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 جهان پدیداری در نزد سربازان تجربه و درک از تفکر خودکشی و پژوهش حاضر به دنبال توصیف
مورد نظر  هکیفی با رویکرد پدیدارشناسی می باشد. جامع هجوان است. این پژوهش یک مطالع

گیری هدفمند بود که به دلیل حساسیت نظامی با روش نمونه 1311سال  سربازان درحال خدمت در
سرباز، پاسخ  3پادگان خاص پرهیز شده است. پس از مصاحبه با  وگوله برفی انجام شد و از بیان نام

د که ساختاریافته انجام شرسید. جمع آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمه فراوانیهای افراد به 
های کیفی، از درگیری پیوسته، مشاهده مداوم و ذهنیت پیش رونده برای سنجش روایی و پایایی داده

فرعی رسیدیم. مقوالت هدف مقولة  7اصلی و  همقول 2ه شد. در مراحل تحلیل به در مصاحبه استفاد
اصلی سطح فردی قرارگرفتند. مقولة  ةانگیزه، ترس، حس تنهایی و جدایی از خانواده زیرمجموع و

 ةمقوالت حس اجبار داشتن، تحقیر شدن، عدم تطابق منزلت، نبود حامی مالی و عاطفی زیر مجموع
 کنش قرارگرفتند.  اصلی سطحمقولة 

نشان داد شرایط و مسائلی در دوران سربازی وجود دارد که در ابتدا تفکر خودکشی پژوهش نتایج 
. برخی امور احتمال خواهد داشتآورد و تداوم این وضعیت، اقدام به خودکشی را در پی را پدید می

 اجرای قوانین، بومی هشیوندارند، ولی اموری از قبیل آموزش مهارت حل مسئله، تغییر در  تغییر
 تواند تفکر خودکشی را که  پیشسازی پذیرش سربازها و در نهایت تغییر نگرش به سربازی می

 نیاز اقدام به خودکشی است، کاهش دهد.
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 مقدمه
مربوط به ساختارها و الگوهای کنشی بوده، در هایی اجتماعی هستند که مسائل اجتماعی، پدیده 

یرد. گسر راه توسعه بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود قرار می مسیر تحوالت اجتماعی بر
نخبگان و افکار عمومی به دنبال مهار مشکالت آن هستند. خودکشی به عنوان یکی از  معموالً

اقدام آگاهانه در آزار خود که به مرگ آن را توان می و معضالت عصر جدید شناخته شده است
های ی است که عالوه برخسارت(. خودکشی پدیده ا347: 12221آموس) گردد تعریف کردمنتهی می

عاطفی و روانی بر خانواده و بار اخالقی که در پی دارد، برحسب ارزشی که نقش یک فرد در  مالی،
ی شود، می تواند بر پیکره جامعه نیز آسیب جامعه ایفا می کند، منجر به حذف نیروی مولد جامعه م

 وارد کند.
های مختلفی از خودکشی بین  اقشار مختلف وجود دارد، اما طبق آمارهای موجود فراوانی فراوانی

 بین سربازها به دلیل شرایط خاص آنان بیشتر است ویژه درهوجود دارد، ب خودکشی در جوانان بیشتر
در سربازان  یساز خودکشنهیعوامل زم»ی با عنوان ( در پژوهش1311) (.  نوری112: 1337)انیسی، 

ها، بیان کرد خودکشی در بین سربازان تصادفی نیست و نتیجه جریانی از اندیشه ،«ینظام یروین کی
 رخ ،سربازی دارند هها و روابط بین فردی که اغلب ریشه در قبل از شروع دوررفتارها، موقعیت

 ینظام یروهایدر ن یرفتار خودکش یبررس» پژوهشی با عنوان ( در1316) رضاییان دهد. باختر ومی
افکار خودکشی در سربازان به نسبت باال برآورد شده بیان کردند  ،«منظم یمرور همطالع کی: یرانیا

است. بنابراین، باید در این رابطه اقدامات جدی و مناسب جهت به حداقل رساندن آن توسط 
 .گیردربط صورت مسئولین ذی

، بیشتر به سنجش علل و های موجود پژوهشبا بررسی هایی که صورت گرفته شد، در بین 
( 1311) همکاران ثر بر خودکشی در بین اقشار مختلف  پرداخته شده است. زاهدی اصل وعوامل مؤ

 ن کردندبیا ،«اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر افکار خودکشی سربازان» در پژوهشی با عنوان
ثیرگذار است. ، تأهای آموزشی حل مسئله در بهداشت روان سربازان وظیفهبرگزاری کارگاه که

تفکر خودکشی بین سربازان تازه وارد بررسی » در پژوهشی با عنوان( 2222) همکاران و 2اسمیت
است  یبحران ،یانتقال ةدور کی یسال خدمت سرباز نیولا به این نتیجه رسیدند ،«در ارتش آمریکا

حفظ نظیر های به موقع آموزشو ابدی شیافزا یخودکش یکه در آن ممکن است خطر رفتارها
باشد تا دوران  یتواند کمکمی ،های کاهش استرسسالمت، بهداشت روانی و همچنین آموزش راه

داد نشان  ، نتایجگرفتدیگر که در بین سربازان سوئدی انجام  پژوهشیرا بهتر بگذرانند. در  بحران
ها مبتال به درجاتی  درصد آن 32اند و اقدام به خودکشی را داشته ،اکثریت افراد حاضر در نمونه که

ترین کاری و مسائل اقتصادی از مهمو مشکالت خانوادگی و بی خفیف تا شدید افسردگی بودند
پژوهشی ( نیز در 2226) 4(.  اسچوارتز3:2222بیلی بارهی) مواردی بود که سربازان با آن درگیر بودند

درصد  16خودکشی در حال حاضر دومین علت مرگ در ارتش ایاالت متحد امریکاست و  دریافت
 موارد مطالعه وجود افسردگی محرز بوده است. 

                                                           

1. Amos 
2. Smith 
3. Bill-Braha 
4. Schwartz 
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پژوهش های صورت گرفته در مسئله خودکشی در ایران در بخش زیادی به بررسی اپیدمولوژیک 
)قائدی  تلف بسته به میزان شیوع خودکشی پرداخته انداقدام به خودکشی در شهرها و استان های مخ

شناختی ها نیز به ابعاد روان(. برخی پژوهش121: 1337ملکوتی و همکاران، ؛13: 1331همکاران،  و
 ؛112: 1311همکاران، برومند و)اند از قبیل افسردگی، حقارت، ناامیدی و کمبود عاطفی پرداخته

گرفته به بررسی  شناختی صورتهای جامعهپژوهشدر . (113: 1313 مهر و همکاران،خجسته
، نظارت های سخت اجتماعی و بر گرایش به خودکشی تجددگراییثیر تضادهای نقشی، تأ

: 1311؛ اسدی و همکاران،11: 1311 )نوری و همکاران،شده است های اجتماعی پرداخته حمایت
 (. 2: 1312علیوردی نیا و همکاران،  ؛71: 1331قلی پور،  جمشیدی ها و ؛37

نظری خودکشی، عوامل  هبررسی خودکشی بیشتر به مطالع هدر نگاه کلی پژوهش ها در حوز
شناختی خودکشی بوده است. طیفی از پژوهش ها به بررسی میزان اجتماعی، فرهنگی و ابعاد روان

قشر در  هزیست هاما به طور خاص به تجرب دکشی با متغیرهای مختلف بوده است،خو هو بررسی رابط
معرض اقدام به خودکشی سربازها آنچنان که باید پرداخته نشده است. بسیاری از پژوهشگران مسئله 

در ابتدا با نبود افکار خودکشی شروع می شود، به  را در یک طیف در نظر می گیرند کهخودکشی 
داشتن  ،(.  از این رو2222 ،1)وستفیلد رسد افکار خودکشی، اقدام به خودکشی وخودکشی کامل می

کید بر خودکشی به عبارتی به جای تأ بینی کند.می تواند اقدام به خودکشی را پیشافکار خودکشی 
یش پ پژوهشکید داریم.  و جدال های پیش از وقوع خودکشی تأکامل، بر فکر کردن به خودکشی 

ن با خودکشی در ای هزیسته سربازان از دوران سربازی و تفکر در رابط هتجرب ،تالش استدر رو 
به  انسربازاست شرایطی که منجر شده  ،گران بررسی شود. در واقعدوران، از زبان خود کنش

 از زبان خودشان بررسی شود. ،خودکشی فکر کند
 ده است، درتوجه نشچارچوب نظری کاربرد عملیاتی به های کیفی  پژوهشاز آنجایی که در 

 ایم. برای یافتن بینش نظری به بررسی ادبیات نظری موجود در رابطه با خودکشی پرداخته اینجا
 هتحلیل خودکشی است. به طوری که در عرص ةاز مهم ترین نظریه پردازان در زمین 2دورکیم

ود در بخش اول کتاب خ ویشناسی به عنوان یکی از  تئوری های قابل اتکا شناخته می شود. جامعه
ن وراثت و ای های دیوانگی، روان پریشی، زمینه های قومی وهایی که خودکشی را با حالتتبیین

کیم تحلیل اجتماعی (. از نظر دور143: 1313 )دورکیم، دست متغیرها مرتبط می دانند، رد می کند
. مبستگی اجتماعی( استثر بر خودکشی )هترین عوامل مؤخودکشی قابل تأمل است و یکی از مهم

در مدل ارائه شده از جانب دورکیم خودخواهی، بی هنجاری، دگرخواهی و تقدیرگرایی مطرح شده 
معتقد است که خودکشی خودخواهانه با انسجام اجتماعی همبستگی معکوس دارد. به  ویاست. 

عیف ه نظم ضهنجاری منعکس کنندر مستعد خودکشی هستند. خودکشی بیتافراد منزوی ،طوری که
 (.2: 2222 ،3)ماریون اجتماعی است

ه های اجتماعی است کافتد، بلکه فرد در فرآیندی از روابط و کنشخودکشی در انزوا اتفاق نمی
اجتماع مسئول کجروی افراد است.  4کند. بنا به نظر اگنیوبه سمت خودکشی در انزوا سوق پیدا می

(. 141: 1336و هینز، )وایت جرم پدیده اجتماعی استفشار اگنیو همین است که  ةنقطه شروع نظری

                                                           

1. Westefeld 

2. Durkheim 

3. Marion 

4. Agnew 
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 ةفشار اجتماعی یک پدید -1 ند از:اعبارتیین کرده که اگنیو در چهار عنوان فشار اجتماعی را تب
فشار  -2 شود؛امید کننده تشکیل میشامل منابع متعددی از آرزوهای نااجتماعی است، که  روانی و

 -3 ها؛عدالتیگیرد، از جمله بیمی تاز انتظارات تحقق نیافته نیز نشأ عالوه بر آرزوهای تحقق نیافته
درپی ا رفشار احساسات منفی  عوامل با هم مرتبط و یکپارچه هستند،  به دلیل اینکه در این نظریه

نبود مهارت مقابله با فشار و ارتباط با هماالن مجرم،  دارد و در شرایطی با حمایت اجتماعی پایین و
عدالتی ها که فرد توان مقابله را در فشارهای خاص مثل بی -4 کند؛افزون می وقوع جرم را احتمال

 (. 61: 1313 نیا و یوسفی،علیوردی) بخشدخود نمی بیند نیز گرایش به رفتار مجرمانه را فزونی می
 ةا فلسفتوان بمی ،شودبرای شناخت عواملی که به تقویت تفکر خودکشی منجر می ،بنابراین

تین نظر مار پدیدارشناسی پیش رفت و به معنایی ژرف و عمیق از خودکشی دست یافت. بنابر
بلکه جهان عبارت است از این که به طور  درست نیست،تعریف جهان به عنوان اشیا  1هایدگر

رگیر دای از جهان را )ی پدیدارشناسانهاصلی معن ةتوان مشخصروزمره درگیر زندگی باشیم. لذا می
اشیا  ةای اینکه جهان دربرگیرنددربرگیری( بود به معننامید، برخالف سنتی که )بودن یا درگیری( 

بازگشت به سمت چیزهاست و  ،(. به اعتقادی وی پدیدارشناسی72-61: 1373)خاتمی،است 
ر، )هایدگ سردستوری است که می تواند به صورت فرمول بازگشت به خود چیزها قانونمند شود

1311 :134.) 
الزم  ،راینبناب دانست.تأکید داشت و بشر را مسئول خودش میبر شناخت آگاهی افراد سارتر نیز 

د بر توانشناخت. سارتر معتقد است احساسات درونی افراد می را انسان، درون او هاست برای مطالع
الت هستی ییر حثر باشد. به اعتقاد وی کسی که خودکشی می کند باعث تغاش مؤواکنش های بیرونی

 ویرا حاضر به خودکشی می کند.  حالت جدیدی برای فرد ایجاد می شود که او ،می شود. در واقع
کند. به آزادانه با پوچی هستی یاد می همواجایی از کند و خودکشی را نمونهتاکید میبه اختیار انسان 

یزهایی دهند. وقتی فرد رسیدن به چفشارهایی نبودن را به بودن ترجیح می ،اعتقاد او افراد تحت تاثیر
 )احمدی، کنداقدام به خودکشی می ،خود می بیند ند و اقدام به خودکشی را در ارادةبیرا محال می

1317 :221.) 
ها در اجتماع رخ توان از بررسی نظریات مختلف دریافت، این است که کنشبینشی که می

های های مناسب، بررسی تجربههای فرد، یکی از روشبرای بررسی بهتر کنش ،بنابراین .دندهمی
 . است ساختاری است که آن پدیده رخ داده و فردی در بستر

 
 روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از روش  دلیلاین مطالعه از رویکردی امیک به خودکشی نگاه می کند. به همین 
های کیفی است، استفاده شده است. هدف محقق پدیدارشناس، پدیدارشناسی که از جمله روش

ه افراد افراد به معنا و تفسیری ک ةزیست هافراد است. به سبب شناخت تجرب هشناخت تجارب زیست
هستند که دوران  بررسی سربازانی مورد هشود. جامعمی دست یافت ،مورد مطالعه از پدیده دارند

هستند.  با  آشنا ،دافتاتفاق میمسائلی که در این دوره  با اتفاقات و اند وسربازی را تجربه کرده
اکثر انتخاب نمونه تالش شد تا حد یبرا .گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدنداستفاده از نمونه

و  ینغ یها تیبه روا یابیدستتا امکان  مشارکت کنندگان وجود داشته باشد نیدر ب یگوناگون
نتخاب ای اافراد به گونه ،در بخش مصاحبه با سربازان منحصر به فرد فراهم شود. یفرد یهاتجربه

تصادی اق ـ های جمعیت شناختی مختلفی همچون سن، تحصیالت، پایگاه اجتماعیشدند که ویژگی
اع به اشب از آنجایی که مالک اندازة نمونه مورد مطالعه، ها در نظر گرفته شود. و قومیت مختلف آن

 ها به اشباع رسید. داده نفر 3های به دست آمده بود، بعد از مصاحبه با رسیدن داده
احبه هر مصاست.  آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شدهدر این مطالعه جهت جمع

ضبط و بالفاصله پس از  هامصاحبه ، کننـدگانه شرکت جازبا ا به طول انجامید. دقیقه 42حدود 
                                                           

1. Martin Heidegger 
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ها، ادگانبرخی پ ، درامنیتیـ  نظامی ند. جهت آرامش سربازان به دلیل مسائل، تحلیل شدپیاده سازی
ان کنندگبه تمام شرکت سؤال وشهر محل خدمت از  فقط الی از محل خدمت و اسم پادگان نشد وسؤ

پژوهش استفاده بررسی در همین  برایماند و ها محفوظ می اطالعات آناطمینان کامل داده شد که 
 شناختی آورده شده است.جمعیت اطالعات دموگرافیک ونمونه ای از  ،1خواهد شد. در جدول

 

 اطالعات مصاحبه شوندگان .8جدول 
 محل خدمت محل زندگی تحصیالت سن اسامی به ترتیب حروف الفبا کد
 ارومیه تهران فوق دیپلم 23 امیر 1
 تهران کرج دیپلم 22 امیر 2
 تهران ارومیه کارشناسی ارشد 21 توحید 3
 تهران تهران کارشناسی 22 سجاد 4
 تهران تهران کارشناسی 22 محسن 1
 تهران تهران کارشناسی 27 محمد 6
 ارومیه تهران دیپلم 27 محمدرضا 7
 تهران تهران دیپلم 22 محمدرضا 3

 

 پژوهشیافته های 
زنـدگی خـود در  دورهنظراتـی کـه سـربازان از ایـن  در این قسمت با توجـه بـه تجربیـات و

رابطه با تفکر خودکشـی داشـتند مقـوالتی اسـتخراج شـد، کـه در دو سـطح فـردی و کنشـی بـه 
 مجموعـه ایی دارای زیـر عنوان مقوالت اصلی دیـده شـدند. و هـر کـدام از ایـن مقـوالت اصـل

کنــد. ایــن مقــوالت در اد میدام تفکــر خودکشــی را در ســربازان ایجــنهایــت هرکــکــه در دارنــد
 نمایش داده شده اند.، 1نمودار
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مقوالت اصلی و فرعی .8نمودار 

 نبود هدف 

 

 نداشتن انگیزه

تفکرخودکشی 

 سرباز

 کنشیمقوالت سطح 

 مقوالت سطح  فردی

 نداشتن حامی  مالی و روانی 

 

 اجبار به حضور در سربازی 

 

از  ییو جدا ییترس، تنها

 خانواده

  تحقیر و از بین رفتن شخصیت پیشین

 

 مناسب نبودن سبک سربازی 
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 مقوالت سطح فردی  -8

، یایدبدوران تفکر خودکشی به سراغشان این شود در بنا به نظر سربازان از مسائلی که باعث می
ها صحبت از نبود هدف و انگیزه مسائلی است که در سطح فردی و در رابطه با خودشان است.  آن

جاد ا ایهآن که این موارد تفکر خودکشی را در جدایی از خانواده داشتند و و داشتن ترس، تنهایی و
ی با ذکر د. در اینجا هریک از مقوالت فرعکره عنوان عنصر بازدارنده عمل مید و گاهی هم بکرمی

 نمونه ایی از مصاحبه ها آورده شده است. 
  نبود هدف 
نظر دورکیم فردی که در شرایط نابسامان اجتماعی به سر می برد و هدف و برنامه ایی برای خود  از

و  . فرد در آشفتگیمستعد اقدام به خودکشی از نوع خودکشی آنومیک است باشد،تعریف نکرده 
ایی را در نظر بگیرد و اقدام به حذف خود برای خود هدف و آیندهتواند نظمی اجتماعی نمیبی
برنامه در زندگی از نکاتی بود که از جانب کسانی که با تفکر خودکشی مقابله  کند. داشتن هدف ومی

ی با شاید تفکر خودکش ،کردند بیان و اظهار داشتن اگر هدف و برنامه برای بعد از سربازی نداشتند
 آمد.میقوت به سراغشان 

 گوید:( می3)کد توحید
 "نم.کهدف دارم، سربازی هم برام یک وسیله بود برای رسیدن به هدف و احساس پوچی نمی "

 گوید:( می4)کد سجاد
 "زندگی رو دوست دارم، برنامه دارم، کارم مشخص هست و ناامید نیستم. توکل دارم بخدا. "

 گوید:( می1محسن )کد
خوام بکنم، بعضی دونم چکار میاز اینجا نمی جا هدر میره بعددوسال از عمرم داره این "

 ."نبودم فرقی نداره کنم بود وها فکر میوقت
ا کند تمی داشتن هدف و برنامه برای آینده، کمکبا توجه به اظهارات مصاحبه شوندگان 

به  نتر رسیدو به قول توحید وسیله ایی برای راحت تر بگذرانندروزهای سربازی را راحت
طور که محمدرضا . و در مقابل نداشتن هدف در زندگی همانمی توان در نظر گرفتاهداف 
 شود. تقویت« نبود من فرقی ندارد بود و»شود که تفکر کند منجر به این موضوع میبیان می

  نداشتن انگیزه 
که در آن فرد به دلیل دور  ع خودکشی، خودکشی خودخواهانه استبنا به نظر دورکیم یکی از انوا

ی با شود. همبستگنهایت تقویت تفکر خودکشی میدچار انزوا و در ،همبستگی اجتماعیافتادن از 
 ه خودکشی.اقدام ب اجتماع و داشتن حس مفید بودن در اجتماع، انگیزه ایی است برای تضعیف تفکر و

 گوید:( می6)کد محمد
دونم نبودنم لطمه بدی به  دونم براشون مفید هستم. می خانواده ام به من انگیزه میدن و می "

 "زنه و دلیلی هستند که اگر گاهی فکری به سرم بزنه پسش بزنم. اطرافیانم می
 گوید:( می1)کد امیر

اما خود من داشتن خانواده ام و انگیزه ایی که دیدنشون بهم می داد، مانع از فکر کردن به  "
زندگی داشتم اینکه از فکر کردن به اینکه یک روز از پل  حذفم می شد. داشتن نگاهی که به

 "دریاچه ارومیه رد می شم و میرم خونه شادم می کرد و نیروم رو زیاد می کرد.
 ( بیان می کند:2امیر )کد
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به طور کلی فشار سربازی خیلی زیاد هست، من خودم یک جاهایی باالی برجک فکر کردم  "
ت نهایا سختی هاش رو تحمل نکنم، اما دردیگه زندگی ب خودم رو خالص کنم و راحت بشم و

 "مادرم جلوی چشمام اومد و منصرف شدم.ة چهر
رار ق ترین و اولین نهادی است که فرد با آن در ارتباطبا توجه به اینکه در ایران خانواده مهم

ز جلوگیری اگیرد، گفته های مصاحبه شوندگان نیز حاکی بر وجود انگیزه های خانوادگی در می
درش ما ةامیر که چهر ةخودکشی است. اظهار محمد مبنی بر حس مفید بودن برای خانواده و یا گفت

 انگیزه ایجاداجتماعی است که برایش  همبستگی با گروه و هنشان ،مانع از اقدامش به خودکشی شده
تفکر  داشته باشد اینکند. و در مقابل اگر فردی مثل امیر که به خودکشی فکر هم کرده، انگیزه نمی
 تواند به مرحله عمل نیز برسد. می
 ترس، تنهایی و جدایی از خانواده 

کند. بر فرد کنشگر ایجاد می ... فشاری تنهایی، تحقیر، جدایی وهای عذاب آور از قبیل کنش
حس تنها شدن و وجود شرایطی که اعتماد دوستانه کمرنگ  طوالنی، جدایی از خانواده برای مدتی

د به هایدگر افراة می شود، از فشارهایی است که در دوران سربازی برفرد تحمیل می شود. به گفت
و عوامل اطراف فرد نیز بر آگاهی  گیرند و به خود باز می گردندطور مداوم در درون روابط قرار می

نکه سرباز به یکباره طعم تنهایی را بچشد و با توجه به مشکالت دوران ثیر دارند. ایاقدامش تأ او و
را قانع به پذیرش کند، در این تقابل بین ذهنیت و آگاهی می تواند دچار  سربازی نتواند درون خود

 اقدام به حذف خود کند. شکست شود و
 ( می گوید:3) محمدرضا

فکر کردن هست کار دیگه ایی  رکور و تنها کا جای سوت و داخل برجک تنها بودم و"
 تونی بکنی. هم دوره ایی هام که دائم باال برجک هستند خیلی به مشکل می خورن و دائماً نمی

 جای زندگی هر سرباز هست، ترینبی روح برجک سخت باید چک بشن. اون فضای سرد و
وت باشه، هکه می تونه توهم و مالیخولیا بیاره. فکر کن شب تا صبح روبروت یک بیابون بر

دلتم تنگ شده باشه برای خانواده ات مثل منم شهرستان افتادی چه فکرایی که سراغت نمیاد. 
یک پسر هجده ساله که تا االن مدرسه رفته یک دفعه میاد با این حجم از تنهایی میره می افته 

ز یه وکنه فشارش زیاد می شه. باز اگر بومی باشی چند رکنه فکر میباالی برجک هی فکر می
 "بار دیدن خانواده می تونه فشار رو کم کنه.

 ( می گوید:7)کد محمدرضا
بعضی وقتا به فکر خالصی می افتادم، انتقال  اوایل شهرستان بودم خیلی فشار روم بود و "

آمدم تهران و ارتباطم با خانواده بیشتر شد، درصد فشار افسردگی و حس تنهایی کمتر  گرفتم و
ر بیشتره، چون سرباز کمه و هم نگهبان، هم کار اداری و فشار زیاده، شد. شهرستان ها فشا

خالصه خود دوری از خانواده و شهرستان بودن فشار رو بیشتر می کنه. باز تهران هرچی هم 
 "آروم بشی. دونی می تونی چندساعتی بری خونه وکار کنی می

 گوید:( می3)کد توحید
روت هست بین سربازها مشترکه،  وقتی کنارهم  تنهایی و فشاری که از دوری خانواده "

کنن و توی یک محیط بسته و محدود مدام از میشینن مدام دارن بهم مشکالت رو منتقل می
کنه و تکرار و تکرار  ها تنگنای روحی ایجاد می مشکالت مشترک حرف زده می شه و این

 "باعث شکست شخصیت می شه.
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ناخودآگاه کاری جز فکر کردن ندارد. جدای از تنهایی  ،شودتنها میسرباز وقتی محمدرضا  بنا به گفتة
 دوریدر زمان پست ها، تنهایی در بین هم خدمتی ها به دلیل وجود شرایط نظامی و در کنار اینها 

سرباز تحمیل می کند که امکان دارد در ذهنیت خود نتواند به نتیجه برسد  از خانواده  فشاری را بر
 اندیشد. و به حذف خود بی

 
 مقوالت کنشی -5

شود فرد به خودکشی فکر کند. ها باعث میهای مصاحبه شوندگان، برخی کنشصحبت طبق
سطح کنشی دسته بندی شدند. از جمله اجبار به انجام یک کار  دسته ایی از مقوالت در ،بنابراین
های رود. کنشال میسؤ های سربازی زیرو اینکه حس آزادی فرد در کنش شودفشار میایجاد باعث 

حس تحقیر و توهین به شخصیت را برای سربازان ایجاد ، هادیدگاه موجود در پادگان سربازی و
برگزاری دوران سربازی به سبک  ةهمچنین شیو عاطفی وکند. از طرفی نداشتن حامی مالی، یم

ی های بعدمتحذف خود فکر کنند. در قس شود افراد به خودکشی وباعث می ،فرمانبرداری مطلق
 اند.هریک از مقوالت فرعی سطح کنشی با ذکر نمونه ایی تحلیل شده

  اجبار به حضور در سربازی 
اختیار انسان است. آزادی انسان و روح آزاد او ة یکی از موضوعات مورد توجه سارتر، مسال

نسان است ون ادلیلی است بر نپذیرفتن فشار، جبر و تحکم برای انجام فعلی ناخواسته. آزادی در در
انسان ها با انتخاب و تصمیم به خودکشی قصد نشان دادن آزادی انتخاب خود را دارند. با و گاهی 

ی اند و سربازانی که در ارتباط با سربازانبررسی تجربیات سربازانی که تفکر خودکشی را داشته
اجبار  شوندگان بر رویکیدات مصاحبه ترین تأاند، یکی از اصلیکر کردهاند که به خودکشی فبوده

زندگی اجتماعی داشتن کارت پایان  ةکه برای ادام و عدم تمایل به حضور در سربازی بود. این
 کند.ایی جز پذیرش این موضوع ندارند، ایجاد یک فشار مضاعف میخدمت الزامی است و چاره

 ( می گوید:4)کد سجاد
از همون اول یک بار منفی همراهت که با اجبار دفترچه پست کنی  در دوران سربازی این "

هست که تا اخر سربازی باهاته ولی کسایی که خودشون با میل و رغبت رفتن دفترچه پست 
 "زندگی شون رد کردن رفته. تو ةکردن دوران سربازی شون رو مثل یک دور

نند فشاری یکه افراد خود را ملزم و مجبور به گذراندن دوران سربازی می ب سجاد این با توجه به گفتة
 آزاد انسان در تقابل است.  ةرا ایجاد می کند که با روحی

  تحقیر و از بین رفتن شخصیت پیشین 
احبات ایی بود که در مصها نکتهاز بین رفتن منزلت، حس بیهوده بودن و نگاه از باالی حاکم در پادگان

به  نی که تا پیش از ورودشأبه این مورد داشتن که شخصیت و  ات تکرار شد و سربازان اذعانبه کرّ
بین خانواده و دوستان داشتند به یکبار شکسته می شود و به چشم موجودی سربار و زیر  پادگان در

ها که فرد توان مقابله را در خود عدالتیفشارهای خاص مثل بی به نظر اگنیودست دیده می شود. 
 بخشد.زونی میبیند نیز گرایش به رفتار مجرمانه از قبیل خودکش را فنمی

 ( در این باره می گوید:3)کد توحید
تحقیرت  شی که کالًفکر کنید قبل سربازی برای خودت کسی بودی، یکدفعه وارد محیطی می "

ک کنم اون فشار یمن فکر مییارن عمرمون تلف شده و فالن ولی ها شاید بهانه بکنن. بچهمی
ر تحقیرآمیز هست حتی با سطح تحصیالت باال تحقیکنه. برخورد با سرباز دفعه دچار تزلزل می

 "میشی تا اطاعت پذیری رو باال ببرند.
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 ( هم این چنین نظر داد:6)کد محمد
خانوادگی داره که مشکالتی هم درگیرش کرده. با این پیشینه  هباالخره هرکس یک پیشین "

وارد دنیای سربازی سختگیرانه میشه و کوچک ترن تخلف یا سهل انگاری چنان برخورد قاطع 
کنه. حاال یکی وابستگی ها یا ایی میشه که گاهی آدم رو از همه چیز سیر میو سختگیرانه

دچار ضعف باشه شاید نتونه کنترل کنه و آسیب اهدافی که داره مانعش می شه ولی کسی که 
  "به خودش بزنه.

یت و شخص ،سختگیری های از باال بر سربازمحمد و توحید رفتارهای تحقیرآمیز و  هبه گفت
د و از آنجایی که توان مقابله با این حجم از تحقیر و تنزل ناو می گیر منزلتی که از پیش داشته را از

 تواند غلبه کند.او می د، تفکر حذف خود بربینشخصیت را در خود نمی
  نداشتن حامی  مالی و روانی 

بنا به نظر اگنیو حس نداشتن حامی و گروه یا شخصی که بتواند در صورت لزوم حمایت کافی را 
 ـ فشار به عنوان یک پدیده روانی ،در واقع داشته باشد، می تواند به تقویت افکار منفی دامن بزند.

ته را انتظارات تحقق نیاف، و عالوه بر آن دباشبسیاری آرزوهای تحقق نیافته میاجتماعی، که شامل 
ه ایی بود که مصاحبگیرد. بودن حمایت به لحاظ مالی و معنوی از سوی خانواده نکتهنیز در برمی

 دانستند. شوندگان بسیار مهم می
 گوید:( می1)کد محسن

که یک فرصت مهم زندگی ام را  مبهم این آیندةاز خدمت و  ددر دوران خدمت فکرهای بع "
دم برام سنگینه. اذیت های داخل پادگان فشارش مزید برعلت میشه و اگر دارم از دست می

  "پر می گرفت. یک باور حمایت خانواده ام نبود تفکر خودکشی شاید بال و
 ( می گوید:3)کد توحید

حاظ عاطفی محیط امن خانواده نباشه، به فکر خودکشی می اگر خانواده پشتیبان نباشه و از ل "
بشه و عصبی میشم به محیط امن خانواده نزدیک می شم از  افتم. من وقتی فشار کاریم زیاد

 "هام کم میشه و اروم میشم.استرس
امیدی به حمایت های کالن نداشتند و اندک امید برای حمایت شغلی و مصاحبه شوندگان به نوعی 

و دانندحمایتی در سطح کالن اجتماعی را مبهم می آیندهکردند. ی را در خانواده جستجو مییا معنو
 حضور در سربازی برایشان سخت و بدون توجیه عقلی است. 

  مناسب نبودن سبک سربازی 
بین فشار و کنش مجرمانه به صورت مستقیم نیست، بلکه احساسات  ةفشار عمومی رابطة در نظری

شوند. سربازهای مورد مصاحبه روش سربازی و سبک زندگی منفی به صورت غیر مستقیم واسطه می
داشتند در دنیای کنونی دیگر نیاز دانستند و بیان میدر دوران سربازی را مناسب زندگی امروز نمی

از های سربو بهتر است در این دوران مهارت افزایی شود و از تواناییبه آموزش نفر نظامی نیست 
های به نفع کشور استفاده کنند، تا حس بودن و مفید بودن جایگزین حس بیهودگی حاکم بر پادگان

 کنونی شود.
 گوید:( می1)کد محسن

 بشه نه به من فادهام از ذهنم استمن به عنوان یک جوون از ایدهاز ما درست استفاده نمی شه. "
های نظامی که تو دنیای امروزه که سبک آموزش مجموعه جنگی نگاه کنن با یکبه چشم ابزار 

جنگ ها عوض شده فکر نکنم به کارمون بیاد عمرمون رو تلف کنن. منو ببرن تو رشته خودم 
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 ازم کار بکشن راضیم حتی سابقه کارم میشه. خدمت شده بیگاری کردن پولش مهم شاید نباشه
  "کنه.کنم وقتم داره تلف می شه و کارایی ندارم بهم فشار وارد میولی اینکه من حس می

 ( می گوید:7) محمدرضا
ی شهرستان با نیروی کم گاه این حجم از بیگاری با ماهی سیصدتومن نابودیه. فکر کن تو "

اخر سیصد  دست ،شیفت پشت سر هم بیافتی برجک شیفت بایستی، تازه چند مجبوری چند
ده زمونه عوض ش ،کشه. االن وقت بیگاری کشیدن نیستتومن برات بریزن مغز ادم سوت می

ح تنها بره با یک سال چرا یه جوون باید توی یک برجک تک و فناوریبا این همه پیشرفت 
آماده از سر تنهایی و بی کاری انقدر فکر کنه تا مالیخولیا بیاد سراغش و یه لحظه خودش رو 

 "خالص کنه.
 ( می گوید:6)کد محمد

کنه ابزار جنگی هست و دائم باید فرمانبردار باشه و مثل یک ماشین هستی حس میاینکه آدم "
کاری از  مجموعه سال بدون نظر و فکر یک خوان. فکر کن دوکه هیچ نظر و ایده ازت نمی

  "نن.خود نگاهت ک پیش تعیین شده تکرار و تکرار کنی و به چشم یک آدم وبال گردن و بی
داشتن نگاه منفی نسبت به فعالیت های سربازی و سبک سربازی در ایران ایجاد فشار بر روی 

، شود نه انسانر جنگی نگاه میبه او به چشم ابزاو د دانکه محمد ابراز می شود. اینسرباز می
 . ت گرفته از حس منفی نسبت به سبک سربازی استنشأ

 
 بحث و نتیجه گیری

در جامعه برجای آثار شومی  یزترین پدیده های اجتماعی است کهخودکشی در زمره غم انگ
ای از عوامل و دالیل گوناگون است. نکته پیچیده و به هم پیوسته هله تابع شبکگذارد. این مسأمی

باشد. از ثری در جامه هستند، میمؤ میزان خودکشی در بین جوانان که نیروی مهم و ،قابل توجه
برند، یم جوان نیز میزان قابل توجهی از اقدام کنندگان در دوران سربازی به سر یی در بین قشرسو

 له بودن این موضوع است.که این امر نشان از مسأ
سربازان از دوران سربازی و تفکرشان در رابطه  ةتجربه زیست ه استتالش شد پژوهشدر این 

شرایطی که منجر شده  ،با خودکشی در این دوران، از زبان خود کنشگران بررسی شود. در واقع
اری توجه به نتایج بدست آمده، ساخت سرباز به خودکشی فکر کند از زبان خودشان بررسی شود. با

فکر شود، تاو تحمیل می کنشی بر لحاظ فردی وآن قرار گرفته و فشارهایی که به  که سرباز در
ساعت  2فضایی مثل برجک دیدبانی برای مدت  کند. فرد وقتی درخودکشی را در ذهن او تقویت می

ن مصاحبه که سربازا نکته مهم این .تواند به سراغش آیدایستد، افکار مزاحم میبدون هیچ فعالیتی می
دکشی و بیهودگی در برجک حداقل یکبار را به خوشده همگی به این موضوع که هنگام بودن 

اند، اذعان داشتند. ولی طبق بیانات خودشان عواملی همچون وابستگی شان فکر کردهزندگی
 اجتماعی خودشان باعث شده به این فکر مجال جوالن ندهند.  هخانوادگی، پیشین

 زان ابراز داشتند حس خوبیی اجباری که دنبال سربازی وجود دارد، بار منفی است که سرباواژه
ها هیچ حق انتخابی قائل نشدند. موردی شوند که برای آنکنند تحقیر میحس می برایشان ندارد و

ر پادگان فضایی که د رفتار تحقیر آمیز مافوق با سربازان بود و ،سربازان به آن اشاره داشتند هکه هم
شود حس سرخوردگی در سربازان می حاکم است و تکرار هر روز این موضوع باعث ایجاد نوعی

 پیش از ورود به کردندکه سربازان بیان می شود به حذف خود فکر کنند. اینکه گاهی باعث می
حیطی ولی به یکباره در م ند و در آن جایگاه احترام داشتند،پرستیژ اجتماعی بود ن وپادگان دارای شأ
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 ن وو تمام شأ قابل جمعیت سینه خیز برودگیرند که به خاطر یک خطای کوچک باید در مقرار می
شان مشترک هایدیگری که بین تجربیات سربازان و روایت ةشخصیت خود را پایمال شده ببیند. نکت

که دوسال از روزهای  یا حس این هایشان بود وعدم بکار گرفته شدن صحیح از مهارت ،بود
 اش بیهوده گذشته بدون داشتن هیچ مهارتی. زندگی

رادی که اف حال خدمتی بودند که یا به خودکشی فکر کردند یا با مورد بررسی سربازان درنمونة 
می ک ر ارتباط بودند. طبق نتایج مقالةبه این موضوع فکر کردند و در بعضی موارد اقدام هم کردند د

دست ب ( اکثر اقدام به خودکشی در زمان نگهبانی اتفاق افتاده و با توجه به نتایج1314) زاهدی اصل
 ،شانکنند و طبق اظهاراتروی برجک نگهبانی به خودکشی فکر می آمده سربازان مورد بررسی معموالً

ه ها و فکر کردن مداوم منجر بتنهایی و فضای سرد و بی روح برجک نگهبانی، ممتد بودن نگهبانی
ینند یی نمی باها چون چارهشود، که طبق گفتهفکر کردن به راهی برای خالصی از این وضعیت می

 افتند. آماده ایی که دردستشان است می هبه فکر خالصی با اسلح
( 1331) بدست آمده نشان می دهد برخی شرایط، فردی است. طبق نتایج تحقیق انیسی نظرات

و به نوعی  روانی مساعدی نداشتند هبیشتر افرادی که اقدام به خودکشی کردند کسانی بودند که پیشین
در زندگی نداشتند. طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه سربازانی بیشتر به خودکشی انگیزه و هدفی 

کردند که هدف و برنامه ایی برای آینده نداشتند. در مقابل سربازانی که افکار خودکشی را فکر می
 هپس زده و بال وپر ندادند بیان کردند انگیزه هایی چون خانواده، مادر یا عالقه به زیستن بوده ک

حمایت خود  ( در پژوهش1311) مانعی بر گسترش تفکر خودکشی شده است. نصرت آبادی
 داند که تغییراتمی ن افراد اقدام کننده به خودکشی عاملیروانی و اقتصادی را در بی ـ اجتماعی

کند. در پژوهش حاضر نیز در بین مقوالت کالن مصاحبه شوندگان اظهار خودکشی را تبیین می
 جود حامی مالی و عاطفی از دالیلی است که تفکر خودکشی را کاهش می دهد.کردند که و

نشان داد فشارهای موجود در سربازی در  ،سربازان از دوران سربازی هتجربه زیست ،به طور کلی
کند. این فشارها تفکر خودکشی را در فرد تقویت می شود وسطح فردی و کنشی بر فرد تحمیل می

تواند سرباز، بازدارنده می قوی در هکه بیان شده گاهی در صورت وجود پیشین در سطح فردی مقوالتی
 ،توهین، حس بی ارزشی، باور بیهودگی و نبود حمایت مالی اما در سطح کنشی تحقیر و باشد،
 داد.  هایی بود که سربازان را بشدت آزار میتجربه

 با توجه به تجربیات پژوهشدر این  ابعاد موضوعی همچون خودکشی بسیار گسترده است و
اما اهمیت موضوعات اجتماعی، حقوقی و قانونی را  ه مقوالت فردی و کنشی استنباط شد،ارائه شد

توان نادیده گرفت و خوب است در پژوهشی دیگر به این ابعاد نیز پرداخت تا در کنار مقوالت نمی
 تری ارائه گردد.های مناسباه حلکنشی ر فردی و

 
 پیشنهادها

ی سربازان در رابطه با شرایطی که تفکر خودکش هزیست هبا توجه به نتایج بدست آمده از تجرب 
 شود:کند پیشنهاد میرا ایجاد و تقویت می

  در بدو ورود پیش از آغاز دوران سربازی دوره های آموزشی مهارت حل مسئله تدارک دیده
 شود. 

 یر نگرش ی تواند ایجاد انگیزه ایی باشد بر تغیتقویت نظام گفتگو و تعامل بین فرمانده و سرباز م
 منفی در رابطه با خدمت سربازی.
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 اما ایجاد دستورالعمل هایی برای تغییر در  ،از آنجایی که تغییر دادن خود قوانین سخت است
 اجرای آن می تواند به مقتضیات زمانه پیش برود.ة سبک اجرای قوانین، نحو

 های مهارت افزایی برای جلوگیری از تفکر اتالف وقت و تقویت حس مفید بودن. ایجاد کارگاه 
 هبومی سازی روند پذیرش سرباز عالوه بر کاهش هزینه های جاری بر لزوم تقویت روحی 

 سرباز نیز اثر دارد. 
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