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خالصه
مقدمه :بررسی جامع انگیزه های اقدام به خودکشی در گروههای سنی متفاوت عاملی مؤثر در تدوین اقدامات پیشگیرانه و لحاا
رویکردهای درمانی اثربخش است .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیستهی اقدام باه خودکشای در داناشآماوزا
دختر  81- 81ساله شهرستا خمینیشهر بود.
مواد و روش ها :این پژوهش ،کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد که با روش هدفمند از بین دخترا  81- 81ساله باا سااب ه
اقدام به خودکشی در سال  8317بر اساس اطالعات مرکز بهداشت شهرستا خمینیشهر که برابر با  33نفر بوده است ،هفده نفر
بر اساس حد اشباع انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات ،مصاحبه نیمه ساختاریافته بود .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش
هفت مرحلهای کالیزی استفاده شد.
یافتهها :از مصاحبهها  261کد 73 ،مفهوم و  81م وله در سه عنوا هستهای فردیت ع یم مانده (فشار روانی ،ناکامی شخصای،
تنشهای فرآ یند بلوغ و گسست دینی) ،عامل فشار ساختاری (شکاف نسلی ،نیاز به توجه ،سبک زندگی و فشار اقتصادی) و عامل
طرد اجتماعی (از دست داد سرمایه اجتماعی ،فشار اجتماعی ،فشار مجازی و ضعف در مهارت ارتباطی) به دست آمد.
نتیجهگیری :این نتیجه حاصل میشود که نوجوانی دورا هویت یابی در کنار همساال  ،والدی ن و سیستم آموزشی بویژه معلّما
و فضای مجازی است .بنابراین متخصصین باید در راستای افزایش آگاهی به خانوادهها و مدارس و سیستم قانو گذاری در جهت
لزوم نظارت بر فضای مجازی و افزایش سواد رسانه ای ملزومات الزم را بیندیشند .تا از این طریق اصاول اساسای در پیشاگیری از
خودکشی نوجوانا تدوین و عوامل زمینهساز رفع و یا تعدیل شوند.
واژههای کلیدی :تجربه زیسته ،اقدام به خودکشی ،دانشآموزا دختر ،شهرستا خمینیشهر

 - 9کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر ،اصفهان ،ایران.
 - 2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)
پست الکترونیکی ،gorji@iaukhsh.ac.ir :تلفن31999213195 :

طاهره ربیعی و همکار

تجربهی زیسته اقدام به خودکشی در دختران

مختلف از  3 /7تا  17 /8و نرخ خودکشی از  3 /87تاا  87 /7در

مقدمه

هر صد هزار نفر متغیر بوده است ] .[2

خودکشای ( ) suicideب اه عناوا یااک مشاکل بهداشاات
عمومی قابل پیشگیری به معنای تالش عمدی جهات کشاتن

پدیده خودکشای در افاراد باه ویاژه در نوجواناا  ،یااک

خود و اتماام زنادگی اسات ]  .[8خودکشای در پیوساتاری از

مشاکل مهام بهداشت جهانی محسوب میگردد .به طوری که

حالت خفیف (افکار خودکشی) تا حاالت شادید (خاودآزای و

از دهه  8163باه بعاد با افزایش سریع روند اقدام به خودکشی

اقدام به خودکشی) در نوسا است ،ولی اصوالً حالات خفیاف

در نوجوانا  ،طراحای مطالعاات و بررسیه ای جدید و جدی را

خودکشی بر حالت شدید م دم است .بر اساس گزارشهاا هار

طلب نموده است  .در این راستا ،دستیابی به انگیزهها و دالیل

ساله نزدیک به یک میلیو نفر در جها خودکشی میکنند و

اصلی در بروز این رفتار از اولو یتهای آسیبشناسی محساوب

نزدیک به  %8 /4از مرگ و میر انسا ها به دلیل خودکشی رخ

می گردد .مروری بر نتایج و گزارشات مطالعات گذشاته نشاا

میدهد ]  .[8،1در شصت و ششمین نشست بهداشت جهاانی

می دهاد نوجاوانی ماای توانااد دورهای بحرانای بارای شاروع

در ماه مه ساال  ،1383اولاین برناماه روا درماانی ساازما

رفتارهای صدمه به خود به حسااب آیااد ] .[6پاژوهشهاای

بهداشت جهانی به تصویب رسید .پیش گیری از خودکشای باه

انجام شاده در جهت شناساایی عوامال پایشبیناایکننااده

عنوا بخش جدایی ناپذیر از این طرح بود که باه موجاب آ

پدیاده خودکشای در کشاور ایرا  ،نشا دادها ند که نوجاوا

کاهش میزا خودکشی در کشورها باه میازا  %83تاا ساال

بود از جمله متغیرهاایی اساات کااه بااه صاورت مسات ل

 1313هدف گذاری شد .میاانگین سااالنه جهاانی خودکشای

می تواند پیش بینای کنناده اقدام به خودکشی باشد ]  .[7ایان

 88 /4در هر  833333جمعیت (  82بارای ماردا و  1بارای

پدیده می تواند نتاایج متفااوتی نظیار ناااتوانی و معلولیاات،

زنا ) است .با این حال ،از آنجاا کا ه خودکشای یاک مسائله

افازایش هز یناه درماا در ایان افاراد و همچناین بار جااای

حساس و در برخی از کشورها غیرقاانونی اسات ،باه احتماال

گذاشاتن آثار سوء روا شناختی برای بازماندگا را در ساطح

بسیار زیاد کمتر از حد واقعی گزارش میشاود .در بسایاری از

جامعه به همراه داشاته باشاد ]  .[1ایان در حاالی اسات کاه

کشورها ،بیشترین میزا خودکشی در جوانا اتفاق میافتاد و

کماکا این سؤال که چرا برخای از مردم خودکشی یا اقدام به

خودکشی در سطح دومین علت اصلی مرگ و میار در سانین

خودکشی می کنند در علوم رفتااری و علاوم پزشکی ،بیپاسخ

 82تا  11سال است ]  .[3همچنین ضر یب شیوع خودکشی در

مانده است .بنا براین ،پاژوهشهاای گساترده در اکثر کشورها

نوجوانا باالی پانزده سال  %2 /82طی یک سال برآورد شده

به دلیال تغییارات عماده در ماوارد رخااداد ،تاثثیر عواماال

است ] .[1

متعدد در رخداد و پیامد ناشی از خودکشی و از ساویی اثارات

آمار خودکشی در ایرا به نسبت جها  ،میزا کمتاری را

ناشاای از اجارای برنامااهها ای پیشاااگیری در سیسااتمه اای

نشا میدهد؛ به طوری که این رقم در ایرا حدود پنج نفر به

بهداشااتی و اجتماااعی کشاورها ،کماکاا از ارزش علماای و

ازای هر صد هزار نفر بوده است .مطابق اعالم ساازما پزشاک

اجرائی قابل اهمیتی برخاوردار اسات  .در این راستا  Delamو

قانونی کشور در سال  8316مجموع تلفات خودکشیها 4616

 [1 ] Bazrafshanدر پژوهش خود نشا دادند که پنج طب ه

نفر بوده که نسبت به سال  8312افزایش  %2را نشا میدهد.

برهم خورد رابطه عااطفی ،درگیاری باا خاانواده ،فروپاشای

از بین خودکشیهای منجر به فاوت  3161ماورد مرباوب باه

ساااختار خااانواده ،مشااکالت رواناای و اسااتفاده از روشهااای

مردا و  8364مورد مربوب به زنا بوده اسات ]  . [4گازارش

م ابله ای ناکارآمد از دالیل اصالی در اقادام باه خودکشای در

مربوب به روند خودکشی در ایارا از ساال  1331تاا 1381

نوجوانا شهرستا الرستا بوده است Golchin .و همکاارا

نشا میدهد ک ه طی این دوره ،اقدام به خودکشی از  33 /2به

]  [2ناکامی ،سستی و بیهدفی ،ازدواجهای اجباری ،فشاارهای

 44 /1و نرخ خودکشی از  8 /76به  1 /13در هار صادهزار نفار

روانی ،متفاوت بود دانشگاه با انتظارات پیشین دانشجویا را

افزایش یافته است .نرخ اقادام باه خودکشای در اساتا هاای

به عنوا «شارای علای» ،فشاارهای اقتصاادی  -اجتمااعی و
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گسستهای خانوادگی را به عنوا «شرای زمینهای» و شکاف

بوده است و سایر عوامل کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .بیشتر

نسلی ،گسست دینی ،نابرابری جنسیتی و نیاز به توجاه را باه

یافتههای پژوهشی در زمینه خودکشی برای گروه بزرگساال و

عنوا « عوامل مداخلهگر» در اقدام دانشجویا باه خودکشای

باه صاورت کمیاای گازارش شااده اسات ،در حااالی کاه افااراد

تعیین کردند .همچنین Moon ،و همکاارا ]  ، [83در زمیناه

اقدام کننده به رفتار خودکشی الزامااً مشاکالت روا شاناختی

شناسایی عوامل خطر مهم بروز رفتاار خودکشای باه ماواردی

نداشته و گاه تحت شرایطی باه جاز مشاکالت روا شاناختی

همچو ناامیدی ،اضطراب مدرسه ،استرس و قربانیا قلادری

همچو عوامل فرهنگی ،اجتمااعی ،اقتصاادی و  ...دسات باه

اشاره کرده اند .در مطالعه  Bračičو همکارا ]  [1نیاز نشاا

خودکشی میزنند .نکته قابل توجه دیگر تک بعدی بود سایر

داده شد که ایدههای خودکشی در بیشتر دخترا نوجوانا باا

مطالعات کیفی در زمینه خودکشی است ،به نحوی که برخای

احساس افسردگی همراه بوده است ،افکار و اقدام به خودکشای

مطالعات صرفاً باا تثکیاد بار بافات خاانوادگی ]  ،[87عوامال

با سطوح باالتر تنهایی ،شکایات بهداشاتی ،قربانیاا قلادری،

اجتمااعی ]  [81و یاا ساایر عواماال انجاام شادهاناد و کمتاار

احساس تنهایی و افسردگی همراه بوده است .در ایان مطالعاه

رویکردی کلی نگر باه مسائله انگیازههاا در خودکشای گاروه

افسردگی و احساس تنهایی مهمترین پایشبینایکننادههاای

نوجوانااا وجااود داشااته اساات .بنااابراین ،ضااروری اساات در

رفتار خودکشی در نوجوانا ذکر شدهاند ،در حالی که حمایت

شهرستا هایی که کمتر مورد توجاه قارار گرفتاهاناد و حتای

خاانواده باه عناوا یاک عاماال محااف عمال مایک ارد .در

مطالعا ت رسمی از میزا شیوع خودکشی در آ نا نیاز وجاود

پااژوهش  Millerو همکااارا ]  [88نشااا داده شااد حمایاات

ندارد مورد بحث و بررسی قرار بگیرند تا تفاوتهای فرهنگای،

مدرسه نسبت به حمایت دوستا در راستای فهام تفکارات و

اجتماعی و بعضاً انگیزه های متفاوت در م ایساه باا شاهرهای

رفتارهای خودکشی حائز اهمیات بیشاتری مای باشاد .نتاایج

بزرگی همچو اصافها  ،تهارا  ،ایاالم و  ...مشاخ

گردناد.

مطالعه  Yenو همکارا ]  [81بر روی نوجوانا بستری شده

هدف از پژوهش حاضار ،بررسای تجرباه زیساته ی اقادام باه

در بخش روا به علت خودکشی ،نشانگر اثرات مخرب تخطئه

خودکشی در داناش آماوزا دختار  81- 81سااله شهرساتا

از ساوی دوسااتا اساات [83 ] Yang .اشاااره کاارد از جملااه

خمینی شهر می باشد.

مهم ترین عوامل پیشبینایکنناده باروز رفتاار خودکشای در
دخترا کره ای تحت عنوا "میل باه اسات الل و فردگرایای"و

مواد و روشها

"گریز از بدنامی اجتماعی" به عنوا عوامل فرهنگای معرفای

این پژوهش به روش کیفای و باا رویکارد پدیدارشناسای

ماایگااردد Smischney .و همکااارا ]  ،[84و  Fortuneو

انجام شد .جامعه آماری پاژوهش شاامل کلیاه داناشآماوزا

 [82 ] Hawtonدر پژوهشهای خود نشاا دادناد اقادام باه

دختر  81- 81سال ،شهرستا خمینی شهر بود که در فاصاله

خودکشی در دورا بلوغ ،در مردا همجنسگرا و دو جنسگرا

زمانی دی ماه  8316تا دی مااه  8317اقادام باه خودکشای

نسبت باه همتایاا دگارجنسگارا و زناا بیشاتر اسات .در

نموده بودند و روش نمونهگیری مبتنی بار هادف باود .بارای

پژوهش  Mehrabiو  [86] Sheikhdaraniنشا داده شد که

انتخاب نمونه ه ا پژوهشگر ،باا همکااری آماوزش و پارورش و

رضاایت از زناادگی ،شادت اتفاااق ناراحااتکنناااده ،سااااب ه

شبکه بهداشت و درما شهرستا خمینیشهر ،لیست اساامی

خاانوادگی خودکشای ،داشااتن دوساات پساار ،تحصاایالت

اقدام ک نندگا به خودکشی را دریافت نمود .سپس ،با مراجعاه

ماادر و بیماااری رواناای مااادر پیش بینی کنندههاای قاوی

به مدارس مورد نظر و پس از توضیح هدف پژوهش ،اقادام باه

برای بروز رفتار خودکشی در دخترا نوجوا هستند.

جذب مشارکت کنندگا با همکاری مشاور و مادیرا مادارس

یافته های فو ق بیانگر اهمیت رفتاار خودکشای باه جهات

شد .در این مطالعه روش جمعآوری اطالعات مصااحبه نیماه

اثرات سوء روا شناختی و اجتماعی در سطح کال اسات .اماا

سااختاریافته بود .در این گونه موارد مصاحبهها با یک ساؤال

نکته قابلتوجه ،تثکید پژوهشگرا بر عوامل مؤثر روا شناختی

کلی شروع مای شاود و ساپس باا تاداوم مصاااحبه ،ساؤاالت
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اختصاصااایتاار بااار اسااااس برآینااد مصاااحبهه اای اولیااه و

به پژوهش تغییری در طب ات و خصوصیات آنها رخ نداد ،ادامه

درو مایه هاای اصالی در جهات اهداف پژوهش ادامه مییابد.

یافت .مدت زما مصاحبهها  43تا  13دقی اه بااود .بااا هار

در این پاژوهش مصاااحبه بااا برقااراری ارتبااب صامیمی و

مشارکت کننده یک جلسه مصاحبه انجام شد .معیارهای ورود

توضیح هدف از پژوهش برای مشاارکتکننادگا آغاز شد و با

باه مطالعااه شااامل  :تمایال داوطلباناااه جهااات شااارکت در

سؤال کلی و باز "اگر بخواهید یک روز زناادگیتااا را شارح

پاژوهش ،رضایت آگاهانه جهت شارکت در فرایناد پاژوهش،

دهید ،چگونه میگوییاد؟" اداماه یافات و تادریجاً بار مساائل

دامناه سانی  81- 81ساال و تثیید اقدام به خودکشی توس

خاص متمرکز میش د .مح ق در صورت نیاز از سؤاالت کاوشی

والاادین و مشاااورین مدرسااه بااود .در صااورت عاادم تمایاال

مانند "می توانید بیشتر توضیح دهید؟" یا "میتوانیاد مثااا لی

مشارکت ک نندگا و یا والادین نوجواناا جهات مشاارکت در

بزنیاد؟" جهت جمعآوری اطال عات عمیقتر اسااتفاده نمااود.

پژوهش مشارکت ک نندگا از مطالعاه خاارج مایشا دند .ایان

باا اداماه روناد مصاحبه ،پژوهشگر هر چند وقت یک باار باه

مطالعه به شیوه تحلیال محتاوای کیفای و باه روش کالیازی

جمعبنادی ساخنا مشارکتکننده میپرداخت تا ضمن نشا

انجام شد .در این دیدگاه طب ات کدگذاری شده مست یماً و به

داد میزا توجه خاود به مشارکتکنناده ،وی را بااه بیااا

صاورت است رائی از اطالعاات خاام بیارو کشایده مایشاود

مباحاث بیشاتر تشاویق کنااد .شاکل و ترتیاب ساؤاالت باا

بادو آ کاه دساتهبندیه ای قبلی و یا دیدگاههای نظری به

پیشارفت پاژوهش و در مراحال مختلف تا حدودی متفاوت و

آ قالب شود .تحلیل دادهها براسااس روش هفات مرحلاهای

پژوهشااااگر در واکاااانش بااااه پاسااااخهااااای متفااااوت

کالیزی گام به گام بدین صورت انجام شد که در مرحلاه اول،

مشارکت کنندگا انعطاف پ ذیر بود .در پایا هاار مصاااحبه،

مطالب اصلی هر مصاحبه استخراج و به هما صاورت (زباا

مصاحبه گر از مشارکتکنندهه ا خواسات تاا در مااورد سااایر

شرکتکنندگا ) نوشته شد .در مرحله دوم ،مطالب مرور شده

مساائل مهمی که در طول مصاحبه به آ اشاره نشده اسات،

و عبارات مهم متن استخراج گردید .مرحله سوم ،معانی فرموله

صاحبت کنناد .مدت زماا احتماالی مصااحبه از قبال بااه

شدند و در نهایت حدود  261کد استخراج گردید؛ در مرحلاه

مشاارکت کننادگا اطاالع داده میش د .زما و مکاا انجاام

چهارم ،معانی فرمول بندی شده باه صاورت دساتههاایی هام

مصاحبه بعد از تکمیل فارم رعااایت و توافاق مصااحبهگار و

مفهوم ،سازماندهی گردیده و برای تشکیل دستههای بزرگتار

شرکتکننده از نظ ر زماا انجاام مصااحبه تعیاین میش د .در

و اصلی تر با موضوعات خاص دستههای جزئای در هام ادغاام

هنگام مصاحبه جهت باال بارد دقات جماعآوری اطالعاات،

گردید که تعداد  73کد مفهوم و  81م وله مشخ

گردیاد و

با رضایت مشارکتکنندگا  ،از یادداشتبرداری و ضاب صادا

در مرحله پنجم و ششم با تلفیاق نتاایج ،توصایف جاامعی از

اساتفاده مای ش د .پژوهشگر پس از هر مصاحبه همانناد یاک

موضوع بدست آمد و اقدام باه دساته بنادی علال خودکشای

ناظر خارجی ،چندین بار مصاحبههای ضب شده را باا دقات

دخترا در سه عامل فردیت ع یم مانده (درو فاردی) ،فشاار

گوش میداد و نکات را یادداشت میکرد .سپس ن ااب ضاعف

ساختاری و ت ابالت بیننسلی خانوادگی ،طرد و احساس به دام

نموده و مواردی که میبایست در

افتادگی اجتماعی شد .در مرحله هفتم ،پژوهشگر جهت موثاق

مصاحبه هاای بعادی لحا شود را در ذهان مارور مایکاارد.

و معتبر نمود مطا لب به توصیف اصلی شرکتکنندگا رجوع

راحتای مشارکت کننده ه ا ،وجود مکاانی آرام و خلاوت جهات

نمود و نظر آنا را در ارتباب با پدیدههای پژوهش جویا شده و

انجام مصااحبه ها مدنظر بود .در این مطالعه نموناهگیاری تاا

در صورت ابهام ،فرایند استخراج یافتهها مرور گردید تا مح ق

رسید به سطح اشباع اطالعات یعنی تا زمانی کاه طب ااات

و شرکت کنندگا به یک اجماع نهایی دست یابند و باه ایان

باه دسات آماده هایچ تغییااری نداشات و خصوصایات هار

صورت روایی نهاایی کساب شاد .کدگاذاری توسا ممیازا

و قاوت مصااحبه را مشخ

طب ه به طور کامال مشاخ

سالمت جامعه

صاحبنظر در پژوهشهای کیفی انجام گردید.

شاد و باا ورود اطالعات جدید
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تجربهی زیسته اقدام به خودکشی در دختران
جدول  - 1مشخصات فردی و اجتماعی اقدامکنندگان به خودکشی در دانش آموزان دختر  11- 11ساله شهرستان خمینیشهر
ردیف

نام

سن

پایه تحصیلی

تعداد دفعات خودکشی

روش اقدام به خودکشی

9

صبا

91

هشتم

 2بار

قرص مسکن

2

ترانه

91

هشتم

 9بار

قرص مسکن وخواب آور

9

زهرا

91

هشتم

 2بار

قرص مسکن

1

رومینا

91

هشتم

 2بار

قرص مسکن

5

ترنم

95

نهم

 9بار

قرص مسکن

1

لیال

95

نهم

 9بار

قرص مسکن

1

نگین

95

نهم

 9بار

قرص ترامادول ومتادون

1

تینا

95

نهم

 2بار

قرص آلپرازوالم

1

محدثه

91

دهم

 9بار

قرص مسکن

93

سیما

91

دهم

 9بار

قرص مسکن وضدبارداری

99

غزل

91

دهم

 2بار

قرص مسکن

92

افسون

91

دهم

 9بار

قرص مسکن

99

آرزو

91

یازدهم

 9بار

قرص مسکن

91

مینا

91

یازدهم

 9بار

قرص مسکن و انسولین

95

سحر

91

دوازدهم

 2بار

قرص مسکن

91

رویا

91

دوازدهم

 2بار

قرص مسکن

91

آناهیتا

91

دوازدهم

 9بار

قرص متفورمین

خودکشی بودند ،استخراج گردید .براساس جدول  ،1در مرحله

یافتهها
تعداد  87نفار از نوجواناا دختار  81- 81ساال در ایان

بعد ،مفاهیم مشابه و نزدیک به هم از نظر معنایی در قالب 81

پژوهش مشارکت داشتند .میانگین و انحراف معیار سنی آنهاا

م وله عمده طب اه بنادی شاد ند کاه در اداماه باا ارجااع باه

 82 /76 ±8 /88سال بود .در مرحله کدگذاری 73 ،کد مفهوم

گفتههای مشارکتکنن دگا تشریح خواهند شد.

که بیانگر درک و تفسیر مشارکتکنندگا در تح یق از پدیده
جدول  - 1کدهای اولیه و مقوله های محوری اقدام به خودکشی در دانش آموزان دختر  11- 11ساله شهرستان خمینیشهر
مقوله اصلی

کدهای اولیه

مقولههای عمده

احساس دلتنگی و غمگینی ،فقدان عالقه و لذت ،عالقه به تنهایی ،کندی روانی حرکتی ،عدمتمرکز،
فشار روانی

بیقراری ،فقدان انرژی ،اعتماد به نفس پایین ،ناامیدی ،کمارزشی ،احساس گناه ،فقدان برنامهریزی،
بی حوصلگی ،احساس حقارت ،اضطراب ،انزوا ،سوگ ،نوسان خلق ،نگرش منفی به درمان ،پرخاشگری

فردیت عقیم مانده

ناکامی شخصی

(درونفردی)
تنش های فرایند بلوغ
گسست دینی

شکست عشقی ،افت عملکرد تحصیلی
مشکالت خواب ،تغییر اشتها و وزن ،زشتی اندام در بلوغ  ،سردرد و دل درد شدید در وقت پریود  ،زود
پریود شدن
کم رنگ شدن باورهای مذهبی  ،عدم بخشش خدا  ،اهمیت ندادن به نماز
روابط سرد خانوادگی ،تعصبات سنتی و قدیمی والدین  ،طرز فکر غلط مادر ،پایین بودن نگرش خانواده در

شکاف نسلی

مورد جایگاه زن  ،حق نظر نداشتن  ،باورهای غلط نسبت به زنان ،محدودیت در دوستی ،دید بد خانواده به
داروی افسردگی  ،محدودیت دختران

فشار ساختاری و تقابالت
بیننسلی خانوادگی

نیاز به توجه
سبک زندگی

سالمت جامعه

آزار جسمی ،آزار روحی ،سوءاستفاده جنسی ،دعوای والدین
طالق والدین ،اعتیاد والدین و یا سایر اعضای خانواده ،اختالالت روانی در والدین یا سایر اعضا ،سبک
فرزندپروری ،سابقه اقدام به خودکشی در والدین یا سایر اعضا  ،پدر یا مادر ساالری  ،همهکاره بودن خواهر
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فشار اقتصادی

طرد و احساس به دام افتادگی

طاهره ربیعی و همکار
فقر و بی توجهی به نیازهای اقتصادی ،دغدغه های مالی برای امور کامالً ضروری و ابتدایی  ،کمک مالی
کمیته امداد

از دست دادن سرمایه

برچسب خوردن در گروه همساالن ،طرد از مشارکت گروهی ،ضعف در روابط بین فردی ،تحقیر،

اجتماعی

بیعدالتی  ،طرفداری مادر از برادر  ،خیانت دوست پسر  ،مسخره شدن توسط معلم  ،نمره ناحق

فشار اجتماعی

همانندسازی با دوستان ،مکالمه های ناامیدکننده ،ازدواج اجباری  ،گروه خودزنی  ،تهمت پدر
تلقین نامیدی و تحریک خودکشی ،منبع اطالعات ی و گزارش های موفق خودکشی در فضای مجازی به

اجتماعی
فشار مجازی

دلیل مشکالتی شبیه به خودم  ،الگوگیری در فضای مجازی و آهنگهای رپ و جاز ،فیلم و سریالهای با
مضمون خودکشی
ضعف در حل مسائل بینفردی و نداشتن دوست صمیمی

ضعف در مهارت ارتباطی

عنوا کرد که:

بر اساس یافته های جدول  ،1عامل فردیات ع ایم ماناده

این قدر مشکالت و بدبختی هاای زنادگیام زیااد باوده و

(درو فردی) :شامل فشار روانی ،ناکامی شخصای ،تانشهاای

هست که خود خدا هم نمیداند چگوناه ت ادیر ماا را نوشاته

فرایند بلوغ و گسست دینی می باشد.
زندگی در جوامع امروزی ،خواهی نخاواهی فشاار روانای را

است ،برای همین وقتی حالم خوب نباشد قلیا مایکشام ،از

به همراه دارد .فشار روانی به دنبال تحریک درونی (شاناختی،

قلیا کشید خوشم میآید چو آرامم میکند و بارای یاک

عاطفی و زیستی ) یا بیرونای (محیطای) باه وجاود مایآیاد.

مدت کوتاه غصههایم را فراموش میکنم ،در آ لحظه دیگر نه

احساس تنش روی اعضای بد یا نیروی ذهنی تثثیر گذاشته و

استرسی دارم و نه غصه میخورم.

تعادل آ را برهم میزند .استرس ،اضطراب ،ناراحتی و مشغلۀ

بر اساس یافته هاای جادول  ،1عامال فشاار سااختاری و

فکری و روانی و یا حتی تغییرات زیستی و جسمی در فرایناد

ت ابالت بین نسلی خانوادگی :شامل شکاف نسلی ،نیاز به توجه،

بلوغ مواردی تنش زا هستند که ذهن و فکر نوجواناا را بارای

سبک زندگی و فشار اقتصادی می باشد.

فرار و رهایی از فشارها به سمت خودکشی ترغیب میکنند .در

گسست خانوادگی ،بر اختالل رابطه در بین اعضای خانواده

واقع ،انسا به دنبال موف یت و کامیابی است و معموالً زماانی

داللت دارد که در قالب اختالفات و درگیاریهاای خاانوادگی

که با ناکامی روبهرو شود ،عصبانی و غمگین میشود و با دید

نمود پیدا میکند .در چنین شارایطی ،اعضاای خاانواده درک

نخستین نشانههای شکست و ناکامی دست از کار میکشد .در

درستی از خواسته ها و نیازهای هما دیگر نداشاته و باه جاای

حالی که ،پایداری و پشتکار ،شکست و ناکامی را محو مینماید

اقناع و گفتگو از زور ،تهدیاد و خشاونت در روابا اجتمااعی

و افراد موفق به راحتی (البته با آگاهی) تصمیم میگیرند و در

استفاده می کنند و فرد مساتعد رفتارهاای انحرافای همچاو

تجدید نظرهایشا هوشیار هستند و درنگ میکنند .ولی افراد

خودکشی میشود ،چو توا م اب له با این حجم از بیثباتی و

ناموفق در تصمیمگیری کند عم ل کرده و باه طاور پیااپی در

بالتکلیفی را ندارد .وجود یا احساس شکاف و تفاوتهای نسلی

تصمیم ه ای خود تجدیدنظر می نمایند .ایان تزلازل و سسات

میا والدین و فرزندا و باویژه احسااس تبعای

و ناابرابری

عنصری در افراد اغلب به بنیادهای اعت ادی هار فارد مرباوب

جنسیتی توس دخترا در م ایسه با پسارا و برادرانشاا از

می شود .متثسفانه سستی اعت ادات و پایبنادیهاای دینای در

سوی والدین و خانوادهها و شعلهور شد نیاز به توجه ،حمایت

برخی از نوجوانا به عنوا مهمترین منبع الهامبخش معناا و

و اعمال عاطفۀ مثبت از طرف خانواده و اطرافیا در ایشا که

تعهدات و یک چارچوب ادغام اجتماعی عمده ،هرگونه پناهگاه

معموال ً با بیتفاوتی و سرکوب مواجاه مایشاون د ،باه عناوا

اعت ادی و عملی را بارای محافظات از ایشاا خنثای کارده و

عوامل تشویق کنندة اقدام به خودکشی عمل میکن د .در واقاع

گسست های دینی ،این افراد را با شتاب بیشتری به سوی یک

افرادی که قادر باه هضام و تحلیال شارای موجاود ،تحمال

اقدام هولناک پیش میبرند که خود از بزرگترین آسایبهاای

فشارهای روانی و ناکامیهای تجرباهشا ده نیساتند ،اقادام باه

روحی و جسمی محسوب میشود .مشاارکتکنناده شاماره 2

خودکشی را به عنوا یک پاسخ یا انتخااب فاردی باه جاای

سالمت جامعه

15

دوره چهاردهم ،شماره  ،2تابستان 9911

طاهره ربیعی و همکار

تجربهی زیسته اقدام به خودکشی در دختران

انتخاب های محتمل دیگر مانند صبر یا تالش در جهت تغییار

عامل طرد و احساس به دام افتادگی اجتمااعی :شاامل از

ناخوشایند) در نظر میگیرند .از سوی دیگار ،در کناار

دست داد سرمایه اجتماعی ،فشار اجتماعی ،فشار مجاازی و

شرای

ضعف در مهارت ارتباطی می باشد.

تفاوت های نسلی و شکاف باین نسال جدیاد و قادیم ،فشاار
اقتصادی نیز از مشکالت بسیار مهم و ملموس اکثر مردم بویژه

الزام های جامعاه ،خواساته و امیاال نوجواناا  ،همچناین

طب ۀ متوس به پایین ایرا است کاه آنهاا را باه شادت آزار

خواسته ه ا و انتظاارات اطرافیاا ممکان اسات فشاارهایی بار

می دهد و همین احس اس ف ر و ناکامی نوجوا در جهات رفاع

نو جوانا ایجاد کند .فشارهایی که باعاث مایشاود نوجواناا

نیازهایش عاملی مؤثر در احساس منفی و سارخوردگی اسات

امیدی برای آیندة خاود نداشاته باشاند .اگار امکانااتی بارای

که خاود انگیازه خودکشای در نوجاوا بحارا زده را ت ویات

برآورده شد خواسته های نوجوانا وجود نداشته باشد ،افاراد

می کند .بنابراین وقتی تصور انسا ها از شرای اجتماعی تغییر

توانایی غلبه بر اینگونه فشارها را ندارناد .فشاارهای ناشای از
نامطلوب خاانواده ،نداشاتن امیاد باه آیناده و انتظاار

کند و احساس بیثب اتی اقتصادی و اجتماعی نمایناد ،شارای

شرای

روحی و روانی یک جامعه مختال مایشاود و باعاث افازایش

متعااار ض و متفاااوت از نوجوانااا زمینااهای باارای اقاادام بااه

انحرافاتی چو خودکشی در جامعه خواهد شد .در این شرای

خودکشی نوجوانا محسوب خواهد شد .اقدام به خودکشی در

نابساما  ،بحرا های روحی نیز اضافه شده و نیاز باه توجاه و

این مرحله باعث می ش ود که تصاور دیگارا نسابت باه فارد

احترام در اعضا تثمین نمیشود .انسا ها به ویژه نوجوانا  ،نیاز

خودکشی کننده مخدوش شود و وی طارد گاردد  .شااید ایان

به محبت و توجه دیگرا دارند به طوری که عادم توجاه باه

طردشدگی به خااطر مخالفات جامعاه باا خودکشای و عادم

نوجوانا و خواستههای آنها سبب میشود از ابراز احساس خود

پذیرش این پدیده باشد که موجب میشود تصور ذهنی مردم

عاجز بمانند و توانایی رویارویی با مشکالت را نداشته باشند .در

به این افراد منفی شده و در صورت ناموفق بود خودکشای و

چنااین حااالتی کااه یااک فاارد احساااس اناازوا ،باایکساای و

زنده ماند فرد ،حضورشا در جامعه و پذیرش آنها را توس

فراموشش دگی ع می ی دارد و رابطۀ او با اطرافیا بویژه آنها که

دیگرا بسیار دشوار میساازد .فعالیات افاراد در عرصاههاای

برای فرد نوجوا مهم هستند و از ایشا انتظار محبت و توجه

اجتماعی منوب به پذیرش آنهاا از ساوی دیگارا  ،خاانواده و

دارن د ،به حداقل میرسد ،گفتگو و مفاهماه دشاوار و نااممکن

اجتماع است ،طرد هنگامی اتفاق میافتد که افراد در اثر عادم

می شود ،فرد سکوتی دردناک را تجرباه مایکناد کاه یکای از

پ ذیرش از ساوی دیگارا  ،قاادر باه مااشارکت در خاانواده و

تبعاااات آ خودکشااای اسااات .از هماااین رو ،شاااماری از

اجتماع نباشند و ناچار به گوشهگیری و انزوای بیشتر (کاهش

مصاحبه شون دگا عنوا کردند که اگر خودکشی نمایکردناد

فزا یندة پیوندها و رواب اجتماعی) شاوند  .ایان گوشاهگیاری

نمیت وانستند توجه اطرافیا را جلب کنند و حتی برخی از آنها

م دمه ای برای گرایش های افراطی به منابع جایگزین حمایتی

با این کار میخ واهند به دیگرا ثابت کنند که فارد ترساویی

جهت کسب و حف منبع سرمایه اجتماعی توسا نوجواناا

نیستند  .این فرجاام خاانوادهای اسات کاه سابک زنادگیاش

خواهد بود .این منباع باا عناوا فضاای مجاازی و هجماهی

مبتنی بر ناهنجااری هاای گساترده اجتمااعی مانناد اعتیااد،

گسااتردهی اطالعااات نادرساات و منفاای شااناخته ماایشااود.

خیانت ،ف ر و تعارض است .نوجوانا در این شرای به دنباال

ارتباطات مجازی باه دلیال دور کارد فارد از فضاای وافعای

راه رهایی و کسب توجه ،هرچند به صورت منفی ،خواهن د بود.

ارتباطی ،بدو قضاوت و ناشناخته بود  ،منجر باه ضاعف در

مشارکتکننده شماره  81عنوا کرد:

مهارت های ارتباطی و حل مسئله در فرد مایگاردد .بناابراین

با یادآوری صحنهای که برادرم قصد تجاوز به من را داشت

ظرفیت فرد در مواجهه با مسائل واقعی بسیار آسیب پذیر شده

ترس و وحشت تمام وجودم را فرا مایگیارد .در خاانواده مان

و این مواجهه میتواند به دلیال فشاار زیااد منجار باه رفتاار

حتی اگ ر اشتباه باشد همیشه حق با مردهاست ،بارای هماین

پرخطری همچو خودکشی گردد .مشارکتکننده شاماره 82

اتفاق هم کسی که سرزنش شد من بودم نه برادرم.

عنوا کرد:
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من عالقه شدید به اینترنت دارم و روش خودکشی آسا را

متعاادد دیگاار ماننااد مطالعااه  Delamو [1 ] Bazrafshan

در اینترنت پیدا کردم .مشارکت کننده شماره  7اذعا داشات

براساس نوع نگااه و زاویاه دیادی کاه باه پدیاده خودکشای

که از رفتن به قبرستا و گوش داد به آهنگ مهاراب لاذت

داشته اند ،نشا داده ش د که پنج طب ه بارهم خاورد رابطاه

می برم چو او همدرد من است .حتی مهراب هام بهتارین راه

عاااطفی ،درگیااری بااا خااانواده ،فروپاشاای ساااختار خااانواده،

حل را مرد میداند.

مشکالت روانی و اساتفاده از روشهاای م ابلاهای ناکارآماد از
دالیل اصلی اقدام به خودکشی در نوجوانا شهرستا الرستا
بوده است .همچنین در مطالعه  Bračičو همکارا ]  [1نشا

بحث
فرایند تحلیل و تجارب زیستی مشارکتکنندگا در یک

داده شد که ایدههای خودکشی در بیشتر دخترا نوجوانا باا

مطالعۀ کیفی میتواند به یک خ داستا بازرگتار منتهای

احساس افسردگی و منفی گرایی همراه بوده است ،در حالی که

شود .این خ داستا  ،در واقع ماحصل مفهاومساازی و ارائاۀ

حمایت خانواده به عنوا یک عامل محاف عمل می کرد .این

شرحی انتزاعی و چکیدهای از داساتا هاای فاردی اسات .در

نتیجه برخالف نتیجه پژوهش حاضر بر ن ش مخرب خاانواده

واقع ،خ داستانی منتج از پاژوهش کیفای ،پیچیادگیهاای

تثکید داشته اسات .خشاونتهاایی کاه در خاانواده در قالاب

خاص موضوع ماورد مطالعاه و همچناین تناوع و نااهمگونی

تبعاای

جنساایتی ،آزار جساامی  -روحاای و جنساای اعمااال

روایتها ،گرهها و پیوندها و مضامین مشترک میا روایتها و

می شود نه تنها ن ش محافظت کنندگی نداشته بلکاه یکای از

تجربیاات زیساته را آشاکار مایکناد .روایات هفاده تان از

م وله های اساسی در بروز رفتاار خودکشای دختارا نوجاوا

دانش آموزا و نوجوانا شهرستا خمینیشاهر کاه در طاول

بوده است .در تث یید همسویی با این یافته در مطالعه Golchin

سالهای اخیر ،خودکشی ناموفق داشتهاند ،که شرح یافتهها در

و همکااارا ]  ،[2ناکااامی ،سسااتی و باایهاادفی ،ازدواجهااای

جدول  8ارائه گردیده است .چنا است که گاویی خودکشای

اجباری ،فشارهای روانی به عنوا «شارای علای» ،فشاارهای

پدیده ای است اجتماعی و روانی به عناوا پاساخی باه اناواع

اقتصادی ،اجتماعی و گسستهای خانوادگی به عنوا «شرای

فشااارهای فااردی ،رواناای ،اجتماااعی ،اقتصااادی ،فرهنگاای

زمینهای» ،شکاف نسلی ،گسست دینی ،نابرابری جنسیتی ،نیاز

های جنسایتی و ناابرابری ح اوقی،

به توجه به عنوا « عوامل مداخلهگر» در اقدام دانشجویا به

طرد و برچسب های اجتماعی ،ف ار ،تزلازل پایگااه اجتمااعی،

خودکشی تعیین شدند .بنابراین ،فشار ساختاری و ت ابالت بین

نگرانی و آشوب ،گسست دینی ،شکست و بحرا های عاطفی از

نسلی در این پژوهش میتواند در نتیجه باروز پدیاده آناومی

ازدواج اجباری تا از دست داد عشاق تاا ناکاامیهاای فاردی

اجتماعی به معنای مواجهۀ سنت و مدرنیته دانست که منجار

است که نوجوانا بیتجربه یابنده هویت و معنای خود را دچار

به افزایش آشفتگی و آسیبهاای اجتمااعی مانناد خودکشای

سرگردانی و ابهام ناشی از اینهماه تعاارض و البتاه سانگینی

خواهد شد ] .[81

خردکننده  .نتیجه تبعی

از سااااوی دیگاااار در مطالعااااات متعاا ا دد همچااااو

وظایف در مواجهه با ا ین شرای میکند.
براساس یافتاه هاای جادول شاماره  ،1در ایان پاژوهش

مطا لعه  Millerو همکارا ]  [88نشا داده شد کاه حمایات

مشکالت فردی با عنوا فردیت ع یم مانده مؤثرترین انگیزه و

مدرسه نسبت به حمایت دوستا در راستای فهام تفکارات و

دلیل برای بروز رفتار خودکشی در دخترا بود  .در این عنوا

رفتارهای خودکشی حائز اهمیت بیشتری میباشد  .اما در هیچ

احساس کهتری و بی ارزش بود جنسیت دختر و بروز حاالت

یک از یافتههای پژوهشی به ن شی کاه معلام در باروز رفتاار

منفی مانند اعتماد به نفس پایین ،احساس گناه و بیارزشی در

خودکشی و یا ممانعت از آ دارد اشااره نشاده اسات .تمرکاز

چرخه ای از عوامل محیطی و فردی دیگر قرار گرفته و با ایجاد

بیشتر یافتاههاای پژوهشای بار ن اش دوساتا و گاروههاای

گسست دینی و نگرش منفی نسبت به خدا به دلیل خل تش،

همساال بوده است .نتایج مطالعه  Yenو همکاارا ]  [81بار

رفتار خودکشی را ایجاب می نماید .در حالی که در یافتههاای

روی نوجوانا بستری شده در بخش روا به علت خودکشای،
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نشانگر اثرات مخرب تخطئاه از ساوی دوساتا اسات .اماا در

در بروز رفتار خودکشی در پژوهشهای فوق این نتیجه حاصل

پژوهش حاضر عالوه بار ن اش خاانواده و دوساتا باه ن اش

می شود که در شهرهای بزرگ در یاک ترکیاب و نگااه کلای،

معلما نیز اشاره شده است و نشا داده که برخورد معلما با

عوامل سوء اجتماعی از دالیل اصلی در بروز ر فتار خودکشای

نوجوانا می تواند عاملی مؤثر و پیش بینایکننادهای قاوی در

هستند ،در حاالی کاه در شهرساتا هاا باه ویاژه شهرساتا

بروز رفتار خودکشی باشد.

خمینی شهر عامال اصالی در فردیات ع ایم ماناده مشاخ

ن شی که مدرسه در رفتار خودکشی در یافتاههاای دیگار

می شود؛ و عوامل اجتمااعی کمتارین میازا فراوانای را بارای

تبیین می کند در قالب مسائل روا شاناختی مانناد اضاطراب

نوجوانا به خود اختصاص داده است .این نتیجه میتواناد در

مدرسه ،استرس و قربانیا قلدری است ]  [83و کمتر به ضعف

این تبیین خالصه شود که در سن نوجوانی ،فرد هنوز فعالیت

مهارت های ارتباطی و بینفردی اشاره شده است .در حالیکاه

اجتماعی انفرادی هدفمندی مانند اشتغال و یا دانشگاه نادارد،

در این پاژوهش نشاا داده شاد کاه ضاعف در مهاارتهاای

و همین امر موجب میشود در دساتهبنادیهاایی کاه انجاام

ارتباطی و بین فردی میتواند عامل برچسب اجتماعی و حتای

می دهد بیشتر فشار همساال و تثثیرات فضای مجازی را اشاره

ضااعف در م اباال انااگ و طاارد اجتماااعی باشااد .بنااابراین،

کند .در ساایر پاژوهشهاا مانناد  [83 ] Yangو  Golchinو

مهااارتهااای ارتباااطی در سااازههااای مااؤثر باار خودکشاای

همکارا ]  [2عوامل اجتماعی و خانوادگی بیشترین فراوانای و

تبیین کننده قوی جهت ف دا مهارتهای مواجه باا مشاکالت

گزارش را به خاود اختصااص دادهاناد .ایان یافتاههاا بیاانگر

نوجوانی است .در پژوهش  [83 ] Yangنشاا داده شاد کاه

تفاوت های فرهنگی در شهرهای کوچک در م ایسه با شهرهای

"گریز از بدنامی اجتماعی" به عنوا عوامل فرهنگای ماؤثر در

بزرگ است.
یکی از عوامل فاردی قابال تثمال فرایناد بلاوغ اسات .در

رفتار خودکشی است و نه به عنوا یک عامل ثانویه به دلیال

پژوهش حاضر نشا داده شد که پدیده به ظاهر کام اهمیات

ضعف در مهارتهای ارتباطی و بینفردی.
طرد اجتماعی از جدا افتادگی محی اکولوژیک و جایگااه

بلوغ می تواند ب ه دالیل تغییراتی که بارای نوجواناا در ابعااد

پیرامونی شهر خمینی شاهر از مرکاز ،کناار گذاشاته شاد و

جسمی و زیستی ایجاد میکند ،عاملی ماؤثر در زمیناهساازی

نادیده گرفته شد آنا در محی اجتماعی و هنجاری حکایت

رفتار خودکشی باشد .این یافتاه در هایچ پاژوهش داخلای و

دارد و هماااین دور افتاااادگی باعاااث تعصااابات خااااص و

خارجی مورد بررسی قرار نگرفتاه اسات .تنهاا  Smischneyو

محدودیت های بیشتر بویژه برای دختارا شاده اسات .طارد

همکارا ]  [84و  Fortuneو  [82 ] Hawtonدر پژوهش خود

اجتماعی به محرومیت چندبعدی و طوالنیما دت کاه شاامل

نشاا دادناد اقادام بااه خودکشای در دورا بلاوغ در مااردا

جدایی از جریا اصالی محای اجتمااعی  -فرهنگای جامعاه

هم جنس گرا و دو جنسگرا نسبت به همتایا دگرجنسگارا و

می شود ،داللت دارد .در چنین وضعیتی ،افاراد باا واپاس زد

زناااا بیشاااتر اسااات .حتااای در پاااژوهش  Mehrabiو

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی به خودکشی توسل میجویند

 [86] Sheikhdaraniبا عنوا ن ش عوامل ماؤثر در گارایش

]  . [13بر این اساس ،پدیده خودکشی در نوجوانا به مثابه یک

به خودکشی دخترا نوجوا نشاا داده شاد کاه رضاایت از

برساخت اجتمااعی و اماری اجتمااعی و بساترمند و تااریخی

زندگی ،شادت اتفااق ناراحاات کننااده ،ساااب ه خااانوادگی

است .از سوی دیگار ،هماین برسااخت اجتمااعی باه عناوا

خودکشااای ،داشاااتن دوسااات پسااار ،تحصااایالت ماااادر و

واقعیتی اجتماعی دارای قدرت اثرگذاری ویژهای میشود که بر

بیماااری رواناای مااادر پیشبینیکنندههای قوی برای باروز

ابعاد متفاوت جامعه و زندگی ساکنا منط اه نیاز تثثیرگاذار

رفتار خودکشی در دخترا هستند ،در حالی که فرآ یند بلاوغ

اساات .یافتااههااای پااژوهشهااای  Millerو همکااارا ] ،[88

می تواند عاملی مؤثر و عمیق در بروز آسیبهای اجتمااعی در

 Delamو  [1 ] Bazrafshanو  ...بیانگر دالیل و انگیزههاای

سن نوجوانی باشد ،که در پژوهشهای کمتری بررسی شاده و

اساسی در بروز رفتار خودکشی هستند ،با بررسی عوامل ماؤثر

یا اصالً مورد بررسی قرار نگرفته است .در راستای دستیابی به
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نتایج ،پژوهش حاضر با محدودیت هایی همچو ف ادا آماار

متصدیا امور آموزش بهبود خواهاد یافات .توجاه باه ن اش

رسمی از خودکشی دخترا نوجوا در شهرستا خمینیشهر،

معلّما  ،مشکالت دورا بلوغ و فرهنگساازی و بهباود ساواد

عدم دسترسی به گروه نمونه به دلیل برچسبهای اجتماعی و

رسانه ای نیز باید در اولویتهای آموزشی و آگاهی متخصصا

عدم همکاری سازما های مربوطه مواجه بوده است.

امر قرار بگیرد  .این م ولهها میتواننا د باه عناوا م ولاههاای
هسته ای در اقدام باه خودکشای دختارا نوجاوا شهرساتا
خمینیشهر مورد واکاوی مجدد و عمیقتر قرار بگیرد.

نتیجهگیری :در این پژوهش نشا داده شد که اقدام باه
خودکشی محصولی چندبعدی با دالیل و انگیزههای متعادد و

تعارض منافع

متنوع است که در راس این عوامال فردیات ع ایم ماناده در

هیچ گونه تعارض منافع بین نویسندگا وجود ندارد.

نتیجه فشار روانی ،ناکامی شخصی ،تنش هاای فرایناد بلاوغ و
گسست دینای قارار مای گیارد .در ایان گاروه از عوامال کاد
تنش های فرایند بلوغ با وجود اهمیت بسیار زیادی که در همه

سهم نویسندگان

ابعاد سالمت روانی فرد دارد ،با توجه به پیشینه پژوهشی کاه

گردآوری ،تجزیه و تحلیل دادهها و نگارش بر عهده طاهره

مورد بررسای قارار گرفات؛ کمتار ماورد توجاه متخصصاا و

ربیعی با نظارت استاد راهنمای گرامی دکتر یوسف گرجی بوده

پژوهشگرا بوده است .بنابراین با توجه به گساتردگی دامناه

است.

انگیزه خودکشی در نوجواناا بررسایهاای بیشاتر در حاوزه
مطالعات کیفی ،بررسی های تاک موضاوعی در قالاب عوامال

تشکر و قدردانی

زیستی و بلوغی مؤثر در بروز رفتاار خودکشای و جامعیات در

این م ال ه برگرفته از پایا ناماه طااهره ربیعای در م طاع

م ایسه با سایر گروهها باه خصاوص پسارا نوجاوا توصایه

کارشناسی ارشد روا شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

می شاود .زیارا ایان مطالعاات م ایساهای و کیفای راهگشاای

خمینیشهر به کد پژوهش  81113738161361می باشد .از

متخصصا درمانی و تثمین کننده اصول پیشگیری از بروز این

همکاری و مساعدت کلیه دخترا نوجوا  ،مسئولین آموزش و

آسیب های اجتماعی خواهد شد .ضامن اینکاه باا بکاارگیری

پرورش و شبکه بهداشت و درما خمینیشهر صمیمانه تشکر

اصول آموزشی در راستای افازایش ساطح آگااهی اجتمااعی و

و ق دردانی میشود.

خانوادگی گام برداشته و مهارتهای م ابله باا تغییارات دورا
نوجوانی هام در نوجواناا و گاروه همسااال  ،هام والادین و
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Introduction: A comprehensive study of suicidal attempt motives in different age groups is a
significant factor in the development of preventive measures and effective treatment approaches.
This study aims to investigate the lived experience of suicidal attempts in 12-18-year-old female
students in Khomeini Shahr city.
Materials and methods: This was a qualitative and phenomenological study that targeted the 1218-year-old girls with a history of suicide in 2018, according to the information of Khomeini Shahr
Health Center. They were 30 people, 17 of whom were selected based on the saturation limit. The
data collection tool was a semi-structured interview. The seven-step Klaizi method was used to
analyze data.
Results: 562 codes, 73 concepts, and 12 categories in three core titles of infertile individuality
(psychological stress, personal failure, maturity process tensions, and religious rupture), structural
pressure (generation gap, need for attention, lifestyle, and economic pressure), and social exclusion
(loss of social capital, social pressure, virtual pressure, and weakness in communication skills) were
obtained.
Conclusion: It is concluded that adolescence is the period of identification with peers, parents, and
educational systems, especially with teachers and cyberspace. Therefore, experts should consider
the requirements in order to increase awareness of families, schools, and the legislative system for
monitoring cyberspace and increasing media literacy. In this way, the basic principles in the
prevention of adolescent suicide should be compiled, and the underlying factors should be
eliminated or adjusted.
Keywords: Lived experience, Suicidal attempt, Female students, Khomeini Shahr city
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