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 چکيده
تهدیدی جدی برای نیروی انسانی و که  است. آسیب های اجتماعیمهم ترین  ازیکی خودکشی 

گرایش به برجامعه شناختی مؤثر عوامل ، بررسی هدف اب پژوهش این رشد و توسعه جامعه است.

جمعیت مورد مطالعه  بین دانشجویان پیام نور شهر آبدانان انجام شده است. در  خودکشی

نفر  213ین میان تعداد نفر؛ که از ا 0011ها دانشجویان دانشگاه پیام نور آبدانان بود که تعداد آن

ه ای انتخاب شدی پژوهش با استفاده از نمونه گیری طبقهفرمول کوکران به عنوان نمونه بر اساس

های بدست آمده با استفاده  داده بود و نامه پرسش گردآوری اطالعات در این پژوهش،ش رواست. 

گرایش نتایج پژوهش نشان داد که معادله پیش بینی شدت  .تجزیه و تحلیل شد spssاز نرم افزار 

به طور کلی نتایج  درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کند67/1 می تواند، به خودکشی

متوسط رو به  به خودکشیآبدانان  ویان دانشگاه پیام نورکه میزان گرایش دانشج نشان می دهد

 پایین است.
 

 ، آنومی، عوامل جامعه شناختیآبدانان پیام نوردانشجویان ، خودکشی :يديکل واژگان

 

 دمهمق

ی جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد نیروی انسانی مخصوصا نیروی انسانی  سوق دهنده که می تواند ییکی ازمنابع مهم

اند تضمین کننده ترقی و رشد جامعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، گذاری صحیح دراین بخش می تواست. سرمایه  جوان و متعهد

انسانی و در نتیجه رشد و نیروی جدی برای  تهدیدی تواندخودکشی می :های اجتماعی ماننددر صورتی که وجود آسیب باشد.سیاسی و ... 

صدمات جبران ناپذیری  اقتصادی، اجتماعی و ..مله آسیب های اجتماعی است که از جنبه های مختلف ج خودکشی از .توسعه جامعه باشد

منتشر شد نشان از قدیمی بودن این پدیده و اهمیت  0986. تحقیق دورکیم در مورد خودکشی که در سال به پیکره ی جامعه وارد می آورد

 منفی خود مثبت یا مستقیم کردار غیر  مستقیم یا ینوع مرگی که نتیجه هر خودکشی عبارت است ازاز نظر دورکیم  .بررسی آن دارد

 کردار و شقیقه خود خالی کردن گلوله در :مثبت مانند کردار.  (7 :0298 م،آگاه بوده است)دورکی عمل خود، ینتیجه قربانی است که از

ای چند بعدی و سیال  خودکشی پدیده . (33: 0296 )ستوده، است ترک نکند  ورشعلهش  آت ای که در هکه انسان خان این منفی مانند

بوده است؛ به گفتۀ فیلسوف فرانسوی آلبرت کاموس، در  و هنرمندان ، پزشکان، دینی، عالمان اجتماعیمورد توجه فالسفههمواره است که 
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ای این وان شناسان، ادبیات مهمی در باره رجامعه شناسان و  (.who،3113 :0ی جدی فلسفی است )ی سیسیفوس، آن تنها مسئلهاسطوره

 (.whitman،3113 :3) اندجا که با ذات خلقت در تعارض است نهی کرده اند و عالمان دینی همواره این مسئله را از آنموضوع تولید کرده

 راد جان خو نفر سه هزار بیش ازجهان  در روزر های اجتماعی است. شواهد و قراین گویای این واقعیت تلخ است که  خودکشی یک مساله

طبق . (8: 0298 جوانان هستند)حسن زاده، کشورهای جهان سوم، این قربانیان به ویژه در بسیاری از دهند،دست می خودکشی از اثر بر

 31 تا 01 ود خواهند دادست  از را خود جان خودکشی، اثر بر میلیون نفر 0/ 5 تقریبا 3131سال  برآوردهای سازمان بهداشت جهانی تا

اقدام به خودکشی رخ می  دو ثانیه یک مرگ و 31 متوسط هر که به طور دهداین نشان می کرد. اقدام به خودکشی خواهند این تعداد برابر

های  سال علت اول مرگ در 01بین  خودکشی در سترس است د در ها اغلب کشورهای که اطالعات آن در. (8: 0298 )سپهرمنش، دهد

به نقل  29: 0296 )حسینی، است سالگی 20-05سنین  سه علت اول مرگ در خودکشی یکی از نیز کشورها برخی از در دارد. قرارزندگی 

حال  ایران در میزان خودکشی در له خودکشی انجام گرفته،أایران روی مسر های که د پژوهش و طبق آمار .(000: 0298 محمدپور، از

اطالعات منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی ایران نیز از روند صعودی اقدام به خودکشی در   .(00: 0298،ه)حسن زاد افرایش است

نفر  0019مجموعا  0283ماهه اول سال  0دهد. به این ترتیب بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی این سازمان در کشورمان خبر می

نفر بوده است. در صورتی که با  027نفر و سهم زنان  863در این میان سهم مردان اند که به دلیل خودکشی جان خود را از دست داده

در مجموع  80شویم چرا که در سال ها می درصدی تعداد خودکشی 02متوجه افزایش  0280 سال مشابه مدت نگاهی به همین آمار در 

خودکشی نرخ  (.0282گزارش سایت پارسینه، شهریور سازمان پزشکی قانونی کشور، ) اندنفر از متوفیات مشکوک به خودکشی بوده 0303

 میانگین با های کشور برخی استان خودکشی در نرخ مقایسه است اما تر کشورهای پیشرفته پایینبویژه کشورها  ایران نسبت به سایر در

 کرمانشاه و شامل ایالم، های غربی کشور استان .داردها  این استان در شدن خودکشی زا  آسیب ازنشان  های کشور، استان سایر جهانی و

له أخودکشی به عنوان یک مس توان ازتحت این شرایط می .(057: 0297 باشند)سروستانی، می دارا لرستان باالترین آمارهای خودکشی را

نیست لذا شکافی بین دست  خودکشی در دقیقی از ن حال آمارزما نه در گذشته و که نه در نشان کرد خاطر اجتماعی گسترده نام برد.  باید

های آمار له بسیار مشکل است.ربوطه به دلیل ماهیت حساس این مسأآمار رسمی و آمار واقعی خودکشی وجود دارد و دسترسی به آمار م

، به طوری که باالترین نرخ میزان خودکشی مردان به ی از مناطق غربی کشور استدر برخ ی خودکشیشیوع باال حاکی از منتشر شده 

چنین باال  به ازای هر صد هزار نفر تعلق دارد. هم 5/05خودکشی به ازای هر صد هزار نفر و در زنان به استان ایالم با  5/02با استان همدان 

 .(328: 0290آن توجه کرد )ستوده، باید به  است کهان در دو استان ایالم و کرمانشاه یک معزل جدی های زن بودن فراوانی خودسوزی

کسانی که به  .، اقشار دانشجو هستنددهند و خیلی از این جوانانتشکیل می انجوانرا اکثر جمعیت جامعه ما  ی قابل ذکر این است که نکته

به ویژه رفتار اجتماعی آنان  ،بحران های رفتاریی  ، لزوم آشنایی با مسائل و مشکالتی که در واقع شالودهکار دارند با دانشجویان سرونحوی 

تشدید واکنش های زمینه ساز در بروز رفتارهای غیر  باعث ی با این مسائل ممکن استی، برایشان امری ضروری است و هر گونه نا آشنااست

استان ایالم است نان از جمله شهرهای شهر آبدااز این رو با توجه به این که  گیر جامعه هم بشود. می تواند دامنعادی خطرناکی شود که 

دانشگاه پیام نور وفور دیده می شود و نیز با عنایت به اهمیت قشر دانشجو و این که هم اکنون بافت دانشجویان  به که خودکشی در آن

ثر بر آن امعه شناختی مؤج حاضر به بررسی و تبیین پدیده گرایش به خودکشی و عوامل لذا پژوهشعمدتا از دانشجویان بومی است، آبدانان 

  .پردازد بدانان میبین دانشجویان دانشگاه پیام نور آدر 

 

 پيشينه پژوهش
 شود. ها به طور مختصری اشاره می به بعضی از تحقیقات انجام گرفته در مورد خودکشی و نتایج آن

در بین تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی »( در پژوهشی با عنوان 0281و همکاران )علیوردی نیا 

حمایت که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است به این نتایج دست یافتند که بین متغیر های  «دانشگاه رازی کرمانشاهدانشجویان 

 .خودکشی رابطه وجود داردگرایش به با  اجتماعی، نظارت خانواده، رفتار بزهکارانه، تقدیر گرایی و آنومی اجتماعی

ی بین احساس آنومی و افکار خودکشانه در بین دانشجویان دانشگاه  در پژوهشی پیمایشی  به بررسی رابطه (0298) ایار و پیری

ی، سیاسی و ها حکایت از آن دارد که بین احساس آنومی در ابعاد اقتصادی، اجتماع شهر استان ایالم پرداختند. یافته آزاد اسالمی واحد دره

تر باشد میزان  چه احساس آنومی در ابعاد متفاوت آن بیش ی مثبت و معنی داری وجود دارد به این معنی که هرافکار خودکشانه رابطه

 یابد. افکار خودکشانه نیز افزایش می

استان  ساله 21-05ن انتظام اجتماعی و فکر خودکشی در میان زنا»در تحقیقی پیمایشی با عنوان (0298) ایاسه و همکاران

ی مثبت ازدواج اجباری با فکر خودکشی رابطه نشان داده است که بین سنتی بودن خانواده، کنترل و بازبینی شدید، مردساالری و« کرمانشاه

 و معنی داری وجود دارد.
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نشان داده است که مدرنیزاسیون « مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک »در تحقیقی با عنوان  (0298) یها و قلی پورجمشید

سریع و شتابان با تمام مظاهر خود وارد یک سرزمین کامالً منزوی با آداب و رسوم کهن شده است و نسل مقارن با این تغییرات بر اساس 

هایشان  کنند که بر اساس آموزهگیری برای زندگی آینده سعی میبلوغ و هنگام تصمیم این پس از اند. بنابرهای مدرن پرورش یافته آموزه

قدرتی در تعیین های قدرتمند و احساس بیشوند. بر این اساس کنترل ناشی از سنترو میهای گذشته روب اما با مخالفت نسل عمل کنند

 های زندگی روی آوردند. گاه در مقابل مصیبت ترین پناه شود که تعدادی از زنان و دختران به افراطیسرنوشت سبب می
 وبا خودکشی در شهرستان های کوهدشت ارتباط باورهای فرهنگی  بررسی»با عنوان  ( در تحقیقی0298)بهرامی عنبری و

نگرش نسبت به عشق  باورهای فرهنگی مردم منطقه از جمله مذمومیت طالق،فوکوس گروپ، نشان دادند که با استفاده از روش  «پلدختر

 افراد به خودکشی بوده است. گرایش مؤثر بر عوامل برچسب های اجتماعی منفی بر افراد تعصب های فردی و قبل از ازدواج،

های الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان ایالم طی سال»در  پژوهشی  در باب  ( 0296راد )رضائیان و شریفی

مورد اقدام به خودکشی در استان ایالم  0917مورد خودکشی و  705ی زمانی مورد بررسی اند که در دوره دادهنشان «  0293تا 0265

صورت گرفته است. بررسی توزیع فراوانی این موارد بر حسب فصل نشان داده که بیش ترین موارد خودکشی در فصول بهار و تابستان و کم 

 اییز  رخ داده است.ترین موارد خودکشی در فصول زمستان و پ

( به بررسی رفتار خودکشی در نوجوانان پرداخته است و عوامل متعددی را جزء علل به وجود آورنده ی خودکشی 0886آپتر)

 مشخص نموده است؛ اختالالت روانی، روابط نا مساعد با دیگران، شکست عشقی و عوامل فرهنگی و آداب و رسوم.

ط با عوامل به وجود آورنده و بازدارنده خودکشی انجام داده است و به این نتیجه رسیده است تحقیقی را در ارتبا (0882) برایتس

که عوامل به وجود آورنده عبارتنداز: فشارهای محیطی و اجتماعی، عوامل مربوط به مراحل تحول، شرایط خانوادگی، وقایع دوران زندگی؛ و 

 اب و رسوم و اعتقادات مذهبی، ثباتبودن شرایط اجتماعی، آدمند محیطی، هنجار –یعوامل بازدارنده عبارتند از: شرایط مساعد خانوادگ

 دیگران به طور مثبت. عاطفی، کنترل خویش، ارتباط با خود و

 

 

 

 

 

 

 نظري حظاتمال
 با و ای اجتماعی تلقی کردیک پدیده دورکیم نخستین دانشمندی بود که خودکشی را شناسی،علمی جامعهد جریان رش در 

 شودمیاین زمینه محسوب  نخستین الگوی مرجع در که امروز ژرفی دست یازید و به پژوهش دامنه دار «مارسل موس»همکاری 

ز ا توانندشناسان میچگونه جامعه که نشان دهد بودانتخاب خودکشی به عنوان موضوع بررسی این  هدف او از. (035: 0298 )شیخاوندی،

: 0299 فرانسیس، گردید)شاروک ومی روان شناس قلمداد نتیجه حیطه کار در و فرد موضوعی مرتبط با عمدتاًکه  آیندرچیزی ب یعهده

تبیین آن توسط عوامل اجتماعی امکان دارد نه عوامل  خودکشی امری اجتماعی است و که نشان دهد این هدف دورکیم این بود بنابر. (50

دهد. مطالعه خود درباره خودکشی، عامل همبستگی اجتماعی را با خودکشی در رابطه قرار می او در. (026: 0296 اجتماعی )جمشیدیها، فرا

برعکس. دورکیم بعداً نظریات خود را تعدیل   تر باشد خودکشی کمتر است و او نتیجه گرفت هر قدر همبستگی اجتماعی میان افراد بیش

جتماعی از حد متعارف خود فزونی گیرد امکان بروز خودکشی به علت دیگر کرد و به این نتیجه رسید که در صورتی که میزان همبستگی ا

این در تحلیل دورکیم از خودکشی، تأکید اصلی بر روابط اجتماعی فرد با دیگران و  بنابر . (313-2:0293)محسنی،  گیردخواهانه فزونی می

خودکشی صورت بندی  ای از دورکیم نوع شناسی. (053:0297)صدیق سروستانی،  تعلقات وی نسبت به گروه و جامعه گذاشته شده است

 :بود  اجتماعی متمرکز طبیعت پیوند که بر کرد

 های اجتماعی است. موقعی که مردم از ارزشخودکشی خودخواهانه: این خودکشی ناشی از تضعیف یا سستی پیوند فرد با گروه

 شوندشوند، دچار خطر فردگرایی مفرط شده و نسبت به خودکشی آسیب پذیرتر میها را احاطه کرده است جدا میها و انتظاراتی که آن

ناشی از انسجام فرد در گروه اجتماعی  نقطه مقابل خودکشی خودخواهانه است و این خودکشی :خودکشی دگرخواهانه .(37: 0268 )تیلور،

دهد که  خودکشی زمانی رخ می این نوع از خودکشی آنومی: .(011: 0292 واینبرگ، خلبانان کامیکازی ژاپنی)رابینگتن و :باشد. مانندمی

شایسته  درست و عمل کنند یا چه چیز نفهمند که چگونه باید شوند و ها رها انسانه و حیات اجتماعی عقیم ماند قوانین حاکم بر و قواعد

 دست به رهگذر از احتماالً گردد، ت فردی منعکس میحیا در و آیدهای تغییرات سریع اجتماعی چنین حالتی پیش می دوره اغلب در؛ است
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ترین صاحب  در مورد متغییر احساس بی هنجاری، مهم .(60: 0298 )کرایب، ورشکستگان: مانند، دست دادن ناگهانی ٍثروت از آوردن یا

در « نمی دانمی» می شوند وافراد دچار سردرگمی » احساس بی هنجاری؛ یعنی نظری که بر این متغیر توجه داشته امیل دورکیم است.

چون ذرات  مقبولیت و مشروعیت خود را از دست می دهند. در نتیجه انسان رها می شود و هم حکمفرماشده و هنجارها، رسمیت، جامعه

سخن دورکیم  (.003-002: 0292 )تنهایی، «معلقی می ماند که جهت خاصی ندارد و ممکن است به سوی بدی یا خوبی کشیده می شود

ها را بگیرند.  که هنجارها و معیارهای تازه ای جای آن جوامع مدرن متزلزل می شوند بی آن و معیارهای سنتی در بود که هنجارها این

به  هرگاه که معیارهای روشن و شفافی برای هدایت رفتارها در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد، آنومی پدید می آید.

بر  این آنومی یکی از عوامل اجتماعی مؤثر چنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی هدفی و اضطراب می کنند؛ بنابر اعتقاد دورکیم، در

نظر دورکیم، حمایت اجتماعی یکی از عناصر انسجام اجتماعی است. حمایت اجتماعی  از .(211: 0299 )گیدنز، تمایل به خودکشی است

جامعه ای که انسجام قوی  که افراد را به اهداف و انگیزه های اجتماعی مشترک متصل می کندپیوندهای اجتماعی را به وجود می آورد 

برای او ممنوع می کند و از  سرانه عمل کردن را این، خود بنابر تحت کنترلش دارد، او را در خدمتش مورد توجه قرار می دهد و دارد، فرد را

به عقیدی دورکیم انسان به طور بالقوه دارای امیال آرزوهای  (.05:0281یا و همکاران،)علیوردی ن ارتکاب خودکشی افراد جلوگیری می کند

تر به دست بیاورد، نه تنها قانع نمی شود بلکه حس  چه بیش چه در کتاب تقسیم کار آمده، انسان هر فزاینده است، بر اساس آن و نامحدود

بر می آید که آرزوهای انسان را تنها   ن سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر چنین(. از ای361:0290 )دورکیم، زیاده خواهی اش تشدید می شود

این نوع خودکشی از  خودکشی قهری:(.05:0281)علیوردی نیا و همکاران، می توان با نظارت خارجی؛ یعنی با نظارت اجتماعی مهار کرد

 (220: 0298. )دورکیم، خودکشی بردگان :شود مانندافراط در نظم و قاعده ناشی می

 

باشد. او مشاهده که در زمینه خودکشی بعد از دورکیم نظریه پردازی کرده، هالبواکس شاگردش می شناسانیجامعهیکی دیگر از 

یابد. هالبواکس اظهار داشت که بسیاری روند، کاهش میهای خودکشی کسانی که از شهرهای پرجمعیت به مناطق روستایی می کرد که نرخ

های شهری و روستایی تبیین  های متفاوت خرده فرهنگ مؤثری برحسب شیوه تواند به طوررفته توسط دورکیم، می بکارهای از همبستگی

اند، در واقع بدان علت بوده است ها نرخ خودکشی کمتری داشته های کاتولیک نسبت به پروتستان گردد. برای مثال، علت این که جمعیت

 که خودکشی نسبتاً در مناطق شهری بیش معتقد بودهالبواکس  اند.عمده در مناطق روستایی مستقر بودههای کاتولیک به طور  که جمعیت

گیرند و از این رو تر است در نتیجه بسیاری از افراد در انزوای اجتماعی قرار میتر است؛ زیرا سبک زندگی شهری ناپایدارتر وغیرشخصی

شناسان آمریکایی، جامعه توان به می ،نظران این عرصه دیگر صاحباز  .(23-22:0268ور، باشند)تیل نسبت به خودکشی آسیب پذیرتر می

را مطرح کردند که از مفهوم انسجام اجتماعی دورکیم محدودتر و به آسانی قابل « انسجام پایگاهی»مفهوم ها  آن اشاره نمود،گیبز و مارتین 

های متعددی کند. معموالً یک شخص پایگاهکه فرد در یک گروه اجتماعی اشغال میتشخیص و تعیین است. پایگاه، موقعیتی اجتماعی است 

یعنی هر قدر ، ها انسجام کمتری داشته باشند، حقوقدان، متأهل، صاحب فرزند. هر قدر این پایگاهدبه عنوان مثال، مر را اشغال می کند،

خود، قابلیت ثبات و دوام  یشوند. این امر به نوبهها می دچار تعارض نقشتر  بیش همان اندازه ه نقاط مشترک کمتری داشته باشند، افراد ب

میزان خودکشی یک جمعیت با ها  به زعم آنآورد. و احتمال میزان خودکشی باالتری را پدید میمخاطره انداخته روابط اجتماعی را به 

 (30-35:0267)تایلر، . ها است ی نظری آن د گزاهشواهد موجود نیز مؤیدرجه انسجام پایگاهی آن جمعیت رابطه معکوس دارد. 

که دست به  یمتفاوت در مورد خودکشی سراغ گرفت. براساس نظریه اول، شخص ی توان دو نظریهدر مکتب روانکاوری می  

یه دوم که شود. نظرای است که در عوض متمایل شدن به خارج به سوی خود شخص متوجه میزند قربانی مرگ پرخاشگرانهیخودکشی م

ام  های زیاد و تفکر بسیار به این نتیجه رسیده گوید که پس از تردیداختصاص به فروید دارد، مبتنی بر دخالت غریزه مرگ است. فروید می

هدف نیروی عشق ایجاد و حفظ پیوند و وحدت  (.Thanatosو دیگری غریزه مرگ) (EroS)غریزه زندگی  غریزه وجود ندارد:  که بیش از دو

 ها یعنی فصل استل تالشی ساختن پیوندها و انهدام نسم تر، یعنی وصل است و هدف غریزه مرگ، برعکس درهم پاشیدن و هرچه بیش

-حیات به مرگ می هدف غریزه مرگ انهدام و بازگشت دادن و هدف غریزه عشق یگانگی و اتحاد است، .از نظر فروید (018:0296)ستوده، 

 شودباشد. براین اساس آن چه مهم است، برقراری تعادل میان این دو غریزه است. که در غیر این صورت انسان از حال تعادل خارج می

کنند احتماالً آن گروه فروید عقیده دارد کسانی که مبادرت به خودکشی می. (310: 0281 ،به نقل از محسنی 26-28:0201)فروید، 

 شود.  ها غریزه عشق خنثی گردیده و غریزه مرگ در مقابل با آزادی عمل زیادی وارد صحنه می بیماران روانی هستند که در آن

پردازد به زعم وی خودکشی در چارچوب یکی  شناسی انواع ناهمنوایی میی فشار ساختاری به سنخ  رابرت مرتن در قالب نظریه 

ها را قبول  آن فرد نه هدف حالتی است که درگیری گیری قابل تحلیل و فهم سازی است. به زعم وی کنارههاز انواع ناهمنوایی یعنی کنار

ای هستند که به دلیل  کند. کناره گیران افراد طرد شدهگیری میبراین از جامعه کناره پذیرد بنامی را ها یابی به آنت دارد نه وسایل دس

شوند و یا  به بهنجار شدن و روی آوردن به زندگی سالم نیستند و غالباً به وسیله بیماری از مردم طرد می ناتوانی یا عدم تمایل خود حاضر
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: 0290 دهند )احمدی،کنند و به زندگی خود خاتمه می معتادان، یا کسانی که خودکشی می :کنند. مانند خود از جامعه کناره گیری می

53). 

زا وا کنش نشان می دهند، ممکن است به اعمال خود عیت فشارس به موقیأمعتقداست، افرادی که با افسردگی، نا امیدی و  اگنیو

 (657:3117 )دراپال، .اند امهای قوی برای انتقه انگیز ها فاقد خو دکشی رو بیاورند چون آن تخریبی مانند: مصرف مواد مخدر یا
ی دهند جوانانی که در زندگی بزرگسالی رفتارهای غیرعادی و ضد اجتماعی از خود بروز ممعتقد است که، نوجوانان و  هارلوک

الحظات تربیتی و عاملی در نظر هارلوک والدین به لحاظ مه های خانوادگی سالم و مولد برخوردار نبوده اند. بافرادی هستند که از زمینه 

ها به کار  که الگوهای مختلف تربیتی و شیوه های خاصی را جهت پرورش آن ندرثیری به این دلیل بر فرزندان خود مؤهای جامعه پذفرایند

) خانواده و  کودک با هنجارها و نرم های گروه نقش عمده ای در فرایندی است که تحت آن دارای می برند. هارلوک معتقد است که والدین

ی نژند و نابهنجار را به گونه ای به شرایط آنومیک در محیط ساز و منطبق می گردد. بدین ترتیب هارلوک همه صور رفتارها جامعه( هم

 (63-65: 0292) محسنی تبریزی،. خانواده و اختالل در کارکرد نظام خانواده ربط می دهد

 

 هاي پژوهشفرضيه

 حمایت اجتماعی و گرایش به خودکشی رابطه وجود دارد.میزان بین  -0

 به خودکشی رابطه وجود دارد.ارت خانواده و گرایش نظمیزان بین  -3

 نشاط اجتماعی و گرایش به خودکشی رابطه وجود دارد.میزان بین  -2

 آنومی اجتماعی و گرایش به خودکشی رابطه وجود دارد. احساس بین -0

 
 

 روش پژوهش
اطالعات استفاده شده وری نامه برای گردآ و از ابزار پرسشاز نوع پیمایشی است، در چارچوب روش شناسی کمی و تحقیق حاضر 

و در این نوع مطالعات در پی تعمیم نتایج حاصل از نمونه به که این تحقیق در قالب پارادایم اثبات گرایی انجام شده  است. با توجه به این

حتمالی، شیوه نمونه های نمونه گیری ااین از انواع روش د که از نمونه گیری احتمالی استفاده شود. بنابریطلباین می بنابرجامعه هستیم 

تحقیق حاضر آماری  جامعهورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. آدر این مطالعه برای برطبقه ای استفاده شده است. گیری 

تعداد بر از این  نفر بود. 0011؛ 82-80تحصیلی  نیم سال دوم ها در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور آبدانان است که تعداد آن

که با توجه به تعداد دانشجویان پسر و دختر، به همان نسبت تعداد نمونه به  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 213اساس فرمول کوکران 

نامه پژوهش بر مبنای مقیاس لیکرت  ها تعلق گرفت و همین طبقه بندی در مورد رشته تحصیلی دانشجویان نیز اعمال شد. پرسش آن

پایایی  خصص )اعتبار صوری(، تدوین گردید.نامه با استفاده از منابع موجود و نظر خواهی از افراد مت شایان ذکر است که پرسش طراحی شد.

 نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مشخص شده است. سوال های پرسش

 

 

 

 بدست آمده براي متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش آلفاي کرونباخضرایب  -1 شماره جدول                

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه ها متغیر

 / .11 11 خودکشی

 / .17 1 حمایت اجتماعی

 / .66 6 نظارت خانواده

 / .16 11 نشاط اجتماعی

 / .17 17 آنومی اجتماعی
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 یافته ها
 درصد  مابقی را زنان تشکیل می دهند. 7/75درصد پاسخ گویان را مردان  و  0/20-

-28نیز درصد  7/0سال و  28-23درصد  6/1سال و  23-35درصد 5/06سال،  35-09درصد پاسخ گویان دارای سن  0/91 -

 .بودند سال 07

 . بودند درصد  مابقی متأهل 5/30درصد پاسخ گویان مجرد  و  5/69 -

درصد درسطح زیاد ارزیابی  7/5درصد در سطح متوسط و  9/20گرایش به خودکشی را در سطح کم،  گویان درصد پاسخ 7/73  -

 کرده اند.
 

 رابطه وجود دارد.خودکشی  به گرایشاجتماعی و  حمایتمیزان بین  :0شماره فرضیه

 خودکشی به گرایشاجتماعی و  حمایتميزان بررسی رابطه بين  -1 شمارهجدول                                

 متغیر مستقل اسپیرمنضریب  سطح معناداری

 حمایت اجتماعی -629/1 11/1

 

بین می توان گفت درصد  85است با اطمینان  15/1کمتر از  (=sig /111)چون سطح معنی داری( 3)ی به جدول شمارهبا توجه 

به عبارتی، می توان  است -629/1 همبستگی اسپیرمنمقدار ضریب  .وجود دارد رابطه خودکشی به گرایشاجتماعی و  حمایتمیزان 

گرایش به خودکشی اجتماعی  حمایت میزان از شدت نسبتأ باال برخوردار است. یعنی با افزایشرابطه ی بین دو متغیر استدالل کرد که 

 کاهش می یابد و بالعکس.

 

 دارد.خودکشی رابطه وجود  به خانواده و گرایش نظارتمیزان  بین :3شماره فرضیه

 خودکشی به خانواده و گرایش نظارتميزان  بررسی رابطه -3شماره جدول                                          

 متغیر مستقل ضریب اسپیرمن سطح معناداری

 میزان نظارت خانواده -678/1 11/1

 

میزان درصد رابطه بین  85است با اطمینان  15/1کمتر از  (=sig/ 111چون سطح معنی داری) (2جدول شماره ی) با توجه به

به عبارتی، می توان استدالل کرد که  است -678/1اسپیرمن مقدار ضریب همبستگی معنی دار است. خودکشی به خانواده و گرایش نظارت

گرایش به خودکشی کاهش می یابد و خانواده  نظارتمیزان  از شدت نسبتأ  باال برخوردار است. یعنی با افزایشرابطه ی بین دو متغیر 

 .بالعکس

 

 

 

 

 

 

 رابطه وجود دارد.خودکشی  به اجتماعی  وگرایش نشاطمیزان بین  :2شماره فرضیه
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 خودکشی به اجتماعی  وگرایش نشاطميزان  بررسی رابطه -4شماره جدول                                   

 مستقلمتغیر  ضریب اسپیرمن سطح معناداری

 میزان نشاط اجتماعی   -691/1 11/1

 

 میزان درصد رابطه بین 85است با اطمینان  15/1کمتر از  (=sig/ 111) چون سطح معنی داری (0شماره ی) با توجه به جدول

به عبارتی، می توان استدالل کرد  است -691/1اسپیرمن  و مقدار ضریب همبستگی معنی دار استخودکشی  به وگرایشاجتماعی  نشاط

گرایش به خودکشی کاهش می یابد و اجتماعی  نشاطمیزان  از شدت نسبتأ  باال برخوردار است. یعنی با افزایشرابطه ی بین دو متغیر که 

 .بالعکس

 

 رابطه وجود دارد. خودکشی به گرایشو اجتماعی آنومیاحساس بین  :0شماره فرضیه

 خودکشی به گرایشو اجتماعی آنومیاحساس بين  بررسی رابطه -7شمارهجدول                                  

 متغیر مستقل ضریب اسپیرمن سطح معناداری

 احساس آنومی اجتماعی 901/1 11/1

 

 بیندرصد رابطه بین  85است با اطمینان  15/1کمتر از  (=sig/ 111چون سطح معنی داری)( 5شماره ی) با توجه به جدول

معنی دار  اجتماعی آنومیاحساس  و خودکشی به گرایشهمبستگی بین  معنی دار است.خودکشی  به گرایش اجتماعی و آنومی احساس

و با  می یابد افزایشخودکشی  اجتماعی گرایش به آنومیاحساس  افزایش یعنی بااست.  901/1 اسپیرمناست و مقدار ضریب همبستگی 

 کاهش می یابد.خودکشی  اجتماعی گرایش به آنومی احساس کاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه مدل رگرسيون -6 ي شماره جدول                                                               

هضریب همبستگی چند گان  

 

 ضریب تعیین

R2 
 مدل  ضریب تعیین تعدیل شده

960/1  670/1  671/1  0 

متغیرهای مستقل  بین متغیر وابسته و چندگانهخالصه مدل رگرسیون مقدار ضریب همبستگی  (7ی ) شماره با توجه به جدول

تغییرات گرایش به خوکشی توسط متغیر های،  درصد 67/1 تقریبا می دهدکه نشان  670/1می باشد و مقدار ضریب تعیین برابر  960/1

تغییرات باقی  30/1و  تبیین گردیده است اجتماعی آنومی احساس و اجتماعی نشاط میزان ،خانواده نظارتمیزان  ،اجتماعی حمایتمیزان 

 ر این تحقیق مجال بررسی آن نیست.مانده توسط متغیرهای دیگری صورت پذیرفته که د

 

 ضرایب رگرسيون -1 شماره جدول                                                                  
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 سطح معناداری Tمقدار بتا خطای استاندارد B رمتغی

 /111 282/00  /033 655/0 مقدار ثابت

 /112 -852/3 -/003 /127 -/016 حمایت اجتماعی

 /111 -850/2 -/300 /126 -/009 نظارت خانواده

 /112 -100/2 -/060 /100 -/035 نشاط اجتماعی

 /111 223/01 /003 /120 /230 اجتماعیآنومی 

عبارت است از:  (درصد تبیین متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل) ضریب استاندارد شده بتا( 7) ی شماره با توجه به جدول

 آنومیاحساس درصد  3/00و اجتماعی  نشاطمیزان درصد  0/06، نظارت خانوادهمیزان درصد  0/30، حمایت اجتماعیمیزان درصد  3/00

 داشته اند. خودکشی به گرایشتأثیر بر تغییرات  اجتماعی

 

 نتيجه گيري

با افزایش مشکالت اقتصادی و  کهی ا های به نام خودکشی دانست. پدید انگیزترین پایان برای یک زندگی را پدیدهمشاید بتوان غ

مالحظه نمود جوانان،  توان در بینمیترین آمار آن را  روز به روز در حال افزایش است و بیش اعتیاد :مانند اجتماعی آسیب های چنین  هم

له جهانی است که در نقاط گوناگون مهم ترین مسائل اجتماعی و یک مسأ خودکشی یکی از .شودشامل میتر جمعیت جامعه را  که بیش

ای که از  یادی دارد به گونههای خودکشی هم در نقاط گوناگون تنوع پذیری زف برخوردار است. از طرف دیگر روش جهان از شدت و ضع

های یکی از دردناکترین شیوه  از جمله ، شلیک به سر وپرت از بلندی برنج، برق، رگ زدن، دار زدن،از جمله قرص خودکشی با قرص 

 ن تحقیق و مطالعه کنند روشنظران در مورد آ وش میطلبد که صاحبتری دارد و خود این ر خودکشی که در استان ایالم نمود بیش

 .خودسوزی است

عی و حمایت اجتما میزان ی معنادار بینای که بر وجود رابطهفرضیهدراین پژوهش در پژوهش حاضر چهار فرضیه طرح شد. 

بر این اساس، هر ( هم سو می باشد. 0281نتایج این پژوهش با پژوهش علیوردی نیا و همکاران )د شد. تأییگرایش به خودکشی داللت دارد، 

مورد توجه خانواده ودوستان واقع شود، میزان گرایش به خودکشی کاهش می یابد و بر عکس، هر چه فرد کمتر مورد توجه  چه فرد بیشتر

دارد  که این نتیجه با دیده گاه دورکیم تاحد زیادی مطابقت افزایش می یابد. در او ایش به خودکشیخانواده و دوستان قرار گیرد، احتمال گر

حمایت اجتماعی یکی از عناصر انسجام اجتماعی است. حمایت اجتماعی پیوندهای اجتماعی را به وجود می آورد  دید گاه دورکیمبراساس 

تحت کنترلش دارد، او را در  که افراد را به اهداف و انگیزه های اجتماعی مشترک متصل می کند.جامعه ای که انسجام قوی دارد، فرد را

از ارتکاب خودکشی افراد جلوگیری می و  برای او ممنوع می کندا این، خودسرانه عمل کردن ر بنابر خدمتش مورد توجه قرار می دهد و

 کند.
نتایج این  ید شد.شی بوده است که تأینظارت خانواده و گرایش به خودک میزان وجود رابطه معنی دار بینه دیگر تحقیق فرضی

هارلوک همه صور رفتارهای نژند و نابهنجار را به گونه ای به شرایط ( هم سو می باشد. 0281پژوهش با پژوهش علیوردی نیا و همکاران )

 وانسان به طور بالقوه دارای امیال  ی دورکیمبه عقیدچنین  هم .آنومیک در محیط خانواده و اختالل در کارکرد نظام خانواده ربط می دهد

به بنظر  نمی شود بلکه حس زیاده خواهی اش تشدید می شود.تر به دست بیاورد، نه تنها قانع  شهرچه بیاست فزاینده  آرزوهای نامحدود و

وی از این سیری ناپذیری طبیعی نوع بشر چنین بر می آید که آرزوهای انسان را تنها می توان با نظارت خارجی؛ یعنی با نظارت اجتماعی 

- های فردی دارد کارآیی گرایشی جامعه بری که نظارت کنندهی تنظیم های اجتماعی از هم گسیخته شوند، نفوذهر گاه شیرازه .مهار کرد

اش را از دست خواهد داد و افراد جامعه به حال خودشان واگذار خواهند شد. در این موقعیت آرزوهای فردی درگیر با هنجارهای مشترک 

 .اش را دنبال می کند افراد بدون راهنمای اخالقی می مانند و هر کس تنها هدف های شخصی یجه،تنظیم نمی شود و در نت

 .د شده استتأییو گرایش به خودکشی است نیز، اجتماعی آنومی  احساس ی معنی دار بینوجود رابطهکه  تحقیق دیگر یفرضیه

معیارهای روشن و شفافی بر اساس دیدگاه دورکیم هرگاه  ( هم سو می باشد.0281نتایج این پژوهش با پژوهش علیوردی نیا و همکاران )
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ود نداشته باشد، آنومی پدید می آید. در چنین اوضاع و احوالی مردم احساس بی ر حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجبرای هدایت رفتارها د

 ی تحقیق نشان داده اند که هرها داده .بر تمایل به خودکشی است این آنومی یکی از عوامل اجتماعی مؤثر ب می کنند؛ بنابرهدفی و اضطرا

کاهش یابد گرایش آنومی اجتماعی احساس  چه  شود و هر-تر می نیز بیش افزایش یابد، گرایش به خودکشیآنومی اجتماعی  احساس چه

 به خودکشی نیز کاهش می یابد.

 تأیید بوده که آن نیزو گرایش به خودکشی  اجتماعی نشاطمیزان ی معناداری بین وجود رابطههای تحقیق، یکی دیگر از فرضیه

دهند، ممکن است به اعمال خود ت فشار زا وا کنش نشان می به موقعیاست، افرادی که با افسردگی، نا امیدی و یآس  اگنیو معتقد .شد

طبق نتایج تحقیق میزان نشاط  . انگیزهای قوی برای انتقام اند ها فاقد دکشی رو بیاورند چون آنخو مصرف مواد مخدر یا  ریبی مانند:تخ

  است و بر عکس. تر میزان خودکشی کم تر باشد. ر بین جامعه بیشدنشاط متوسط به باال است و هر چه  مطالعهد اجتماعی افراد مور
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