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هاي هویتاي و سبکخودکشی بر اساس راهبردهاي مقابلهپردازيایدهپیش بینی

Predicting suicide ideation based on identity styles and coping
strategies

*بابک وجودي

چکیده
خودکشی براساس راهبردهاي پردازيایدهبینی هدف پژوهش حاضر پیش

جامعه آماري این پژوهش. هاي هویت در نوجوانان بوداي و سبکمقابله
هاي شهر تبریز انان مشغول به تحصیل در دبیرستانکلیه نوجوشامل 

به خاب شدند و تان)پسر60دختر، 60(نفر120از میان آنهابودند که 
مقابله با شرایط مقیاس، )BSSI(بکخودکشیپردازي مقیاس ایده

. پاسخ دادند، )ISI-6(هاي هویت سبکمقیاسو ) CISS(زااسترس
توانندمیهاي هویتاي و سبکراهبردهاي مقابلهنتایج نشان داد که 

شان ها نچنین تحلیل دادههم. بینی کنندخودکشی را پیشپردازيایده
رابطه هاي هویت، هویت سردرگم و تعهد به ترتیب که از بین سبکداد

از سوي دیگر، راهبردهاي . خودکشی دارندپردازيایدهمثبت و منفی با 
رابطه منفی با،مداررابطه مثبت و راهبردهاي مساله،مدارهیجان

یت سبک هوبانوجوانان براساس نتایج، .ندشتداخودکشیپردازيایده
روند و درگیري با مباحث مربوط به هویت طفره میاجتنابی از -سردرگم

صورت اي ندارند، و بهآنها براي زندگی خود برنامه.کنندمیاجتناباز آن 
کنند و در صورت عدم موفقیت به افکار مدار با مسایل برخورد میهیجان

دن متغیرهايهدف قرار دابنابراین . آورندپایان دادن به زندگی روي می
اي در پیشگیري و هاي هویت و راهبردهاي مقابلهسبکمهمی مانند 

.شودمفید واقعتواندمیدر نوجوانان، خودکشیپردازيایدهکاهش
اي، سبک هویتخودکشی، راهبرد مقابله:هاي کلیديواژه
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Abstract
The present study aimed to predict suicide ideation based on
identity styles and coping strategies in adolescents. The
study population included all adolescents studying in Tabriz
high schools. A total of 120 boys and girls were selected
and completed the Beck Scale for Suicidal Ideation (BSSI),
the Coping Strategies Inventory (CISS), and the Identity
Style Inventory (ISI-6). Results showed that coping
strategies and identity styles can predict suicide ideation.
Data analysis showed that among identity styles, confused
identity had a significant and positive relationship and
commitment had a significant and negative relationship with
suicidal ideation. Also emotion-focused strategies had a
significant and positive correaltion whereas problem
oriented strategies showed a significant and negative
correlation with suicidal thoughts. Adolescents showing the
confused-avoidant identity style are in conflict with issues
of identity and thus tend to evade and / or avoid these
issues. They do not seem to be able to plan their lives
effectively and in dealing with problems seem to react
emotionally and in the event of failure may turn to thoughts
about ending their lives. Thus, it is suggested that in an
attempt at preventing and reducing suicidal ideation in
adolescents, important variables such as identity styles and
strategies should be targeted for change and modification.
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مقدمه
اي راهکارهحساس در ایجاد و گسترش ايدورهنوجوانی 

این دوره به . و پاسخ به نیازهاي محیطی است1ايمقابله
شناختی، اجتماعی، واسطه تغییرات سریع فیزیکی، روان

فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشکالت مغایر سالمت همراه 
بسیاري از عوامل تهدیدکننده سالمت و رفتارهاي . ستا

اي پرخطر نوجوانان در همین سن به صورت پیش رونده
است2از این رفتارها، خودکشیکه یکی شودشروع می

ديوسبی، سانتلیا؛ کر2002کوستلو،وآرمسترانگ(
.)2009کلمنت،

استها وجود داشته ها و دورهنگتمام فرهدرخودکشی 
هاتون و (دهمین عامل مرگ در جهان استو)2006ر،لست(
ر ساالنه بر اثر حدود یک میلیون نف.)2009هرینگ، نو

و ، تانا، متیون، گوش، استنلیکرافورد(میرندخودکشی می
مطالعات مربوط به خودکشی سه پدیده .)2011، همکاران

قدام به د که شامل افکار خودکشی، انکنمهم را بررسی می
،مارسنکو، فیشمن و فریدمن(استو خودکشی خودکشی

عبارتی است که بر وقوع هرگونه 3افکار خودکشی). 1999
طیفی از ،افکاراین . داللت دارد4بییاندیشه خودتخر

مورد خاتمه زندگی تا خودکشی را دربر مبهم درهاياندیشه
افرادي که ازدرصد24شده است کهتخمین زده . گیردمی

اقدام دست به، در نهایت کنندرا گزارش میفکر خودکشی 
تی افکار خودکشی به عبار.)2001ن، ینگهیرون(ندزنمی

شودمحسوب میخود یک عامل خطر براي خودکشی
نتایج پژوهشی نشان ). 2003توموري و کاکمور، ،گرلگرو(

نایافته تنظیم هیجان و دهند که بین راهبردهاي سازشمی
حسنی و (ستقیم وجود دارد بطه مخودکشی راپردازيایده
اقدام نوجوانانی که تعدادافزایش فزاینده ). 1391آقایی، میر
شوند و یا به سوء مصرف کنند، افسرده میخودکشی میبه 

و ناکارآمدي ،هااسترسفزونی اي از آورند، نشانهمواد روي می
استهااسترسآنان در برخورد با این ايراهبردهاي مقابله

.)1991، جاویدي، جفورد، کوموروسکی و یانز، اندا(

1. coping strategies
2. suicide
3. suicide ideation
4. self destruct

هاي رفتاري و عنوان تالشه ب،5ايهاي مقابلهبکس
زاي استرسیک عامل ق آمدن بر یشناختی افراد به منظور فا

یا ایجاد تسکین هیجانی ) متمرکز بر مساله(درونی یا بیرونی
و الزاروس(شوندمیتعریف ) متمرکز بر هیجان(و عاطفی
چه که چناندهند میها نشان بررسی). 1984، فولکمن

و اشندمد مجهز نبآاي کارنوجوانان به راهبردهاي مقابله
هاي خود و دیگران داشته توانایی کمی براي درك هیجان

هاي دوران نوجوانی ها و بحرانباشند، در برخورد با استرس
توان کمتري خواهند داشت و مشکالت رفتاري بیشتري را 

دهندمیاضطراب نشان وافسردگیپرخاشگري، صورتهب
به کار بردن راهبردهاي .)2003الگار، آرلت و گراوز، (
تواند موجب زا میاسترسامناسب در رویارویی با عوامل ن

اي که راهبردهاي مقابله، در حالیدشوافزایش مشکالت 
ر و زابن(باشدتواند پیامدهاي سودمندي داشتهمیمناسب 

داشتن مهارت بیشتر در کنترل استرس .)2003، فرش
موع موجب اضطراب کمتر و کاهش میزان افسردگی و در مج

، یلیامزل، جیم، وفا(کیفیت زندگی خواهد شديارتقا
الزاروس و فولکمنطبق نظر . )2009، نالفتوس و جاکوبس

هاي مقابله با استرس به دو دسته کلی سبک) 1984(
که افراد از هر دو شودتقسیم می7مدارو هیجان6مدارلهامس

.کنندها استفاده مینوع سبک مقابله در مواجهه با موقعیت
به ،دهدکه فشارهاي هیجانی را تسکین میاز مقابلهینوع

در آن فرد تالش دیگر کهآن نوع مدار وعنوان هیجان
آورنده این فشارهاي هیجانی را تا عوامل به وجودکندمی
د شور تعریف میمدالهابه عنوان مقابله مس،ییر دهدتغ
استفاده از سبک مقابله ). 1984الزاروس و فولکمن،(

، با سطح باالیی از استرس،ردامهاي هیجاناز سبک8اجتنابی
له اهاي مسله از سبکاو استفاده از سبک مقابله حل مس

آلدوین و (با سطح پایینی از استرس همراه است،رمدا
دهند که طور کلی مطالعات نشان میبه. )1987رونسون،

هاي مدار در مقابله با موقعیتهاي هیجاناستفاده از سبک
که ، در حالیاستهمراه استرسزا با سطح باالیی از استرس

مدار با سطح پایینی از استرس لهاهاي مساستفاده از روش

5. coping style
6. problem focused
7. emotion focused
8. avoidance
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؛ به نقل از هوآنگ، 1،2004فلتون و رونسون(استهمراه 
افرادي که از راهبرد دهند ها نشان میپژوهش). 2009

ر معرض خطر خودکشی کمتر د،کنندمدار استفاده میهلامس
نزابی، رمضانی و ا، وقار زردخانهیعقوبی، اکبري(گیرندقرار می

.)1389قهوه چی، 
2دهی رفتار افراد، هویتاز عوامل مهم در شکلدیگر کی ی

ري است که در واقع هویت چهارچوب داو. آنان است2هویت
افراد براي تعبیر تجارب شخصی، بحث درباره معانی، اهداف و 

بسیاري از عوامل فردي از .برندکار میشان بهمسیر زندگی
اجتماعی و محیط ،جنسیت، وضعیت اقتصاديجمله

از .دگیري هویت نقش داشته باشتواند در شکلمیخانوادگی 
اورها، ب،گیريهویت فرد نیز پس از شکل،سوي دیگر

دهدرا تحت تاثیر قرار میفردها و رفتارهاي برداشت
هویت، مفهوم زمینهنظریات جدید در .)1968اریکسون،(

تر، یعنی توانایی سادهیرا در مفهوم3پیچیده بحران هویت
افراد در مقابله با موضوعات روزمره زندگی، با تأکید بر مهارت 

هایی در یدگاهارزش چنین د. اندله تبیین کردهاحل مس
که بتوان مشکالت مربوط ست، زیرا زمانیاهاکاربردي بودن آن

بحران هویت را بر اساس میزان از جمله به دوره نوجوانی 
، ردهاي محیطی ارزیابی کوانایی افراد در برخورد با استرست
هاي نظیر آموزش مهارتتی ین وسیله راه براي مداخالاهب

از ه، جهت پیشگیريالمسحل مانند مد آاي کارمقابله
غرایی، (شودی، هموار میتحولمشکالت مربوط به این دوره 

1387.(
بر ،هویت نوجواناندربارهصورت گرفته هايپژوهشاکثر 

اساس الگوي هویتی بوده است که براساس ترکیب دو بعد 
؛ 1999برزونسکی و آدامز، (استشدهتعریف 5و کاوش4تعهد

عالوه بر چهار سبک مطرح . )1966،1993،مارسیا؛ 1999
)1996(، برزونسکی و فراري)1966(مارسیاتوسطشده 
،که افراد براساس فرایندهاي شناختی و اجتماعیندمعتقد

، 6سبک هویتی متفاوت یعنی سبک هویت اطالعاتیسه
براساس . دهندرا شکل می8و هنجاري7آشفته-اجتنابی

1. Felton, B. J., & Revenson, T. A.
2. identity
3. identity crisis
4. commitment
5. exploration
6. informational identity style
7. avoidant- disorganized
8. normative

هاي سبک،)1990(اجتماعی بروزنسکی-دیدگاه شناختی
اجتماعی هستند که افراد در -راهبردهاي شناختی،هویتی

کنندزمان مواجهه با تعارضات هویتی از آنها استفاده می
.)1992برزونسکی و سالیوان، (

به طور فعال به جستجو و ،با سبک هویت اطالعاتیافراد 
پردازند، آنها تالش ارزیابی اطالعات مربوط به خود می

ورز، آگاه و گشوده نسبت به تجارب جدید ا اندیشهد تکننمی
گیرندگان و تصمیمردازندپبل یباشند، آگاهانه به حل مسا

؛ سوننس، دوریز و 1990برزونسکی،(هوشیاري باشند
، به ي دارندافرادي که سبک هویتی هنجار). 2005گوسنس،

مهم خودهاي اطرافیانو دستورالعملانتظاراتطور خودکار 
مداري وجدان و هدفآنها افراد با. گذارنداجرا میرا به 
دهی امور دارند مندي و سازمانتمایل به نظامهستند،

اند و اما از پیش شکل گرفته،)1388لو، حجازي و برجعلی(
هاي و ارزشهادانستهنسبت به اطالعاتی که ممکن است 

کنندبسته عمل میآنها را به چالش بکشد، کامالشخصی
و سوننس ؛ 2000؛ برزونسکی و کوك، 2003ونسکی، برز(

-سبک هویت سردرگم، سوي دیگراز ). 2005همکاران،
. آیداجتنابی از یک ساختار هویتی نامنسجم به وجود می

سطوح پایین پردازش فعاالنه ،ویژگی اصلی این سبک
در واقع افراد . له محدود استاهاي حل مساطالعات و مهارت
هاي منطقی در فرایند زان کمتري از روشبا این سبک به می

ننس و همکاران،سو(کنندپردازش اطالعات استفاده می
2005.(

هاي هویتی با نحوه پردازش جایی که سبکاز آن
هاي مختلف و آنها به موقعیتشناختی افراد، نوع واکنش

ازبعضی،دارندرابطهکارهاي مقابله اي به کار گرفته شده راه
هاي نجام شده به بررسی رابطه میان سبکاهاي پژوهش

اختالل ،هویتی با برخی از اختالالت از جمله افسردگی
هاي روانی و رفتاري که با و سایر ناهنجاري9شخصیت مرزي
. اندپرخطر مرتبط هستند، پرداختهو تخریبیبا رفتارهاي خود

اجتنابی با اختالل- پژوهشی، سبک آشفتههاي یافتهاساس بر
اي ناسازگارانه، ابلهراهکارهاي مق،يشخصیت مرز

مثبت داردرابطه، افسردگی و رفتارهاي پرخطر 10نورزگرایی
ا، بیانکی، الستیکوا، فیکنوا و ؛ سرامو2009جورجنسون،(

9. borderline personality disorder
10. neuroticism
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نجاري هاي هویتی اطالعاتی و هاما سبک. )2008،هامرانوا
آدامز، مونرو، (منفی داردرابطهافسردگی مانندبا اختالالتی 

، نورمی؛ 2001پویرر، مونرو، پترسون و همکاران، - یدورت
رسد این طور به نظر می).1997،برزونسکی، تامی و کینی

هاي هویت، سبک سردرگمی در هویت که در میان سبک
.بیشتري با میزان خودکشی در نوجوانان داشته باشدرابطه

طور ناامیدي بهاحتماال سردرگمی در هویت از طریق افزایش 
ماتسوکیس،و برادلی(داردرابطهستقیم با خودکشی غیرم

2002(.
مواجهه با که خودکشی، بیشتر به دنبال توجه به اینبا

ظر و با در ن،شودانجام میزاي شدیداسترسهاي موقعیت
ثري در واکنش واي نقش مراهبردهاي مقابلهکهگرفتن این

ن رابطهو با در نظر گرفتزا دارد استرسفرد به رویدادهاي 
هاي هویتی مختلف با اختالالت مطرح شده در باال سبکبین

و نقشی که این دسته از اختالالت در خودکشی نوجوانان و 
پردازيایدهبینی پیشجوانان دارند، پژوهش حاضر با هدف
هاي هویت اي و سبکخودکشی براساس راهبردهاي مقابله

.انجام شد،در نوجوانان

روش
پژوهش : اجراي پژوهشروشونمونه،آماريجامعه

جامعه . همبستگی بودآنو طرحتوصیفیاز نوع حاضر 
که بود شهر تبریزشامل تمامی نوجوانان این پژوهش آماري 

نمونه پژوهش .ندبوددبیرستان مشغول به تحصیلدر مقطع
اي اي چند مرحلهگیري خوشهنمونهروش با استفاده از 

ز مناطق منطقه اسهکه ابتداین صورتخاب شدند؛ به انتا
از هر منطقه یک ، و سپسآموزش و پرورش شهر تبریز

دبیرستان پسرانه و یک دبیرستان دخترانه و از هر دبیرستان 
به صورت ) پسر60دختر، 60؛ نفر120در مجموع(نفر20

ها در اختیارهنامسپس پرسش. شدندتصادفی انتخاب
ر ها دنامهیش از تکمیل پرسشپ.آموزان قرار داده شددانش

ارایه شد کنندگانبه شرکتمورد اهداف پژوهش توضیحاتی
به صورت شانهایپاسخاطمینان داده شد کهآنهاو به 

با استفاده از رگرسیون چندگانهها داده. محرمانه خواهد ماند
با1/17میانگین سن پسران .به روش همزمان تحلیل شدند

با9/16، و میانگین سن دختران 2/2انحراف استاندارد 
.بود5/2انحراف استاندارد 

سنجشابزار
پردازي ایدهمقیاس:بکخودکشیپردازيایدهمقیاس 

براي سنجش )1979(توسط بک) BSSI(1خودکشی بک
مقیاس، این . میزان مستعد بودن فرد به خودکشی ساخته شد

گرایانه و امیال خودکشیپردازيایدهبرآوردي عددي از شدت 
گویه است که روي یک 19مشتمل بر کند و فراهم می

بیشترین (2تا )کمترین شدت(مقیاس سه نقطه اي از صفر
این مقیاس در 3و روایی2پایایی. شودبندي میدرجه)شدت

دانیتزپژوهشدر . تایید شده استهاي مختلفپژوهش
. تدست آمده اسهب89/0آلفاي کرونباخ این مقیاس ) 2001(

آزمون با مقیاس سنجش خطر 4چنین روایی همزمانهم
). 2004داچر و دالري،(گزارش شده است69/0،خودکشی
مقیاس را با پایایی)1383(و همکاران نیز انیسیدر ایران 

و با روش 95/0نباخ برابر استفاده از روش آلفاي کرو
پژوهشچنین در هم. اندگزارش کرده5،75/0يسازدونیمه

با بک پردازي خودکشیایدهمقیاس روایی همزمان ،ذکورم
76/0، 6مقیاس افسردگی پرسشنامه سالمت عمومیزیر

ضریب آلفاي کرونباخ ،در پژوهش حاضر.گزارش شده است
.دست آمدبه88/0، بکبراي مقیاس ایده پردازي خودکشی

7هاي هویتسبکمقیاس:تهاي هویسبکمقیاس

)ISI-6 ال وس40ساخته شده و داراي ) 1989، برزونسکی؛
یعنی سبک هویت اطالعاتی، هاي هویت است که سبک

و میزان تعهد فرد را مورد اجتنابی-هنجاري، سردرگم
روي یک طیف چهار مقیاسسواالت. دهدسنجش قرار می

به . شده استتنظیممخالفم تا کامالموافقماي از کامالدرجه
) 1998(مپلر و وین، و، وایتتل پیچیدگی برخی جمالدلی

در پژوهش حاضر از . به تجدید نظر در این آزمون پرداختند
برزونسکی. استفاده شده است) ISI-6(فرم تجدید نظر شده

اي کرونباخ سبک اطالعاتی را ، ضریب آلف)2000(و کوك
بی را اجتنا- ، سبک سردرگم65/0، سبک هنجاري را 71/0
را8بازآزماییب پایایی و ضری، 78/0و مقیاس تعهد را 75/0

در .گزارش کردند75/0تا 71/0ماه بین دویبه فاصله زمان

1. Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI)
2. reliability
3. validity
4. concurrent validity
5. split-halves
6. General  Health Questionnaire (GHQ)
7. Identity Style Inventory Sixth Grade (ISI-6)
8. test-retest reliability



هاي هویتاي و سبکهبردهاي مقابلهپردازي خودکشی، راایده

51/51

آلفاي ،انجام دادند)1389(و همکارانکه سلطانیپژوهشی
کرونباخ براي سبک هویت اطالعاتی، هنجاري، آشفته و تعهد 

نژادفارسی.بود75/0و 80/0، 76/0، 86/0به ترتیب 
مقیاس را به زیراخ براي سه ضریب آلفاي کرونب) 1383(

در پژوهش . گزارش کرده است66/0و 60/0، 77/0ترتیب 
مقیاس به ترتیب زیرضریب آلفاي کرونباخ براي سه ،حاضر

.دست آمدبه68/0و 70/0، 76/0
شرایط مقابله با مقیاس: زامقابله با شرایط استرسمقیاس

ته ساخ) 1990(ارکردلر و پانتوسط ) CISS(1زااسترس
روي هاي هر کدام عبارت دارد که پاسخ48و ه استشد

مدار به سبک اجتنابی نیز مدار و هیجانهلامسهايسبک
براي کل مقیاس و براي 83/0مطلوب پایایی . پرداخته است

مدار و اجتنابی به ترتیب مدار، هیجانهلاهاي مسزیرمقیاس
گزارش شده ) 1389(توسط قریشی راد79/0، 81/0، 86/0

در این پژوهش مقدار آلفاي کرونباخ براي . است
مدار و اجتنابی به ترتیب مدار، هیجانهاي مسالهزیرمقیاس

به 69/0و براي کل مقیاس برابر با 66/0و 69/0، 75/0
.دست آمد

هایافته
کنندگان در میانگین و انحراف استاندارد نمرات شرکت

.ارایه شده است1متغیرهاي پژوهش در جدول 

1جدول 
خودکشیپردازيایدهباهاي هویتاي و سبکراهبردهاي مقابلهاستانداردانحراف ومیانگین

SD M متغیر
6/4 6/24 هویت اطالعاتی
7/5 8/25 اريهویت هنج
1/5 9/27 اجتنابی- هویت سردرگم
8/4 8/23 تعهد
7/3 6/17 راهبرد مساله مدار
8/3 4/18 مدارراهبرد هیجان
2/4 1/5 راهبرد اجتنابی
81/3 3/12 خودکشیپردازيایده

2همبستگی بین متغیرهاي پژوهش در جدول ضرایب
دهد که از بیننشان میضرایب همبستگی . ارایه شده است

)r ،01/0<p=47/0(هاي هویت، هویت سردرگمسبک
رابطه )r ،01/0<p=-38/0(دار و تعهدرابطه مثبت و معنا

چنین هم. دخودکشی دارپردازي ایدهدار با منفی و معنا
رابطه مثبت )r ،05/0<p=28/0(مدارراهبرد هیجان

ابطه ر)r ،01/0<p=-42/0(مدارو راهبرد مسالهدار امعن
.خودکشی دارندپردازيایدهدار با منفی و معنا

2جدول
خودکشیپردازيایدهباهاي هویت اي و سبکضرایب همبستگی راهبردهاي مقابله

هویت 
اطالعاتی

هویت 
هنجاري

هویت
تعهداجتنابی-سردرگم

راهبرد
مساله مدار

راهبرد
مدارهیجان

راهبرد
اجتنابی

28/024/0*-42/0**-38/0**47/0**- 27/0- 23/0ضریب همبستگی
*p < 05/0 **p < 01/0

1

1. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS)

نمرهگذاري (5) (1) تا خیلی زیاد خیلی کم لیکرت، از طیف
این است که عـالوه بر میشـود. ویژگی خـاص این مقیـاس
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هاي هویت و راهبردهاي بررسی سهم سبکمنظوربه
پردازي خودکشی، از تحلیل رگرسیون اي در تبیین ایدهمقابله

3همزمان استفاده شد که نتایج آن در جدول روشبه 
22دهد که نشان می3نتایج جدول .گزارش شده است

خودکشی به وسیله پردازيایدهدرصد از کل واریانس 
از . شودتبیین میهاي هویتاي و سبکراهبردهاي مقابله

دهد که نیز نشان میF ،05/0<p=62/28سویی، نسبت 
اي خودکشی براساس راهبردهاي مقابلهپردازيایدهرگرسیون 

ین راهبردهايبنابرا. هاي هویت معنادار استسبکو 
توانند به صورت ترکیبی هاي هویت میو سبکايمقابله

نتایج ضرایب . بینی کنندخودکشی را پیشپردازيایده
دهد که سبک هویت تعهدي و راهبرد رگرسیون نیز نشان می

پردازيایدهتوانند به صورت معکوس و معنادار مساله مدار می
بک هویت چنین سهم. بینی کنندخودکشی را پیش

صورت هتوانند بمدار میاجتنابی و راهبرد هیجان-سردرگم
.بینی کنندخودکشی را پیشپردازيایدهمستقیم و معنادار 

3جدول
هاي هویتاي و سبکراهبردهاي مقابلهبر اساس خودکشیپردازيایدهبینیپیش نتایج رگرسیون چندگانه

R2RFBSEBtمتغیر پیش بین

01/1*62/2873/259/2*47/022/0ثابتمقدار
- 43/2- 18/017/0- 31/0هویت اطالعاتی-1
- 74/1- 22/019/0- 38/0هویت هنجاري-2
69/2**39/019/026/0اجتنابی-هویت سردرگم-3
39/1**- 41/022/024/0تعهد-4
-26/1*- 21/021/0- 34/0راهبرد مساله مدار-5
60/1**39/023/022/0راهبرد هیجان مدار-6
33/019/017/082/1راهبرد اجتنابی-7

*p < 05/0 **p < 01/0

بحث
خودکشی پردازيایدهبینی پژوهش حاضر با هدف پیش

. هاي هویت انجام شداي و سبکبر اساس راهبردهاي مقابله
پردازيایدهمدار و هالمسبردهايبین راهکهج نشان دادتاین

مدار و هیجانهايخودکشی رابطه منفی و بین راهبرد
مطالعات نشان . رابطه مثبت وجود داردخودکشیپردازيایده
زا، استفاده از هاي استرسدر مقابله با موقعیتدهند کهمی

، استهمراه استرسبا سطح باالیی از مدارهاي هیجانسبک
مدار با سطح پایین از هلاهاي مسه از روشکه استفاددر حالی
؛ به نقل از 2004و رونسون،فلتون(همراه استاسترس

پیشینیپژوهشهايیافتهاین نتایج با). 2009هوآنگ، 
؛2009و همکاران، لفا؛1991و همکاران، اندا(است همسو 
.)1389و همکاران، یعقوبی
به عقیده که ردکتوان بیان تبیین این نتایج میمورددر 

مدار، معطوف به مقابله هیجان) 1984(الزاروس و فولکمن
امل عاطفی مرتبط با آن هیجانی بوده و به عوآشفتگیکنترل 

افرادي که از این . یتنه به خود موقع،پردازدموقعیت می
کنند، به جاي تمرکز بر مشکل و اي استفاده میسبک مقابله

هاي پیامدهاي هیجانکهحل آن، بیشتر در پی آن هستند 
این ثیرازا را مهار کنند، این افراد تحت تمنفی عامل استرس

بیرامی،(شوندسبک، به جاي مقابله از کنار مشکالت رد می
مدت براي مدار در کوتاهاي هیجانراهبردهاي مقابله). 1389

اما در بلندمدت اثرات منفی دارند،ثر هستندوکاهش تنش م
بنابراین مقابله .)2002فمن، لیوا، نگرونی و رودا،ابرون(

افسردگی، مانندیزا، پیامدهایمد با عوامل استرسآناکار
دنبال داردزدن به خود را بهاضطراب، پرخاشگري و صدمه

ز اهمیت یاین نکته حابه عالوه،).2003، و همکارانالگار(
ریع و سنوجوانی، تغییرات دوره هاي یکی از مشخصهاست که 

به تمام ابعاد زندگی است که احتماالدر فراگیر، تقریبا
نوجوان مانند یک بزرگسال . شودزیادي منجر میاسترس 

تجربه کافی براي رویایی و مقابله با احساسات ناشی از 
به همین علت در برخورد با موانع و ،ها را ندارداسترس
ه زندگی به فکر خاتمه دادن بممکن استهاي زندگیناکامی
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رسد نوجوانانی که از راهبرد به نظر می. افتدبیخویش 
کنند در مواجهه با رویدادهاي مدار استفاده میهیجان
افتند که از از زندگی بیشتر به فکر خودکشی میسمشکل

افکار پایان دادن به زندگی نیز . طریق آن به آرامش برسند
دنبال حل فرد براي مقابله با مشکالت به کهشود باعث می

در . نباشدزااسترسهاي له و مواجهه مستقیم با محركامس
له شامل تالش هوشیارانه یا امقابل، راهبرد متمرکز بر مس

را استرسله است که سعی دارد منبع اارزیابی منطقی از مس
ا متمرکز زاسترسد و بیشتر بر عامل کنتغییر دهد یا حذف 

کاهش مشکالت روانی، استفاده از این نوع راهکار باعث. است
.شودخودکشی میپردازيایدهرفتاري، هیجانی و 
بین سبک هویت ها نشان داد که یافتهاز سوي دیگر،

رابطه مثبت و بین خودکشیپردازيایدهاجتنابی و -سردرگم
و داردرابطه منفی وجود خودکشیپردازيایدهسبک تعهد با 
هسبک تعهد بصورت مستقیم وهاجتنابی ب- هویت سردرگم

بینی خودکشی را پیشپردازيایدهتوانند صورت معکوس می
، )2002(برادلی و ماتسوکیس هاي این نتایج با یافته.کنند

مسو ه،)2008(، سراموا و همکاران )2009(جورجنسون 
) 1390(و همکارانمحمديو مغایر با نتایج پژوهشاست
پردازيیدهااجتنابی و -مبین سبک هویت سردرگکهاست

در تبیین این. خودکشی رابطه معنادار مشاهده نکردند
هنما و تعهدات هویتی به عنوان راکه گفتتوان میهایافته

رودله به کار میاگیري و حل مساستانداردهایی براي تصمیم
شود که فرض می).2003ک،برزونسکی، نورمی و ماس(

، حفظدادنهاي پردازشی هویت در چگونگی شکلسبک
برزونسکی،(کردن و اصالح تعهدات هویتی نقش دارند

، تعهد )2000(هاي برزونسکی و کوكبراساس یافته). 2004
هاي در افراد با هویت موفق و زودرس باالتر است و یافته

ز دهد که افراد با سبک هویت موفق بیشتر ابعدي نشان می
هویت کنند و افراد با سبک هویتی اطالعاتی استفاده می

بنابراین .گیرندزودرس از سبک هویتی هنجاري بهره می
با با توجه به رابطه تعهد .تعهد در این دو سبک باالتر است

پردازيایدهاثر تعهد بر تواناین دو سبک هویتی می
نمرات افراد با . ها تفسیر نمودشی را بر اساس این سبکخودک

شکالت فردي بر ل هویتی و میبا مسا،اطالعاتیباال در سبک
چنین استدالل اساس استدالل ذهنی همراه با تالش و هم

توان به این نتیجه رو میاز این. شوندخودکار روبرو مینسبتا

خودکشی و سبک پردازيایدهرسید که رابطه منفی بین
گر این است که افراد داراي این سبک هویت اطالعاتی بیان

و اجتناب ازمدارلهساله ماهویتی با استفاده از حل مس
برزونسکی (شوندیممواجهمدار با مشکالت هیجانهايروش

).1996و فراري،
سبک هویت هنجاري بیشتر متکی بر اسنادهاي 

خانواده من و مذهب منمانند،ربوط به خودمگرایانهجمع
افراد با این سبک هویت در ). 1999،زبرزونسکی و آدام(است

دهند و در ن همنوایی بیشتري نشان میارتباط با دیگرا
گیري از تجویزها و رهنمودها و انتظارات افراد شرایط تصمیم

گیرند و بر اساس آن عمل هاي مرجع بهره میمهم و گروه
بنابراین افراد با این سبک .)2004برزونسکی،(کنندمی

ي برخالف انتظارات جمعی حرکت هویتی به احتمال کمتر
به اقداماتی مانند خودکشی که جامعه تایید و دست کنندمی

. زنندکننده آن نیست می
است که افراد با سبک آنر پیشین بیانگهايپژوهش

اجتنابی، صمیمیت، اعتماد، تحمل و -سردرگمیهویت
رو دهند، از اینگشودگی کمتري را در روابط نشان می

وشوندمواجه که با مشکالت اجتماعی بیشترياحتمال این
در شکل بخشیدن به روابط دوستانه و حفظ شبکه حمایت 

این افراد از . اجتماعی مشکل داشته باشند، بیشتر است
کننداستفاده میاي ناسازگارانه بیشتري راهکارهاي مقابله

اجتنابی از یک - سبک هویت سردرگم).1994برزونسکی،(
ویژگی اصلی این . آیدساختار هویتی نامنسجم به وجود می

هاي بک، سطوح پایین پردازش فعاالنه اطالعات و مهارتس
در واقع افراد با این سبک به میزان . له محدود استاحل مس

هاي منطقی در فرایند پردازش اطالعات کمتري از روش
بنابراین).2005سوننس و همکاران،(کننداستفاده می

انتظار داشت نوجوانانی که خود را به سبک هویت توانمی
،اندد یا در جریان کسب هویت سردرگمانخاصی متعهد نکرده

این بر.بگیرندقرار خودکشیمعرض به احتمال بیشتري در 
اجتنابی از - نوجوانان صاحب سبک هویت سردرگماساس،

که روند یا ایندرگیري با مباحث مربوط به هویت طفره می
در واقع .کنندو از آن اجتناب میاندازندمیآن را به تعویق 

اند انگیزهل و تعارضات شخصی بیایآنها براي مقابله با مس
-نوجوانان داراي سبک هویت سردرگم). 1990برزونسکی،(

ریزي شغلی اي ندارند، برنامهاجتنابی براي زندگی خود برنامه
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مسایل مدار با به صورت هیجاندارند،و تحصیلی محدودي 
یت به افکار پایان فقوکنند و در صورت عدم مبرخورد می

. آورنددادن به زندگی روي می
شیوهتوان به میهاي پژوهش حاضرمحدودیتاز 

دهیهاي خودگزارشها بر اساس مقیاسي دادهآورجمع
هاي ناخودآگاه و که ممکن است به دلیل دفاعاشاره کرد

به .یر مطلوب از خود دچار تحریف شوده تصوایتعصبات و ار
توان با ژوهش حاضر همبستگی است و نمیعالوه، طرح پ

هاي علت هاي آن به تفسیرها و تبییناستناد به یافته
زیاد بودن تعداد سواالت که چنینهم. شناختی مبادرت کرد

از دیگر شود، کنندگانباعث خستگی شرکتتواند می
یکی دیگر از. بودحاضر هاي پژوهش محدودیت
ر نظر گرفتن وضعیت عدم دي این پژوهش،اهمحدودیت

محدود بودن جامعه . اقتصادي اعضاي نمونه بوداجتماعی و
هاي دیگر محدودیتاز ي به نوجوانان شهر تبریز نیزآمار

که تعمیم نتایج را با مشکل مواجه اضر بودحپژوهش 
گستره افزایشجهتکهشودپیشنهاد میبنابراین.سازدمی

تر که گمشابه در جوامع بزرهاي نتایج، پژوهشپذیريتعمیم
تريگستردهاقتصادي-وضعیت اجتماعینیزو سنین مختلف 
ابزارها وشودپیشنهاد میچنین هم.انجام شود،را در بر گیرد

با خودکشی مورد بررسی قرار رابطهمتغیرهاي دیگري در 
.گیرد
، به مراکز آموزش خانواده، حاضرتوجه به نتایج پژوهشبا
والدین را کهشودمعی و مدارس پیشنهاد میهاي جرسانه

کسب هویت در شان فرزندانی نسبت به اهمیت سبک تربیت
آموزان را به پردازش فعاالنه دانشوسازندفق آگاه وم

ه الاطالعات، درگیري با موضوعات مربوط به هویت و حل مس
این عوامل براييجهت ارتقاشود پیشنهاد می. سوق دهند
برگزار هاي آموزشی مناسبدورهشانهاينوادهخانوجوانان و

.دشو
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