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 چکیده

شود که عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. های اجتماعی جامعه حاضر محسوب میخودکشی یکی از مشکالت و آسیب

آموزان دبیرستانی بود. پژوهش حاضر از رس در افکار خودکشی دانشهای مقابله با استهدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبک

مشغول  96-97اردبیل را که در سال تحصیلی  1آموزان دختر ناحیه همبستگی بوده و جامعه آماری کلیه دانش -نوع توصیفی

آوری شدند. برای جمع ای انتخابگیری خوشهنفر به روش نمونه 240شد که از این جامعه آماری تحصیل بودند را شامل می

-ها با استفاده از آزمونهای افکار خودکشی و مقابله با شرایط پراسترس استفاده شد و تجزیه و تحلیل دادهها از پرسشنامهداده

های انجام شد. نتایج نشان داد که بین استفاده از  سبک SPSS-21های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در 

(  با افکار خودکشی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل آزمون r= 396/0مدار )( و هیجانr= -413/0ه مدار )ای مسألمقابله

درصد از واریانس افکار خودکشی را تبیین  15توانند مدار میمدار و مسألهای هیجانهای مقابلهرگرسیون نیز نشان داد سبک

های صحیح مقابله توان سبکهای آموزشی الزم میهای مناسب و اجرای دورهریزیامههای پژوهش با برنکنند. با توجه به یافته

 آموزان کاهش داد.آموزان آموزش داد تا بدین وسیله میزان خودکشی را در دانشبا استرس را به دانش
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 مقدمه 

 
( و به 2018، 2به معنای آسیب رساندن به خود با هدف از بین بردن خویش است )بکر، ورسکی، هلدوی و لوب 1خودکشی

-عنوان یک مشکل سالمت عمومی اساسی در سراسر جهان شناخته شده و به صورت یک دغدغه و مشکل اساسی برای روان

شناختی و بهزیستی جوانان درگیر هستند مطرح روان شناسان و دیگر متخصصانی که به نحوی با مسائل سالمتپزشکان، روان

(. این پدیده همچنین به عنوان سومین علت مرگ و میر در 1393؛ به نقل از پورحسین و همکاران، 2008، 3باشد )لوینمی

(. 9313؛ به نقل از  پورحسین و همکاران، 2008، ؛4آید )والدو گل، راتر و ابرگمیان جوانان و نوجوانان به حساب می

باشد کند که شامل افکار خودکشی و اقدام به خودکشی میهای مربوط به خودکشی دو پدیده مهم را بررسی میپژوهش

های مبهم در مورد امکان (. افکار خودکشی طیفی از اندیشه2018، 5)مورتیر، اورباک، النسو، اکسین، کویپرس و همکاران

 (. 2018، 6رد )نم، ویلکاکس، هیلمای و دویلدرگیخاتمه زندگی تا خودکشی کامل را در بر می

هایی از زندگی که با آموزان در لحظهرسد دانشای خاص از زندگی تعلق ندارد، اما به نظر میگرایش به خودکشی به دوره

ند کنند راه برگشت نداردهند و این در حالی است که حس میشوند، بیشتر شکنندگی نشان میمشکالت شخصی رو به رو می

اند آموزان حداقل یک بار اقدام به خودکشی کردهدرصد دانش 13تا  6(. بر اساس نتایج تحقیقات بین 2017، 7)پن و همکاران

دهد که بیشترین هایی که در نقاط مختلف ایران انجام شده، نشان می(. همچنین دیگر پژوهش1392)محرابی و همکاران، 

(. مطالعات نشان 1389ال قرار دارد )پناغی، احمدآبادی، پیروی و ابوالمعصومی، س 20تا  10میزان خودکشی در گروه سنی 

(. بر خالف 2017یابد )ضیایی و همکاران، دهد که شیوع افکار و اقدام به خودکشی در دوران بلوغ به شدت افزایش میمی

ریزی شده هستند، نه تی از پیش برنامهآموزان اقداماهای خودکشی دانشکنند، اکثر تالشآنچه که اکثر بزرگساالن فکر می

است.  9آموزان استرسهای رایج در بین دانش(. یکی از پدیده2017و همکاران،  8های تکانشی نسبت به ناکامی )لیانواکنش

شود. نوجوانان در ناپذیر زندگی امروزی است که از منابع مختلفی ناشی میاسترس و فشارهای روانی از جمله مسائل جدایی

(. 2015، 10ها دارند )ژو، وو و چنمسیر زندگی خود با مشکالت مهمی مواجه بوده و سعی در کسب مهارت برای مقابله با آن

شناختی داشته باشد )اباذری، تواند جنبه جسمانی یا روانهای محیطی ناخوشایندی است که میمنظور از استرس، محرک

تواند برای فرد استرس ایجاد کند و رو به رو شدن د بودند تغییرات زندگی میمعتق 11(. هولمز و راحه1383زاده و عرب، عباس

( و 2014، 12دهد )آرسنیو و لوریازا در یک زمان کوتاه، فرد را از نظر روانی تحت تأثیر قرار میبا تعداد زیادی موقعیت استرس

(، 1991) 13رس هستند. الزاروس و فولکمننوجوانان به علت قرار گرفتن در معرض تغییر مداوم بیشتر مستعد تجربه است

استرس رابطه اختصاصی بین شخص و محیطی است که در آن تنش ارزیابی شده، از حد »اند: گونه تعریف کردهاسترس را این

زا گردد که استرسدر نظریه شناختی هیجانی، بیان می«. دهدامکانات فرد فراتر رفته و سالمتی او را در معرض خطر قرار می

-ای اساساً شخصی است و کارکرد تعامل فرد با محیط و ارزیابی او از وقایع بالقوه تهدیدکننده و چالشبودن رویدادها، پدیده
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شود که شخص موقعیتی را چالش برانگیز است. بنابراین در رویکرد فوق، فرض بر این است که استرس در صورتی ایجاد می

(. 1977نابع کافی برای سازگاری با این موقعیت در اختیار نداشته باشد )الزاروس، فرسا ارزیابی کند یا مبرانگیز و طاقت

(، راهبردهای مقابله را 1991با آن آشنا باشند. الزاروس و فولکمن ) 14بنابراین الزم است که تمامی افراد به راهبردهای مقابله

-ه هدفشان به حداقل رساندن فشارهای موقعیت استرساند کهای رفتاری و شناختی تعریف کردهای از پاسخبه عنوان مجموعه

که وجه مشخصه  15مدارای مسألهسبک مقابله-1کنند: زاست. رویکردهای اولیه به فرآیند مقابله سه سبک اصلی را متمایز می

که  16مدارای هیجانسبک مقابله -2های مدیریت استرس است. آن عملکرد مستقیم برای کاهش فشارها یا افزایش مهارت

اندازد. زا را با دادن نام و معنی جدید به تأخیر میوجه مشخصه آن راهبردهای شناختی است که حل یا حذف عامل استرس

(. 1982، 18زا است )موس و بیلینگزکه ویژگی اصلی آن اجتناب از مواجهه با عامل استرس 17مدارای اجتنابسبک مقابله -3

های مختلف مثل استرس های مقابله با استرس با سازهدار بین نحوه چگونگی از سبکهای مختلف حاکی از رابطه معناپژوهش

؛ اکبریان، 1391آوری )جعفری، امیری مجد و اسفندیاری، شغلی، بیماری کرونری قلب، سرسختی روانشناختی، تاب

؛ سکادس، مولینر، سالگرو، 1398؛ دلگرم، باقری و ثابت، 1391؛ بهادری و خیرمحمد ، 1388آبادی، محمودعلیلو و اصالن

، 23؛ اروزکان و ماال2015، 22ماری؛ مازال و آن2006، 21؛ چاتمن2010، 20؛ کوستر و کوهن2016، 19بارگوین، وگا و مارکویز

چه گفته شد و شیوع باالی میزان خودکشی در میان نوجوانان و فقدان پیشینه پژوهشی الزم در ( بودند. با توجه به آن2012

 آموزان دبیرستانی است.های مقابله با استرس در افکار خودکشی دانشهش حاضر در صدد بررسی نقش سبکاین مورد، پژو

 روش تحقیق 
 آموزانانشدکلیه  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را

دادند که از میان حصیل بودند، تشکیل میتمشغول به  96-97سال تحصیلی اردبیل که در  1دختر دبیرستان نوبت دوم ناحیه 

نفر به عنوان نمونه  240ای گیری خوشهها بعد از برآورد حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونهآن

 ونتخاب شده اصادفی درسه به صورت تآماری انتخاب شدند. برای انجام پژوهش ابتدا از میان کلیه مدارس ناحیه یک، چهار م

های نامهپرسش سپس ها بیان شد وکالس وارد پژوهش شدند. بعد از انتخاب نمونه ابتدا هدف پژوهش برای آن 2از هر مدرسه 

 در رت گروهی وات به صوها خواسته شد، نظر خود را با دقت بیان کنند. اطالعها قرار داده شد و از آنپژوهش در اختیار آن

همبستگی  های آماری تحلیلی ضریبها از آزمونآوری شد. همچنین برای تحلیل دادهآموزان جمعمحل تحصیل دانش

در نظر گرفته  05/0ی داروارد شدند. سطح معنی SPSSافزار آماری ها در نرمپیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده

 ستفاده گردید: ها از ابزارهای زیر اآوری دادهشد. برای جمع

( برای سنجش افکار خودکشی افراد طراحی شده و یک ابزار 1991) 25: این مقیاس توسط بک24مقیاس افکار خودکشی

ریزی برای ارتکاب ها، رفتارها و طرحگیری شدت نگرشسؤالی است. این مقیاس به منظور آشکارسازی و اندازه 19خودسنجی 

تنظیم شده است. نمره کلی فرد بر اساس جمع  2ای از صفر تا درجه نقطه 3اس به خودکشی تهیه شده است. مقیاس بر اس

(. ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای 1991قرار دارد )بک،  38شود و دامنه نمرات از صفر تا نمرات محاسبه می
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(. این ابزار 1392، شمس  و علیزاده، به دست آمده است )میرزایی 54/0بازآزمون  -و با استفاده از روش آزمون 87/0کرونباخ 

و اعتبار آن با استفاده از روش  76/0به فارسی نیز ترجمه شده است و روایی همزمان آن با پرسشنامه سالمت عمومی برابر با 

 (. 1392به دست آمده است )میرزایی و همکاران،  95/0آلفای کرونباخ برابر با 

ای از درجه 5های گویه است و پاسخ هر گویه در اندازه 48: این مقیاس شامل 26(CISSمقیاس مقابله با شرایط پراسترس )

گویه دوم مربوط به  16مدار، ای مسألهمقابله گویه اول مربوط به سبک 16شود، ( مشخص می5( تا خیلی زیاد )1هرگز )

باشد. بررسی نتایج انجام شده در ایران از مدار میای اجتنابگویه آخر مربوط به سبک مقابله 16مدار و ای هیجانسبک مقابله

دهند که همسانی درونی مقیاس و ( نشان می1379( و وقری )1377(، طباطبایی )1376جمله تحقیقات اکبرزاده )

دهنده پایایی و روایی باالی این آزمون است. ضریب همبستگی آن در رابطه با متغیرهای متفاوت نسبتاً باال بوده که نشان

و در سبک  85/0مدار ، در سبک هیجان90/0مدار های مسأله(، در سبک1990) 27محاسبه شده توسط عندلر و پارکرپایایی 

 باشد.می 82/0اجتنابی 

  یافته ها
رکت نمودند. برای شسال در این پژوهش  5/16آموز دختر دبیرستان نوبت دوم شهر اردبیل با میانگین سنی دانش 240تعداد 

قش انواع ت. سپس نهای مقابله با استرس با افکار خودکشی ابتدا ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفسبکبررسی نقش انواع 

-آماره 1ل ردید. در جدوافکار خودکشی بررسی گ بینیمدار، اجتنابی( در پیشمدار، هیجانهای مقابله با استرس )مسألهسبک

  های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. آماره1جدول

 استانداردانحراف میانگین متغیرها

 27/6 20/43 مدارای مسألهسبک مقابله

 44/7 73/46 مدارای هیجانسبک مقابله

 15/5 13/37 مدارای اجتنابسبک مقابله

 71/5 33/41 افکار خودکشی

 

به سبک  یانگین مربوطمترین نمره ای مسأله مدار و پایینگین مربوط به سبک مقابلهباالترین نمره میان 1با توجه به جدول 

ن همبستگی ی از آزموهای مقابله با استرس با افکار خودکشمدار است. جهت بررسی رابطه بین انواع سبکای اجتنابمقابله

 ا از آزمونهدن دادهفرض نرمال بوبررسی پیشپیرسون استفاده شد. الزم به ذکر است که قبل از اجرای آزمون پیرسون برای 

جه آزمون د. نتیکنکالموگروف اسمیرنف استفاده شد که مشخص شد که متغیرهای مورد بررسی از یک توزیع نرمال پیروی می

 ارائه شده است. 2همبستگی پیرسون در جدول 

 . نتیجه آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش2جدول

 تعداد کل اداریمعن پیرسون متغیرها

 240 001/0 -413/0** مدارمسئله سبک مقابله

 240 001/0 396/0** مدارهیجان سبک مقابله

 240 07/0 516/0 مدارسبک مقابله اجتناب

                                                                                                                                                                 01/0>p ** 

                                                           
26. Coping Inventory for Stressful Situation 
27. Endler & Parker 



رابطه منفی معنادار و بین سبک مقابله  01/0مدار و افکار خودکشی در سطح بین سبک مقابله مسئله 2با توجه به جدول 

ای ر خودکشی رابطهمدار با افکامدار با افکار خودکشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد ولی بین سبک مقابله اجتنابهیجان

با استرس از تحلیل رگرسیون استفاده  های مقابلهبینی افکار خودکشی از طریق انواع سبکمشاهده نشد. جهت بررسی پیش

 گزارش شده است. 4و  3شد، نتیجه آزمون در جدول 

 های مقابله با استرسبینی افکار خودکشی بر اساس سبک. تحلیل رگرسیون برای پیش3جدول

R 2R گیری شدهانحراف استاندارد اندازه ضریب تعیین تعدیل شده 

390/0 152/0 186/0 75/14 

 

 های مقابله با استرسبینی افکار خودکشی بر اساس سبک. نتایج رگرسیون برای پیش4جدول

 داریمعنی   T بتا  استانداردانحراف   B هامؤلفه

 001/0 -28/7 -37/0 08/0 -58/0 مدارسبک مقابله مسأله

 001/0 86/5 29/0 06/0 36/0 مدارسبک مقاله هیجان

 06/0 15/5 26/0 15/0 410/0 مدارسبک مقابله اجتناب

 

-ای هیجانبینی افکار خودکشی و سبک مقابلهمدار به طور منفی قادر به پیشای مسألهسبک مقابله 4و  3با توجه به جدول 

بینی افکار خودکشی مدار قادر به پیشخودکشی است ولی سبک مقابله اجتناب بینی افکارمدار به طور مثبت قادر به پیش

 نیست.

 گیریبحث و نتیجه
آموزان دبیرستان دوره دوم های مقابله با استرس با افکار خودکشی در دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انواع سبک

آموزان رابطه مدار با افکار خودکشی دانشمسأله بک مقابلهانجام گردید. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین س

مدار استفاده کند به همان ای مسألهمنفی معنادار وجود دارد، بدین معنی که هرچقدر فرد در مقابله با استرس از سبک مقابله

مدار ای مسألهمقابله میزان افکار خودکشی کمتری خواهد داشت و بالعکس. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد سبک

های مشابه جعفری، امیری مجد و بینی افکار خودکشی است. نتیجه حاضر با نتایج پژوهشبه صورت منفی قادر به پیش

(، دلگرم، باقری و ثابت 1391(، بهادری و خیرمحمد  )1388آبادی )(، اکبریان، محمودعلیلو و اصالن1391اسفندیاری )

-(، مازال و آن2006(، چاتمن )2010(، کوستر و کوهن )2016لگرو، بارگوین، وگا و مارکویز )(، سکادس، مولینر، سا1398)

که در توان چنین گفت که با توجه به این( همسو است. در تبیین نتیجه حاضر می2012( و اروزکان و ماال )2015ماری )

ای به منظور برای تغییر موقعیت بهره گیرد: ابتدا برنامهدهد که بیشتر از راهبردهای زیر مقابله متمرکز بر مسأله فرد ترجیح می

زا مقاومت کرده یا به مبارزه برای تغییر کند، در برابر عوامل تنشریزی کرده و سپس بر اساس آن عمل میتغییر مشکل طرح

درباره مشکل افزایش دهد؛ و درباره مشکل و نحوه حل آن با دوستان، مشاور و کند اطالعات خود را پردازد، سعی میها میآن

شود افرادی که از این نوع سبک (. بنابراین اینطور استنباط می1391فرد، کند )پرند و خدایارییا افراد دیگری صحبت می

شند و از فکر کردن به خودکشی اجتناب کنند هنگام تجربه استرس و حتی بحران به فکر حل مسأله باای استفاده میمقابله

 کنند.

آموزان رابطه مثبت معنادار وجود مدار با افکار خودکشی دانشای هیجاننتیجه دیگر پژوهش نشان داد که بین سبک مقابله

ار مدار استفاده کند به همان میزان افکای هیجاندارد، بدین معنا که هرچقدر فرد در مواجه با استرس از سبک مقابله



مدار به ای هیجانخودکشی در فرد بیشتر خواهد بود و بالعکس. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک مقابله

های مشابه از جمله نعمتی آموزان است. نتیجه حاضر با نتایج پژوهشبینی افکار خودکشی در دانشصورت مثبت قادر به پیش

(، 2012) 28روست-(، لی، ساچدی و وایلی2016گرو، بارگوین، وگا و مارکویز )سکادس، مولینر، سال (،1396سوگلی تپه )

( همسو است. 1398( و دلگرم، باقری و ثابت )2015ماری )(، مازال و آن2007) 30(، آندور، پیتر و گیب2002) 29رنسبورگ

مدار، معطوف به کنترل هیجان ( مقاله1984توان بیان کرد که به عقیده الزاروس و فولکمن )در مورد تبیین این نتایج می

ای پردازد، نه به خود موقعیت. افرادی که از این سبک مقابلهآشفتگی هیجانی بوده و به عوامل عاطفی مرتبط با آن موقعیت می

زا را های منفی عل استرسکنند، به جای تمرکز بر مشکل و حل آن، بیشتر در پی آن هستند که پیامدهای هیجاناستفاده می

ای (. راهبردهای مقابله1389شوند )بیرامی، ر کنند، این افراد تحت تأثیر این سبک، به جای مقابله از کنار مشکالت رد میمها

، 31افمن، لیوا، نگرونی و رودامدت برای کاهش تنش مؤثر هستند، اما در بلندمدت اثرات منفی دارند )برونمدار در کوتاههیجان

زا، پیامدهایی مانند افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و صدمه زدن به خود را رآمد با عوامل استرس(. بنابراین مقابله ناکا2002

های دوره نوجوانی، (. به عالوه این نکته حائز اهمیت است که یکی از مشخصه2003، 32به دنبال دارد )الگار، آرلت و گرووز

شود. نوجوان مانند یک حتماالً به استرس زیادی منجر میتغییرات سریع و فراگر، تقریباً در تمام ابعاد زندگی است که ا

ها را ندارد، به همین علت در برخورد با موانع و بزرگسال تجربه کافی برای رویایی و مقابله با احساسات ناشی از استرس

مدار از راهبرد هیجان رسد نوجوانانی کههای زندگی ممکن است به فکر خاتمه دادن به زندگی خویش بیافتد. به نظر میناکامی

افتند که از طریق آن به آرامش برسند. ساز زندگی بیشتر به فکر خودکشی میکنند در مواجهه با رویدادهای مشکلاستفاده می

-مسأله و مواجهه مستقیم با محرکشود که فرد برای مقابله با مشکالت به دنبال حلافکار پایان دادن به زندگی نیز باعث می

(. نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که بین سبک 1394پور و ماشینچی عباسی، زا نباشد )وجودی، هاشمی، عبدلسهای استر

های کوستر و کوهن مدار با افکار خودکشی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه حاضر با نتایج پژوهشای اجتنابمقابله

( و دلگرم، باقری و 2015ماری )(، مازال و آن2012ن و ماال )(، اروزکا2015ماری )(، مازال و آن2006(، چاتمن )2010)

 ( ناهمسو است. 1398ثابت )

حل مسائل و زنند، ناتوانی آنان در یافتن راهتوان چنین گفت، از خصوصیات افرادی که دست به خودکشی میدر نهایت می

ای کارآمد از هاست. داشتن مجموعهز طرف آنزای اضطراری افقدان راهبردهای کارآمد برای کنار آمدن با عوامل استرس

کند. از طرفی، هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر ای، احساس خودکنترلی و خودهدایتی را در فرد بیشتر میهای مقابلهمهارت

؛ به نقل از 1987و ساراسون،  33پذیرند )ساراسونها آسیبهایی شوند که در برابر آنباشد، کمتر احتمال دارد گرفتار موقعیت

ای های مقابلهای مبتنی بر مسأله نسبت به مهارتهای مقابلهرسد مهارت(. بنابراین به نظر می1396نعمتی سوگلی تپه، 

و  34شود )وینمامدار در پیشگیری از بروز افکار خودکشی برتری داشته باشد، چون باعث کاهش مستقیم منبع تنش میهیجان

شهر اردبیل بود، بنابراین  1آموزان دختر ناحیه های پژوهش حاضر محدود بودن نمونه به دانشودیت(. از محد2003همکاران، 

آموزان سایر شهرها باید احتیاط شود. همچنین با توجه به میزان شیوع باالی خودکشی و اهمیت این در تعمیم نتایج به دانش

ریزی یگر خودکشی نیز شناسایی شود تا بتوان با یک برنامهشود که عوامل دموضوع به خصوص در جامعه کنونی پیشنهاد می

 درست از گسترش آن در جامعه ممانعت نمود.
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