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اساسی و  معنويت و ارضای نیازهای بینی گرايش به خودکشی دانشجويان براساسیشپ
 اولیه سازگارنا هایطرحواره

 
  91/91/89پذيرش مقاله:                                 8/9/89دريافت مقاله: 

 
 چکیده

 حاضر، پژوهش شود، لذا، هدفمی تفسیر چیز، همه کردن رها یا و زندگی به بخشیاعتبار جهت در عملی عنوان به خودکشی سابقه و هدف:

 دانشجویان در به خودکشی گرایش با گالسر اساسی نیازهای ارضایعدم  و جوییمعنا در نقص اولیه، ناسازگار هایطرحواره رابطه بین بررسی

 است. 

 را حاضر پژوهش آماریجامعه  بود. ایتوصیفی همبستگی مقایسه مطالعات جزو روش لحاظ از بنیادی، حاضر پژوهش طرح :هامواد و روش

 سال اول نیمسال در که تشکیل دادند همدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشدشناسی کار و کارشناسی کاردانی، دوره دانشجویان تمامی

 نمونه انتخاب روش نفر بود. 701 پژوهش این نمونه بودند. حجم مشغول تحصیل به دانشگاه این مختلف هایدانشکده در 59-59 تحصیلی

 و جوییمعنا ناسازگار یانگ، هایطرحواره خودکشی، افکار هایمهپرسشنا ها بهآزمودنی که بود ایمرحله چند ایخوشه به صورت پژوهش

 استفاده همبستگی اسپیرمن روش از هافرضیه بررسی منظور به .گردید بررسی آماری هایروش با و نتایج ددندا پاسخ نیازهای اساسی گالسر

 شد.

 در معنا همچنین و اولیه ناسازگار هایطرحواره گالسر و یهنظر در اساسی نیازهای شدت بین که بود آن از حاکی پژوهش نتایج :هايافته

 داشت. وجود داریمعنی رابطه همدان واحد آزاد اسالمی دانشگاه دانشجویان در خودکشی به گرایش با زندگی

 این باشد، کهمی معکوس رابطه یک خودکشی به گرایش با زندگیمعنای  و گالسر اساسی نیازهای بین رابطه نتایج نشان داد :گیرینتیجه

 پیدا افزایش دانشجویان در خودکشی به زندگی، گرایش در معناعدم  و گالسرنیازهای اساسی  ارضای سطح کاهش با که است دهنده آننشان

 کند.می

 اساسی، خودکشی های ناسازگار اولیه، معنا جويی، نیازهایطرحواره ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

 و ساختاری شرایط از اعم اجتماعی ایهپدید جامعه، اجتماعی مسائل

 یعنی توسعه، راه سر بر اجتماعی مسیر تحوالت در که هستند کنشی الگوهای

 و تحقق اهداف مانع و گیرندمی قرار مطلوب وضعیت و موجود وضعیت بین

 به عنوان اجتماعی شوند. این مسائلمی مطلوب کمال و هاارزش کننده تهدید

  مشغول خود به را مردم عمومی افکار و نخبگان ذهاننامطلوب ا هاییپدیده

 و گرددمی پدیدار آنها برای مهار جمعی آمادگی و وفاق نوعی به طوریکه دارندمی

 یا و رفع اصالح، جهت در اقدام و جوییچاره به را کشور رسمی مقامات

رمان د و بهداشت نظام برای پدیده این دارد. ازآنجاییکهمی وا آنها پیشگیری از

 یک نیست سازگار ما کشور فرهنگی و ارزشی معیارهای با و است پرهزینه کشور

 در روانی و اجتماعی هایآسیب گسترش و رشد .شودمی محسوب جدی مشکل

 (. 7گریزناپذیر است ) امری کنند،می طی را انتقالی حالتی که جوامعی

ع آن همیشه خبر وارد شود بلکه وقوخودکشی مهمان ناخوانده نیست که بی

 جهت در عملی عنوان به دهد. خودکشیزمینه قبلی رخ میبه دنبال یک پیش

 دیدگاه، این شود. درمی تفسیر چیز،همه  کردن رها یا و زندگی به بخشیاعتبار

 زیرا. افتدمی اتفاق افسردگی و کاملاضطراب  یا جبرگرایی دلیل به خودکشی

  طور به صحنه کردنرها  ممکن کار تنها که است چنان روشن رویدادها جریان

 

 و بروز در متعددیعوامل  که است پیچیده فرآیند یک (. خودکشی2) است کامل

 سوء روانی،اختالالت  از: آنها عبارتند اهم که کنندمی نقشایفای  آن رخداد

 و حتی اجتماعیوضعیت  خانواده، فرهنگ، روانی، و روحیوضعیت  مواد، مصرف

 افکارشان که است آورعذاب قدری به، افراد برخی برای (. افسردگی3) ژنتیک

. یابدمی گرایش، کنندمی تجربه روز که هر ایشکنجه از گریختن سمت به مکررا

 گیرد.صورت نمی زندگی به دادنخاتمه  قصد به هاکشیخود همه حال این با

 اتنه دارند باور که است افرادی توسط کمک درخواست کشیخوداقدامات  برخی

است  ناکخطر اقدامات به زدندست  بگیرندکمک  دیگران از توانندمی که راهی

 به منجر احتماال که است طرحواره در ثبات کنونیرفتارهای  دالیل از (. یکی9)

 و عمیقباورهای  هاطرحواره شود.می مانند خودکشی آمیزمخاطره رفتارهای

 های نخستینهای سالوزهآم حاصل و هستند جهان و خود مورد در فرد مستحکم

 گویندمی ما به و هستند جهان و خودمان مورد در ما دانش هااند. طرحوارهزندگی

 هایاولیه از جمله سازه ناسازگار های(. طرحواره9است ) چگونه جهان ایم وچگونه

گذاری آن بر شناختی و نحوه اثرجدید و مهمی است که به بررسی سبک پردازش

ناسازگار،  هایپردازد. طرحوارهو سالمت و بهزیستی در انسان می هیجانی پردازش

ابتدای رشد و  رسان در فرد هستند که درآسیب هیجانی و شناختی خود الگوهای

 *9(PhD)محمداسماعیل ابراهیمی 

 2(MSc)پور امید شیری 

 1(PhD)نرگس زمانی 

 4(PhD)علی صاحبی 

همدان،  واحد ،انسانی روانشناسی، دانشکده علوم گروه. 7

 .همدان، ایران ،اسالمی دانشگاه آزاد

 ،اسالمی همدان، دانشگاه آزاد روانشناسی، واحد گروه. 2

 .همدان، ایران

 شگاه آزاددان، همدانباشگاه پژوهشگران جوان، واحد  .3

 .، ایرانهمدان ،اسالمی

 موسسه ویلیام گالسر، سیدنی، استرالیا.. 9

 
 محمداسماعیل ابراهیمی :نويسنده مسئول*

همدان،  واحد ،انسانی روانشناسی، دانشکده علوم گروه

 .همدان، ایران ،اسالمی دانشگاه آزاد

 

 +89 8990491298   تلفن: 

 +89 99 14289092فاکس: 

Email: ms.ebrahimi@iauh.ac.ir 
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(. بر طبق نظر 6شوند )گرفته، در مسیر زندگی تکرار می تحول در ذهن شکل

یق و فراگیری ی عممایهناسازگارانه اولیه، الگوهای درون هاییانگ طرحواره

گرفته، در سیر زندگی تداوم دارند، به  کودکی و نوجوانی شکل هستند که در دوران

ناکارآمد هستند.  و به شدت شوندی فرد با خود و با دیگران مربوط میرابطه

 هیجانی اساسی دوران نشدن نیازهای اولیه به علت ارضاء های ناسازگارطرحواره

ایمن به دیگران،  همچون دلبستگی بنیادینی هایآیند، نیازکودکی به وجود می

 انگیختگی و محدودیتسالم، خود هایخودگردانی، آزادی در بیان نیازها و هیجان

ناسازگارانه را در قالب پنج حوزه طرحواره  (. یانگ هجده طرحواره1بینانه )واقع

 اداراکتوانند بر شوند میها فعال میکند و زمانی که این طرحوارهمعرفی می

 فعال باعث که حوادثی این از (. یکی8) شناختی فرد اثر بگذارند واقعیت و پردازش

 به خودکشی گرایش تواندمی احتماال و شود،می ولیههای ناسازگار اطرحواره شدن

 ثقل مرکز به عنوان زندگی در معناجویی است. زندگی در معناییبی نماید تبیین را

 و تمایل فعالیت، )رشد(، شدنقدرت  به عنوان که است گرفته شده نظر در مدل

 زندگی در هدف و اهمیت از معنا، آنها درک تکمیل یا ایجاد برای افراد تالش

  دارد. همراه به را روانشناختیآشفتگی  آن، در اختالل که است مهم آنقدر

 یک که زندگی در معنایافتن  برای ارادهواسطه  به نها( انسا5فرانکل ) از نظر

 در معناتجوی جس برای تمایل و انگیزه و شوندمی برانگیخته است، ذاتیگیزه ان

 رسدمی نظر به که باشد. آنچهبیشتر می زندگی آزاردهندهرویدادهای  به واکنش

  نقش افسردگیمستعد  و افسرده افراد در زندگی، در معناجویی زمینه در

های ارزش تفاوت ردمو در فرانکل عقیده بر مبتنی باشد، تری داشتهپررنگ

 داشتنتجربه  مانند ای، منبعیدر ارزش تجربه  است. تجربیهای ارزش و نگرشی

 معناجویی در منبع مهمترین به عنوان آنها، از تأئید گرفتن و دیگران با روابط

 اجتماعی، تأییدهای و روابط دادن دست از با و گیردمی قرار توجه مورد زندگی

 ارزش دنبال به فرد اگر که حالی رود. درمی دست مال ازکا نیز فرد زندگیمعنای 

بود و نگرش فرد به او  نخواهد آزاردهنده روابط، دادندست  از باشد، نگرشی

شده را نیز تحمل  کند تا بر موقعیت کنونی چیره شود و حتی رنج واردکمک می

 مرتبط یروانشناخت فشارزای عوامل با تواندزندگی می در معنا(. فقدان 70کند )

 هایبه درمان زیاد نیاز چون متغیرهایی با زندگی در معنا نداشتن باشد.

 رابطه مواد مصرف سوء و خودکشیهای نشانه اضطراب و افسردگی روانشناختی

 هایی نشان داده شد که بین افسردگی و وجودباشد. همچنین در پژوهش داشته

توجه به تمامی مطالب  ل با(. حا77معنا در زندگی رابطه معناداری بدست آمد )

 اساسی، این سئوال مطرح  تحقیقات نبود علت به طرفی گفته شده در باال از

 ارضایعدم  جویی،معنا در نقص ناسازگار اولیه، هایطرحواره شود که آیامی

 دانشجویان رابطه دارد؟ در خودکشی به گرایش با گالسر اساسینیازهای 

 

 هامواد و روش

 جازو روش لحااظ از بنیاادی،مطالعاات  جزو هدف یثح از حاضر پژوهش

 جزو اطالعاتگردآوری  شیوه لحاظ از و ایمقایسه همبستگی -توصیفی مطالعات

 گیاری کاه در برخای از ماوارد هاای نموناهاز جملاه روشاسات.  کمایمطالعات 

گیاری کناد، روش نموناهگیری تصادفی سااده عمال مایتر از روش نمونهمناسب

ای احتمالی است که در آن هار واحاد ای نمونهی خوشهیک نمونهای است. خوشه

 هدف لحاظ از تحقیق این روش ای یا گروهی از اعضا است.گیری مجموعههنمون

باشاد. مای میدانیتحقیق  یک هاداده گردآوریشیوه  لحاظ از و باشدمی کاربردی

 و رشناسایکا دانی،کاار دوره دانشاجویان تماامی را حاضر پژوهش آماریجامعه 

 در کاه داد خواهند تشکیل همدان واحد اسالمی آزاد دانشجویان ارشدکارشناسی 

 به دانشگاه این های مختلفدر دانشکده 7359-7359 تحصیلی سال اول نیمسال

 نفر که با توجه باه فرماول ارائاه 701هستند. بر این اساس تعداد  مشغولتحصیل 

ای مرحلاه چناد –ایگیاری خوشاههشده توسط فیدل و تاباچینک و با روش نمون

خودکشای باک، معناا در زنادگی اساتگر، پرسشانامه  انتخاب و پرسشانامه افکاار

گالسار در باین آنهاا توزیاع گردیاد.  اساسای یانگ و پرسشنامه نیازهای طرحواره

 باین در میادانی صاورت باه هاا راپرسشنامه ابتدا هاداده آوریجمع برای محقق

 آزاد دانشاگاه دانشاجویان کاه هااییکالس مختلف ایهدانشکده در هاآزمودنی

 ساواالت بهتار درک باه جهات و کارد توزیاع باشاند،می همدان اسالمی واحد

 باه پاژوهش موضوع و سواالت در زمینه توضیحاتی دانشجویان، برای پرسشنامه

 .آوری شادجماع هااداده تحلیال و تجزیه برای هاپرسشنامه سپس .شد داده آنان

 علاوم دانشاکده ازجملاه دانشگاه در موجود هایدانشکده به رکشیباس پژوهشگر

 در هااها پرسشانامههدانشکد دیگر و مهندسی پایه وفنی علوم دانشکده و انسانی

 از بعاد داد وقارار مای شادندمای انتخاب ایخوشه بصورت هایی کهنمونه اختیار

 از ات ابتاداشد. جهات تجزیاه و تحلیال اطالعامی گرفته تحویل آنها از تکمیل

 استفاده شاد متغیرها بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف – کولموگروف آزمون

 باین ارتباط جهت اسپیرمنهمبستگی  آزمون از ها،داده نبودن نرمال علت به که

 جهت امکانی هاداده نبودن نرمال علت به و شد ی استفادهکمّ مقیاس با متغیر دو

 توسط هاداده سپس نبود بینغیرهای پیشمت اساس بر مالکمتغیرهای  پیشگویی

 گرفت. قرار تحلیل تجزیه مورد 22 ویرایش SPSS آماریافزار  نرم

 پرسشانامه پرسشنامه افکار خودکشی بک: این ها:گردآوری داده ابزارهای

 و افکاار نگارش، سانجش منظاور باه کاه است سواله 75 خودسنجی ابزار یک

 ساوال 9پرسشانامه  این در (.72) است شده طراحی برای خودکشی ریزیبرنامه

 9 باه دانشاجویان کاه اگار طاوری به است شده طرح غربالگری، منظور به اول

  9 تاا 7 نماره باین .هساتند خودکشای افکاار فاقاد دهند صفر نمره اول، سوال

 جهات آماادگی دهنادهنشاان ،75 تاا 6 نمره خودکشی، افکار دهنده داشتننشان

 پرسشانامه این است. خودکشی اقدام به قصد انگرنش 38 تا 20 نمره و خودکشی

مطالعاه دانیتاز و  در که است خودکشی افکار سنجش جهت پایا و معتبر ابزار یک

 r= 83/0و پایاایی باین آزمایناده  85/0همکاران همبستگی درونای ایان آزماون 

گزارش شده است . همچنین در یک مطالعه داچر و دارلی همزمان این آزماون در 

بدست آمده است این پرسشانامه  r= 65/0نجش خطر خودکشی معادل مقیاس س

به فارسی ترجمه شده است و روایی همزمان آن باا پرسشانامه ساالمت عماومی 

به دسات  59/0و اعتبار آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  16/0برابر با 

 آمده است. 

نساخه  (:YSQ-SF)کوتراه(  نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره يانگ )فررم

 هاایگیاری طرحاواره( بارای انادازه73اصلی پرسشنامه طرحواره، توسط یاناگ )

اولیه ساخته شده است. همچنین در شکل کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ  ناسازگار

 209. فارم بلناد اساس فرم اصلی تهیه شده است طرحواره ناسازگارانه اولیه بر 79

ای درجاه 6وال بر روی یک مقیااس دارد. هر س سوال 19و فرم کوتاه  سوال دارد

درست، تقریبا درسات، کاامال )کامال غلط، تقربیا غلط، بیشتر درست تا غلط، اندکی

شود. در فرم کوتاه، هر طرحواره توسط پنج سوال سانجیده گذاری میدرست( نمره

اولیاه  ناساازگارانه هاایدهنده طرحاوارهشود. در این پرسشنامه، نمره باال نشانمی
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اناد. ساازه آن را تاییاد کارده مختلفی ساختار عااملی و روایای هایاست. پژوهش

فر و عابدی ضریب اعتبار پرسشنامه را از طریق محاسبه ضاریب ذوالفقاری، فاتحی

حوزه آن به این شرح به دسات  برای پنج 59/0کرونباخ برای کل پرسشنامه آلفای

هاای ، محدودیت50/0و عملکرد مختل، ، خودگردانی 57/0آوردند: بریدگی و طرد 

زنگای بایش از حاد و باازداری و گوش باه  61/0 مندی، دیگر جهت13/0 مختل

 به دست آمد. 18/0

 در معناا پرسشانامه (:MLQپرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکراران )

 ساال در کالر و اویشی فریزر، استگر، توسط (MLQ) همکاران و استگر زندگی

 و اعتباار و شاده ارائاه آن یاافتن بارای تالش و معنا وجود یابیجهت ارز 2006

 ماورد متفااوت هااینمونه با مختلف هایپژوهش در آن عاملی ساختار و پایایی

 آیاتم تهیاه 99 ابتدا ابزار این ساخت برای محققان این است. گرفته قرار بررسی

 در معناا جاودو عامال دو به اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با سپس و کردند

 یک در سپس یافتند. دست آیتم 71 مجموع با زندگی معنا در جستجوی و زندگی

 گویاه 70 باا عااملی دو ساختار مناسب به گویه 1 حذف با تاییدی عاملی تحلیل

 (.79) یافتند دست

سوال  39اساسی گالسر توسط  نیازهای گالسر: اساسی پرسشنامه نیازهای

آزادی و تفریح  قدرت، عشق و تعلق، به بقاء، اساسی شامل نیاز نیاز 9برای 

سوال و با مقیاس لیکرت پنج  1اساس  شود که هر یک از نیازها برسنجیده می

اساسی  نیاز 9آیتم برای  1(. این مقیاس دارای 79شوند )گیری میای اندازهگزینه

 (،79الی  8های عشق و تعلق )سوال (،1الی  7های شامل نیاز به بقاء )سوال

های )سوال ( و تفریح28الی  22های آزادی )سوال (،27الی  79های قدرت )سوال

 باشند. ضریباساس مقیاس لیکرتی می ها بر( است و هر یک از آیتم39الی  25

ها مقیاس گزارش گردید و برای خرده 52/0آیتم مقیاس  39کرونباخ برای  آلفای

برای  65/0 برای عشق و تعلق، 65/0 برای بقاء، 17/0 به ترتیب عبارتست از:

 (.79) برای تفریح 17/0برای آزادی و  19/0 قدرت،

 

 هايافته

 رابطه دانشجویان در خودکشی به گرایش با اولیه ناسازگار هایطرحواره بین

اولیه،  های ناسازگاردهد که از بین مقیاس طرحوارهنشان می 7جدول  دارد. وجود

خورده، نقص و شرم، شکست اجتماعی، زوایاعتمادی، ان، بیمحرومیت هیجانی

پذیری نسبت به ضرر و بیماری، اطالعات، ایثار، کفایتی، آسیبوابستگی/ بی

 55/0با  دارند، پس 07/0کمتر از داری هیجانی و استحقاق، سطح معنی بازداری

داری ها و گرایش به خودکشی رابطه معنیتوان گفت بین این مقیاساطمینان می

باطی انضداری/ خودداری آزمون برای مقیاس خویشتند و سطح معنیوجود دار

توان گفت این مقیاس هم اطمینان می 59/0، کمتر است پس با 09/0ناکافی از 

 داری دارد، اما از طرفی مشخص است ضریببا گرایش به خودکشی رابطه معنی

نی که با باشد، به این معها مثبت و مستقیم میهمبستگی در این زیر مقیاس

 یابد.ها گرایش به خودکشی افزایش میافزایش هر یک از این مقیاس

 

 های ناسازگار اولیه با گرايش به خودکشیه منظور بررسی رابطه بین طرحوارهآزمون اسپیرمن ب .9جدول 
 

 پذيری به ضررآسیب کفايتییوابستگی/ب شکست خورده نقص و شرم اجتماعیانزوای اعتمادی/بدرفتاریبی رها شدگی محرومیت هیجانی 

R 312/0 790/0 932/0 670/0 955/0 923/0 919/0 359/0 

P 002/0 296/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 007/0 

r 738/0 075/0 283/0 312/0 295/0 718/0 330/0 799/0 

 خويشتن داری اقاستحق معیارهای سرسختانه بازداری هیجانی ايثار اطاعت گرفتاری/ در دام افتادگی 

R 203/0 301/0 330/0 312/0 706/0 338/0 257/0 

P 057/0 07/0 009/0 002/0 389/0 009/0 079/0 

r 097/0 059/0 708/0 738/0 077/0 779/0 089/0 

 

 بین نیازهای اساسی با گرایش به خودکشی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

 های نیازهایهد از بین مقیاسدنشان می 2آمده از جدول  اطالعات بدست

 07/0داری کمتر از ، و سطح معنیشقو شدت نیاز به عاساسی، شدت نیاز به بقاء 

توان گفت بین این مقیاس و گرایش به خودکشی اطمینان می 55/0دارند، پس با 

داری آزمون برای مقیاس ارضاء نیاز به داری وجود دارد. سطح معنیرابطه معنی

از به عشق، ارضاء نیاز به قدرت، ارضاء نیاز به آزادی و ارضاء نیاز به بقاء، ارضاء نی

ها با توان گفت این مقیاساطمینان می 59/0کمتر است پس با  09/0تفریح از 

 داری دارد، اما از طرفی مشخص است ضریبگرایش به خودکشی رابطه معنی

باشد، به وس میها منفی است بنابراین رابطه معکمقیاس همبستگی در این زیر

 ها گرایش به خودکشی کاهش این معنی که با افزایش هر یک از این مقیاس

اساسی با گرایش به خودکشی رابطه معناداری  ها نیازهاییابد بین سایر مقیاسمی

 یافت نشد.

 بین نقص در معناجویی با گرایش به خودکشی در دانشجویان رابطه وجود دارد.

 های نقص در دهد از بین مقیاس، نشان می3دول اطالعات بدست آمده از ج

اطمینان  59/0دارد پس با  07/0داری کمتر از سطح معنی معناجویی، وجود معنا

داری وجود دارد توان گفت بین این مقیاس و گرایش به خودکشی رابطه معنیمی

است بنابراین  منفی مقیاسهمبستگی در این زیرو از طرفی مشخص است ضریب

باشد، به این معنی که با افزایش این مقیاس گرایش به رابطه معکوس می

معنا با گرایش به خودکشی رابطه  یابد. بین مقیاس جستجویخودکشی کاهش می

  داری یافت نشد.معنی

 ارضای نیازهای اولیه، نقص در معناجویی و عدم ناسازگار هایطرحواره

به علت  کنند.بینی میکشی در دانشجویان را پیشاساسی گالسر گرایش به خود

عدم برقراری فرض نرمال بودن متغیر مالک امکان استفاده از تحلیل رگرسیون 

 وجود ندارد.
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 آزمون اسپیرمن به منظور بررسی رابطه بین نیازهای اساسی با گرايش به خودکشی .2جدول 

 شدت نیاز به تفريح شدت نیاز به آزادی تشدت نیاز به قدر شدت نیاز به عشق شدت نیاز به بقا 

R 793/0 797/0 035/0 737/0 003/0- 

P 290/0 295/0 197/0 282/0 587/0 

r 020/0 075/0 007/0 071/0 00005/0 

 میزان ارضای نیاز تفريح میزان ارضای نیاز آزادی میزان ارضای نیاز قدرت میزان ارضای نیاز عشق میزان ارضای نیاز بقا 

R 299/0- 280/0- 725/0- 098/0- 225/0- 

P 099/0 020/0 257/0 636/0 096/0 

r 095/0 018/0 076/0 003/0 092/0 

تفاضل بین میزان ارضای نیاز  

 و سطح ارضا نیاز بقا

تفاضل بین میزان ارضای نیاز و 

 سطح ارضا نیازعشق

تفاضل بین میزان ارضای نیاز و 

 سطح ارضا نیاز قدرت

ان ارضای نیاز و تفاضل بین میز

 سطح ارضا نیاز آزادی

تفاضل بین میزان ارضای نیاز و 

 سطح ارضا نیازتفريح

R 337/0 323/0- 377/0- 327/0- 360/0- 

P 006/0 006/0 005/0 001/0 002/0 

r 705/0 709/0 056/0 703/0 725/0 

 

 گرايش به خودکشی آزمون اسپیرمن به منظور بررسی رابطه بین نقص در معنا جويی با .1جدول 

 جستجوی معنا وجود معنا 

R 925/0- 015/0 

P 000/0 927/0 

r 789/0 006/0 

 
 گیرینتیجه بحث و

 و معناجویی در نقص اولیه،های ناسازگار طرحواره نتایج نشان داد که بین

 رابطه دانشجویان در خودکشی به گرایش با گالسر اساسینیازهای  عدم ارضای

 افزایش افراد در اولیه ناسازگار هایطرحواره چه هر واقع دارد. در وجود معناداری

 بین رابطه همچنین کند.می پیدا افزایش خودکشی به گرایش میزان کند پیدا

 معکوس رابطه یک خودکشی به گرایش با زندگیمعنای  و اساسی گالسر نیازهای

ازهای اساسی نی ارضای سطح کاهش با که است دهنده آننشان این باشد، کهمی

 پیدا افزایش دانشجویان در خودکشی به زندگی، گرایش در معناعدم  و گالسر

  کند.می

 باشند. یانگمی دارا را خودکشی به افراد گرایش در بسزایی نقش هاطرحواره

 که شودمی شناختیهای تحریف باعث اولیه ناسازگارهای طرحواره که است معتقد

  افراد واجتماعی فردیارتباط میان  قراریبر در اختالل موجب هاتحریف این

های حمایت انواع از کندمی پیدا انزوای اجتماعی فرد که وقتی (.76) شوندمی

  خودکشی هم که گیردمی شکل آن در اختالالت انواع و شدهدور  اجتماعی

  دیگران با ارتباط ایجاد از افراد هرچه که باشد. چرا ازآنها یکی تواندمی

 که شوندمی جایگزین منفی وافکار شدهغالب  برآنان افسردگی کنند گزینیدوری

وابستگی/  چون دیگریهای مولفه همچنین باشد. رسانآسیب تواندبسیار می این

 این (.71) دارند خودکشی به گرایش با داریمعنا رابطه که باشندمی کفایتیبی

 دهدمی نشان افراطیماندگی ودر بودنمنفعل  صورت به را خود اغلب هاطرحواره

 فرد برای را زندگی از شدنخسته  و کفایتیبیاحساس  هاطرحواره این وجود که

 خود زندگی در افراد نارضایتی موثری در نقش تواندمی حاالت اینکند. می ایجاد

 به گرایش با بودن آنمعنادار  به توانمی که ایطرحواره دیگر (. همچنین78) دارد

 

 به مبتال افراد که چرا باشدمی رفتاریاعتمادی/ بدبی طرحواره کرد شارها خودکشی

 مساله این نگرانسخت  ندارند و اعتماد دیگران صداقت و درستی به طرحواره این

  باعث این که گیرندفاصله می آنها از و دارند ظنسوء  دیگران به هستند.

 و افسردگیحاالت  وایجاد نیگزیاین دوری شود ومی اجتماع از گزینی آنهادوری

 نیز نقص/ شرم طرحواره در (. همچنین75) داشته است خودکشی به نهایتا گرایش

 که است دهنده ایننشان که کندمی مشخص را خودکشی به گرایش بودن دارمعنا

  هایجنبه مهمترین در که کنندمی احساس طرحواره این به مبتال افراد

 افراد نظر در اینکه یا باشند ارزشیبی و حقیر بد، انسانی نامطلوب، شانشخصیتی

 حساسیت طرحواره این آید.می به حساب نامطلوب و منفور فردی اشزندگی مهم

های نابجا، احساس مقایسه کمرویی، سرزنش، طرد، انتقاد، به نسبت بیش ازحد

 یدرونهای نقص و هاعیب با ارتباط در شرمندگیحس  و دیگرانحضور  در ناامنی

 خود از فردرضایت  میزان کاهش از موثرینقش  عوامل این که گیردمی بردر را

 که است ذکرقابل  طرفی از شود.فرد می در کشیخودافکار  ایجاد باعث که داشته

 گرایش اولیه باناسازگار  هایطرحواره بین رابطه بودنمعنادار  که ییهامولفه اکثر

 که طوری به باشندمی بریدگی و طرد هحوز در کنندمی تبیین را خودکشی به

 با بخشیرضایت و ایمن هایدلبستگی توانندنمی این بیماران است معتقد یانگ

 نخواهد برآورده و امنیت آنها عشق ثبات به نیاز معتقدند آنان و کنند قراربر دیگران

 معنا فرد اگر که طوری به دارد بسزایی نقش افراد زندگی در شد. همچنین معنا

 .شودمی خود زندگی در پوچی و سردرگمی دچار بدهد دست از را خود زندگی

 بردنلذت  و درد از گریز زندگی،وهدف  اصلی انگیزه که است معتقد فرانکل

 به ،بخشدمی واقعی مفهوم زندگی به که است زندگی جوییمعنی بلکه نیست،
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 کنندمی تحمل لمی با دارد معنی وهدفی که را ورنجی درد انسانها دلیل همین

(76.) 

 موفقیت، این به رسیدن و پیشرفت برای تالش جمله از اساسینیازهای  رفع

 این که است ترقی و رشد حال در و بودههدفمند  که دهدمی فرد به را احساس

 بقاء، لحاظ از فرد هرچه عبارتی به .دهندمی افزایش فرد را روانیبهزیستی  عالئم

سالمت  از مطلوبی به سطح باشد، نیازتربی تفریح و آزادی قدرت، تعلق، و عشق

اساسی  نیازهای رسید. خواهد زندگی از رضایت نیز و روانی بهزیستی روانی،

  به اعتماد باال، نفسعزت  داشتن جمله از روانیبهزیستی  تواندمی گالسر

 اجتماعیپذیرش  سطح بودن باال خود،های سطح توانایی قبول خویش، هایداشته

 داشتن وقایع، به گرایانه نسبت مثبت دیدی دیگران، با سازندهروابط  داشتن ،فرد

 روابط بر تسلط خویش، شخصیکنترل زندگی  مسائل، به نسبت مثبت ایاندیشه

های توانایی به اتکاء خود،پیرامونی  محیط درستشناخت  و درک اجتماعی،

 ها،هدف به نسبت گیریجهت داشتن سطح خودکارآمدی، بودنباال  خویش،

 خویش، پیشرفت و به رشد توجه شده، تعیین هایهدف پیشبرد در باال پشتکار

 زیرا دهد. افزایش را غیره و خود آگاهی و دانش سطح ارتقای جهت در تالش

 که است آن مستلزم فرد در اساسی نیازهای سایر و بقاء آزادی، قدرت، رسیدن به

 (. 22) باشد و ضروری مهم فرد برای پیشرفت و رشد

 هایویژگی جمله از روانی عوامل کنترل ( عدم7 پژوهشی: هایمحدوديت

 از دانشجویان برداشت و گالسر، نیازهای ارضای سطح بر دانشجویان شخصیتی

 گیوخانواد اجتماعی محیط جمله از محیطی عوامل کنترل عدم( 2؛ زندگی معنای

 جمله از اقتصادی املعو کنترل ( عدم3کنند؛ می زندگی آن در دانشجویان که

 وضیعت دانشجویان از رضایت سطح بر که دانشجویان خانواده درآمدی وضعیت

 است. موثر خود زندگی

  پژوهشی به شرح زير است: لذا پیشنهادهای

 ناسازگار هایطرحواره رابطه آتی هایپژوهش در که شودمی پیشنهاد -7

  سایر با را گالسر اسیاس نیازهای ارضایی عدم و معناجویی در نقص اولیه،

 افسردگی، اجتماعی، هایمهارت جمله از دانشجویان شناختی روان هایجنبه

 حل توانایی زوجین، تعهد زناشویی، رضایت تحصیلی، اضطراب تحصیلی، استرس

 غیره و هدف گیری جهت خودکارآمدی، اندیشی، مثبت رفتارهای ارتباطی، مسأله،

 .برسانند انجام به

 که این به توجه با که شودمی پیشنهاد آتی پژوهشگران به همچنین -2

 معموال که است طبیعی است صورت گرفته دانشجویی جمعیت در پژوهش

 میان خودکشی در به وگرایش باشند برخوردار خوب روان سالمت از دانشجویان

  .باشد نداشته نرمالی توزیع افراد این

 یهایپژوهش درجمعیت انجام هتج گیریاندازه ابزار این از توانمی همچنین

 افراد حوزه مانند داشت خواهد نرمال توزیع احتماال نهاآ خودکشی به گرایش که

 زندانی افراد و مشاوره هایکلینیک به کننده مراجعه افراد همچنین و مبتال اعتیاد

 .نمایند استفاده

 
 تقدير و تشکر

راهنما و کلیه محترم  با تشکر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان و استاد

 کسانی که در این پژوهش یاری رساندند.
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Abstract 

Introduction: Suicide is interpreted as an attempt to validate life or to leave 

everything. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between 

early maladaptive schemas, lack of meaning finding and Glaser's basic needs 

dissatisfaction with student's suicide. 

Methods: The foundational study is methodologically comparative, correlational and 

descriptive. The population included all upper diploma, B.A. and M.A. students of 

Hamedan Islamic Azad University, who were in the first semester of academic years of 

2015-2016 in different faculties. The testees answered to questionnaires about suicidal 

thoughts, Young's maladaptive schemas, meaning finding and Glaser's basic needs and 

the results were analyzed using statistical methods. Spearman's correlation method was 

used to investigate the hypotheses. 

Findings: The results indicated that there was a significant relationship between 

Glaser's basic needs and early maladaptive schemas with life meaning with suicide 

tendency among the students of Hamedan Islamic Azad University. 

Conclusion: The results indicate that there is a reverse relationship between Glaser's 

basic needs and early maladaptive schemas with life meaning with suicide tendency, 

representing that the tendency to suicide can be increased by lack of life meaning and 

decreasing the Glaser's basic needs satisfaction. 

Keywords: Early Maladaptive Schemas, Meaning finding, Basic Needs, Suicide 
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