرگتر اذیتم می کردند و...

بــا تشــدید خودپنــداره طردشــدگی، افراد 
و درگیری هــای  از مشــکالت  انواعــی  بــا 
احســاس  ایــن  می شــوند  مواجــه  روانــی 
همان طــور کــه در مصاحبه هــا و اظهــارات 
مشارکت کنندگان در تحقیق مشخص است، 
در صــورت تــداوم وضعیــت، آســیب های 
شــدید روانی، جســمی و اجتماعی به دنبال 
خواهــد داشــت کــه در شــدیدترین حالت 
می شــود. به خودکشــی  اقــدام  بــه   منجــر 

 تقدیرگرایــیشــوم: تقدیر گرایی باور به 
تاثیــر یک قدرت مافوق بشــری یــا نیروهای 
بیرونی مثل شــانس در زندگی است.]18[ بر 
طبق این بــاور فرد همه شــرایط زندگی خود 
را بــه نیروهــای مافوق طبیعی ربــط می دهد 
و خــود را در برابــر هــر نوع تغییــر و تحولی 
در زندگــی فــردی و اجتماعی خــود ناتوان 
می بینــد. درک و مشــاهده تقدیرگرایــی در 
جامه افکار، احساسات، و رفتارها امکانپـذیر 
اســـت؛ در اقدام کننــدگان بــه خودکشــی 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

مقوالت فرعی و مقوالت اصلی فهم زمینه های    )1(جدول
 اقدام به خودکشی در ارتباط با مولفه های خودپنداره

مقوله   ردیف/// مقوالت فرعی/// مقوالت اصلی)قضایا(///
 ای یا محوری هسته 

تفاوتی والدین، خیانت اطرافیان،  گسست از خانواده، بی   ///1
، فرار از اجتماع، طرد همیشگیشکنجه جسمی، قهر و آشتی 

شدگی اجتماعی، دروغگویی، حسادت، طالق، خشونت 
طرد شدگی   ///کالمی، پنهان کاری، توهم توطئه

خود پنداره منفی تقویت کننده   اجتماعی/انزوای تحمیلی///
 اقدام به خودکشی 

آسمانی، قهر خدا، تقدیر کور، بدشانسی، چشم  /// بالی 2
، درمانـدگی، و  شدگی  احساس تسـلیماختیاری، شور، بی 
های نامرئی، تاثیرکائنات/// تقدیرگرایی  درد، دست پـذیرش 

 خود پنداره منفی تقویت کننده اقدام به خودکشی  شوم///
/// بدفرمی جسمی، خلقت ناقص، سیمای نکره، خودپست  3

پایین///  بینی، اعتماد به نفس نگری، نقص اندامی، خودکم 
خود پنداره منفی تقویت کننده   انگاره خود زشت پنداری///

 اقدام به خودکشی 
  نکردن پذیری ، ایفاینلیت وواعتمادی اطرافیان، مس/// ، بی 4

نقش موثر اجتماعی، پایگاه اجتماعی پایین، فاصله خود 
خود پنداره   واقعی و خود آرمانی/// اعتماد ناپایدار به خود///

 منفی تقویت کننده اقدام به خودکشی 

 پیوندهای ناقص اجتماعی ، بدکارکردی نهاد خانواده  اجتماعی،  شدگی طرد شرایط علی:

رشد در  ای:شرایط زمینه 
 بستر اجتماعی آنومیک 

ضعف ، گرشرایط مداخله
نهادهای حمایتی رسمی و  

  تقویتخود پنداره منفی  غیررسمی 
اقدام به خودکشی  کننده  

گیری، تخطی از قواعد و هنجارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی راهبردها: انزوا و گوشه   
،  خودپنداره منفی پیامد:

 اقدام به خودکشی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مدل پارادایمی پژوهش 1نمودار)
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فایاد جلکلکات و یمکارات

تقدیرگرایــی در افــکاری از قبیــل زندگی از 
پیش تعریف شــده اســت یا تالش شخصی 
نمی توانـــد تقدیر مقــدر را تغییر دهد و اینکه 
نیرویی مقتدر و خارج از دسترس بشر تقـدیر 
فـــرد را مشخص می کند. احساس تســـلیم، 
درمانـــدگی، و پـذیرش درد و... موضوعاتی 
بودند که در مصاحبه ها بیان شــد. کارستیرز 
معتقــد اســت؛ وجــود روحیه تقـــدیرگرایی 
ناشـــی از اشـاعه احســـاس ناامنیست، یعنی 
احساســی که بر هیچکــس و هیچ چیز حتی 
بــه خــود نمی توان تکیــه کــرد. بنابراین، در 
بدبختی هــا و موفقیت هــا فقــط سرنوشــت 
ســرزنش می شود یا اعتبـــار مـی یابـــد.]19[ 
اقدام کنندگان به خودکشــی خود را آدم هایی 
بدبخــت و قربانی اجتمــاع و طبیعت تعریف 
می کنند که برای پایان دادن به این سرنوشــت 
 و تقدیر شــوم راهی جز مرگ نمانده اســت.

پارسا بیست و دو ســاله می گوید: دنیا کامال 
به دو طیف ســیاه و سفید تقسیم شده، تقدیر 
انســان را از بدو تولدش نوشــته اند، چه فرقی 
می کنه کســی مثل من بیســت سال عمر کنه 
یا صد ســال وقتی نافم رو با بدبختی بریدن؛ 
یــه جایی باید بــه این زندگی شــوم پایان بدم 

سرنوشت من جز فالکت چیزی نداره.
طاهر پنجاه و یک ساله می گوید: وقتی همه 
زندگیــم تالش کــردم و به هیچ جا نرســیدم 
برام ســخته قبول کنم چیزی درون من هست 
که می تونــه سرنوشــتم رو تغییر بــده، حتی 
یک بار نشــده در یک موقعیــت پنجاه پنجاه 
از پــل زندگی عبــور کنم. وقتی به گذشــته 
فکر می کنم بیشــتر ایمان مــی ارم که من یک 
بدبخــت زاده ام. به اند.زه هزار ســال عذاب 
کشیدم حتی خودکشــی هم بخشی از تقدیر 

منه باید اتفاق بیفته.
تقدیرگرایــی شــوم در اقدام کننــدگان بــه 
خودکشــی نه بر اســاس پیامدهــای غیرقابل 
کنترل، بلکه عمـدتا برمبنـای تفسیر شخصی 
آن ها صورت می گیرد. هنگـــامی که رویداد 
ناخوشـــایندی صورت می گیرد، فرد احتماال 

واقعیت های مربوط بـه موقعیت هـای کنـونی و نیز آنچـه در موقعیت های 
مشابه در گذشته اتفاق افتـاده اسـت را در نظر نمی گیرد و سـعی مـی کنـد 
رویدادها را تبیین کند. هرگاه شــخص بر اساس این منطق به این نتیجه 
برســـد که در آینـــده قادر به کنترل این موقعیت نخواهــد بود، در آن 
صورت نشانه های درمانـــدگی بـروز خواهـد کرد و چاره ای جز پذیرش 
و تن دادن به تقدیر شوم نخواهد داشت، در این حالت دچار افسردگی، 
اضطراب و احساس تنهایی می شود و ممکن است خودکشی را به عنوان 

یک راه حل یا آخرین راه حل در نظر بگیرد. 
انگارهخودزشــتپنداری: خود زشــت پنداری یا بد شکلی 
بدن به وســیله اشتغال ذهنی درباره یک نقص جسمی تصوری یا اغراق 
شــده مشــخص می شــود و هر جنبه ای از ظاهر می توانــد نقطه تمرکز 
نگرانــی باشــد. در نتیجه اشــتغال ذهنی با ظاهر، بــه تخریب معنی دار 
کارکرد اجتماعی و شــغلی منجر می شود.]20[ در تعدادی قابل توجه از 
افراد شــرکت کننده در فرایند تحقیق، هنگام گفتگو خود را اشــخاصی 
فاقد جذابیت جســمانی و ظاهری مناسب می دیدند و اصرار داشتند که 
جامعه هم به آنان چنین نگاهی دارد. این تصور تا حدود زیادی بر روی 
کارکردهای اجتماعی آن ها تاثیر منفی گذاشته بود. آن ها بیان می کردند 
وقتی من فاقد معیارهای زیبایی هســتم کســی کمتر به من توجه می کند 
حتــی درون خانواده هم بین من و خواهران و برادرانم به واســطه ظاهرم 
تفاوت قائل بودند. این موضوع احســاس ناامیدی، ناکارآمدی، دوست 

نداشته شدن، طرد شدن و... را در شخص تقویت می کند.
سعیده سی و پنج ساله می گوید: از همون بچگی به خاطر ظاهر زشتم 
کســی با من دوســت نمی شــد حتی پدر و مادرمم هم هی تو گوشــم 
می خوندند که تو زشــتی و مایه شرمساری ما هستی، اینقدر این موضوع 
اذیتم می کرد که چند بار تو دبیرستان می خواستم خودم رو بکشم به خدا 
التماس می کردم که ظاهرم رو درست بکنه، روزه می گرفتم، دعا می کردم 
و... درست نمی شد. حتی موقعی که بزرگتر هم شدم بازهم این موضوع 
وجود داشــت کسی به من توجه نمی کنه، محبت نمی کنه، حتی نتونستم 
ازدواج کنم، آخه این چه سرنوشتیه که من دارم، افسرده ام، خسته ام و...

پارسا بیست و دو ســاله می گوید: وقتی به قد کوتاهم فکر می کنم دنیا 
رو ســرم خراب می شه آخه چطور می شــه من اینقدر بدبخت باشم که 
خدا اینم ازم بگیره، هر جا می رم برای کار، برای درس، برای هر چیزی، 
بهم می گن قدت کوتاهه برگرد. من واقعا زشتم، واقعا نمی تونم درستش 
کنم باالخره سرنوشــت شومی که مســیر زندگیم رو گرفته یا باید بسازم 

وبسوزم یا اینکه به زندگی پایان بدم...
بررســی مصاحبه ها نشان می دهد ممکن است اندام یا چهره یک فرد، 
مشکلی چندانی نداشته باشــد و یا از هنجار معمول چندان دور نباشد، 
اما فرد اقدام کننده به خودکشــی، آن قدر اضطراب و باور منفی نســبت 
بــه بدریختی ظاهر ونامناســب بودن آن را دارد که حتــی از خود متنفر 
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شده اســت به طوری که در درون وی می توان دشمنی و تنفر از خود را 
به وضوح احساس نمود. این موضوع در این افراد به یکی از فاکتورهای 

اقدام به خودکشی تبدیل می شود. 
اعتمادناپایداربهخود:اعتماد یکـی از جنبـه هـای مهـم روابـط 
میان افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی اســت به همین دلیل است که 
 امـــروزه در بـــین صاحب نظران بیشــترین توافق بر روی این اصل که 
اعتماد مولفه ای ضـروری در همـه روابـط مستمر است، وجود دارد.]21[ 
در واقـع اعتماد یک نوع مکانیسم اجتماعی است که در آن انتظـارات، 
اعمـال و رفتـار افـراد تنظـــیم و هـدایت می شود.]22[ این نوع اعتماد، 
هم از دیدگاه روانشناســی و هم از دیگاه جامعه شناســی مورد بررســی 
و تبــادل نظــر قرار گرفته اســت و می تواند بر دو وجه هــم فردی و هم 
اجتماعی مطرح باشد. وجه اجتماعی آن به اعتماد در روابط اجتماعی و 
یا اعتماد دیگران به فرد نمود می یابد. صورت دیگر آن در ســطح خرد و 
به شــکل اعتماد شخص به خود، توانایی ها و شایستگی هایش است. در 
این پژوهش و در مصاحبه با مشارکت کنندگان مشخص شد که به میزان 
بسیار زیادی احساس اعتماد دو جانبه بین فرد و جامعه از بین رفته است 
و حتی اعتماد فرد به خود نیز دچار شکنندگی بسیار زیاد است. در نتیجه 
، فــرد توان و اعتمادی در خود برای تغییر شــرایط نمی بیند. از آن جایی 
که اعتماد، پایه نظم اجتماعی شــناخته می شود و در بستر تعـــامالت و 
روابـــط اجتمـــاعی، به عنوان یک سازوکار، با ایجاد احساسات مثبت، 
تنش هـا را کـاهش داده و در ایجـاد و حفـظ نظـم، همبستگی و انسجام 
اجتماعی، نقش مهمی ایفا مـی کنـــد، وقتی با تزلزل روبه رو می شود فرد 
را در معرض آســیب های جدی قرار می دهد که در بحرانی ترین شکل 
آن می توانــد به صورت انزوا، کناره گیــری از اجتماع، نامیدی و... نمود 

یابــد و خود می تواند از عومل مهم گرایش به 
رفتارهای پرخطر همچون خودکشی باشد.

فریده بیســت و هشت ســاله می گوید:من 
کامال متوجه شــدم که در داخــل خانواده و 
دوســتانم حتی برای بی ارزشــترین کارها هم 
کسی به من اعتماد نمی کنه، ساده ترین کارها 
رو هم با من مشــورت نمی کنن، شــاید واقعا 
اینقدر گنــد زدم که جایی بــرای این اعتماد 
وجود نــداره، بــرای همینه ترجیــح می دادم 
همیشــه یه گوشــه بشــینم و هیچ حرفی نزنم 
اینجوری حداقل مسوولیت خرابه کاری ها هم 

به گردنم نمی افتاد. 
حمید رضا پنجاه و هشت ساله می گوید: یک 
روز از مدرسه اخراجم کردند به من گفتند به 
درد مدرسه و درس خوندن نمی خوری، یک 
روز از کار اخراجــم کردند گفتند؛ برای این 
شــغل مناسب نیســتی، از خانواده طرد شدم، 
هر جا رفتم به چشم یک موجود اضافه نگاهم 
می کردنــد، هر چند واقعا ســعی می کردم مثل 
دیگران باشــم ولــی انگار یه چیزی همیشــه 
کمه. خیلی سخته حتی توی خانواده ات فکر 

کنی یه موجود اضافی هستی.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با عنوان فهم زمینه های اقدام به خودکشــی در پیوند با مولفه های خودپنداره با روش کیفی صورت پذیرفته 
و در فرایند پژوهش از تئوری داده بنیاد اســتفاده شده است. داده ها با استفاده از مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه عمیق 
گردآوری شــد. بر اســاس روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری نظری و با معیار اشــباع نظری، بیســت نفر که اقدام به 
خودکشی کرده بودند در تحقیق مشارکت نمودند. در بحث قبلی، یافته های تحقیق در قالب چهار مقوله اصلی تشریح شد، 
این مقوله ها شــامل طرد شدگی اجتماعی/انزوای تحمیلی، تقدیرگرایی شــوم، انگاره خود زشت پنداری و اعتماد ناپایدار به 
خود در پاسخ به مساله تحقیق یعنی فهم زمینه های اقدام به خودکشی در پیوند با مولفه های خودپنداره تشریح شد و نهایتا این 
چهار مقوله حول محور مقوله هسته با عنوان خود پنداره منفی تقویت کننده اقدام به خودکشی تنیده شدند. در ادامه پژوهش 
همان طور که در نمودار شماره یک آمده، مدل پارادیمی فهم زمینه های اقدام به خودکشی در ارتباط با مولفه های خودپنداره 
استخراج شده است. همچنین باید اشاره کرد که مدل پارادیمی شش بخش دارد که دربرگیرنده شرایط علی، پدیده، شرایط 
زمینه ای، شــرایط مداخله گر، تعامل ها و پیامدها است. شــرایط علی به مثابه علت و مسبب خودکشی در پیوند با خودپنداره، 
دربرگیرنده طرد شدگی اجتماعی، بدکارکردی نهاد خانواده و پیوندهای ناقص اجتماعی است. بدین معنی که فرد در درون 
نهاد خانواده با نوعی از بی اعتمادی و ســرکوب رشــد می کند، همین موضوع در خانواده و اجتماع با طرد و در نهایت انزوای 
فرد همراه می شــود. این موضوع از علل اصلی شــکل گیری خود پنداره منفی در شــخص اســت که در افراطی ترین شکل 
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آن منجر به اقدام به خودکشــی می شود. این 
بخــش از نتایــج پژوهــش حاضر بــا مطالعه 
قادرزاده و پیری1393 که اقدام به خودکشــی 
را بــه مثابه امری بســترمند، نتیجــه واکنش و 
تعامالت افــراد مورد مطالعه بــه فرصت ها و 
محدویت هــای محیط فرهنگــی و اجتماعی 

می دانستند، همخوان است.
شــرایط زمینه ای در این تحقیق در برگیرنده 
رشــد در بســتر اجتماعی آنومیک است در 
تشــریح این مقوله باید اشــاره کرد که میزان، 
شــدت و دوره زمانی مقوله خودپنداره منفی 
در اقدام کنندگان به خودکشی نیز تابع شرایط 
علی اســت. در توصیف بســتر یا زمینه ذکر 
شده می توان گفت، اکثر کسانی که اقدام به 
خودکشــی کرده اند دارای یک یا چند نقطه 
عطف یا حادثه ناگوار در زندگی خود، به ویژه 
در دوران کودکی هستند که در شرایط تعاملی 
با نزدیکترین افراد آن ها اتفاق افتاده است. این 
نقطه عطف می تواند دربرگیرنده رویدادهای 
مهمی همچــون مرگ ناگهانــی یک یا چند 
نفــر از اعضای خانــواده، طــرد و تحقیر فرد 
در خانــواده و اجتماع، برهــم خوردن امنیت 
روانی-اجتماعی کودک در درون خانواده و 
اجتماع باشد. در ادامه شرایط مداخله گر برای 
فهم موضوعی ذکر می شــود، که دربرگیرنده 
شرایط ساختاری هستند، به پدیده خودکشی 
تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر 
می گذارند. آن هــا راهبردها را در درون زمینه 
خاصی سهولت می بخشند و یا آن ها را محدود 
و مقید می کنند از جمله شــرایط مداخله گری 
کــه بر روی پدیــده اثرگــذاری مهمی دارند 
ضعف نهادهای حمایتی رســمی و غیررسمی 

است نهادهای غیررسمی همچون سازمان های مردم نهاد اجتماعی است 
و نهادهای رســمی به نقد قوانین، نهادهای آموزشــی جامعه و... که از 
سوی دولت برای حمایت از شهروندان عمل می کند. حمایت این نهادها 
یا به درستی صورت نمی گیرد و یا ناقص است. در هر صورت در تشدید 

رفتار پرخطر اقدام کننده گان به خودکشی موثر است. 
در مطالعات زمینــه ای، راهبردهای عمل/تعامل، برای مدیریت، اداره، 
انتقــال دادن یا پاســخ دادن به پدیده تحت مجموعه خاصی از شــرایط 
مشاهده شــده، از سوی کنشــگران تدبیر می شــوند. برای فهم معنای 
اقــدام به خودکشــی و راهبردهای تعاملی در پیش گرفته شــده می توان 
مجموعــه ای از کنش هــا را ذکر نمود که در نهایت به خودکشــی ختم 
می گــردد. دراین جا راهبردها مقصود داشــته، هدفمند اســت و به دلیلی 
صورت می گیرد و همواره متاثر از شرایط مداخله گری هستند که حضور 
دارند. همان طور که در مقوله های اصلی تحقیق به روشنی قابل برداشت 
اســت انــزوا و گوشــه گیری، خروج از قواعــد و هنجارهای رســمی و 
غیررسمی اجتماعی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر، الکل، درگیری 
و نزاع با اطرافیان و... است. پیامد نهایی چنین موضوعی روی آوردن به 
رفتارهای پرخطر فردی و اجتماعی اســت که در افراطی ترین حالت آن 

منجر به خودکشی می شود.
سپاسگزاری: از راهنمایی های مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی 
بیمارســتان شهید محمدی تقدیر و تشــکر به عمل می آید. از همکاری 
مســوولین و کارکنان بیمارســتان پیامبر اعظم)ص( قشم، جهت اجرای 
طرح پژوهشــی و همچنین بیماران گرامی جهت مشارکت در پژوهش، 

تقدیر و تشکر به عمل می آید.
محدودیتها: از جمله محدودیت های پژوهش حاضر فقدان فضای 
کافی در بخش های بیمارستان برای انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و در 
نتیجه تمایل نداشتن همه بیماران اقدام کننده به خودکشی به شرکت در 
پژوهش بــود و فقط بیماران مراجعه کننده به واحد مددکاری اجتماعی 

امکان شرکت در پژوهش را داشتند.
پیشنهادها: از جمله پیشــنهادهای برگرفته از پژوهش حاضر انجام 
پژوهش های کمی و کیفی بیشتر در زمینه خودپنداره در جهت شناخت 
عوامل موثر بر آن و پیامدهای ناشی از این موضوع. لزوم توجه به مفهوم 
خودپنداره در سطوح مختلف پیشــگیری از آسیب های اجتماعی و در 
مکان هــای جامعه پذیری افراد در جامعه. لزوم توجه سیاســت گزاران و 
تصمیم گیران اجتماعی به شــرایط علی و زمینه ای از جمله مشــکالت 
موجود در نهاد خانواده، مدرســه و جامعه. لزوم توجه سیاســت گزاران و 
تصمیم گیران اجتماعی به ضعف نهادهای حمایتی رســمی و غیررسمی 

برای انجام مداخله های موثر.
تضادمنافع: نویسندگان مقاله پژوهشی حاضر تضاد منافع ندارند. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

 

مقوالت فرعی و مقوالت اصلی فهم زمینه های    )1(جدول
 اقدام به خودکشی در ارتباط با مولفه های خودپنداره

مقوله   ردیف/// مقوالت فرعی/// مقوالت اصلی)قضایا(///
 ای یا محوری هسته 

تفاوتی والدین، خیانت اطرافیان،  گسست از خانواده، بی   ///1
، فرار از اجتماع، طرد همیشگیشکنجه جسمی، قهر و آشتی 

شدگی اجتماعی، دروغگویی، حسادت، طالق، خشونت 
طرد شدگی   ///کالمی، پنهان کاری، توهم توطئه

خود پنداره منفی تقویت کننده   اجتماعی/انزوای تحمیلی///
 اقدام به خودکشی 

آسمانی، قهر خدا، تقدیر کور، بدشانسی، چشم  /// بالی 2
، درمانـدگی، و  شدگی  احساس تسـلیماختیاری، شور، بی 
های نامرئی، تاثیرکائنات/// تقدیرگرایی  درد، دست پـذیرش 

 خود پنداره منفی تقویت کننده اقدام به خودکشی  شوم///
/// بدفرمی جسمی، خلقت ناقص، سیمای نکره، خودپست  3

پایین///  بینی، اعتماد به نفس نگری، نقص اندامی، خودکم 
خود پنداره منفی تقویت کننده   انگاره خود زشت پنداری///

 اقدام به خودکشی 
  نکردن پذیری ، ایفاینلیت وواعتمادی اطرافیان، مس/// ، بی 4

نقش موثر اجتماعی، پایگاه اجتماعی پایین، فاصله خود 
خود پنداره   واقعی و خود آرمانی/// اعتماد ناپایدار به خود///

 منفی تقویت کننده اقدام به خودکشی 

 پیوندهای ناقص اجتماعی ، بدکارکردی نهاد خانواده  اجتماعی،  شدگی طرد شرایط علی:

رشد در  ای:شرایط زمینه 
 بستر اجتماعی آنومیک 

ضعف ، گرشرایط مداخله
نهادهای حمایتی رسمی و  

  تقویتخود پنداره منفی  غیررسمی 
اقدام به خودکشی  کننده  

گیری، تخطی از قواعد و هنجارهای رسمی و غیررسمی اجتماعی راهبردها: انزوا و گوشه   
،  خودپنداره منفی پیامد:

 اقدام به خودکشی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مدل پارادایمی پژوهش 1نمودار)
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