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 چکیده:

ميالدي، تقریبا یک ميليون و پانصد و سی هزار نفر بر اثر  ۲۱۲۱بهداشت در سال جهانی بر اساس تخمين هاي سازمان  مقدمه:

خودکشی خواهند مرد و بيش از ده تا بيست برابر آن در سطح جهان اقدام به خودکشی خواهند کرد. نكته فوق به این معنی است 

ت ثانيه و یک مورد اقدام به خودکشی در ميالدي به طور متوسط یک مورد مرگ ناشی از خودکشی در هر بيس ۲۱۲۱که در سال 

مطالعه .به معنی گذارش ساالنه یک ميليون خودکشی موفق در سراسر دنيا می باشد فاصله هر یک تا دو ثانيه اتفاق می افتد واین 

 حاضربا هدف تعيين فراوانی اقدام به خودکشی وعوامل موثربرآن در استان قزوین طراحی شده است.

دراستان قزوین اقدام به خودکشی و  ۹۲-۹۵مطالعه توصيفی و تحليلی پرونده افرادیكه در فاصله سالهاي این درمواد وروش کار:

روایی آن وسوال بود  ۱۴استاندارد بود که شامل  چک ليستبررسی قرار گرفت.ابزار مورد استفاده جهت مطالعه  کرده بودند مورد

 بررسی شد. ۱۰۱۵درسطح معنی داري کمتر از  آزمون کاي اسكور ورگرسيون خطیاستفاده از  باها آناليز داده .ثابت شده است

مورد( ۲۹۸۸ )زن اقدام کننده به خودکشی  ٪۱/۶۷اطالعات مربوط به خودکشیکننده به پرونده فرد اقدام  ۴۴۵۶از مجموع یافته ها:

 ۷۷۵/۹انحراف معيار وسال(  ۸-۹۱محدوده سنی )۴۴/۲۶± ۷۷/۹با ميانگين سنیمورد( ۱۴۵۲)مرد اقدام کننده به خودکشی ٪۹/۳۳و 

فرد اقدام کننده به خودکشی به دليل ناقصی اطالعات به عنوان داده  ۱۶.همچنين اطالعات مربوط به پرسشنامه  دشوارد این مطالعه 

صل نت وفهاي از دست رفته در نظر گرفته شد.دراین مطالعه مشخص شد سن،جنس،شغل،وضعيت تاهل،ميزان تحصيالت ،محل سكو

ا بيماري پزشكی وی وجودخودکشی و سال فاکتورهایی هستند که بر خودکشی تاثير گذار هستند.ازطرفی به عدم ارتباط ميان 

 سابقه خودکشی قبلی ومراتب تالش براي خودکشی اشاره شد. روانپزشكی،

 نتیجه گیری:

ه د.بيشترین روش اقدام ببا تحصيالت متوسطه وساکن شهر بو بيشترین درصد اقدام به خودکشی مربوط به زنان خانه دار، متاهل

خودکشی قرص خوراکی و باالترین مراجعه مربوط به فصل تابستان و ماه شهریوربود،همچنين مشخص شد وجود بيماري هاي پزشكی 

 و روانپزشكی و مراتب قبلی تالش براي خودکشی ارتباطی با اقدام به خودکشی ندارد.

 .کشی،عوامل موثر، استان قزوینخودکلمات کلیدی: 
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    مقدمه

 تعریف خودکشی ۸-۸

 شناسی اژه و ۸-۸-۸  

ین    التت کشی بر پایه کلمادخودي، واژه ميال۱۶۴۲ر در سال نخستين بااي بر، نگيسین ابادر ز  

SUI و CADER   همچنين واژه [.۱ید]دگراع بداکشتن د و خوي ترتيب به معنابهSuicide  به

کشيش فرانسوي به کاربرده   Defontenتوسط  ۱۷۳۷براي نخستين باردرسال کشی دخومعناي 

ت زلغاـجو د پذیرفته ش فرانسهم وـمی علدکاآط توس۱۷۶۲سال بعد یعنی درسال ۲۵شد.این اصالح  

به   cideد و به معنی خو Suiلغت  التين از دو مرکب  Suicideواژه د.شر کشوآن  فرهنگستان

 [.۲ست]اکشتن ي معنا

 سازمان جهانی بهداشتتعریف خودکشی ازنگاه  ۸-۸-۹

 آن شخص در که عملی  از است خودکشی عبارت به اقدام براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت  

 ميزان به یک ماده خوردن یا آسيب زنی خود عادي مثل غير رفتاري دیگران مداخله بدون و عمدي

 انتظار مورد تغييراتتحقق  وي هدف و دهد انجام می را براي درمان شده تجویز مقدار از بيشتر

سومين  و  جهان در مير و علت مرگ سيزدهمين سازمان،خودکشی همين گزارش است. براساس خود

 [.۳سال است]۱۵-۳۴ سنی گروه در مرگ علت

طبق تعریفی دیگر خودکشی آن دسته از مرگهایی است که به طور مستقيم یا غيرمستقيم   

 آن که مرگ است آگاه می باشد دهد درحالی که به نتيجه که فرد انجام داده رخ می براثراقداماتی

خودکشی را می توان به عنوان اقدامی آگاهانه در خودآزاري تعریف نمود که به مرگ [.همچنين ۴]
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    مقدمه

منتهی می گردد. اقدام به خودکشی نيز اصطالحی است براي اشاره به تمامی اقدامات غيرکشنده 

يش از اندازه می خورد، تفاوت آن که در آنها شخص ماهرانه به خود آسيب می رساند یا دارویی را ب

با خودکشی در آن است که در اقدام به خودکشی فرد خواهان مرگ نبوده بلكه به این وسيله می 

  [.۶خواهد احساسات خود را بيان داشته و رفتار دیگران را نسبت به خود تغيير دهد]

 سایرتعاریف مرتبط با خودکشی ۸-۸-۸

 ین ا .سته اشدم نجاد اخوبه قصدکشتن د فرد عملی که توسط خو :کشیدبه خوام قدا

 شته باشد. اپی نددر سيبی آباشد یا ه شده سيب غير کشندآند منجر به  اعمل می تو

  و شته اندد را قصد کشتن خود لی فرده وبون سارسيب ه آکه بالقوري فتار:کشیدخوا فر

د بشوگ حتی مرو سيب آمنجر به  ندامی تور فتارین است.ده امی کرل نباي را دیگرف دهد

 د. یا نشو

  قصد صدمه د ند فرزمی د کالمی یا غير کالمی که فریار فتارهر :کشیدتهدید به خو

آن به ط مربوي هارفتارکشی یا سایر دبه خوام قداست یک اممكن و شته د را دابه خوزدن 

 ق افتد.  تفاایک دنزه ینددر آ

  کشی.دهنی  با خول ذشتغاا:کشیدخور فکاا 

 ون بدن  به بدي عمدزدن صدمه ي هارفتارهمه :دصدمه به خوی هارفتارنی یا د زخو

 [.۶رگ خویش]بریدن  مثلد، قصد کشتن خو
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    مقدمه

 کشیدخو اپیدمیولوژی  ۸-۹

ميالدي نزدیک به هشتصد و پنجاه  ۲۱۱۱بر اساس تخمين هاي سازمان بهداشت جهانی در سال  

هزار مرگ ناشی از خودکشی در جهان وجود داشته و بيش از ده تا بيست برابر آن در سطح جهان 

سال [. ۳کرده اند] کشیدخواقدام به  شده در  ست که تخمين زده  ميالدي،  ۲۱۲۱این در حالی ا

ابر مرد و بيش از ده تا بيست بر تقریبا یک ميليون و پانصد و سی هزار نفر بر اثر خودکشی خواهند

ســال  نكته فوق به این معنی اســت که در[. ۳خواهند کرد] کشیدخو آن در ســطح جهان اقدام به

شی از ۲۱۲۱ سط یک مورد مرگ نا ست ثانيه و یک مورد  کشیدخو ميالدي به طور متو در هر بي

 [.۴]اقدام به خودکشی در فاصله هر یک تا دو ثانيه اتفاق می افتد

 فراوانی خودکشی در دنیا ۸-۹-۸

ضعيت جغرافيایی در   سته به و شی ب شد؛ها رکشو فراوانی خودک  و مناطق مختلف متفاوت می با

كه ناوي يهارکشو بطوری ندی كا ـــ پاي ،اس مان، ارو ـــوم و ژاپن ليااسترا،قیشرآل ند  به)موس کمرب

شی( صد ۲۵با خودک سپانيا،هزار نفر د در  شورهاي ا شترین وک سال بي صريا،ایرلند،ایتالر  با  هلند و م

سال رتبه هاي پایين هزار  صددر ۱۱ صاص داده اند] کشیدخو آمار تریننفر در    [.۵را به خود اخت

صد  در ۵۱-۶۱ان گذشته به ميزل سا ۵۱کشی طی دبه خوام قداکه ست ن داده اهش ها نشاوپژ

 قشر ومریكا  ، آپنژا يهارکشی به کشودبه خوام قدرد اومر در ماآست که بيشترین اشته دا یشافزا

سومين علت  و مير گ و مرکشی هشتمين علت دمریكا خوه آمتحدت یاالدر ا[.۵دارد]تعلق  پاارو

پایين می  ن مسلماي هارغلب کشودر اکشی دخو [.۷]باشد می سال ۱۴-۲۵فاصله سنی گ در مر
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نيز  ن پاکستاو ترکيه و در نفر  ا  صدهزدر /. ۱یک به دکشی نزدخوان کویت ميزل در مثااي باشد بر

 [.۵و۹نفرجمعيت گذارش شده است]ار یک صدهزدر  ۵از کمتر 

مورد به ازاي ۳۱ي آمریكاي التين تا هارکشودر نفر ار صدهزازاي به  مورد ۵/۶ميزان خودکشی از  

حالی در ین است.اه شدارش سلونی گزو اسيه ، رویلندزنيو ،نیاليتو، فنالندهزارنفردر کشورهاي  صد

 ۵/۶از  کمتر ميزان خودکشی ترکيه ن و پاکستا، بيل  بحرینقاز سالمی ي اهارکشودر ست که ا

  استيگمايو نگ اند اپایين می تو انین ميزاالیل از دیكی  کهنفر می باشد ار صدهزازاي  ه بمورد 

 [.۱۱و۱۱سالمی باشد]اع  ماجودر کشی دخو

ارش شده هند گزو چين ص در خصوبه سيایی ي آهارکشودر کشی دخوارد مواز صد در  ۶۱حدود  

کشی دخو[. مطالعات همچنين نشان داده اند ۱۲ست]ا هاریگر کشواز دشتر بيآن یش افزا کهاست 

داشته  هشیکابه رو  روندليا استرو ايس نگلاجمله ازپيشرفته ي هارکثرکشوادرآن به م اقدو ا

 [.     ۱۳و۱۴ست]ا

 ایران فراوانی خودکشی در ۸-۹-۹

تر اســت اما بررســی انجام در ایران هر چند در مقایســه با کشــورهاي دیگر پا ين خودکشــیآمار   

برابر افزایش داشته  ۶حدود ميزان اقدام به خودکشی دهد که نشان می  ۶۵-۷۶هاي گرفته در سال

ست سال .ا شد جمعيت طی این  شد. طبق هاي اخير میاین ميزان بدون درنظر گرفتن ميزان ر با

نفر  ۵۱۱۱کنند ساالنه حدود هاي منتشر شده تعداد تقریبی افرادي که در ایران خودکشی میآمار

کنند ولی در آمار کلی باشد، عالوه بر آن تعدادي از افراد در مناطق مختلف کشور خودکشی میمی
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نفره  ۶کند عضــوي از یک خانوار ایرانی میخودکشــی  از آنجا که هر فردي کهنه جاي ندارند.ســاال

هاي روانی و و پيامد خودکشــینفر از مردم کشــور ما به نوعی با مشــكل   ۳۱۱۱۱حداقل باشــد

اجتماعی آن در گيرند. پيشگيري از خودکشی هميشه به عنوان یک مشكل بهداشتی مطرح بوده و 

ست.به طوریكه در حال حاضر طرح هایی  شت بوده ا سالمت وزارت بهدا همواره مورد توجه معاونت 

سردگی"تحت عنوان  شی با درمان اف شگيري از خودک شگيري "و "پي شی از خودک تدوین برنامه پي

در دست انجام بوده  با این هدف که بتوان با برنامه ریزي کشوري در کاهش  PHC"قابل ادغام در 

هاي الزم را ارایه نمود. براســاس آمارهاي منتشــر شــده، ميزان پيشــگيري از خودکشــی راهكار

ار هز یک صددرصد در ۴/۶به   ۱۳۶۳در سال جمعيت هزار نفر  یک صددردرصد  ۳/۱خودکشی از 

هزار نفر نهمين علت  درصــد ۶/۷يده اســت. خودکشــی در مردان رســ ۱۳۸۴نفر جمعيت در ســال 

  [.۸]می باشددر صد هزار نفر دهمين علت مرگ و مير  ۵/۱مرگ و مير و در زنان 

، اما با این حال در طی می باشدميزان خودکشی در ایران، بسيار کمتر از کشورهاي صنعتی غرب   

ــت]دو دهه اخير  ــان داده اس ــال              [. ۱۵افزایش نش ــور در س طبق آمار معاونت اجتماعی وزارت کش

ــد هزار نفر  ۱۳۸۱ ــینفر اقدام  ۶/۳۶از هر ص ــال   خودکش معادل  ۱۳۷۹کرده اندکه این رقم در س

ــانگر افزایش آمار ۵/۳۱ ــت که این نش ــدهزار نفر بوده اس ــیدرهر ص ــد.  خودکش ــور می باش در کش

وزارت بهداشت و درمان، ميزان اقدام به خودکشی در کشور  ۱۳۸۲ناد به آمار سال همچنين با است

سال بوده است. در مطالعات ملی ایران ميزان خودکشی  ۲۹نفر با ميانگين سنی  ۱۱روزانه حداقل 

 [.۱۶در صد هزار نفر برآورد شده است] ۸تا  ۶
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به   ۴/۹در کشور ایران کشیدخوان زمي ۲۱۱۳ل  سادرت  شاانی بهدـجهن مازساارش گزس ساا بر 

ي هان ستاوت آن را در امتفاان ميزي [.آمارهاي کشور۱۷ست]ده انفر جمعيت بوار صدهزازاي 

مورد و  ۴/۱۱ ن  بالرستامورد ، استان   ۵/۱۳با ان همدن ستااکه ي به نحودهند،  ن میمختلف نشا

 ۵/۱۵ دان و ایالم بامردر کشی دخوخ باالترین نرهزار مرد  مورد به ازاي صد۳/۱۱با استان ایالم  

 [.۱۸هزار زن باالترین نرخ خودکشی در زنان را داشته اند] به ازاي صد مورد۷/۱۱ مورد ولرستان با

 نکات کلیدی راجع به خودکشی درجهان ۸-۸

  اتفاق می افتدساالنه یک ميليون خودکشی موفق در سراسر دنيا. 

 است.سال ۱۵-۳۵ افرادگ علت اصلی مر ۳ء خودکشی جز 

 نفر دیگر تأثير بدي دارد. ۶هر خودکشی حداقل براي 

 اقتصادي خودکشی بر خانواده و جامعه غيرقابل اندازه ، اجتماعی، تأثيرات روانشناختی

 [.۱۹و۲۱گيري است]

  د. می دهد را در اثر خودکشی از دست نفر در سراسر دنيا جان خو ثانيه یک ۴۱هر 

  [.۲۱و۲۲شی می کند]نفر اقدام به خودک ثانيه یک ۳هر 
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 کشی دبه خوام قدامل خطر جهت اعو ۸-۴

ري،  بيكا، جنس مذکرل، سا ۴۵ن  داده است سن باالي جتماعی نشاو اجمعيتی ي متغيرهابررسی    

ان عوامل به عنودن( بوه یا بيو طالق گرفتهد،رمجروانی وجسمی مزمن وضعيت تاهل) اختالالت

 [.۲۳خطرجهت اقدام به خودکشی مطرح هستند]

 می توان به موارد زیر اشاره نمود: فاکتورهای موثر بر خودکشی یا اقدام به خودکشیازدیگر    

 سواد(، تحصيالت)عمدتا درافرادیكه تحصيالت ابتدایی دارند ونه بی 

 ،سابقه خودکشی قبلی 

 (۲۱-۲۹)عمدتا درفاصله سنیسن، 

 به خصوص بيماریهاي جسمی مزمن(،کانسر ESRD ،CHF[)۲۴]، 

 ،نژاد 

  ،شرایط اقليمی 

 [)۲۵محيط زندگی)شهر یا روستا]، 

 مونث، سجن 

 ،وضيت اجتماعی اقتصادي پایين 

 [۲۶-۲۸فقدان حمایت اجتماعی]، 

  ،مشكالت خانوادگی 

  ،مشكالت زناشویی 
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 ،شكست تحصيلی 

 د،عتياو الكلسيم ا 

 جتماعیاخانه یا محيط در نه اپرخاشگري هارفتار، 

  [۲۹مشكالت اقتصادي.] 

 عوامل محافظتی برای خودکشی ۸-۵

امروزه به نقش عوامل محافظتی در پيشگيري از خودکشی توجه زیادي می شود تا بتوان به   

 یا اقدام به آن را به حداقل رساند.برخی از این عوامل به قرار زیر است: کمک آنها خودکشی و

 :فردفاکتورهای محافظتی مربوط به  ۸-۵-۸

 در کسانيكه اقدام به خودکشی کرده اند(،مهارتهاي حل مساله( 

 کنترل بررفتار احساسات وافكار، 

  ،اميدواري 

 ،ورزش کردن 

 ي،مندان حس تو 

  موثردي بين فري هارت مها، 

 ندگیت زموثر با مشكالو مقابله سالم رت مها ، 

  ه، یندبه آبينی ش خو 

  ف مندي، حس هدد جوو 
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    مذهبی.ي بستگی هاد واجوو 

 :روانی-اجتماعیفاکتورهای محافظتی مربوط به عوامل  ۸-۵-۹

 ،حمایت خانواده ومدرسه براي نجوانان 

 ،ارتباطات مناسب خانوادگی 

 ران و... (، همكان ، ستا)دويجتماعی قواشبكه حمایت د جوو 

 ع،جتمادر اکت رمشا 

  شضایت بخرجتماعی اندگی ز، 

  ضایت بخشو رحمایتی ري محيط کا ، 

  روان.شت ابهدت سترسی به خدماد 

 :دالیلی برای زندگی ۸-۵-۸

 ،درمان طبی 

 ،روابط فردي 

 ،داشتن فرزند 

 ،معنویت 

  .کسب موفقيت هاي فردي 

همچنين تحقيقات نشان می دهد ازدواج کردن درزنان به اندازه مردان یک فاکتورمحافظتی   

محسوب نمی شود وبراي آن دسته از زنانی که مورد سو استفاده جنسی واقع شده اند فاکتور 
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محافظتی نيست.افكار معنوي ومذهبی نيزبراي آن دسته از افرادیكه مورد سو استفاده جنسی واقع 

 [. ۳۱مثبت فاکتور محافظتی محسوب نمی شود] HIVوهمچنين زنان همجنس گرا وافراد شوند  می

 طبقه بندی علل خودکشی ۸-۱

گفته ه بو  دمیگيرم نجااخص شد ست خودست که به امرگی ر، فتارک ـیان کشی به عنودخو 

Shnidman حتی رایک ناان آن را ست که می تود اه خوبن ساندرسيب آگاهانه آکشی عمل دوخ

ر حل تصوراه بهترین را ل ن عمیه، ادين شله تعيامساي برنست که ي دامندزنيان نساي در اچند بعد

گاهانه آکشی تالشی دمریكا خوآنی رواشت انستيتو ملی بهدت االعاتعریف مرکز مطي بر مبنامی داند. 

یا فقط به د تبدیل شوام قدابه ش تالین اشاید ست که اندگی شخصی زبه  دادنخاتمه ر به منظو

مينه علل در زگرفته رت صوت تحقيقاس ساابر کشیدنماید. علل خووز برد فردر  حساسیاشكل 

 ي گوناگونی دارد:کشی طبقه بنددخو

ن نی همچوي رواهاري بيماو جسمی ي هاري که شامل بيماسیب شناختی: آعلل  ۸-۱-۸

 ست.  اگی دفسرا

دادن ست و از دشكستگی ، ورديقتصات امشكالري، که شامل بيكا:دیقتصااعلل  ۸-۱-۹ 

 ست. اجتماعی ي اها هپایگا

فتن شخص رست ، از دعشق درشكست ، تحصيلیي هاکه شامل شكست :علل عاطفی ۸-۱-۸ 

 [.۳۱-۳۴ست]ادگی اخانوي گيرن و دریكادنزاز یكی ك خطرناري یا بيماگ مر، عالقهرد مو
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حاضر باعث کاهش ل حادر سيع وسطح در پزشكی و شتی ابهدت یه خدماو اراهشی وپيشرفت پژ  

ست ه اشدد یازعمر ما ل طووزه مراست. ه اپيشرفته شدي هارکشودر ندگی زميد به و امير گ و مر

در که ادي فرآن اشته باشيم. ي داندگی بهترزحتماال امعنی نيست که به این تا ورضراله ین مساما ا

اد فراین اما امی مانند ه ندوزه زمراند دمی کرت پزشكی فوي هاري مابيت و ثر مشكالاگذشته بر 

ت  طوالنی مدي حی هااجر،شيمياییو یی ي داروهان مادرنی و رواهيجانی ، عاطفیي باید  هزینه ها

م  داده نجااپيوند کليه نی که کسال مثااي . برستاطاقت فرسا ر که بسيا، مل کنندتحرا فرسایشی و 

ک با یران ین بيمادهند. امه اداعمر ن تا پایارا پزشكی ي مایش هاو آزقبت ها اند هميشه باید مرا

یط این شرانی و رواعاطفی د بعاان اميزدر لبته اهستند که ن یباست به گردمزمن اري و یط تكراشر

و جتماعی د ابعاامدیریت و مينه شناسایی در زیط چالش این شردر است. اموثر ن مادرمه اداحتی و 

، هال، آرزوماآهستند که ر غلب مجبوران این بيمااست. احياتی س و حسار مزمن بسياران يمانی بروا

ار شودیط این شراهماهنگ کنند. د خوري یط بيماابا شرد را ندگی خوو زحتی شغل و ندگی زسبک 

ت ختالالاند منجر به امانی می تودرپی درپی ي شكست هاو یط این شردن امهيا کردر شكست ه گاو 

ران بين بيمادر خلقی ت ختالالل امثاد.براي شواب ضطراگی یا دفسره اي از قبيل اعمدشكی روانپز

 ۸الی  ۴خ  مقایسه نردر  [۳۵ست]ه اشدزده صد تخمين در ۲۵تا   ۲۱ تریتی آر ماتو يدو رویابتی د

صد تخمين در۳۱سرطانی ران بيمادر گی دفسرخ انرهمچنين ، جامعه معمولیدر گی دفسري اصددر

 [.۳۶-۳۸]استه شدزده 
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که د شو یناست منجر به الی ممكن امانی متوي درشكست هاو گی دفسري، اميدانان ین ميادر ا  

دردآور و یط اشراز کشی کنند تا دبه خوام قدن امادرمزمن غير قابل ي هاري مبتال به بيماران بيما

 [.۳۹-۴۱ها شوند]ریط این شراتحمل 

 کشیدخور فکاامزمن با ی هابیماری بطه  راشناختی ری بیماد روان بعاا ۷ -۸  

دي عااد فرابر ابررا دو سرطانی ران بيمان ميادر کشی دخوع شيوت برخی مطالعا: نسرطا ۸-۷-۸ 

نی رابيماص در خصوري و به حل پيشرفته بيماامردر کشی دبه خوط [. خطر مربو۴۱ند]ده اکرآورد بر

ل دوره طوص در به خصو ،می یابد یشافزاند ده اتجربه کررا مزمن ن سرطااز که خستگی حاصل 

و در نقاهت وره ل دطون و در ستاربيمان از مرخص شداز یا بالفاصله بعد ن، ستاربيماي در بستر

می  کشی باالدخور فكال احتماد اجه شواشيميایی با شكست موو پزشكی ي هان مادرقعی که امو

کشی دما خطر خوارد ادي دیازهميت اسرطانی ران بيمادر کشی دهر چندکه تشخيص خطرخورود.

و گی مزمن هستند دفسرر اچااد دفراین اکه ا چر، ستاها باال ت موفق هم تا مدن مااز درحتی بعد 

و علل د جو، ومزمنل ختالاز اليه بعد اونایی اتوآوردن ست دبه و ند ي دارشدیدي ميداناس حساا

می اد فراین در اکشی دخوبه ام قداجهت زم نایی الاتود یجااد باعث افراین در اگی دفسرن انشانگا

اي بررا ها آن گی دماآند اسرطانی تجربه میکنند می توران حی که بيمااجراز ناشی ي هاد. دردشو

کشی دخور فكاابه اند می تون سرطادي بهبوم یا عدگ مرس از ترع، مجمودر هد. ایش دفزاکشی دخو

 [.۴۲د]منجر شو
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، قیوقلبی عري هاري بيما، جمجمهت صدماع، صرن، جسمانی مزمنی مثل سرطاي هاري بيما

را کشی دخطر خواز باالیی ل حتمااکوشينگ ري مثل بيماد غدت ختالالابرخی ز، ید، امانسد

 ص)به خصونیختی بدربد ، کتینایی حراتوم جسمانی مثل عدري به بيماط مل مربواکه عوا چر،نددار

 [.۴۲ست]اکشی دخور فتار و رفكااصلی امزمن عامل ( و درد نناز در

ام قدوا[۴۳-۴۶ا]کشی گردخوي هارفتارباالیی با ان مزمن به ميزد درد جوو مزمن :درد  ۸-۷-۹ 

کشی دخور فكاخ است که نراز آن اخير حاکی ت ا. مطالعاستط اتبادر ار [۴۷-۴۹موفق]کشی دبه خو

بر الی سه بردو امقایسه با جمعيت عمومی در  مزمن درد مبتال به اد فرابين در کشی دبه خوام قدو ا

شته د داجودرد وبه ط یط مربواهمه شردر کشی دخور فكاو اها رفتاخ رنري باالان [.ميز۵۱ی باشد]م

ط تبااز ارحاکی ت [.برخی مطالعا۴۳و۵۱ست]ابيشتر دردزا غير ي  هاي ضعيت هاومقایسه با و در 

دو ین اتباطی بين ت ارمطالعااز برخی و ست ده ابوت درد شدو کشی دخور فكاابين ي قوو مثبت 

 [.۴۳ضعيت نمی بينند]و

ده از   ستفااکشی دخور فتار و رفكاامزمن با درد ط تباص ارخصوه درمل مطالعه شداعو ازیكی   

بطه بين راپيش بينی در طمينانی اقابل ه ست که یک پيش بينی کننددرد امقابله با ي هاي تژاسترا

ه اي  عدیدوت تفادرد مقابله با ي هاي تژاسترده از استفااد در افرا[. بين ۵۲-۵۴است]متغير دو ین ا

جه شوند نتيجه ابا شكست موو ثر نباشند ومقابله مي هاي تژاستراتی که رصودر [ ۴۱و۴۳د دارد]جوو

عاقبت ، طف منفیاعواز [. مستقل ۵۵داشت]هد اکشی نخودخور فكاو اماندگی ي،درميداجز نااي 

د همراه است وانتشار درد به ناتوانایی ري هاي درد مرمن بااحتمال تشدید دربيماه ميدکننداناو منفی 
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طه دن در ورفتاو اماندگی درجز ره اي نهایت چادر  هاي عملكردي بيشتر در این افراد می انجامد.

ران درد بين بيمادر کشی دخور فكااليه او[.شناسایی ۵۶-۵۹ارد]ندد جوونی رواشكست ي و ميدانا

ر بسياران ین بيماابين ل در کشی فعادخور كافع اکه شيوا ست چرردار اهميت خاصی برخواز امزمن 

 [.۵۹-۶۱د]منجر شوگ ست به عمل مراهر لحظه ممكن ر فكااهمين و  باال می باشد

و سی رمزمن توجه کمی به بردرد کشی با دخور فتار و رفكاابطه بين رابه ط مربوت مطالعادر   

کشی دخور فكااست که آن ااز حاکی ت ما مطالعا. استه اجمعيت شناختی شدي یژگی هاو مطالعه

ر به طواد کم سواد فرن و انال زمثااي بر؛ ستاجمعيت شناختی ي یژگی هاوثير تاتحت ت به شد

مانی بيشتر مستعد ي درهاح شكست طررت صوو در مزمن ي هاري جهه با بيمااموم هنگادر کلی 

 [.۶۲-۶۶کشی موفق هستند]دمنجر به خوي هارفتارحتی و کشی دخور فكاا

مزمن درد مبتال به د معتان نازبين در کشی دبه خوام قداو کشی دخور فكاان اميزاي العه  مطدر   

به  ام قدو اکشی دخو رفكااان ميزي یگردمطالعه و در  [۶۷]صددر۸/۲۳و صد در ۳/۴۱به ترتيب 

ین یافته   است. ه اشدارش گزو صد در ۶/۴و صد در ۱۳/ ۵مزمندرد مبتال بر د معتااد فردر اکشی دخو

مزمن ران مبتال به درد بين بيمادر  ت روانپزشكیختالالایخچه رتا سنجشو هميت شناسایی ابر ها 

 [.۶۸-۷۱دارد]تاکيد 

 ا  :کشی گردخور فکاو ا روانپزشکی تختالالا  ۸-۱

تغييرات ناگهانى ،درگيرى با قانون،مصرف مواد ءسو،خانوادگى خودکشى سابقه ،روانپزشكیاختالالت 

ند. در اتعارضات خانوادگى به عنوان عوامل خطر براى افكار خودکشى شناخته شده ، در سالمتى
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مطالعات جدیدتر عوامل خطر شخصيتى مانند تكانشگرى  وکرختى هيجانى نيز مورد توجه محققان 

به عنوان بخشى از  B [.اختالالت شخصيت به ویژه اختالالت شخصيتى خوشه۷۱قرار گرفته است]

[. تخمين زده مى شود ۷۲از عوامل خطر شناخته شده براى خودکشى هستند]روانپزشكی اختالالت 

 درصد افرادى که اقدام به ۴۱درصد افرادى که بر اثر خودکشى  فوت مى کنند و حدود  ۳۱بيش از

 جانشان را ازدرصد بيماران روانپزشكى که به دليل خودکشى  ۵۱خودکشى مىکنند و در حدود 

[.اختالل شخصيت مرزى با الگوى شدید ۷۲دست مى دهند ازاختالل شخصيت مرزى رنج مىبرند]

ترس از تنهایى و طرد شناخته و احساس مزمن پوچى ، خلق نوسان دار، بين فردى ناپایدار روابط

نشگرى تكا، مى شود. سازه اصلى در اختالل شخصيت مرزى که با رفتار خودکشى گرایانه ارتباط دارد

تحت نام روانشناسی است. تكانشگرى شامل طيف گسترده اى از مفاهيمى ناهمگن است که در 

بى ، ماجراجویى، بىباکى، خطرپذیرى، تكانشگرى مطرح شده است. مفاهيمى چون هيجان طلبى

[.تكانشگرى و پرخاشگرى ۷۲نافرمانبردارى و مستعد مالل بودن از جمله آن مفاهيم است]، اعتمادى

شخصيتى در افرادى که سابقه اقدام به خودکشى داشته اند به طور معنادارى  ان دو صفت اصلىبه عنو

بيشتر از کسانى است که فاقد سابقه اقدام به خودکشى هستند. به طور کلى اختالل شخصيت مرزى 

، [.بر اساس مطالعات موجود۷۳و تكانشگرى از پيشبينى کننده هاى قوى افكار خودکشى هستند]

كانشگر تمایل بيشترى به تجربه رویدادهاى تحریک کننده و دردناك دارند و این وضعيت افراد ت

منجر به خوگيرى آن ها به ترس و درد شده و در نهایت موجب ایجاد ظرفيت براى درگيرشدن در 

 .[۷۴رفتارهاى خودکشى گرایانه مى شود]
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ست که مىتواند با پریشانى ميز ازمولفه هاى دیگرى اس آسبک مقابله شخص با موقعيتهاى استر 

هاى روانى ارتباط داشت باشد. مقابله به تالش هایى گفته مى شود که شخص براى تغيير موقعيتهاى 

کلی  [. به طور۷۵استرس آور و یا موقعيتهایى که از نظر او رنج آور محسوب مى شوند انجام مى دهد]

مقابله هيجان مدار  تقسيم مى ک و سبمقابله مساله مدار سبک هاي مقابله اي به دودسته سبک 

شخص به طور مستقيم بر روى موقعيتهاى استرس آورکار مى کند در سبک مقابله مساله مدار شوند.

دستكارى موقعيت و از این طریق اثرات رنج آور ناشى از موقعيت را بر روى خود کاهش مى دهد. 

نمونه هایى از اقدامات   اجتماعىشناسایى راه هایى براى حل مساله و جستجوى حمایت ، مشكل ساز

در سبک مقابله  مساله مدار است. در مقابل در سبک مقابله هيجان مدار شخص به دنبال تنظيم 

هيجان مدار  شخص به دنبال  [. در سبک مقابله۷۶پاسخ  هاى هيجانى به وضعيت استرس زا است]

استفاده از الكل ، ى چون تن آرامىکاهش اثرات عاطفى رویداهاى استرس زا  با استفاده از شيوه های

[. مطالعات نشان داده است ۷۵فعاليت هاى اجتماعى و یا مكانيسم هاى دفاعى است]، و مواد مخدر

با سالمت  می شوداز رویارویى با  مشكالت شناخته  مدار که با انكار و اجتنابسبک مقابله هيجان 

دار که در آن شخص به طور فعال به رویارویى روانى رابطه منفى دارد و در مقابل سبک مقابله مساله م

[.تحقيقات نشان داده است استفاده از ۷۷با مشكل مى پردازد با سالمت روانى رابطه مثبت دارد]

و برخى ناراحتى هاى روان شناختى مانند خستگى عاطفى  بله مساله مدار با افكار خودکشىسبک مقا

 .[۷۵و برخى اختالالت روان تنى رابطه منفى دارد]

س حسااتجربه اي نایی کاهش یافته براتوو فرنيا وسكيزري ابيماه در یژوبی لذتی عاطفی به س  حساا  

مزمن می باشد. ه و عاطفی عمدت ختالالابتال به ل اول اکشی سادخومهم در یک عامل خطر ت لذ
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بی  س حساو اکشی دخور فكاابين ، فرنياوسكيزاختالالتی مثل امزمن د موقع عو، در ینابر وه عال

و کشی دخور فكاابين از آن است حاکی ت [. مطالعا۷۸-۷۹د دارد]جودي ویازبطه رانی  روالذتی 

مثبتی وجود دارد؛ بطوریكه بطه رامزمن ت روانپزشكی ختالالامبتال به ران بيمادر بی لذتی س حساا

در کشی باال دخور فكاابا د یازبی لذتی س حساامزمن ت روانپزشكی ختالالامبتال به ران بيمادر 

 [.۸۱ست]ط اباتار

 بیس حساو اکشی دخور فكاو افرنی مزمن وسكيزاست که بين از آن احاکی ت مطالعاهمچنين   

کنش ه واتعيين کنندس، سترابتال به اي اجی براگی مزدماآ [۸۱و۸۲]د داردجودي ویازبطه رالذتی 

ن ین ميادر اکشی می باشد.دخور فتار و رفكان در اشدور غوطه و مزمن ي هاري مبتال به بيمااد فرا

اي جی براگی مزدمال آمثااي هستند . برار ثيرگذتار محيطی بسياو نتيكی ژمل اعوو کی دکورب تجا

ف سو مصرو لكل [ ا۸۵-۸۸ن]هانتينگتو، [۸۳و۸۴ع]هایی مثل صرري بيما ثيرتاکشی تحت دخور فكاا

 [ می باشد.۹۲و۹۳ن]بی خوچران ميزو[ ۸۹-۹۱اد ]مو

بالغ بر     اد نستن تعدداصرفا با گرا کشیدخور فتار و رفكارت اکشی به صودخوه هميت پدیدا  

بين در [. ۹۴-۹۸]باشد میدرك قابل آمریكا ه یالت متحدل در اسادر کشی دنفر قربانی خو ۳۱۱۱۱

فرنی وسكيزل اختالاز اکه هستند ي چشم  گيرر بسيااد کشی تعددبه خوام قداخطر ض معراد در فرا

ین انظر گرفتن در [. با ۹۹و۱۱۱نج می برند]رخلقی ت ختالالروانپزشكی و امزمن ت ختالالاسایر و 

سمی ي رهاارش گزدر ست که از آن ابيشتر ر کشی بسيادبه خوط مربوي قعيت که  تخمين هاوا

ي هاگ مر ري ازبسياه ليل عمدز دکشی هنودگفت که خوان [ می تو۱۱۱و۱۱۲ست]ه ایه شدارا

 [.۱۱۳و۱۱۴مریكا می باشد]آجامعه م در نابهنگازودرس و 
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، ستده اجلب کرد به خودي را یازپزشكی توجه ران بيماا در گرروان کشی دخور فتارگر چه ا   

جان باخته اند کشی دثر خواکه بر روانپزشكی ت ختالالابا ه شدداده تشخيص اد فري اهاسی ربر

یا و گی دفسرن انشانگااز باالیی ح بالينی مثل سطوي یژگی هاوما برخی است. ده ابوك ندر ابسيا

ا در گرروان کشی دخوي هارفتاو رکشی دخودر باثباتی   به شكل [۱۱۵گی]دفسرت  اختالالر احضو

ط تبااد در ارموف سو مصرل ختالو الكلسيم امثل ل روانپزشكی ختالامبتال به اد فرابين 

یک مرحله ل حتمااکشی دبه خوه کنندام  قدافرنی وسكيزران ابين بيمادر [.هر چند که ۱۱۶ست]ا

ام قداز اقبل ي هاه ماد در یال زحتماابه اد فراین الی ، وستاباال ري بيماه اي از تشدید شدل و فعا

 [.۱۱۷-۱۱۹]ده اندتجربه کرصورت مداوم ومزمن را به روانپزشكی ن کشی نشانگادبه خو

 کشیدخوی هاه شیو ۸-۳

[. ۱۱۱یكی از نكات مهم در شناسایی و تعيين خطر خودکشی انتخاب شيوه خودکشی می باشد]    

نتخاب ايوه خودکشی مرتبط با سيستم تنفسی همچون حلق آویزي را شکه مثال افرادي به عنوان 

می کنند نسبت به سایر افراد روش کشنده تري را انتخاب می کنند و یا انتخاب شيوه خودکشی با 

تواند ناشی از انتخاب آتش به منظور بيان اعتراض و جلب توجه عمومی و یا نشان دادن آتش می 

 [.۱۱۱-۱۱۲خشم فرد باشد]

بررسی ها نشان می دهند که از لحاظ آماري مردان و زنان در به کار بردن شيوه هاي خودکشی      

، خودسوزي، حلق آویزيشایع ترین روش هاي انجام خودکشی در ایران به ترتيب ،با یكدیگر متفاوتند

با سالح گرم در کشورهایی که سالح  ها . اغلب خودکشی باشد میخودکشی به شيوه مسموميت 
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مثال در کشور آمریكا در سال    ، به عنوان گرم به سهولت در دسترس افراد می باشد اتفاق می افتد

خودکشی ها با استفاده از سالح گرم انجام شده  درصد از ۵۲و  درصد ۴۹ه ترتيب ب ۲۱۱۵و  ۲۱۱۱

 [.۱۱۳-۱۱۴است]

رادي که موفق به خودکشی می شوند در ـافرادي که اقدام به خودکشی می کنند نسبت به اف   

رفتار خودکشی در  به عالوه، سن و عوامل اجتماعی متفاوتند، جنبه هاي مختلفی از قبيل جنس

، و فرهنگی ليل وجود تفاوت هاي اقتصاديبه دهاي توسعه یافته نيز کشورهاي در حال توسعه و کشور

ابتدا بررسی باید  ،بنابراین هر کشور قبل از انجام هر گونه اقدام پيشگيرانه .اجتماعی یكسان نيستند

در جوامع مختلف خود انجام دهد ی و پيشگيري کننده رفتارهاي خودکشجامعی بر عوامل خطر 

ر عملی و ارزان براي کاهش ميزان رفتار خودکشی با توجه به تفاوت هاي پس راهبردهاي جامع نگس

  [.۱۱۵ریزي نماید] برنامه آنقابل توجه فوق و اهميت 

گوناکونی انجام می شود.گاهی افراد از روشهاي رنج آوري براي خودکشی   يهاه شيوخودکشی به  

نين تفاوت اساسی ميان مردان چاست. هماستفاده می کنندکه به نمونه هایی ازآن در زیر اشاره شده 

 زنان در خودکشی وجود دارد: و

 زي. سودخوي و عمددف تصا د،سرم و گرح سال ،يبلندط از سقو : آورنج ی رهاه شیو  ۸-۳-۸

 .دنکریزآوحلق ل و غاو دود ذها زخفگی با گا، شدگیق غر ه :خفه کنندی هاه شیو ۸-۳-۹
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م سموو لكل ا ،اب آورخوي هادارو ،سنيکآرح مالا : هکنندم مسموی هاه شیو ۸-۳-۸

 شيميایی.

 : داردکه به تشخیص پزشکی قانونی بستگی ك مشکوی هاه رخی شیوب ۸-۳-۴

 [. ۱۱۶ه]غيرك و مشكوي خفگی ها، كمشكوي چاقوت مانند ضربا

 حقایقی راجب خودکشی ۸-۸۱

 خودکشیدرباره  باورهای غلط و واقعیت  ۸-۸۱جدول                  

 واقعیت باورغلط

 می کنندکسانی که راجع به خودکشی صحبت 

 خودکشی نمی کنند

هشدارهاي  می کنندبيشتر کسانی که خودکشی 

قاطعی در مورد تصميم به خودکشی از خود نشان می 

 دهند

 بسياري از آنها دودل هستند دارندگ قصد مرقطعا فرادبا افكار خودکشی ا

افراد به اندازه کافی نشانه هایی ازخود بروز می این  می دهدخودکشی بدون هشدار رخ 

 دهند

بهبودي پس از یک بحران به این معناست که خطر 

 خودکشی برطرف شده است

از خودکشی ها در زمان بهبودي رخ می بسياري 

ي کافی براي این کار را دارد و ژوقتی که فرد انر ،دهد

بدیل می خواهد افكار نا اميدانه را به افكار مخرب ت

 کند

 بسياري از خودکشی ها قابل پيشگيري است خودکشی قابل پيشگيري نيست

او دا م در این وقتی کسی مستعد خودکشی است 

 استفكر 

افكار خودکشی ممكن است برگردند اما آنها دا می 

 نيستند و در برخی از افراد هرگز بر نمی گرد

 

 ۱۱۷منبع:رفرانس 
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 کشی :دمهم ترین علل خو ۸-۸۸

 ت،  کسب شهرو به جلب توجه ج حتياا 

 ان،  یگردبه تنبيه ج حتياا 

 جتماعیدي و اندگی فرت در زمشكالار از فر    ، 

  [.۱۱۸شی]ارزبی س حساایگر رت دیا به عبادي جودر ارزش وشک 

 کشیدخور فکای اتغییرپذیر ۸-۸۹

مل خطر  اشناسایی عودر ند سعی ه اشدم نجااکشی دبه خوام قددر زمينه امطالعاتی که ري از بسيا  

د و جوت ومدت، کشی مثل قودخور فكاابه ط مربوي مترهارانكه به پال آحا، نداشتهداکشی دخو

ت بين قورا ی مشخصی همبستگمحققين ست. ه ابیتوجهی شددي یازتا حد ر فكااین ي اتغييرپذیر

یافتند  درنها آند :ح داده امل خطر شراعو( و کشیدخوي نشانههاد وجت وشدان )به عنوکشیدخور فكاا

چهبا ر فكااین ت اکه قو به  ام قداکشی یا دخواي برش تالو گذشته درکشی دبه خوام قدا تاریخ

نيز با  ر فكااین د اجوت ومدل ند که طون دادهمچنين نشان نادارد. آهمبستگی ه ینددر آکشی دخو

اي قابل مالحظهر کشی به طودخوان یک بحرت مدل یعنی طودارد؛ بطه راکشی دخواي برش تال

، کشیدخور فكاي اتغييرپذیرد. ند طوالنیتر بودبوده کشی کردبه خوام قدر اکه چند باادي فراي ابر

نيز می باشد. بی   بلكه شامل بیثباتی خلقید برمیگيرر را درفكات امدت و متر قوراپادو نه تنها هر

جهثباتی خلقی  با ین حس مستقيما است که گ امرر فكااندگی با زبر ل کنتران حس فقد نتي

ــکشی بدخوان بحر یکت مدل طودارد.  همبستگیکشی دخوي یزربرنامه اي ه قابل مالحظر ه طوـ

کشی نه  دخور فكاي اتغييرپذیر .دند طوالنیتربودبوده کشی کردبه خوام قدر اکه چند باادي فراي ابر
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قع در وابلكه شامل بیثباتی خلقی نيز می باشد. د برمیگيرر را درفكات ادمت و متر قوراپادو تنها هر 

کشی  دخواز هستند ت نظر خلقی بیثبااز که ادي فراهستند که آن ه نشانگر ـند کد دارجوي وهداشو

 [.۱۱۹میکنند]ده ستفان امتغيرشات حساسال اکنتراي براي سيله ان وبه عنو

اختی از مناظر مختلف به تبیین رویکردهای روانشناختی و جامعه شن ۸-۸۸

 پدیده خودکشی

شواهد نشان می دهد که خودکشی همچنان یكی از علل پيشتاز مرگ در ميان جوانان باقی مانده  

ایده خودکشی و خود آسيب رسانی توسط سازمان سالمت جهانی به [. ۱۲۱و رو به افزایش است]

ار مهم در نظر گرفته شده است. مطالعات عنوان یكی از نگرانی هاي سالمت روانی و اجتماعی بسي

عه نشان داده اند که رفتارهاي خودکشی نوجوانان فته و در حال توسگوناگون در کشورهاي توسعه یا

[.رویكردهاي روانشناختی و جامعه شناختی ۱۲۱-۱۲۳یكی از مشكالت جدي سالمت عمومی است]

 از مناظر مختلف به تبيين پدیده ي خودکشی پرداخته اند؛

Freud  معتقد است خودکشی نشان دهنده یک آرزوي سرکوب شده براي کشتن یک فرد محبوب

علت خودکشی را عدم  Sullivanاز دست رفته است و نوعی عمل انتقام جویانه محسوب می شود. 

 [.۱۲۴توانایی فرد براي رفع تعارض هاي بين فردي دانسته است]

Min jeer   ميل به مرگ را نزد فرد خودکشی گرا آرامشی می داند که در اثر تنش هاي جامعه

 )محدودیتهاي اجتماعی و اخالقی، که توانسته مانع از رها شدن انرژي پرخاشگري و جنسی فرد شود

مطالعات نشان داده اند [. ۱۲۵و در نهایت فشار داخلی پدید می آورد( به آن دست پيدا کرده است]
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و انسجام خانواده [ ۱۲۶انواده در خودکشی متفاوت است؛ براي مثال پيوند با خانواده]که نقش خ

[ با نرخ پایين تر ایده پردازي خودکشی رابطه داشته اند و نرخ باالي رفتارهاي خودکشی در ۱۲۷]

 [.۱۲۸افرادي که در خانواده هاي آشفته زندگی کرده اند مشاهده شده است]

انسجام خانوادگی، تعارضات و حمایت همساالن به صورت معنی داري و همكاران،  Sunبه نظر  

پيش بينی کننده ي عزت نفس و افسردگی بوده اند که از این بين افسردگی عامل ميانجی قدرتمندي 

 [.۱۲۷براي پيش بينی ایده پردازي خودکشی بوده است]

ري که والدینشان و همكاران نوجوانان خانواده هاي چند همس Omigbodu بر اساس تحقیق 

طالق گرفته یا از هم جدا شده اند، و نوجوانانی که انسجام خانوادگی ندارند نرخ باالتري از ایده 

 [.۱۲۹پردازي خودکشی دارند]

)مثل سازمان داده اند که هر دوي عوامل بافتی مطالعات جامعه شناختی و روانشناختی نشان  

و پيش بينی  [۱۳۱خانوادگی و روابط ضعيف با همساالن]یافتگی اجتماعی خانواده، کمبود حمایت 

همانند افسردگی، هيجانی بودن، تكانشی بودن( با خودکشی، تالشهاي خودکشی  هاي شخصیکننده 

مشخص شده است که مصرف مواد، آزارگري خانواده، [. ۱۳۱گرا و ایده پردازي خودکشی رابطه دارند]

از دیگران، و نبود رابطه کالمی بين اعضا با خودکشی رابطه جدایی والدین بر اثر طالق، کناره گيري 

  [.۱۳۲داشته است]
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و همكاران افكار خودکشی والدین یا سابقه اقدام به خودکشی در آنها از  Goodwinبه نظر   

همچنين ميزان همبستگی [،۱۳۳]ننده هاي قوي اقدام به خودکشی درفرزندان می باشدپيش بينی ک

کنندگان به خودکشی پایين تر از افرادي است که اقدام به خودکشی نكرده خانوادگی در اقدام 

 [.۱۳۴اند]

  پژوهش اهمیت ۸-۸۴

ميالدي نزدیک به هشتصد و پنجاه  ۲۱۱۱بر اساس تخمين هاي سازمان بهداشت جهانی در سال  

هزار مرگ ناشی از خودکشی در جهان وجود داشته و بيش از ده تا بيست برابر آن در سطح جهان 

ميالدي،  ۲۱۲۱این در حالی است که تخمين زده شده در سال [. ۳اقدام به خودکشی کرده اند]

ابر مرد و بيش از ده تا بيست بر تقریبا یک ميليون و پانصد و سی هزار نفر بر اثر خودکشی خواهند

 ۲۱۲۱آن در سطح جهان اقدام به خودکشی خواهند کرد. نكته فوق به این معنی است که در سال 

ميالدي به طور متوسط یک مورد مرگ ناشی از خودکشی در هر بيست ثانيه و یک مورد اقدام به 

 [.۳و۴]خودکشی در فاصله هر یک تا دو ثانيه اتفاق می افتد

 به است که کننده نگران حدي به سوم هزاره آغازین هاي درسال موفق هاي خودکشی رآما  

 (IASP) خودکشی از پيشگيري المللی بين انجمن و (WHO) جهانی بهداشتسازمان  پيشنهاد

 گذاري نام خودکشی از پیشگیری جهانی روز عنوان به سپتامبر۸۱روز  ۹۱۱۸ سال از

    [.۱۳۵است] شده
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ریقی هستند که به طافرادي با توجه به اینكه  نسبت قابل توجهی از پذیرش بخشهاي بيمارستان  

به خود آسـيب رسانده اند، لذا پيشگيري از خودکشی  اکنون یكی از اولویت هاي بهداشتی مهم در 

 کثردرا معضل این افزون روز شيوع افزایش به توجه و نيز با[۱۳۶-۱۳۹]بسياري از کشورها می باشد

 است، این اي منطقه و فرهنگی ازعوامل ثرامت خودکشی به اقدام که جایی آن از و ایران نقاط

 طراحی شده است. آن با مرتبط عوامل و خودکشی به اقدام فراوانی ميزان منظورتعيين به پژوهش

 هداف وفرضیاتا ۸-۸۵

 (:General Objective)هدف اصلی طرح  ۸-۸۵-۸

 . خودکشی در استان قزوین و عوامل موثر بر آنتعيين فراوانی اقدام به 

 :Specific Objectives))اهداف فرعی  ۸-۸۵-۹

 تعيين منطقه سكونت افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین .-۱

 تعيين سن افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین .-۲

 در استان قزوین .تعيين جنسيت افراد مرتبط با اقدام به خودکشی -۳

 تعيين شغل افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین .-۴

 تعيين وضعيت تاهل افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین .-۵

 تعيين تحصيالت افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین. -۶
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 ا اقدام به خودکشی در استان قزوین .تعيين وجود سابقه بيماري روانی در افراد مرتبط ب-۷

 تعيين وجود سابقه بيماري جسمی در افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین -۸

 تعيين روش انجام خودکشی در افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در استان قزوین .-۹

 استان قزوین. تعيين وجود سابقه خودکشی در افراد مرتبط با اقدام به خودکشی در -۱۱

 تعيين فراوانی اقدام به خودکشی در استان قزوین . -۱۱

  Applied Objective):           )هدف کاربردی  ۸-۸۵-۸

بررسی دالیل اقدام به خودکشی و قرار دادن نتایج آن به مدیران و سياستگذاران در جهت برنامه 

 ریزي کاهش اقدام به خودکشی در استان قزوین.

 یا سوال های پژوهش: (Hypothesisفرضیه ها ) ۸-۸۵-۴

 بين اقدام به خودکشی  و منطقه سكونت افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۱

 بين اقدام به خودکشی  و سن افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۲

 بين اقدام به خودکشی  و شغل افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۳

 اقدام به خودکشی  و وضعيت تاهل افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟بين -۴

 بين اقدام به خودکشی  و تحصيالت افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۵
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 بين اقدام به خودکشی  و سابقه بيماري روانی افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۶

 بيماري جسمی افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟بين اقدام به خودکشی  و سابقه -۷

 بين اقدام به خودکشی  و سابقه خودکشی در افراد در استان قزوین رابطه وجود دارد؟-۸



            

 

 فصل دوم              

    مروری بر مطالعات       
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 مروری برمطالعات ۹-۸

 مروری بر متون خارجی ۹-۸-۸

انجام ۲۱۱۴-۲۱۱۵ نتایج مطالعه با عنوان خودکشی ناشی از به دارآویختن که درفاصله سالهاي   

سال(  ۱۲-۸۱)محدوده سنی  ۴/۳۱±  ۱/۱۳افراد مورد مطالعه مشخص کرد متوسط سن  شد

 درصد بيماران ۳/۶۴.بودند کرده ازدواج آنها ازدرصد  ۸/۵۱ که بودند مرد درصد بيماران ۸۱است.

 درصد بيماران ۳/۱۵،بردندمی  رنج روانشناسی بيماري یک از بيماران درصد ۳۴/۲۱شهر بودند، ساکن

کردند می  ذکر را درگذشته خودکشی درصد سابقه ۹/۱۱ ،کردندموادمخدر مصرف سو به اعتراف

 تانزمس فصل در خودکشی ميزان کمترین)بودند داده رخ پایيز فصل در ها خودکشی درصد از ۳/۳۷و

( وافرادي >p ۱۰۱۱۱تالش براي خودکشی از راه دار زدن به طور معنا داري در مردان )(.است بوده

 [.۱۴۱](>p ۱۰۱ ۵که سطح تحصيالت آنها کمتراز دیپلم یادبيرستان بودگذارش شده بود )

مقصود مشخص کردن مهمترین فاکتورهاي خطر یک که به ژنتایج حاصل از یک مطالعه اپيدميولو   

ا )عمدتن مطلب است که سندربيماران مراجعه کننده با خودکشی صورت گرفت بيان کننده ای

 سواد( بیدارند ونه عمدتادرافرادیكه تحصيالت ابتدایی تحصيالت)،سال(۲۹سنیدرفاصله 

بيماري فيزیكی)به  ،قبلیسابقه خودکشی ،متاهلين تا افراد مجرد ویا بيوه(ازدواج)عمدتادر ،

روانپزشكی همراه  اختالل  یا روانپزشكی کنونی )بيشترین بيماري(کانسروESRD,CHFخصوص

توانند  مهمترین مواردي هستند که می افسردگی به دنبال اسكيزوفرنی و اختالل اضطرابی بود(

ه حقيق بيان شد کمنجر به ناتوانی فرد در اداره زندگی خویش ونهایتا خوکشی بيانجامد.در این ت
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)شهر یا روستا( وسابقه منطقه سكونت،ساعت شبانه روز( ۲۴)زمان اقدام به خودکشی،فصل سال 

بستري قبلی در بيمارستان به دليل مسا ل روانی ارتباطی با خودکشی ندارند.از طرفی خودکشی 

خودکشی  شود که سابقه اي از اقدام به (عمدتا در کسانی دیده میCompleted Suicideموفق )

 [.۱۴۱در گذشته داشته اند]

 عوامل شناسایی در سعی شده اند انجام خودکشی به زمينه اقدام در که مطالعاتی از بسياري   

مثل قوت، مدت وجود  یخودکش افكار به مربوط پارامترهاي به آنكه حال داشته اند، خودکشی خطر

 نيرا ب یمشخص یهمبستگراد  جوینر و .است شده ي بی توجهیادیافكار تا حد ز نیا يریرپذييتغ و

 آنها. دادند ( و عوامل خطر شرحیخودکش يها نشانه )به عنوان شدت وجودیخودکش قوت افكار

ام اقد ای یخودکش يبرا تالشدرگذشته و یاقدام به خودکش هخچیتار باافكار این قوت که دریافتند

 زيافكار ن نیا نشان دادند که طول مدت وجود نيهمچن دارد. آنان یهمبستگ ندهیدر آ یخودکش به

 يا طور قابل مالحظه به یخودکش بحران کیطول مدت  یعنیدارد؛  رابطهی خودکش يبا تالش برا

 ،یودکشافكار خي ریرپذييبود. تغ تری بودند، طوالن کردهی بار اقدام به خودکش که چند يافرادي برا

. باشد یم زين یخلق یثباتی ب شامل بلكه رديگی و مدت افكار را دربرم قوت نه تنها هر دو پارامتر

 و رگبا افكار م مايحس مستق نیکه ا استی حس فقدان کنترل بر زندگ هجينت یخلقی ثباتی ب

 يهستند که افراد آنوجود دارند که نشانگر يدر واقع شواهد دارد. یهمبستگ یخودکش يزیر برنامه

 رشانيکنترل احساسات متغ يبرا يا لهيوس به عنوان یهستند از خودکش ثباتی بی که از نظر خلق

 نداده شد که در آ بيو همكاران ترت نریجو توسط يگرید هاساس مطالع نیا بر .کنندی م استفاده

 یتيجنس يتفاوتهابا تمرکز بر تيو جنس یبه خودکش اقدام آنها باه سه پارامتر فوق و رابط یبررس به
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 قیاز طر يراتوسط غربالگر یرشته روانشناس انیاز دانشجو يتعداد آنها.برجسته پرداختند

)BSSی میابیرا ارز یخودکش التیو وجود تما است کنندهی ابیو خود ارز یقسمت ۲۱ یاسيمق 

با خطر  مرتبطي و رفتارها دیاست و عقا یقسمت ۳۶ هکنند یابیخود ارز اسيکه مق)SPS و )کند

 یم افتیدر زيپاداش ن مطالعه، نیشرکت در ا يکردند. افراد برا انتخاب(،سنجدی را م یخودکش

 را داشتند، يغربالگر يارهايکه مع يافرادی در دو مرحله انجام شد، اول همگ مطالعه نی. اکردند

بودند  ییآنها کنندگان مشارکت يبعد هو در مرحل شدند انتخاب یخودکش یتوجه به اقدام قبل بدون

بات شده بود. اث زين ینيبال همصاحب داشتند که توسط یبه خودکش اقدام چند مرتبه ای کی هکه سابق

 براي را پرسشنامه ها این مشارکت کنندگان،. شدند نهایی تحليل وارد افراد این از نفر۱۱۸ تاینها

تغييرپذیري  که شد این نتيجه می کردند. روزتكميل از زمان یک در ترجيحا و روزانه هفته، ۶ مدت

 تغييرپذیري عالوه، به بود. خودکشی به قبلی پيشگویی کننده اقدام تنها معنی داري طور به افكار زیاد

 شاید .بود اهميت تر با مردان در خودکشی اقدامات قبلی وجود پيشگویی در خودکشی افكار در

مدت(  و دیگر)شدت پارامتر دو هر برگيرنده در پارامترتغييرپذیري که باشد آن علت به یافته ها این

 در مردان مهم یخودکشافكار تغييرپذیري و خودکشی به اقدام رابطه.است خلق بی ثباتی عالوه به

 دو جنس نشان نيب مورد نیرا در ا يداری به دست آمده تفاوت معن جینتای ول رسدی نظر مه تر ب

 همان یخودکش یاقدامات آت هکنند ییشگويپ عامل نیتر يگفت که قو توانی م حال نیا با ندادند.

 طوحس آن است که همرد، مطرح کنند تيبا جنس آن و ارتباط باشدی م یافكار خودکش يریرپذييتغ

 [.۱۱۹کند] خودکشی را پيشگویی می به یاقدام آت ،یافكار خودکش ريمتغ
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متاهل نتایج  حاصل از آن مشخص  زنان در خودکشی به اقدام عللدر مطالعه اي باهدف بررسی 

 درصد خشونت ۷/۶۷خود می ترسيدند،  شوهران از مطالعه مورد درصد واحدهاي ۵/۵۱کرد که 

 درصد منع ۶/۶۱درصد بی اعتنایی،۴/۴۲درصد سو ظن،  ۴/۳۸درصد تحقير، ۴/۶۴ همسر،

 نتایج همچنين .بودند کرده مطرح را اجتماعی فعاليتهاي منع درصد ۶/۵۷، خانوادگی معاشرتهاي

 دیگران با خودکشی به قصد اقدام ( دربارهدرصد ۸/۷۹) مطالعه مورد واحدهاياکثریت  که داد نشان

 مراکز وکيل، حمایتی)پليس، منابع و مراکز وجود از نمونه ها از درصد ۷/۷۴و  نكرده بودند صحبتی

عالوه برموارد فوق مشخص شد که مشخصات .نداشتند آگاهی جامعه در بهزستی ( وسازمان مشاوره

 موارد درميزان می تواند ماهيانه درآمد و شغل ميزان تحصيالت، سكونت، محل سن، جمله از فردي

هش وژاین پ.باشدی م منطبق بر اکثر مطالعات انجام شده جینتا نیاکه  باشد موثر خودکشی به اقدام

. ستا زنان انيدر م یعلل مهم اقدام به خودکش ازیی و اختالفات زناشو یخشونت خانوادگ ثابت کرد

در حل  مناسبي راهكارها هیارا ،یخشونت خانوادگ مواردیی شناسا ،یزندگ يمهارتهاآموزش 

ست ا یجمله اقدامات ازي ريگيبه مددجو، ارجاع و پ یتیحما يها دستگاهی معرف ،یمشكالت خانوادگ

 [.۱۴۲دهند] انجام متاهل درزنان خودکشی به اقدام موارد کاهش جهت در توانند یکه پرستاران م

 در کشیدخو تفكر عشيو که داد ننشا شد منجاا سپانياا در۲۱۱۳ لسا در کهاي  مطالعه    

 کشیدخو ايبر شتال یخچهرتا و کشیدخو فكر. ستا دهبودرصد  ۶/۳  هشگاـندا خرآ لسا ننشجویادا

 بيشتر دنبو تنها وز وتجا مثل هاییرفاکتو. پسربوده است ننشجویادا از بيشتر خترد ننشجویادا در

 [.۱۴۳تند]شدا طتباار يقو روط هب کشیدخو رفكاا شتندا با روز در ساعت ۸ از
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 و جنس. شد آوردبر درصد ۶۲ شیکدخو اتتفكر عشيو لياییاسترا ننشجویادا در لعه اي مطا در  

 [.۱۴۴شت]اند ثيرات کشیدخو اتتفكر وزبر در ننشجویادا دنبومتاهل  یا دمجر

 ۴/۴ وهگر ینا در کشیدخو اتتفكر عشيو که داد ننشا کلمبيایی ننشجویادا در يیگرد همطالع

  ستا دهبو مردان از بيشتر نناز در کشیدخو اتتفكر عشيو نيز مطالعه ینا در. ستا دهبو درصد

[۱۴۵.] 

 داده منجاا"ننشجویادا نميادر کشیدخو دازيپرهیدا از مدلی نموآز"انعنو با را هشیوپژ کونيک

 عال م و يميدانا ،ندگیز منفی يهاادیدرو: قبيل از پرخطر عامل چندین هشوپژ ینا در. ستا

 ننشجویادا نميا در کشیدخو دازيپرهیدا تسریع سبب که ستا آن بر هعمدتا عقيد که گیدفسرا

 مقطع ننشجویادا از نفر ۳۷۱  را هشوپژ ینا ريماآ جمعيت. گرفت ارقر سیربر ردمو ،میشوند

 ینا از که ندداد تشكيلآمریكا  همتحد تیاالا لشما در نشگاهیدا در  نشناسیروا يشتهر ليسانس

 هشوپژ نتایج. شدند بنتخاا پرسشنامه تالاوس به پاسخگویی ايبر نمونه به عنوان نفر ۳۴۵ ادتعد

 کشیدخو دازيپرهیدا بر مستقيم رتصو به يميدانا و گیدفسرا عال م گرچها که دبو ه آنهندن دنشا

 عال م و يميدانا يسطهوا به و مستقيم غير رتصو به ندگیز منفی يهاادیدرو ،نددبو ارتأثيرگذ

توجهی تاثير  قابل رتصو به گیدفسرا عال م شد مشخص همچنين ؛شتنددا تاثير آن بر گیدفسرا

 متغير یک رتصو به يميدانا یكهرطو به ،نددار يميدانا  به نسبت کشیدخو دازيپرهیدا بر يتريقو

 دازيپرهیدا پيشبينی در کامل ميانجی متغير یک رتصو به گیدفسرا معال و جز ی ميانجی

 [.۱۴۶]کنندمی عمل کشیدخو
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 ننشجویادا نميا در کشیدخو دازيپرهیدا و بينیش خو"انعنو با را هشیوپژ رانهمكا و هيرسچ

 مقطع ننشجویادا از نفر نفر ۲۸۴ شامل هشوپژ ینا ريماآ نمونه. ندداده ا منجاا"کالج انجو

 که نددبو همتحد تیاالا در ستاییرو شرقی کالج یک از و رگبز غربی هنشگادا یک از شناسیرکا

 ینا در تطالعاا آوريجمع اربزا. نددبو زن نيز درصد آنها  ۶۵سال و ۲۱/ ۴نها  آسنی  ميانگين

 ردمو کشیدخو دازيپرهیدا و يميدانا ،گیدفسرا سمقيا آن طریق از که دهبو پرسشنامه هشوپژ

 شخو یابیارز ايبر ندگیز به یشاگر از هتجدیدنظرشد نموآز یکاز همچنين فت،گر ارقر یابیارز

 لکنتر از پس حتی ،بينیشخو متغير که ندداد ننشا هشوپژ ینا يیافته ها. استفاده شد بينی

 کشیدخو دازيپرهیدا با سمعكو تباطیار داراي يميدانا و گیدفسرا عال م ،جنس ،سن يمتغيرها

 عليه مهم حمایتی عامل یک بينیشخو که میکنند دپيشنها هشوپژ ینا نتایج کلی رطو به و ستا

 [.۱۴۷میباشد] ننشجویادا و ننااجو نميا در کشیدخو دازيپرهیدا

: رفتار بد نناانوجو بيندر  یانهاکشیگردخو دازيپرهیدا"انعنو تحت  یرکزد توسط یگرد تحقيقی

 رفشا ريتئو تجربی نموآز ،مطالعه ینا منجاا از فهد. ستا گرفته رتصو"رفشا ينظریه دبررکا

 س،ساا ینا بر. دبو رفتاربد نناانوجو بين در یانهاکشیگردخو دازيپرهیدا تبيين ايبر گنيوا عمومی

 اچر ینكها تبيين ايبر ن،ناانوجو بين در کشیدخو اعنوا ردمو در تتحقيقا نتایج و رفشا ريتئو از

 رفتاربد که هم نانیانوجو سایر به نسبت که محتملترند ،نددبو رفتار بد که نانیانوجو از بعضی

 تفرضيا از اي ستهد نموآز رمنظو به. دبو هشد دهستفاا ،باشند شتهدا کشیدخو دازيپرهیدا ،هستند

ت یاالا ۲۱۱۴ لسا در اننوجو و دكکو هفار ملی پيمایش يهاداده از رفشا ريتئو از هشد اجستخرا

 لسا۱۱-۱۵ سنی وهگر در رفتارربد اننوجو ۵۷۲شامل هشوپژ ينمونه که شد دهستفاا همتحد
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 و تحصيلی پيشرفتاي) بطهرا و منزلتی رفشا يشاخصها که هددمی ننشا نگرسيور نتایج. نددبو

 یانهاکشیگردخو دازيپرهیدا روي بر داريثيرمعناتا ،منفی نفس به دعتماا و قوميت قب(امر با طتباار

 دازيپرهیدا بر داريمعنا ثيرتا گیدفسرا که نددبو آن از حاکی هشوپژ يهمچنين یافتهها؛نددار

 دازيپرهیدا با نهماال با بطهرا و تحصيلی پيشرفت متغير دو بين طتباار در و دارد یانهاکشیگردخو

 و ريفتار بد تشد و عنو ،جنسيت. میکند عمل ايسطهوا متغير یک به عنوان یانهاکشیگردخو

 [.۱۴۸شتند]دا یانهاکشیگردخو دازيپرهیدا با ضعيفی طتباار نيز ادمو فمصر

 تفرضيا نموآز: نناانوجودآزاري خو و نشد ريتبهكا قربانی"انعنو با تحقيقیران همكا و يها

 در را فرضيه سه ،گنيوا عمومی رفشا نظریه حطر با هشوپژ ینا. ندداد منجاا "عمومی رفشا ريتئو

 ارقر نموآز ردمو کشیدخو دازيپرهیدا و دآزاريخو پيشبينی بر نشد ريتبهكا قربانی اتثرا ردمو

ي ازدانش آموزان نفر ۴۲۶ي نمونه یک ر ازفشا ريتئو تفرضيا ستهد ینا نموآز رمنظو به. داد

 تحقيق نتایج. شد دهستفاا همتحد تیاالا شرقی بمنطقه جنو در ستاییرو  يحومه یک در ساله۱۵

 دازيپرهیدا و آزاري دخو با داريمعنا و مثبت رتصو به نشد ريتبهكا قربانی که ستا ینا از حاکی

 قربانی و دآزاريخو بين طتباار در که ندداد ننشا یافتهها همچنين. دبو طتباار در کشیدخو رهبادر

 قربانی ثرا که عاملی مهمترین. کنند می یفاا ايسطهوا نقش منفی عاطفی تحاال ن،شد ريتبهكا

 تحقيق نتایج. دبو باال کنترلی دخو نيز و رمقتد لدینوا رحضو داد، می کاهش را آزاري دخو بر نشد

 با ن،هماال جانب از گرفتن ارقر تهدید ردمو که میکند یيدتا را رفشا يعمو ريتئو از بخش ینا

 یعنی ،متغير دو ینا قتیو رمزبو تحقيق يیافتهها سساا بر. باشد می اهنيزهمر دخو عليه يپرخاشگر
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 کشیدخو رهبادر دازيپرهیدا و دآزاريخو انميز ،شتدا رباال(حضو کنترلی دخو و رمقتد لدین)وا

 [.۱۴۹مییافت] کاهش

 می شده سازي درون ازرفتارهاي شاخصی عنوان به افسردگی که معتقدند همكاران و "کلبرگ"

 نتيجه در و [.۱۵۱]دهد افزایش را مواد سومصرف خطر اجتماعی هاي تعامل از گيري کناره با تواند

 افزایش پریشانی، و اضطراب چون هایی مكانيسم طریق از مواد سو مصرف هافورد نظریه اساس بر

 شكل می تواند به ( سازد می مختل را انطباقی راهبردهاي که)آگاهی سطح کاهش و پرخاشگري

 گرفته صورت مطالعات اساس بر دیگر سوي از. [۱۵۱]بيانجامد آن به اقدام و خودکشی فكر گيري

 خانوادگی هاي درگيري و مشكالت همچون اجتماعی هاي مكانيسم طریق از تواند می مواد مصرف

 [.۱۵۲-۱۵۴گردد] خودکشی افكار خطر افزایش باعث اجتماع از طرد و

خودکشی و اقدام به خودکشی را می توان پدیده هاي پيچيده روانی در نظر گرفت که تحت تاثير   

ده است که [. از ميان عوامل محيطی، نشان داده ش۱۵۵متقابل عوامل فردي و محيطی قرار دارند]

[. این ۱۵۶شرایط آب و هوایی مرتبط با تغيير فصول می تواند بر روي خودکشی موثر واقع شود]

 Morselliميالدي توسط دانشمند ایتاليایی به نام مورسلی  ۱۸۸۱نكته براي اولين بار در سال 

 [.۱۵۷عنوان گردید]

نشان داد که در اغلب جامعه شناس شهير فرانسوي  (Dorkhim)پس از وي نيز دورکهيم    

ل زمستان به پایين ترین صل بهار به حد باالي خود و در فصکشورهاي غربی وقوع خودکشی در ف

[. از آن به بعد در اغلب مطالعات انجام شده در کشورهاي غربی چنين الگوي ۱۵۸حد می رسد ]
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ار به حداکثر و معنی دار فصلی مشاهده شده است که در آن خودکشی در مردان و زنان در فصل به

[. برخی از مطالعات محدود انجام شده در ۱۵۹-۱۶۲در فصل زمستان به حداقل خود می رسد]

کشورهاي موجود در نيمكره جنوبی که فصول آن متفاوت با نيمكره شمالی می باشد نيز روند فوق 

 [.۱۶۳را تایيد نموده است]

 مروری بر متون داخلی  ۹-۸-۹

 سایراز  باالتر لیو ،پایينتر غربی معاجو هیژو به نياد يهارکشو بيشتراز  کشیدخو انیردر ا  

دارد  ارقر ۵۸  تبهدر ر کشیدخو جهانی تبهر نظراز  انیرا [.۱۶۴ست]ا ميانهورخا منطقه يهارکشو

 [.۱۶۵ند]دار ار کشیدخو رماآ باالترین انهمدو  هکرمانشا م،یالا نستاا سه نميا یندر ا که

مثال در مناطق رطو بهآن  نیاوافرو  منجاا کشیدخو مينهدر ز مطالعاتی انیرا مختلف طنقادر  چه گرا

 به امقدا انميز ماا ،ستا هشد ارشگز ارصدهزدر ۴/۱۶ودر کرج وساوجبالغ  ۸/۱۶جنوبی کشور 

 نفر ارصدهزدر  ۸/۱۱۷ نگلستا نستادر  ا لمثا رطو به ارمقد ینو ا ستا باالتر ربسيا کشیدخو

در  کشیدخو ضعيترا ازو قيقید تخمين اننمی تو تمطالعا یناز ا دجوو ینا با ،ستا هشد ارشگز

  [.۱۶۶-۱۶۸]آورد ستد به رکشو

 ۱۳۸۷تا سال ۱۳۸۱سال  از موفق ميزان خودکشی بررسی اپيدميولوژیک جهت که يا مطالعه در   

 ۱۳۸۱سال  در جمعيت نفر هزار درصد ۳/۸موفق  از  خودکشی ميزان است، گرفته انجام ایران در

 [.۱۶۹متغيربوده است] ۱۳۸۷سال در نفر هزار صد هر ازاي نفربه ۳/۱۶و ۱۳۸۵در سال  ۴/۱۹تا 
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 کشیدخو به نکنندگاامقدا با مرتبط جتماعیا نیروا يمتغيرها سیربردر  نپهلویا ريحيد    

 تا خفيف گیدفسراز ا جاتیدر به مبتال کشیدخو به نکنندگا  امقدادرصد  ۷/۸۲ که  دکر ارشگز

   ،نیروا حتیرانا ،گیادخانو يها  يگيرو در مسایل کشیدخو به امقدا الیلد ترین  مهمو  نددبو شدید

 [.۱۷۱ست]ا دهبو ديقتصاا تمشكالو  ريبيكا

 با فختالو ا صد(در ۹/۳۳) همسر با فختالا کهداد  ننشا نيز صددر رانهمكاو  يمولو مطالعه  

 [.۱۷۱باشند] می کشیدخو به امقدا علل ترینشایع از  درصد( ۴/۱۷)لدینوا

 ننشا کشیدخو به نکنندگا  امقدا یکژپيدميولوا سیربر انعنو با رانهمكاو  یهاا قلعه مطالعه نتایج 

 آناز  صد در ۵۲که  ستا دهبو سالگی ۱۵-۲۵ سنيندر  کشیدخو به امقدا اردمو باالترین کهداد 

  [.۱۷۲است] دهبو دانمردر  ها

 شدداده  ننشا ،ها مسموميتاز  ناشی ميرو  گمر ساله یک سیربر رمنظو به يیگراي د مطالعهدر  

 [.۱۷۳شی کرده اند]کدخو به امقدا يعمد رطو به ه،شد تفو رانبيمااز  صددر ۱/۶۸  که

در مطالعه اي که با عنوان تعيين عوامل موثر احتمالی اقدام به خودکشی در مراجعه کنندگان به   

انجام  ۱۳۸۱توسط یوسفی و همكاران در سال که اورژانس بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس 

سال بود و بيشترین درصد آنان  ۸۵/۲۳شد نتایج نشان داد که : ميانگين سن نمونه هاي پژوهش 

سال قرار داشتند. بيشترین درصد اقدام به خودکشی مربوط به زنان خانه دار،  ۲۱-۳۱گروه سنی در 

متاهل با تحصيالت متوسطه، ساکن شهر و با وضعيت اقتصادي متوسط بودند. بيشترین زمان اقدام 



 

 
40 

 

مطالعاتمروري بر    

به خود کشی هنگام عصر و زمان مراجعه آنان هنگام شب بود. بيشترین روش اقدام به خودکشی 

 [.۱۷۴]الترین مراجعه در ماه اسفند بودخوراکی و باقرص 

لردگان توسط  شهرستان در آن با مرتبط عوامل و خودکشی اپيدميولوژيدر مطالعه اي که با عنوان   

مورد اقدام به خودکشی  ۲۳۳از انجام شد نتایج نشان داد که :  ۱۳۹۱جباري فرد و همكاران در سال 

درصد در  ۵۵، در زنان خودکشی ها درصد ۶۵سال قرارداشتند.  ۲۱-۳۴درصد در گروه سنی  ۷۸

نمونه ها درصد  ۷۶ همچنين ،رخ داده بود درصد در افراد داراي تحصيالت ابتدایی ۳۶ و مجردها

 ،. بيشترین روش خودکشیه بودبه فوت شدمنجر درصد موارد خودکشی  ۳۵ساکنين روستا بودند. 

عوامل مربوط به خودکشی مربوط به اختالفات خانوادگی بود درصد  ۶۲. (درصد۴۸)بودمصرف دارو 

و بيشترین ميزان خودکشی موفق مربوط به فصل پایيز بود. بين جنسيت و اقدام به خودکشی و 

ان وهش نشژنتایج این پ. ي وجود داشتهمچنين بين فصول سال و اقدام به خودکشی رابطه معنادار

افراد  و روستا يان مجرد، مردان متاهل، زنان جوانان، گروه در خودکشی به مااقد اینكه به توجه باداد 

 اقدامات اول، الویت در است الزم می افتد اتفاق ها سایرگروه از بيشتر ابتدایی، تحصيالت سطح با

 [.۱۷۵شود] اجرا و بينی پيش ها گروه این مورد در متخصصين توسط پيشگيري کننده

در مطالعه اي که با عنوان سيماي خودکشی در استان هرمزگان توسط خواجه و همكاران در سال    

ثبت  ۱۳۹۱مورد خودکشی در استان هرمزگان در سال  ۷۱۲انجام شد نتایج نشان داد که : ۱۳۹۱

سال بود. ۱۵-۳۴مونث بودند و بيشترین موارد خودکشی در سنين نمونه ها درصد  ۶۴شده بود.

خودکشی در فصل تابستان و در ماه شهریور صورت گرفته بود. شایعترین روش خودکشی  بيشترین

درصد زنان خودکشی منجر به فوت داشتند.  ۴/۲درصد مردان و  ۶/۹درصد بود.  ۷۷خوردن قرص با 
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نتایج نشان می دهد که می بایست به قشر جوان که خودکشی بيشتري در آن ها رخ می دهد توجه 

 [.۱۷۶نين پيشنهاد به اجراي برنامه جامع سالمت روان شد]ویژه نمود، همچ

در مطالعه اي که با عنوان بررسی اقدام به خودکشی در بيماران بستري شده در بخش اعصاب و    

توسط کرمی و همكاران صورت گرفت نتایج نشان داد که  ۱۳۸۲در سال  اهلل روان بيمارستان بقيه

اقدام به خودکشی داشتند  از بيماران سابقه نفر ۸۳ ،در این بخشبيمار بستري شده  ۲۱۲۷از تعداد  :

درصد بود. شایعترین سن خودکشی  ۷/۴در بين زنان  خودکشیشيوع ،(درصد بيماران  ۱/۴معادل )

بيماران مجروح جنگی به خصوص مشخص شد سالگی بود. همچنين  ۲۶سال و در زنان  ۲۴در مردان 

ميزان تند.روانپزشكی داشتند بيشتر اقدام به خودکشی داشاعصاب و روان که مصرف داروهاي 

، تحصيالت راهنمایی و عدم حمایت خانوادگی مناسب بيشتر بود. همچنين خودکشی در افراد مجرد

 توجه و آموزشلزوم مطالعه این نتایج همراه صرع و افسردگی بود. شایعترین اختالل روانپزشكی 

 [.۱۷۷]راثابت کرددارند  تري  که تحصيالت پایين بيشتر به افراد مجرد، زنان و افرادي

نتایج حاکی  :ایران در خودکشی به اقدام انگيزه با مرتبط عوامل تعييندر مطالعه اي که با عنوان    

 ۲۶درصد و مشكالت زناشویی با ۳۱از آن بود که : مهمترین علت خودکشی مشكالت خانوادگی با 

درصد بود. همچنين از دیگر عوامل موثر بر خودکشی شكست تحصيلی و مشكالت اقتصادي بود. 

 درگيري هاي اقدام کننده، افراد در اخير دهه دو طی در خودکشی اجتماعی علت شایعترین

 با مناسب آموزشی برنامه هاي تهيه و مداخله انجام وهش نشان داد باژبود.نتایج این پ وادگیخان

 [.۱۷۸جامع را کاهش داد] در خودکشی بروز ميزان بتوان است ممكن منطقه هر فرهنگ
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در مطالعه اي که با عنوان بررسی اپيدميولوژیک روند خودکشی در جنوب ایران توسط نجفی و     

 ۸/۹درصد آنها مذکر بودند. ۴۷مونث و  نمونه هادرصد  ۵۳همكاران انجام شد نتایج نشان داد که 

کر درصد مذ۶۴درصد مونث و  ۳۴درصد از اقدام کنندگان به خودکشی فوت نمودند که از این تعداد 

بودند. ارتباط معنی دار بين مرگ و مير حاصل از اقدام به خودکشی و جنسيت وجود داشت. در 

بدون سياست هاي پيشگيرانه، نظام سالمت ایران در آینده با مشكالت عدیده اي  اشاره شدنهایت 

ی كخدمات روانپزشارتقا و افزایش  به پيشنهاد ودر مرگ و مير حاصل از خودکشی مواجه خواهد شد 

 [.۱۷۹]شدسالمت و مشاورین روانشناسی 

در نمونه هاي مورد  مطالعه غفاریان و همكاران نشان داد که ميانگين اقدام به خودکشینتایج  

نفر فوت نمودند. ميانگين سن هزار  صددر ۷/۶هزار نفر بود که از این تعداد صد در  ۵/۲۶ مطالعه

درصد  ۷۱همچنين  ،درصد موارد مجرد بودند ۵۱مذکر و نمونه ها درصد  ۴۲سال بود.  ۲۵خودکشی 

درصد افراد داراي سابقه خودکشی  ۲/۱۶موارد اقدام به خودکشی به ساکنين شهرها مرتبط می شد. 

 [.۱۸۱درصد بيماري روانی داشتند]۴۲بودند و 

 خودکشی اکثر مردان اقدام کننده بهوهمكاران روشن کرد که  مطالعه کاشانینتایج حاصل از 

 .اند بوده دار خانه زنان، درصد از ۷/۹۴که  در حالی بودند؛ درصد(۲۱کارگر) و درصد( ۴۸بيكار)

 ماهيانه درآمد وضعيت نظر بودند. از درصد از آنان فاقد درآمد یا داراي درآمد ضعيف ۸۱مردان نيز 

 درآمد با داراي خانواده خودکشی به درصد زنان اقدام کننده۹/۷۸درصد ازمردان و ۷۴نيز خانواده

 به خودکشی اقدام اصلی دليل عنوان به مردان دو برابر همسر با اختالف زنان در .بودند ضعيف
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مطالعاتمروري بر    

 ۳/۵درصد از مردان، اعتياد و در  ۱۶به خودکشی در اقدام  شده مطرح علت همچنين شد. اظهار

 [.۱۸۱است] بوده نافرجام عشق زنان،درصد از

 در)سال پنج طی در مير و گمر علل و ميزان تحليل و بررسینتایج یک مطالعه تحليلی با عنوان 

  خودکشی از ناشی مير و گمر آمارمشخص کرد  قزوین استان درو (۱۳۸۳-۱۳۸۷هاي  سال طی

 رفته دست عمر از حسب برمرگ اول  علت پنجمين خودکشیو داشته صعودي روند جنس دو هر در

 حلق مردان براي خودکشی روش ترین رایج است بوده زنان برابر دو مردان در ميزان این است.

در این  .شوند می شامل را موارد درصد ۵۱روش  دو این باشد که می خودسوزي زنان براي و يآویز

 خودکشی ميزان ملی مطالعات باشد.در می سال ۲۹  گمر هنگام نـس ميانگينمطالعه مشخص شد 

 و درمان ،بهداشت وزارت توسط منتشرشده آمار اساس بر .است شده برآورد نفر هزار صد در ۸ تا ۶

 اتفاق سال ۲۹ سنی ميانگين با کشور در خودکشیمورد  ۱۳روزانه  متوسط طور به پزشكی آموزش

 .دهد می نشان را توجهی قابل رشد ایران در گذشته هاي سال در خودکشی روند  بررسی. افتد می

 خودکشی رفتارهاي (Risk Factors)خطر عوامل شناسایی ،خودکشی از پيشگيري هاي برنامه در

 ازدواج تازه زنان ،مجرد مردان اند داده نشان ایران در شده انجام مطالعات.است بسيار اهميت حایز

 باالتري خطر معرض در دار خانه زنان و ،بيكار مردان ،نوجوان و آموز دانش پسران و دختران، کرده

 ترتيب بدین ،است خودکشی علل ترین شایع از یكی افسردگی .دارند خودکشی قراربه  اقدام براي

 گمر و خودکشی به اقدام تواند می افراد این کامل و مناسب درمان و افسرده افراد موقع به شناسایی

 [.۱۸۲کند] کم زیادي ميزان به را آن از ناشی
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 فصل سوم          

 مواد و روش کار         
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 مواد وروش کار

 اطالعات مربوط به روش کار ۸-۸

 جامعه مورد مطالعه ۸-۸-۸

کليه افراد مرتبط با اقدام به خودکشی که در استان قزوین به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده    

روش نمونه گيري به صورت درج اطالعات ثبت شده از پرونده بيماران  بودند وارد این مطالعه شدند.

 بود. SPSSبه نرم افزار 

 نوع مطالعه ۸-۸-۹

 يلی بود.مطالعه حاضر یک مطالعه توصيفی و تحل

 روش اجرا ۸-۸-۸

پس از کسب مجوزهاي الزم از معاونت دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی درمانی استان     

اقع و درمانی دانشگاه علوم پزشكی قزوین،قزوین، اطالعات توسط محقق در مرکز معاونت بهداشتی 

 ۵شهرداري قزوین با استفاده از پرسشنامه ثبت موارد جدید اقدام به خودکشی در  ۲در منطقه 

سال، قسمت دوم  بخش جمع آوري شد.قسمت اول تاریخ اقدام به خودکشی بر حسب روز،  ماه و

  نوع مرکز ارایه دهنده خدمات روانپزشكی شامل خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی، بيمارستان،

قسمت سوم اطالعات جمعيت شناختی شامل نام بيمار، شماره شناسنامه  ،انس اجتماعی و زندانژاور

وکد ملی تاریخ تولد برحسب روز، ماه وسال، شغل به صورت قانون گذاران ومقامات عالی رتبه 

ومدیران، متخصصان، تكنسين ودستياران، کارمندان امور اداري ودفتري، کارکنان خدماتی 
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دگان، کارکنان کشاورزي جنگلداري وماهيگيري، صنعت گران وکارکنان مشاغل مربوط،  وفروشن

کاران ماشين آالت ودستگاه ها ورانندگان وسایل نقليه، کارگران ساده، شاغلين ژمتصدیان ومونتا

ابتدایی، راهنمایی،  نيروهاي مسلح وسایر مشاغل، جنسيت، سطح تحصيالت به صورت بی سواد،

جرد مدبيرستان، دانشگاهی، دکتراي تخصصی وفوق دکترا دسته بندي شد.وضعيت تاهل به صورت 

ا روست .منطقه سكونت نيز به صورت شهر ودسته بندي شد فوت همسر و طالق گرفته، متاهل، 

ر خود د سابقه اقدام به خودکشی ،دسته بندي شد.قسمت چهارم شامل سابقه بيماري روانی وجسمی

 ،مواد مخدر ،مواد شيميایی،ویا خانواده وقسمت پنجم شامل روش خودکشی شامل مسموميت با دارو 

غرق کردن وسایر روش خودکشی بود.نتيجه  ،دار زدن پرتاب از بلندي ،سرد، خود سوزي یاسالح گرم 

، اعزام به (ICU)ه ژاقدام به خود کشی نيز به صورت بهبودي، بستري، انتقال به واحد مراقبت وی

این مطالعه با استفاده از بررسی پرونده مراجعين اقدام به  مراکز تخصصی وفوت دسته بندي شد.

خودکشی به مراکز بهداشتی درمانی انجام  شد. ابزار جمع آوري داده ها ، چک ليست) فرم( استاندارد 

ستاندارد ا است. چک ليست بود که در مطالعه یوسفی مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن ثابت شده 

 .است بخش ۵درسوال  ۱۴ دارايثبت موارد جدید اقدام به خودکشی 
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 تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۸-۹

و   Mean±SDداده هاي کمی به صورت  ،۲۳نسخه  SPSSپس از ورود اطالعات به نرم افزار     

ا ب، داده هاي کيفی به صورت فراوانی و درصد بيان شد.متغير هاي کمی بسته به توزیع داده ها 

همبستگی و مقایسه بين گروه هاي  پارامتریک تحليل شد. غير زمون هاي پارامتریک یاآاستفاده از 

بررسی  ۱۰۱۵مختلف با استفاده از آزمون کاي دو بسته به نوع متغير درسطح معنی داري کمتر از 

 شد.

 محدودیت های اجرایی طرح ۸-۸

 ؛در تهيه داده هاي مورد نيازپزشكی قزوین  درمانی دانشگاه علومبه دليل همكاري معاونت بهداشتی 

 فاقد محدودیت اجرایی بود. مطالعه حاضر
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 مالحظات اخالقی ۸-۴

در این مطالعه هيچ نوع مداخله اي انجام نشد و اطالعات افراد صرفا جهت مقاصد پژوهش استفاده  

شده است. تمامی اطالعات برگرفته شده از پرونده ها به صورت کامال محرمانه باقی ماند و هویت 

 بيمار در چارچوب قانون حفظ شد

 اخذ مجوز جهت جمع آوري اطالعات،-۱

 نت علمی،رعایت صداقت و اما-۲

 ها با دقت و صحت کامل، آوري دادهجمع-۳

 طرفی، دور از هر گونه گرایش خاص و با رعایت بیه انجام تحقيق ب-۴

 داشتن اطالعات و نتایج حاصل از این پژوهش، محرمانه نگه-۵

 عدم استفاده از منابع مشكوك و فاقد اعتبار.-۶
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 جدول متغیرها: ۸-۸جدول                                   

عنوان 

 متغیر

 مقیاس کیفی کمی وابسته مستقل

 رتبه ای اسمی گسسته پیوسته

 سال شمسی    *  * سن

 مذکر ومونث  *    * جنسيت

 چک ليست  *    * شغل

وضعيت 

 تاهل

 مجرد، متاهل  *    *

دیپلم تا  *     * تحصيالت

 دکتري

سابقه 

بيماري 

 روانی

 بلی، خير  *    *
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سابقه 

بيماري 

 جسمی

 بلی، خير  *    *

سابقه 

 خودکشی

 بلی، خير  *    *

روش 

 خودکشی

 چک ليست  *    *

اقدام به 

 خودکشی

 بلی، خير  *   * 

 

 



 

 

 

          

 

        

 فصل چهارم              

 نتایج                 
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    نتایج

 مقدمه ۴-۸

بررسی فراوانی اقدام به خودکشی و عوامل موثر بر آن در استان قزوین هدف از انجام این مطالعه    

و در استان قزوین  ۹۲-۹۵نفر از افرادیكه در فاصله سالهاي  ۴۴۵۶بود.اطالعات مربوط به خودکشی 

شد. اطالعات مربوط به ميانگين  اقدام به خودکشی کرده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوري

سن،فراوانی خودکشی باتوجه به جنسيت، شغل، وضعيت تاهل، روش خودکشی، ميزان تحصيالت، 

تالش براي خودکشی ونيز ارتباط شغل،  مراتبروانپزشكی و وجود یا عدم وجود بيماري پزشكی ویا

كی روانپزش پزشكی ویا وضعيت تاهل، روش خودکشی، ميزان تحصيالت، وجود یا عدم وجود بيماري

نتایج حاصل از داده هاي  تالش براي خودکشی با اقدام به خودکشی موردآناليز قرارگرفت ومراتب و

 نمودار هاي مجزا نمایش داده شده است.  فراوانی و آناليز رگرسيون به صورت جداول و

زن اقدام کننده   ٪۱/۶۷اطالعات مربوط به خودکشیبه  پرونده فرد اقدام کننده ۴۴۵۶از مجموع 

مورد( با ميانگين ۱۴۵۲مرد اقدام کننده به خودکشی ) ٪۹/۳۳مورد( و ۲۹۸۸به خودکشی) 

.همچنين شدوارد این مطالعه  ۷۷۵/۹سال(  وانحراف معيار ۸-۹۱محدوده سنی ) ۴۴/۲۶± ۷۷/۹سنی

ه عنوان فرد اقدام کننده به خودکشی به دليل ناقصی اطالعات ب ۱۶اطالعات مربوط به پرسشنامه  

 داده هاي از دست رفته در نظر گرفته شد.
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بيشترین ميزان اقدام به خودکشی مربوط  ۹۲-۹۵نتایج این مطالعه بيان کرد در فاصله سالهاي    

( اقدام به کشی در استان قزوین رخ ٪۶/۳۱مورد) ۱۴۱۱مجوعا  ۹۳می باشد.در سال  ۹۳به سال 

ه .همچنين باید بگرفتنده هاي بعدي از نظر فراوانی قرار به ترتيب در رتب ۹۲و ۹۴داده بود.سالهاي 

واز طرفی  تا پایان ماه آذر می باشد ۹۵اطالعات جمع آوري شده سال این مطلب توجه کرد که 

 جمع آوري نشده بود. ۹۲اطالعات اقدام کنندگان به خود  کشی تا قبل سال 

 ۳۹-۳۵سالهای فراوانی خودکشی در فاصله  ۸-۴جدول                  

 سال خودکشی فراوانی درصد درصد معتبر درصدتجمعی

۷/۲۳ ۶/۲۳ ۱۱۵۲ ۱۱۵۲ ۹۲ 

۲/۵۵ ۶/۳۱ ۱۴۱۱ ۱۴۱۱ ۹۳ 

۸۳ ۷/۲۷ ۶/۲۷ ۱۲۳۲ ۹۴ 

۱۱۱ ۱۷ ۹/۱۶ ۷۵۵ ۹۵ 

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 درصد فراوانی خودکشی با توجه به سال ۸-۴ نمودار دایره ای           

 

 
 فراوانی خودکشی با توجه به سال ۸-۴ نمودارمیله ای                         

۹۲
۲۴٪

۹۳
٪۳۱

۹۴
٪۲۸

۹۵
٪۱۷

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۹۲سال ۹۳سال ۹۴سال ۹۵سال
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عمده موارد اقدام به خود کشی در فصل  ۹۲-۹۵در مطالعه حاضر مشخص شد در فاصله سالهاي   

با اختالف اندکی بيشترین موارد اقدام به خودکشی در  ( پس از آن و٪۹/۳۲دهد) تابستان رخ می

فصل هاي زمستان و بهار به ترتيب در رتبه هاي بعدي از نطر  .(٪۷/۳۱فصل پایيز رخ می دهد)

 د.گرفتنفراوانی اقدام به خودکشی قرار 

 فراوانی خودکشی در فصل های بهار تا زمستان  ۹-۴جدول                

 فصل فراوانی درصد درصدمعتبر درصد تجمعی

۵/۱۶  ۵/۱۶  ۵/۱۶  بهار ۷۳۴ 

۶/۴۹  ۱/۳۳  ۹/۳۲  تابستان ۱۴۶۸ 

۴/۸۱  ۸/۳۱  ۷/۳۱  پایيز ۱۴۱۱ 

۱۱۱ ۶/۱۸  ۶/۱۸  زمستان ۸۲۷ 

 ۶/۹۹  مجموع ۴۴۴۱ ۴۴۴۱ 

  ۴.  ازدست رفته ۱۶ 

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 درصد فراوانی خودکشی بر حسب فصل  ۹-۴نمودار دایره ای            

 

 

 فراوانی خودکشی بر حسب فصل  ۹-۴نمودار میله ای                    

 

٪۱۶

٪۳۳

٪۳۲

٪۱۹

بهار تابستان پاییز زمستان

بهار تابستان پاییز زمستان

۷۳۴

۱۴۶۸
۱۴۱۱

۸۲۷

فراوانی خودکشی
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در فصل  ۹۲-۹۵به خودکشی در فاصله سالهاي  اقدام نتایج مطالعه حاضر نشان داد عمده موارد  

مورد اقدام به خودکشی در مجموع رخ داده بود که این ۱۴۶۸رخ ميدهد؛در فصل تابستان  تابستان

مورد خودکشی موفق  ۱۴مورد تالش براي خودکشی و گذارش  ۱۴۵۴تعداد شامل شامل 

عمده ولی مربوط به تابستان می شود،  موفقتمام خودکشی هاي  ٪۴/۲۶بود،همچنين مشخص شد 

مورد  ۱۴۱۱دهد به عبارتی در فصل پایيز گذارش   رخ می پایيز در فصل موفقموارد خودکشی 

مورد گذارش خود  ۱۷مورد تالش براي خودکشی و ۱۳۹۴اقدام به خودکشی وجود داشت که شامل 

رد خودکشی منجر به مرگ تمام موا ٪۱/۳۲کشی موفق بود؛ نكته ذکر شده به این معنی است که 

در فصل پایيز رخ می دهد. عالوه بر این مشخص شد کمترین ميزان اقدام به خود کشی مربوط به 

خودکشی مربوط به اقدام به ( و همچنين کمترین ميزان مرگ به دنبال ٪۵/۱۶فصل بهار می باشد)

اشتيم که این مورد خودکشی موفق د ۶فصل زمستان می باشد.در فصل زمستان مجموعا گذارش 

 تمام موارد خودکشی منجر به فوت می باشد. ٪۳/۱۱تعداد معادل 
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 مورتالیته و سورویوال اقدام کنندکان به خودکشی باتوجه به فصل ۸-۴جدول

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 ۷۳۴ ۱۶ ۷۱۸ تعداد بهار فصل

 ۱/۱۱۱ ۲/۲ ۸/۹۷ با فصل

 ۵/۱۶ ۲/۳۱ ۴/۱۶ نتيجه

 ۵/۱۶ ۴/۱ ۲/۱۶ کل

 ۱۴۶۸ ۱۴ ۱۴۵۴ تعداد تابستان

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۹۹ با فصل

 ۱/۳۳ ۴/۲۶ ۱/۳۳ نتيجه

 ۱/۳۳ ۳/۱ ۷/۳۲ کل

 ۱۴۱۱ ۱۷ ۱۳۹۴ تعداد پایيز

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با فصل

 ۸/۳۱ ۱/۳۲ ۸/۳۱ نتيجه

 ۸/۳۱ ۴/۱ ۴/۳۱ کل

 ۸۲۷ ۶ ۸۲۱ تعداد زمستان

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با فصل

 ۶/۱۸ ۳/۱۱ ۷/۱۸ نتيجه

 ۶/۱۸ ۱/۱ ۵/۱۸ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با فصل

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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 مورتالیته و سورویوال اقدام کنندگان به  ۸-۴نمودار میله ای     

 خودکشی باتوجه به فصل                                

 

 

 

 

 

 

 

۷۱۸

۱۴۵۴
۱۳۹۴

۸۲۱

۱۶ ۱۴ ۱۷ ۶
۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

بهار تابستان پاییز زمستان

زنده فوت شده
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فصول سال به طور معناداري با ميزان اقدام به خودکشی ارتباط نتيجه آزمون کاي اسكور ثابت کرد  

؛به طوریكه بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در فصل تابستان وپس از آن در پایيز وزمستان دارند

 .رخ می دهد

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و فصول سال ۴-۴جدول                 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۳/۸ ۳ ۱۴/۱ 
Likelihood Ratio ۴/۷ ۳ ۱۶/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۴/۴ ۱ ۱۳/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

                                     Chi-Square Tests 
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( بود وپس از آن ٪۲/۱۱( ومرداد)٪۷/۱۱بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در ماه هاي شهریور)   

(، ٪۷/۱(.کمترین ميزان اقدام به خودکشی نيز مربوط به خرداد )٪۵/۹( وآبان )٪۱/۱۱در آذر )

آمده  ۵-۴( بود.اطالعات مربوط به فراوانی سایر فصول در جدول ٪۶/۷)( واسفند٪۲/۶فروردین )

 ت.اس

 فراوانی خودکشی در ماه های فروردین تا اسفند ۵-۴جدول         

 ماه سال فراوانی درصد درصد معتبر درصدتجمعی

 فروردین ۲۷۸ ۲/۶ ۲/۶ ۲/۶

 اردیبهشت ۳۸۱ ۶/۸ ۶/۸ ۸/۱۴

 خرداد ۷۶ ۷/۱ ۷/۱ ۶/۱۶

 تير ۴۴۸ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۶/۲۶

 مرداد ۴۹۷ ۲/۱۱ ۲/۱۱ ۸/۳۷

 شهریور ۵۲۳ ۷/۱۱ ۷/۱۱ ۶/۴۹

 مهر ۴۱۱ ۴/۹ ۴/۹ ۱/۵۹

 آبان ۴۲۵ ۵/۹ ۵/۹ ۶/۶۸

 آذر ۴۵۱ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۷/۷۸

 دي ۲۹۴ ۶/۶ ۶/۶ ۳/۸۵

 بهمن ۳۱۳ ۷ ۷ ۴/۹۲

 اسفند ۳۳۸ ۶/۷ ۶/۷ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 ماه های سالفراوانی خودکشی بر حسب  ۴-۴نمودار میله ای                   

۲۷۸

۴۴۸

۴۱۱

۲۹۴

۳۸۱

۴۹۷

۴۲۵

۳۱۳

۷۶

۵۲۳

۴۵۰

۳۳۸

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

بهار تابستان پاییز زمستان
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 درصدفراوانی خودکشی بر حسب ماه های سال                  ۸-۴نمودار دایره ای      

 

                                                                  

 

 

 

 

 

                                  

اردیبهشت
٪۹ خرداد

٪۲

تیر
٪۱۰

مرداد
٪۱۱

شهریور
٪۱۲

مهر
٪۹

آبان
٪۹

آذر
٪۱۰

دی 
٪۷

بهمن
٪۷

اسفند
٪۸

فروردین
٪۶
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 فراوانی خودکشی بر حسب سن  ۱-۴جدول                           

فراوانی 

 تجمعی

 سن فراوانی درصد درصد اعتبار

۱. ۱. ۱. ۳ ۸ 

۱. ۱. ۱. ۳ ۱۱ 

۲. ۱. ۱. ۵ ۱۱ 

۶. ۴. ۴. ۱۶ ۱۳ 

۴/۱ ۸. ۸. ۳۴ ۱۳ 

۳/۳ ۲ ۲ ۸۷ ۱۴ 

۳/۶ ۹/۲ ۹/۲ ۱۳۱ ۱۵ 

۲/۱۱ ۴ ۹/۳ ۱۷۶ ۱۶ 

۸/۱۴ ۵/۴ ۵/۴ ۲۱۲ ۱۷ 

۲۱ ۳/۵ ۳/۵ ۲۳۴ ۱۸ 

۸/۲۴ ۷/۴ ۷/۴ ۲۱۹ ۱۹ 

۳۱ ۳۰۵ ۳/۵ ۲۳۵ ۲۱ 

۷/۳۵ ۶/۵ ۶/۵ ۲۴۹ ۲۱ 

۸/۴۱ ۱/۵ ۱/۵ ۲۲۷ ۲۲ 

۸/۴۶ ۶ ۶ ۲۶۷ ۲۳ 

۴/۵۱ ۷/۴ ۶/۴ ۲۱۷ ۲۴ 

۹/۵۵ ۵/۴ ۵/۴ ۲۱۱ ۲۵ 

۹/۵۹ ۹/۳ ۹/۳ ۱۷۴ ۲۶ 

۵/۶۳ ۷/۳ ۷/۳ ۱۶۳ ۲۷ 

۸/۶۶ ۳/۳ ۳/۳ ۱۴۶ ۲۸ 
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۷/۶۹ ۹/۲ ۹/۲ ۱۲۷ ۲۹ 

۱/۷۳ ۴/۳ ۴/۳ ۱۵۳ ۳۱ 

۹/۷۵ ۸/۲ ۸/۲ ۱۲۳ ۳۱ 

۹/۷۸ ۳ ۹/۲ ۱۳۱ ۳۲ 

۸۱ ۲/۲ ۲/۲ ۹۶ ۳۳ 

۱/۸۳ ۲ ۲ ۹۱ ۳۴ 

۸۵ ۲ ۲ ۸۸ ۳۵ 

۸۷ ۲ ۲ ۸۹ ۳۶ 

۳/۸۸ ۲/۱ ۲/۱ ۵۵ ۳۷ 

۱/۹۱ ۸/۱ ۸/۱ ۸۱ ۳۸ 

۹۱ ۹./ ۹./ ۳۸ ۳۹ 

۸/۹۱ ۸. ۸. ۳۶ ۴۱ 

۴/۹۲ ۷. ۷. ۳۱ ۴۱ 

۲/۹۳ ۸. ۸. ۳۵ ۴۲ 

۹/۹۳ ۷. ۷. ۳۱ ۴۳ 

۵/۹۴ ۶. ۶. ۲۸ ۴۴ 

۲/۹۵ ۷. ۷. ۳۱ ۴۵ 

۸/۹۵ ۴. ۵. ۲۳ ۴۶ 

۲/۹۶ ۴. ۴. ۱۸ ۴۷ 

۹/۹۶ ۴. ۴. ۱۸ ۴۸ 

۹/۹۶ ۳. ۳. ۱۴ ۴۹ 

۱/۹۷ ۲. ۲. ۹ ۵۱ 

۳/۹۷ ۲. ۲. ۱۱ ۵۱ 
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۶/۹۷ ۲. ۲. ۱۱ ۵۲ 

۸/۹۷ ۲. ۲. ۸ ۵۳ 

۲/۹۸ ۴. ۴. ۱۹ ۵۴ 

۵/۹۸ ۳. ۳. ۱۵ ۵۵ 

۸/۹۸ ۲. ۲. ۱۱ ۵۶ 

۹/۹۸ ۲. ۲. ۸ ۵۷ 

۹۹ ۱. ۱. ۱ ۵۸ 

۹۹ ۱. ۱. ۳ ۵۹ 

۱/۹۹ ۱. ۱. ۲ ۶۱ 

۲/۹۹ ۱. ۱. ۴ ۶۱ 

۳/۹۹ ۱. ۱. ۵ ۶۲ 

۳/۹۹ ۱ ۱ ۲ ۶۳ 

۴/۹۹ ۱. ۱. ۳ ۶۴ 

۵/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۶۵ 

۵/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۶۶ 

۵/۹۹ ۱. ۱. ۳ ۶۷ 

۶/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۶۸ 

۶/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۶۹ 

۷/۹۹ ۱. ۱. ۴ ۷۱ 

۸/۹۹ ۱. ۱. ۴ ۷۱ 

۸/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۷۳ 

۸/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۷۵ 

۸/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۷۶ 
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۹/۹۹ ۱. ۱. ۱ ۷۷ 

۹/۹۹ ۱. ۱. ۲ ۸۱ 

۹/۹۹ ۱. ۱. ۳ ۸۳ 

۱۱۱ ۱. ۱. ۱ ۸۶ 

۱۱۱ ۱. ۱. ۱ ۸۸ 

۱۱۱ ۱. ۱. ۱ ۹۱ 

 کل ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 مجموع ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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گروه از آنها   ٪۱/۶۷ اقدام کننده به خودکشی فرد ۴۴۴۱در مطالعه حاضر مشخص شد از مجموع   

مطالعه را شامل می ورد مافراد   ٪ ۹/۳۳درصد کمتري ودر حدود ،در حاليكه مردان بودند انزن

 .شدند

 فراوانی خودکشی در جنسیت ها ۷-۴دول ج                  

 جنسيت فراوانی درصد درصد فراوانی فراوانی تجمعی

۱/۶۷  ۱/۶۷  ۱/۶۷  زن ۲۹۸۸ 

۱۱۱ ۹/۳۳  ۹/۳۳  مرد ۱۴۵۲ 

 ۱۱۱ ۶/۹۹  مجموع ۴۴۴۱ 

  ۴.  از دست رفته ۱۶ 

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  

          

   

 درصد فراوانی خودکشی بر حسب جنس ۴-۴نموداردایره ای              

۳۳٪

۶۷٪

مرد

زن
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کل موارد(  ٪۶۷نتایج این تحقيق اثبات کرد اگرچه اقدام به خودکشی در ميان زنان شایعتر است)  

وهش حاضر مشخص شد ژولی ميزان خودکشی موفق در ميان مردان بيشتر است به طوریكه در پ

را زنان شامل می شدند، این در حالی است که درگروه  مردان  منجر به مرگموارد خودکشی  ۷/۳۷٪

موارد را شامل می شد.همچنين مشخص  ٪ ۳/۶۲موارد خودکشی موفق  با اختالف واضحی وحدود  

( خودکشی موفق ٪۲/۱نفر آنها ) ۵۳فردیكه اقدام به خودکشی کرده بودند  ۴۴۴۱شد از مجموع 

 داشتند.
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 فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندگان به خودکشی ۱-۴دول ج      

 باتوجه به جنس                                                   

 

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 ۲۹۸۸ ۲۱ ۲۹۶۸ تعداد زن جنس

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با جنس

 ۳/۶۷ ۷/۳۷ ۷/۶۷ نتيجه

 ۳/۶۷ ۵/۱ ۸/۶۶ کل

 ۱۴۴۷ ۳۳ ۱۴۱۴ تعداد مرد

 ۱/۱۱۱ ۳/۲ ۷/۹۷ با جنس

 ۶/۳۲ ۳/۶۲ ۲/۳۲ نتيجه

 ۶/۳۲ ۷/۱ ۸/۳۱ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با جنس

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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 فراوانی خودکشی ومرگ ناشی از آن با توجه به جنسیت ۵-۴نمودار میله ای 

 

 

 

 

۲۹۸۸

۱۴۴۷

۲۰ ۳۳

زن مرد

زنده فوت شده
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نتایج آزمون کاي اسكورنشان داد اقدام به خودکشی ومرگ ناشی از آن  به طور معنا داري با جنسيت  

 وفقمبه خودکشی در ميان زنان شایعتر است ولی ميزان خودکشی  اقدام در ارتباط است؛به طوریكه 

در ميان مردان بيشتر است همچنين نتایج این آزمون ثابت کرد موارد خودکشی موفق در گروه 

 مردان به طور معناداري بيش از گروه زنان است.

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی وجنسیت ۳-۴جدول                   

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۵/۲۱ ۴ ۱/۱ 
Likelihood Ratio ۸/۱۹ ۴ ۱/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۸/۱۶ ۱ ۱/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

                                       Tests Chi-Square                            
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افراد  ٪۱/۴۲درميان اقدام کنندگان به خودکشی زنان خانه دار بيشترین گروه را شامل می شدند)  

افراد  ٪۵/۱۲(، در رتبه دوم اقدام کنندگان به خودکشی دانش آموزان قرار داشتند) مورد مطالعه

(،اطالعات افراد مورد مطالعه ٪۱/۱۱( در گروه سوم نيز افراد با شغل آزاد قرار داشتند)مورد مطالعه

از اقدام کنندگان به خودکشی بنا به دالیل مختلف از قبيل نداشتن همراه وارجاع به   ٪۲/۹شغلی 

بيمارستان توسط همكاران اورژانس یا سایر افراد یا عدم درج در برگه شرح حال اورژانس )سهل 

وه گر.دالیل فوق(در دسترس نبودانگاري، نبود فرصت کافی وزمان حياتی جهت احيا بيمار و یا 

کمترین ميزان اقدام به .جمين گروه شایع از نظر فراوانی بودنفراوانی پ ٪۲/۵دانشجویان نيز با 

(و صنعت ٪.۳(،گروه تكنسين)٪.۲خودکشی نيز به گروه هاي افراد داراي منسب هاي سياسی)

 .( مربوط می شد٪.۳گران)
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 فراوانی خودکشی در شغل ها ۸۱-۴ول جد                            

 شغل فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 بدون اطالع ۴۱۷ ۲/۹ ۳/۹ ۳/۹

 مقامات ۹ .۲ .۲ ۵/۹

 متخصص ۲۸ .۶ .۶ ۱/۱۱

 تكنسين ۱۵ .۳ .۳ ۵/۱۱

 کارمند ۸۳ ۹/۱ ۹/۱ ۳/۱۲

 فروشنده ۱۶ .۴ .۴ ۷/۱۲

 کشاورزان ۲۷ .۶ .۶ ۳/۱۳

 گرانصنعت  ۱۲ .۳ .۳ ۶/۱۳

 راننده ۲۵ .۶ .۶ ۱/۱۴

 کارگر ۲۸۵ ۴/۶ ۴/۶ ۵/۲۱

 نظامی ۸۱ ۸/۱ ۸/۱ ۴/۲۲

 خانه دار ۱۸۷۷ ۱/۴۲ ۳/۴۲ ۶/۶۴

 دانش آوز ۵۵۵ ۵/۱۲ ۵/۱۲ ۲/۷۷

 دانشجو ۲۳۳ ۲/۵ ۲/۵ ۴/۸۲

 آزاد ۴۹۳ ۱/۱۱ ۱/۱۱ ۵/۹۳

 بيكار ۲۴۶ ۵/۵ ۵/۵ ۹۹

 بازنشسته ۲۶ .۶ .۶ ۶/۹۹

 زندانی ۱۲ .۳ .۴ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی خودکشی بر حسب شغل ۱-۴نمودار میله ای                 

 

 درصد فراوانی خودکشی بر حسب شغل ۵-۴نمودار دایره ای            

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰ ۱۸۷۷

۵۵۵
۴۹۳

۴۱۷
۲۸۵

۲۴۶
۲۳۳

۸۳ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۱۶ ۱۵

خانه دار
٪۴۳

دانش آموز
٪۱۳

آزاد
٪۱۱

بدون اطالع
٪۱۰

کارگر
٪۷

بیکار
٪۶

دانشجو
٪۵

خانه دار دانش آموز آزاد بدون اطالع کارگر بیکار دانشجو کارمند

متخصص کشاورز بازنشسته راننده قروشنده تکنسین زندانی
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مورد اقدام به خودکشی  ۴۴۴۱بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و شغل افراد ثابت کرد از مجموع    

( که در این گروه خودکشی منجر به ٪.۲نفر از این افراد داراي منسب هاي سياسی بودند) ۹تعداد 

 ٪.۶مرگ نداشتيم.متخصصين از قبيل پزشكان، دندانپزشكان داروسازان ودانشجویان این رشته ها 

موارد اقدام به خودکشی را شامل می شدند؛ دراین گروه نيز مورد خودکشی موفق نداشتيم.در گروه 

به  ٪۹/۱و ٪.۳مورد اقدام به خود کشی گذارش شده بود) ۸۳و  ۱۵هاي تكنسين وکارمند به ترتيب 

ن ترتيب( ودر هردو گروه موردي از خودکشی موفق نداشتيم.در گروه هاي صنعت گران ورانندگا

به ترتيب از نظر فراوانی ( گذارشی از خودکشی منجربه مرگ نداشتيم. در گروه کشاورزان  ٪.۶و ٪.۳)

افراد مورد  ٪۲/۶کل مرگ ها(.گروه کارگران  ٪۸/۳مورد مرگ ناشی از خودکشی داشتيم) ۲گذارش 

می  موارد مرگ ها را شامل ٪۱/۱۷مورد خودکشی موفق  ۹مطالعه را شامل می شدند که با گذارش 

فردیكه اقدام به خودکشی کرده بودند)عمدتا  ۸۱شدند.در گروه نيروهاي مسلح وافراد نظامی از ميان 

افرادیكه دوران خدمت سربازي خویش را سپري می کردند( تنها یک مورد گذارش خودکشی موفق 

افراد مطالعه را شامل می شدند  ٪۱/۴۲موارد منجر به مرگ(.گروه زنان خانه دار که ٪۹/۱داشتيم)

( داشتند.در گروه دانش آموزان ودانشجویان به ترتيب ٪۴/۲۶مورد خودکشی موفق را ) ۱۴گذارش 

به ترتيب از نظر فراوانی(.افرادیكه  ٪۸/۳و  ٪۵/۷مورد مرگ ناشی از خودکشی وجود داشت) ۲و  ۴

ها را به خود اختصاص داده  مرگ ٪۴/۹مورد اقدام به خودکشی  ۵شغل آزاد داشتند با گذارش 

 گذارش شده بود.٪۳/۱۱در گروه افراد بيكار نيز  گبودند.ميزان مر
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   فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندکان به خودکشی ۸۸-۴جدول     

 به شغلباتوجه                                              

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 ۴۱۲ ۶ ۴۱۶ تعداد بدون اطالع شغل

 ۱/۱۱۱ ۵/۱ ۵/۹۸ با شغل

 ۳/۹ ۳/۱۱ ۳/۹ نتيجه

 ۳/۹ ۱/۱ ۱/۹ کل

 ۹ ۱ ۹ تعداد مقامات

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل

 ۲/۱ ۱/۱ ۲/۱ نتيجه

 ۲/۱ ۱/۱ ۲/۱ کل

 ۲۸ ۱ ۲۸ تعداد متخصص

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل

 ۶/۱ ۱/۱ ۶/۱ نتيجه

 ۶/۱ ۱/۱ ۶/۱ کل

 ۱۵ ۱ ۱۵ تعداد تكنسين

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل

 ۳/۱ ۱/۱ ۳/۱ نتيجه

 ۳/۱ ۱/۱ ۳/۱ کل

 ۸۳ ۱ ۸۳ تعداد کارمند

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل
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 ۹/۱ ۱/۱ ۹/۱ نتيجه

 ۹/۱ ۱/۱ ۹/۱ کل

 ۱۶ ۱ ۱۵ تعداد فروشنده

 ۱/۱۱۱ ۳/۶ ۸/۹۳ با شغل

 ۴/۱ ۹/۱ ۳/۱ نتيجه

 ۴/۱ ۱/۱ ۳/۱ کل

 ۲۷ ۲ ۲۵ تعداد کشاورز

 ۱/۱۱۱ ۴/۷ ۶/۹۲ با شغل

 ۶/۱ ۸/۳ ۶/۱ نتيجه

 ۶/۱ ۱/۱ ۶/۱ کل

 ۱۲ ۱ ۱۲ تعداد صنعتگر

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل

 ۳/۱ ۱/۱ ۳/۱ نتيجه

 ۳/۱ ۱/۱ ۳/۱ کل

 ۲۵ ۱ ۲۵ تعداد راننده

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با شغل

 ۶/۱ ۱/۱ ۶/۱ نتيجه

 ۶/۱ ۱/۱ ۶/۱ کل

 ۲۸۵ ۹ ۲۷۶ تعداد کارگر

 ۱/۱۱۱ ۲/۳ ۸/۹۶ با شغل

 ۴/۶ ۱/۱۷ ۳/۶ نتيجه

 ۴/۶ ۲/۱ ۲/۶ کل

 ۸۱ ۱ ۸۱ تعداد نظامی
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 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با شغل

 ۸/۱ ۹/۱ ۸/۱ نتيجه

 ۸/۱ ۱/۱ ۸/۱ کل

 ۱۸۷۷ ۱۴ ۱۸۶۸ تعداد خانه دار

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با شغل

 ۳/۴۲ ۴/۲۶ ۵/۴۲ نتيجه

 ۳/۴۲ ۳/۱ ۱/۴۲ کل

 ۵۵۵ ۴ ۵۵۲ تعداد دانش آموز

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با شغل

 ۵/۱۲ ۵/۷ ۶/۱۲ نتيجه

 ۵/۱۲ ۱/۱ ۴/۱۲ کل

 ۲۳۳ ۲ ۲۳۱ تعداد دانشجو

 ۱/۱۱۱ ۹/۱ ۱/۹۹ با شغل

 ۲/۵ ۸/۳ ۳/۵ نتيجه

 ۲/۵ ۱/۱ ۲/۵ کل

 ۴۹۳ ۵ ۴۸۸ تعداد آزاد

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۹۹ با شغل

 ۱/۱۱ ۴/۹ ۱/۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱ کل

 ۲۴۵ ۶ ۲۳۹ تعداد بيكار

 ۱/۱۱۱ ۴/۲ ۶/۹۷ با شغل

 ۵/۵ ۳/۱۱ ۴/۵ نتيجه

 ۵/۵ ۱/۱ ۴/۵ کل
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 ۲۶ ۲ ۲۴ تعداد بازنشسته

 ۱/۱۱۱ ۷/۷ ۳/۹۲ با شغل

 ۶/۱ ۸/۳ ۵/۱ نتيجه

 ۶/۱ ۱/۱ ۵/۱ کل

 ۱۲ ۱ ۱۱ تعداد زندانی

 ۱/۱۱۱ ۳/۸ ۷/۹۱ با شغل

 ۳/۱ ۹/۱ ۳/۱ نتيجه

 ۳/۱ ۱/۱ ۲/۱ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با شغل

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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 ناشی از ومرگ یفراوانی میزان اقدام به خودکش ۷-۴نمودار میله ای               

 با توجه به شغل آن                                             

 

۴۱۷

۹ ۲۸ ۱۵

۸۳

۱۵ ۲۵ ۱۲ ۲۵

۲۷۶

۸۰

۱۸۶۳

۲۴۰

۵۵۱

۲۳۱

۴۸۸

۲۴ ۱۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۹ ۱ ۱۴ ۶ ۴ ۲ ۵ ۲ ۱
۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰

زنده فوت شده
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نتيجه آزمون کاي اسكور نشان داد ميزان اقدام به خودکشی به طور معناداري با شغل افراد مرتبط   

می باشد؛به طوریكه مشخص بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در ميان زنان خانه دار رخ می دهد 

وزان باالترین آمار خودکشی را به خود اختصاص می دهند.همچنين مشخص وپس از آن دانش آم

شد افراد داراي منسب هاي سياسی وگروه هاي متخصصان،کشاورزان وفروشنگان کمترین ميزان 

 اقدام به خودکشی را به خود اختصاص داده اند.

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و شغل افراد ۸۸-۴جدول                

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۳/۴۶ ۲۲ ۱۱۲/۱ 
Likelihood Ratio ۹/۳۱ ۲۲ ۱۹۷/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۱۲/۱ ۱ ۸۷۸/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

Chi-Square Test                                        
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افراد  ٪۸/۳۸از اقدام کنندگان به خود کشی متاهل هستند.  ٪۵/۵۳در این مطالعه مشخص شد    

از افراد دردسترس نبود.گروههاي مطلقه، بيوه  ٪۲/۲مورد مطالعه مجرد بودند.وضيت تاهل 

نی اقدام به خودکشی وسایر)نامزد، در حال جداشدن وصيغه عقد موقت(دررتبه هاي بعدي از نظر فراوا

 ر داشتند.قرا

 فراوانی خودکشی و وضعیت تاهل  ۸۹-۴جدول                     

 وضيت تاهل فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 بدون اطالع ۹۲ ۲/۲ ۲/۲ ۹/۱

 مجرد ۱۷۳۱ ۸/۳۸ ۳۹ ۹/۴۱

 متاهل ۲۳۸۳ ۵/۵۳ ۷/۵۳ ۵/۹۴

 مطلقه ۱۴۴ ۲/۳ ۲/۳ ۸/۹۷

 بيوه ۴۴ ۱ ۱ ۸/۹۸

 سایر ۴۱ ۲/۱ ۲/۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی خودکشی بر حسب وضعیت تاهل ۱-۴نمودار میله ای             

    

 درصد فراوانی خودکشی بر حسب وضیت تاهل ۱-۴نمودار دایره ای        

۲۳۸۳

۱۷۳۰

۱۴۴ ۹۲ ۴۴ ۴۰

متاهل مجرد مطلقه  بدون اطالع بیوه سایر

۵۴٪
۴۰٪

٪۳

٪۲
٪۱

متاهل مجرد مطلقه بی اطالع بیوه سایر
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( نا ٪۱/۲نفر از افراد) ۹۲اقدام کننده به خود کشی نشان داد وضعيت تاهل  ۴۴۴۱نتایج پرونده   

مشخص بود که در این گروه موردي از مرگ به دنبال خودکشی گذارش نشده بود.در گروه مجردین 

مورد خودکشی موفق گذارش شده بود که این  ۱۹افراد مورد مطالعه را شامل می شدند  ٪ ۱/۳۹که 

افراد  ٪۷/۵۳موارد مرگ ها را شامل می شود.از طرفی در گروه متاهلين که   ٪ ۸/۳۵تعداد مجموعا 

مورد خودکشی موفق گذارش شده  ۲۷نفر( مجموعا گذارش  ۲۳۵۶مورد مطالعه را شامل می شدند)

تمامی مرگ ها را شامل می شود.درهر یک از  گروه هاي افراد طالق  ٪۹/۵۹بود که این تعداد مرگ 

( مرگ داشتيم.در گروه سایر موارد) ٪۸/۲( و دو مورد )٪.۷گرفته و بيوه به ترتيب گذارش یک مورد)

شامل مواردیكه به تازگی نامزد کرده بودند، به تازگی قصد جدا شدن از یكدیگر داشتند وصيغه عقد 

شامل رگ را مارد منجر به کل مو ٪۸/۳مورد خودکشی وجود داشت که این تعداد  ۲موقت( گذارش 

 د.دنمی ش
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فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندکان به خودکشی  ۸۸-۴جدول 

 باتوجه به وضعیت تاهل

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 ۹۲ ۱ ۹۲ تعداد نامشخص  تاهل

 ۱/۱۱۱ ۱ ۱۱۱/ ۱   با تاهل

 ۱/۲ ۱ ۱/۲ نتيجه

 ۱/۲ ۱ ۱/۲ کل

 ۱۷۳۱ ۱۹ ۱۷۱۱ تعداد مجرد

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۹/۹۸ تاهلبا 

 ۱/۳۹ ۸/۳۵ ۱/۳۹ نتيجه

 ۱/۳۹ ۴/۱ ۵/۳۸ کل

 ۲۳۸۳ ۲۷ ۲۳۵۶ تعداد متاهل

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۹/۹۸ با تاهل

 ۷/۵۳ ۹/۵۱ ۷/۵۳ نتيجه

 ۵۳/ ۷ ۱۰۶ ۱/۵۳ کل       

 ۱۴۴ ۱ ۱۴۳ تعداد طالق گرفته

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با تاهل

 ۲/۳ ۹/۱ ۳/۳ نتيجه

 ۲/۳ ۱/۱ ۲/۳ کل

 ۴۴ ۲ ۴۲ تعداد بيوه

 ۱/۱۱۱ ۵/۴ ۵/۹۵ با تاهل

 ۱/۱ ۸/۳ ۱/۱ نتيجه
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 ۱/۱ ۱/۱ ۹/۱ کل

 ۴۱ ۲ ۳۸ تعداد سایر

 ۱/۱۱۱ ۱/۵ ۱/۹۵ با تاهل

 ۹/۱ ۸/۳ ۹/۱ نتيجه

 ۹/۱ ۱/۱ ۹/۱ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل  

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با تاهل

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندگان به   ۳-۴نمودار میله ای  

 خودکشی باتوجه به وضعیت تاهل

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۲

۱۷۱۱

۲۳۵۶

۱۴۳

۴۲ ۳۸
۰ ۱۹ ۲۷ ۱ ۲ ۲

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

نامشخص مجرد متاهل طالق گرفته بیوه سایر

زنده فوت شده
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نتيجه آزمون کاي اسكور ثابت کرد ميزان اقدام به خودکشی و همچنين مرگ ناشی از آن به طور 

طوریكه عمده موارد اقدام به خودکشی ونيز مرگ معناداري به وضعيت تاهل وابسته می باشد؛به 

ناشی از آن در گروه متاهلين رخ می دهد وپس ازآن به ترتيب در گروه هاي مجردین وطالق گرفته 

 بيشترین ميزان اقدام به خودکشی مشاهده می شود.

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و شغل افراد ۸۴-۴جدول 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۲۱/۵۵ ۱۱ ۱۱/۱ 
Likelihood Ratio ۴۳/۱۷ ۱۱ ۱۶۵/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۵۸/۸ ۱ ۱۱۳/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

                                          Chi-Square Tests  
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دراین مطالعه مشخص شد ميزان تحصيالت عمده اقدام کنندگان به خودکشی دیپلم یا کمتر از   

افراد در  ٪ ۹/۱۷اطالعات  .از نمونه ها دیپلم بود ٪۶/۳۶آن می باشد به طوریكه ميزان تحصيالت 

اران ماز افراد تا ميزان راهنمایی تحصيل کرده بودند.اطالعات تحصيلی سایر بي ٪۷/۱۹دسترس نبود و 

 ارایه شده است. ۴-۱۵در جدول 

 فراوانی خودکشی وتحصیالت ۸۵-۴جدول                               

 تحصيالت فراوانی درصد درصد اعتبار درصدتجمعی

 بدون اطالع ۸۱۳ ۹/۱۷ ۹/۱۷ ۹/۱۷

 بی سواد ۱۴۶ ۳/۳ ۳/۳ ۱/۲۱

 ابتدایی ۴۱۱ ۲/۹ ۳/۹ ۳/۳۱

 راهنمایی ۸۷۶ ۷/۱۹ ۷/۱۹ ۵۱

 دیپلم ۱۶۲۹ ۶/۳۶ ۶/۳۶ ۷/۸۶

 دانشگاهی ۵۷۳ ۹/۱۲ ۹/۱۲ ۶/۹۹

 دکترا و باالتر ۲ ۲ .۴ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی خودکشی بر حسب میزان تحصیالت  ۸۱-۴نمودار میله ای            

 

 

 درصد فراوانی خودکشی بر حسب میزان تحصیالت ۷-۴نمودار دایره ای       

۱۶۲۹

۸۷۶
۸۰۳

۵۷۳

۴۲۲

۱۴۶

۲
۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

دیپلم  راهنمایی بدون اطالع دانشگاهی ابتدایی بی سواد دکترا وباالتر

راهنمایی
٪۲۰

بدون اطالع
٪۱۸

دانشگاهی
٪۱۳

ابتدایی
٪۱۰

بی سواد
٪۳

ردکترا وباالت
٪۰

دیپلم
٪۳۶
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 ٪۸/۱۷اطالع دقيقی از سطح تحصيالت  فردیكه اقدام به خودکشی کرده بودند ۴۴۴۱از ميان    

افراد مورد مطالعه تحصيل نكرده بودند که این تعداد  ٪۳/۳افراد مورد مطالعه در دسترس نبود. 

ح طافراد تا س ٪۳/۹می شدند. تحصيالت شامل مطالعه حاضر را درکل موارد منجر به مرگ  ۳/۱۱٪

نفر نيز تا  ۸۶۶د خودکشی موفق را داشتند.تحصيالت رموا ٪۶/۲۲که این تعداد گذارش  بود ابتدایی

افراد مورد مطالعه را شامل می شدند وميزان خودکشی موفق  ٪۷/۱۹ميزان راهنمایی بود این گروه 

ام به خودکشی مربوط تمام موارد منجر به مرگ را شامل می شد.بيشترین ميزان اقد٪۹/۱۸ن گروه ای

شد که حداثر تا ميزان دیپلم تحصيل کرده بودند )ویا تحصيالت دبيرستانی به افرادي می 

مورد خودکشی موفق  ۱۲افراد مورد مطالعه را شامل می شدند و گذارش  ٪۷/۳۶این گروه ،داشتند(

سهم مرگ ها(.افرادیكه از سطح تحصيالت آکادميک برخوردار بودند ویا دوران  ٪ ۶/۲۲)داشتند

افراد مورد مطالعه را شامل می شدند در این  ٪۹/۱۲دانشجویی خویش را پشت سر می گذاشتند 

 کل موارد منجر به مرگ را شامل می شد.      ٪۷/۵مورد گذارش خودکشی موفق داشتيم که  ۳گروه 
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 فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندکان به خودکشی   ۸۱-۴جدول    

 باتوجه به سطح تحصیالت                                         

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 ۷۸۹ ۹ ۷ تعداد بدون اطالع تحصيالت

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۹/۹۸ با تحصيالت

 ۸/۱۷ ۱/۱۷ ۸/۱۷ نتيجه

 ۸/۱۷ ۲/۱ ۶/۱۷ کل

 ۱۴۶ ۶ ۱۴۱ تعداد بيسواد

 ۱/۱۱۱ ۱/۴ ۹/۹۵ با تحصيالت

 ۳/۳ ۳/۱۱ ۲/۳ نتيجه

 ۳/۳ ۱/۱ ۲/۳ کل

 ۴۱۱ ۱۲ ۳۹۹ تعداد ابتدایی

 ۱/۱۱۱ ۹/۲ ۱/۹۷ با تحصيالت

 ۳/۹ ۶/۲۲ ۱/۹ نتيجه

 ۳/۹ ۳/۱ ۱/۹ کل

 ۸۷۶ ۱۱ ۸۶۶ تعداد راهنمایی

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۹/۹۸ با تحصيالت

 ۷/۱۹ ۹/۱۸ ۷/۱۹ نتيجه

 ۷/۱۹ ۲/۱ ۵/۱۹ کل

 ۱۶۲۹ ۱۲ ۱۶۱۷ تعداد دبيرستان

 ۱/۱۱۱ ۷/۱ ۳/۹۹ با تحصيالت
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 ۷/۳۶ ۶/۲۲ ۹/۳۶ نتيجه

 ۷/۳۶ ۳/۱ ۴/۳۶ کل

 ۵۷۳ ۳ ۵۷۱ تعداد دانشگاهی

 ۱/۱۱۱ ۵/۱ ۵/۹۹ با تحصيالت

 ۹/۱۲ ۷/۵ ۱/۱۳ نتيجه

 ۹/۱۲ ۱/۱ ۸/۱۲ کل

 ۲ ۱ ۲ تعداد دکترا

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با تحصيالت

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ نتيجه

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با تحصيالت

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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                                                                                 فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندگان به                                                                                  ۸۸-۴نمودار میله ای        

 وضعیت تاهل    خودکشی باتوجه به                                 

۷۹۳

۱۴۰

۳۹۹

۸۶۶

۱۶۱۷

۵۷۰

۲۱۰ ۶ ۱۲ ۱۰ ۱۲ ۳ ۰
۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۱۴۰۰

۱۶۰۰

۱۸۰۰

بدون اطالع بیسواد ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاهی دکترا

زنده فوت شده
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نتيجه آزمون کاي اسكور نشان داد ميزان تحصيالت افراد به طور معناداري با اقدام به خودکشی   

ونيز خودکشی موفق در ارتباط است؛به طوریكه مشخص شد بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در 

 .ميزان دیپلم تحصيل کرده اند افرادي رخ می دهد که حدکثر تا

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و تحصیالت  ۸۷-۴جدول 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۶/۳۲ ۱۱ ۱/۱ 
Likelihood Ratio ۷/۲۲ ۱۱ ۱۱۲/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۵/۴ ۱ ۱۳۲/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

                                    Chi-Square Tests                                                                                                              
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شی    شهر بودند و  ٪۷/۷۵از ميان اقدام کنندگان به خودک ساکن  ساکن  ٪۲/۲۳از آنها  از آنها نيز 

 در دسترس نبود. افراد ٪۱/۱روستا و اطالعات محل سكونت  

 فراوانی خودکشی ومحل سکونت ۸۱ -۴جدول                           

 محل سكونت فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 شهر ۳۳۷۳ ۷/۷۵ ۷/۷۵ ۵/۷۶

 روستا ۱۱۳۴ ۲/۲۳ ۳/۲۳ ۸/۹۹

 نامعلوم ۳۳ ۱/۱ ۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  

       

 درصد فراوانی خودکشی بر حسب محل سکونت ۱-۴نمودار دایره ای         

٪۹۷

٪۳

شهر روستا نامعلوم
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افراد مورد مطالعه ساکن شهر بودند که از این تعداد گذارش  ٪۱/۷۶در پژوهش حاضر مشخص شد   

افراد مورد  ٪۱/۲۴( خودکشی موفق داشتيم این در حالی است ساکنين روستا٪۷/۵۴مورد) ۲۹

 ( خودکشی موفق در این قشر وجود داشت.٪۳/۴۵مورد ) ۲۴مطالعه را شامل می شدند و گذارش 

 فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندکان به خودکشی   ۸۳-۴جدول    

 باتوجه به محل سکونت                                          

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 محل 

 سكونت

 ۳۴۱۵ ۲۹ ۳۳۷۶ تعداد شهر

 ۱/۱۱۱ ۹/۱ ۱/۹۹ با سكونت

 ۹/۷۶ ۷/۵۴ ۹/۷۶ نتيجه

 ۱/۷۶ ۷/۱ ۳/۷۵ کل

 ۱۱۳۵ ۲۴ ۱۱۱۱ تعداد روستا

 ۱/۱۱۱ ۳/۲ ۷/۹۷ با سكونت

 ۱/۲۳ ۳/۴۵ ۱/۲۳ نتيجه

 ۱/۲۴ ۵/۱ ۷/۲۲ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۶ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با سكونت

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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                                                                                 فراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنندگان به                                                                                  ۸۹-۴نمودار میله ای     

 سکونت   خودکشی باتوجه به وضعیت                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۳۷۶

۱۰۱۰

۲۹ ۲۴
۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

شهر روستا

زنده فوت شده
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نتيجه آزمون کاي اسكور نشان داد وضعيت سكونت به طور معناداري با اقدام به خودکشی در ارتباط  

است؛به طوریكه مشخص شد بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در افرادي رخ می دهد که در مناطق 

 شهري زندگی می کنند.

 نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و وضعیت سکونت  ۹۱-۴جدول        

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۷۳/۱۴ ۴ ۱۱۵/۱ 
Likelihood Ratio ۱۶/۱۳ ۴ ۱۱۱/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۱۳/۱۳ ۱ ۱/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

Chi-Square Tests 
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که روانپزشكی از افراد مورد مطالعه از وجود یک بيماري  ٪۷/۹یافته هاي مطالعه حاضر نشان داد   

از اقدام کنندگان به  ٪۵/۸۹همچنين مشخص شد  .در گذشته تشخيص داده شده بود رنج می برند

 خودکشی بيماري روانپزشكی در گذشته نداشته اند.

 یا عدم وجود بیماری روانپزشکیوجود فراوانی  ۹۸-۴جدول                

بيماري  فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 روانپزشكی

وجود بيماري   ۴۳۴  ۷/۹ ۷/۹ ۷/۹

 روانپزشكی

عدم وجود  ۳۹۹۱ ۵/۸۹ ۵/۸۹ ۲/۹۹

بيماري 

 روانپزشكی

بدون اطالع از  ۱۶ .۸ .۸ ۱۱۱

وجود بيماري 

 روانپزشكی

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 دست رفتهاز  ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 وجود یا عدم وجود بیماری روانپزشکیفراوانی  ۸۸-۴نمودار میله ای     

 

   
 وجود یا عدم وجود بیماری روانپزشکیدرصد فراوانی  ۳-۴نموداردایره ای 

۳۹۹۰

۴۳۴ ۱۶

عدم وجود بیماری روانپزشکی وجود بیماری روانپزشکی بی اطالع

٪۹۵

٪۳

0%٪۲

عدم وجود بیماری روانپزشکی وجودبیماری روانپزشکی بی اطالع
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تشخيص قبلی( اقدام کننده به  بيمار رواپزشكی )با ۴۳۴نتایج  مطالعه حاضر نشان داد از مجموع  

( وپس از آن ٪۵/۸۹بيماري افسردگی اساسی ) همراهکشی عمده ترین اختالل روانپزشكی خود

 ( است.٪۳/۱اختالل دوقطبی)

 فراوانی نوع بیماری روانپزشکی ۹۹-۴جدول                           

بيماري     فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 روانپزشكی

بدون بيماري  ۳۹۹۱ ۵/۸۹ ۸/۸۹ ۸/۸۹

 روانپزشكی

افسردگی  ۳۴۷ ۸/۷ ۸/۷ ۶/۹۷

 اساسی

 دوقطبی ۵۷ ۳/۱ ۳/۱ ۹/۹۸

 سایكوز ۵ .۱ .۱ ۹۹

 وسواس جبري ۱۱ .۲ .۲ ۳/۹۹

 بيش فعالی ۷ .۲ .۲ ۴/۹۹

 اظطراب ۴ .۱ .۱ ۵/۹۹

 اسكيزوفرنی ۵ .۱ .۱ ۶/۹۹

اختالل  ۱۱ .۲ .۲ ۹/۹۹

شخصيت 

 مرزي

 اختالل پانيک ۳ .۱ .۱ ۹/۹۹

 آنتی سوشيال ۴ .۱ .۱ ۱۱۱
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اختالل  ۱ .۱ .۱ ۱۱۱

 اضطراب فراگير

اختالل  ۱ .۱ .۱ ۱۱۱

اظطرابی پس از 

 حادثه

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی نوع بیماری روانپزشکی ۸۴-۴نمودار میله ای                        

 

۳۴۷

۵۷

۱۱ ۱۱
۵ ۵ ۴ ۳ ۱ ۱

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰
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از اقدام کنندگان به خودکشی بيماري پزشكی که از قبل براي  ٪۵/۹۴نتایج مطالعه حاضر بيان کرد  

از آنها از یک بيماري پزشكی که از قبل براي  ٪۶/۴آنها تشخيص داده باشند نداشتند در حاليكه 

 آنها تشخيص داده بودند رنج می بردند. 

 وجود بیماری پزشکی وجود یا عدمفراوانی  ۹۸-۴جدول                

درصد 

 تجمعی

وجود یا عدم وجود  فراوانی درصد درصد اعتبار

 بيماري پزشكی

 وجود بيماري پزشكی ۲۱۴ ۶/۴ ۶/۴ ۶/۴

 بدون بيماري پزشكی ۴۲۱۱ ۵/۹۴ ۵/۹۴ ۱/۹۹

 بدون اطالع ۲۶ .۹ .۹ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی وجود یا عدم وجود بیماری پزشکی ۸۵-۴نمودار میله ای         

 

 درصد فراوانی وجود یا عدم وجود بیماری پزشکی ۸۱-۴نموداردایره ای      

۴۲۱۰

۲۰۴
۲۶

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

۴۵۰۰

عدم وجودبیماری پزشکی وجوذبیماری پزشکی بی اطالع

عدم وجودبیماری 
پزشکی
٪۹۵

وجودبیماری پزشکی
٪۵

بی اطالع
٪۰
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(.تشنج ٪۴/۱کم کاري تيرو يد عمده ترین بيماري پزشكی در بين اقدام کنندگان به خودکشی بود) 

( سایر بيماري ها رادر ميان اقدام کنندگان به خودکشی به ٪.۴( وآنمی )٪.۷( بيماري قلبی )٪.۷)

 ترتيب فراوانی شامل می شدند.

 ی پزشکی فراوانی نوع بیمار ۹۴-۴جدول                            

درصد 

 تجمعی

 بيماري پزشكی فراوانی درصد درصد اعتبار

بدون بيماري  ۴۲۱۴ ۳/۹۴ ۷/۹۴ ۷/۹۴

 پزشكی

 آنمی ۱۷ .۴ .۴ ۹۵

 هایپوتيرویيدي ۶۴ ۴/۱ ۴/۱ ۵/۹۶

 دیابت شيرین ۷ .۲ .۲ ۶/۹۶

 تشنج ۳۱ .۷ .۷ ۳/۹۷

 فلج اندام ۶ .۱ .۱ ۵/۹۷

 تاالسمی ۱ .۱ .۱ ۵/۹۷

 ميگرن ۲۶ .۶ .۶ ۱/۹۸

 بيماري قلبی ۳۱ .۷ .۷ ۸/۹۸

 هایپرتيرویيدي ۷ .۲ .۲ ۹/۹۸

مالتيپل  ۶ .۱ .۱ ۱/۹۹

 اسكلروزیس

 کانسر ۵ .۱ .۱ ۲/۹۹

 سوریازیس ۱ .۱ .۱ ۲/۹۹

 بيماري ریوي ۱۳ .۳ .۳ ۵/۹۹
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 ي ويآاچ  ۱ .۱ .۱ ۵/۹۹

بيماري التهابی  ۵ .۱ .۱ ۶/۹۹

 روده

 فشار خون ۹ .۲ .۱ ۸/۹۹

 بيماري متابوليک ۲ .۱ .۲ ۹/۹۹

 بيماري کليوي ۵ .۱ .۱ ۱۱۱

 مياستنی گراویس ۱ .۱ .۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی نوع بیماری پزشکی ۸۱-۴نمودار میله ای                          

 

 

 

۶۴

۳۱
۳۰

۲۶

۱۷

۱۳

۹
۷ ۷

۶ ۶
۵

۱ ۱ ۱

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰
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نفر( از آنها سابقه اقدام به  ۳۷۶۵) ٪۵/۸۴خودکشیزن اقدام کننده به  مرد و ۴۴۴۱از مجموع   

نفر( نيز سابقه حداقل یک مرتبه تالس براي خودکشی  ۶۴۳) ٪۴/۱۴خودکشی نداشتند و

 از افراد در دسترس نبود. ٪۱/۱قه خودکشی ابداشتند.اطالعات مربوط به س

 کشی اقدام کنندگان به خودکشیدسابقه قبلی خوفراوانی  ۹۵-۴جدول       

سابقه  فراوانی درصد ردرصد اعتبا تجمعی درصد

 خودکشی

بدون سابقه  ۳۷۶۵ ۵/۸۴ ۵/۸۴ ۵/۸۴

 خودکشی

با سابقه  ۶۴۳ ۴/۱۴ ۴/۱۴ ۹/۹۸

 خودکشی

 بدون اطلالع ۳۲ ۱/۱ ۱/۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی سابقه خودکشی  ۸۷-۴نمودار میله ای                         

 

 درصدفراوانی سابقه خودکشی ۸۸-۴نموداردایره ای                     

 

۳۷۶۵

۶۴۳

۳۲

بدون سابقه قبلی خودکشی با سابقه خودکشی بی اطالع

٪۸۵

٪۱۴
٪۱

بدون سابقه خودکشی

باسابقه خودکشی

بی اطالع
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عمده افرادي که در گذشته خودکشی ناموفق داشتند درگذشته یک یا دو مرتبه جهت خودکشی   

 د.کرده بودند.مراتب تالش بيشتر خودکشی با فراوانی کمتري همراه بوتالش 

 اقدام به خودکشی فراوانی مراتب ۹۱-۴جدول                    

مراتب تالش  فراوانی درصد درصد اعتبار در صد تجمعی

 براي خودکشی

بدون تالش  ۳۷۶۵ ۵/۸۴ ۸/۸۴ ۸/۸۴

 قبلی

 یک مرتبه ۳۷۷ ۵/۸ ۵/۸ ۳/۹۳

 دو مرتبه ۱۲۹ ۹/۲ ۹/۲ ۲/۹۶

 سه مرتبه ۸۲ ۸/۱ ۸/۱ ۱/۹۸

 چهار مرتبه ۳۱ .۷ .۷ ۸/۹۸

 پنج مرتبه ۳۶ .۸ .۸ ۶/۹۹

 شش مرتبه ۱۱ .۲ .۲ ۸/۹۹

 هفت مرتبه ۳ .۱ ۱ ۹/۹۹

 هشت مرتبه ۴ .۱ .۱ ۹/۹۹

 ده مرتبه ۳ .۱ .۱ ۱۱۱

 مجوع ۴۴۳۸ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۸ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 اقدام به خودکشی مراتبفراوانی  ۸۱-۴نمودار میله ای                    

 

 

 

 

 

۳۷۶۵

۳۷۷

۱۲۹
۸۲

۳۰ ۳۶ ۱۰ ۳ ۳ ۳

بدون تالش 
برای خودکشی

یک مرتبه دومرتبه سه مرتبه چهارمرتبه پنج مرتبه شش مرتبه هفت مرتبه هشت مرتبه ده مرتبه
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دکشی خوسن و جنس به طور معناداري با ميزان اقدام به  آناليز تحليلی رگرسيون نشان دادنتيجه 

راتب مبيماري پزشكی،بيماري روانپزشكی و گرسيون ثابت کرد وجودهمراه است.همچنين آناليز ر

 .تالش براي خودکشی با ریسک خودکشی در ارتباط نيستند

نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و وجود بیماری  ۹۷-۴جدول  

یتالش برای خودکش وانپزشکی ومراتبپزشکی،ر  

۹۵٪  

CI For 

EXP(B) 

Lower 

Exp(B) Sig df Wald S.E B متغير 

۱۳۷/۱  ۱۵۶/۱  ۱۱۱.  ۱ ۹۷۲/۳۳  ۱۱۱.  ۱۵۴.  سن 

۲۱۳/۱  ۵۶۹/۱  ۱۱.  ۱ ۱۶۴۲/۱۱  ۱۳۶.  ۴۵۱.  جنس 

۳۷۱.  ۸۳۷.  ۶۱۴.  ۱ ۲۵۴.  ۴۴۱.  ۲۲۲.- سابقه  

بيماري 

 پزشكی

۳۳۸.  ۸۱۱.  ۶۶۷.  ۱ ۱۸۵..  ۴۱۴.  ۱۷۸.- سابقه  

بيماري 

 روانپزشكی

۵۳۷.  ۸۲۷.  ۳۸۸.  ۱ ۷۴۵.  ۲۲۱.  ۱۹۱.-  مراتب  

تالش 

براي 

 خودکشی

 ۱۳.  ۱۱۱.   ۱۸۳/۲۶  ۱۴۹/۱  ۸۷۷/۵-  نتيجه 
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از افراد مورد مطالعه سابقه خودکشی یا اقدام به خودکشی در بستگان درجه یک خویش  ۹/۹۷٪  

از آنها سابقه خودکشی یا اقدام به آن را در یكی از بستگان درجه یک خویش  ٪۳/۱نداشتند و تنها 

 .داشتند

 سابقه فامیلیال خودکشی ۹۱-۴جدول                             

سابقه فاميليال  فراوانی درصد درصد اعتبار کل

 خودکشی

عدم وجود   ۴۳۶۴ ۹/۹۷ ۹/۹۷ ۹/۹۷

سابقه فاميليال 

 خودکشی

وجود سابقه  ۵۶ ۳/۱ ۳/۱ ۲/۹۹

فاميليال 

 خودکشی

 بی اطالع ۲۱ .۸ .۸ ۱۱۱

 مجوع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی سابقه فامیلیال خودکشی ۸۳-۴نمودار میله ای              

 

 درصد فراوانی سابقه فامیلیال خودکشی ۸۹-۴نمودار دایره ای         

     

۴۳۶۴

۵۶ ۲۰

عدم وجود سابقه فامیلیال وجودسابقه فامیلیل بی اطالع

یلعدم وجود سابقه فامیل
٪۹۹

وجودسابقه فامیلیال
٪۱
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نتایج این مطالعه بيان کرد عمده ترین روش مورد استفاده جهت خودکشی یا اقدام به آن مصرف   

صرف توکسين ها )از قبيل قليا، مرگ موش، سوك کش، سم (.م٪ ۲/۸۴دارو می باشد) اندازه بيش از

 ٪۶/۱۱فراوانی  با مورچه، نفتالين، جوهر نمک، سموم ارگانوفسفره، الكل، بنزین و...(در رتبه دوم و

قرار گرفت.استفاده بيش از اندازه از موادمخدر واستفاده از سالح سرد نيز به عنوان روشهاي شایع 

 (.٪.۹و  ٪۱/۱ترتيب بعدي مورد استفاده بود)به 

 فراوانی انواع روشهای خودکشی ۹۳-۴جدول                    

 روش خودکشی فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 بدون اطالع ۱۸ .۴ .۴ .۴

 دارو ۳۷۵۱ ۲/۸۴ ۵/۸۴ ۸/۸۴

 توکسين ۵۱۸ ۶/۱۱ ۶/۱۱ ۵/۹۶

 مواد مخدر ۵۱ ۱/۱ ۱/۱ ۶/۹۷

 سالح گرم ۴ .۱ .۱ ۷/۹۷

 سالح سرد ۴۱ .۹ .۹ ۶/۹۸

 خودسوزي ۵ .۱ .۱ ۷/۹۸

 دار زدن ۳۵ .۸ .۸ ۵/۹۹

 پرتاب از بلندي ۸ .۲ .۲ ۷/۹۹

 غرق کردن ۳ .۱ .۱ ۸/۹۹

 گاز خانگی ۳ .۲ .۲ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 روشهای خودکشیفراوانی  ۹۱-۴نمودار میله ای                            

Series 1

Series 3

۳۷۵۱

۵۱۸

۵۰ ۴۰ ۳۵ ۱۸ ۸ ۳ ۳ ۴ ۵
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 درصد فراوانی روشهای خودکشی ۸۸-۴نمودار دایره ای                     

 

سالح سرد

دار زدن بدون اطالع دیپرتاب از بلن

گاز خانگی

غرق کردن

خودسوزی

دارو
٪۸۵

توکسین
٪۱۲

مواد مخدر
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ه اند ازمصرف نتایج مطالعه حاضر بيان کرد عمده افرادیكه خودکشی یا اقدام به خودکشی کرد  

 ۳۷۴۴کنند. از مجموع وشی براي نابودي خویش استفاده می به عنوان ربيش از اندازه دارو 

 اقدام به خودکشی صرف بيش از اندازه داروهاي پزشكیاستفاده ازمافراد مطالعه(که با  ٪۵/۸۴فردیكه)

تمام مرگ ها  ٪۲/۱۳کشی داشتيم که این تعداد مورد اقدام به خود ۷جموعا گذارش کرده بودند م

يل فردیكه با انواع توکسين ها از قب ۵۱۳را شامل می شود.در این بررسی مشخص شد از مجموع 

قليا نفت،بنزین، قرص برنج، جوهر نمک، سوسک کش، سم مورچه، سموم ارگانوفسفره  اقدام به 

از تمامی مرگ ها (.نكته جالب والبته ٪۳/۲۸نفرخودکشی موفق داشته اند) ۱۵خودکشی کرده اند 

قابل توجه که در این مطالعه مشخص شد مرگ ناشی از خودکشی به وسيله دار زدن می باشد. 

 ٪.۸فردیكه دار زدن را به عنوان روشی جهت نابودي خویش انتخاب کردند) ۳۵از مجموع  بطوریكه

( از  ٪۷/۶۵نفر)  ۲۳این در حالی است که  ( زنده ماندند و٪۳/۳۴نفر ) ۱۲افراد مطالعه( در مجموع 

 ۵۱این افراد خودکشی موفق داشتند.در بين افرادیكه جهت خودکشی تالش کرده بودند گذارش 

مورد با مداخالت پزشكی بهبودي  ۴۸موميت با موادمخدر وجود داشت که از این تعداد مورد مس

 (.کل موارد منجر به فوت ٪۱/۴مورد خودکشی منجر به مرگ داشتيم) ۲( و تنها ٪۱/۹۶پيدا کردند)

شایع  چاقو و...روش استفاده از سالح سرد از قبيل بریدن رگ با اجسام برنده از قبيل تيغ بيستوري،

 انسژافراد مورد مطالعه( ازافرادیكه با شكایت خودکشی به بخش اور ٪.۹نفر) ۴۱ي بود بطوریكه بعد

بيمارستان مراجعه کرده بودند از سالح سرد جهت نابودي خویش استفاده کرده بودند اما در همين 

 حگروه گذارشی از خودکشی موفق نداشتيم.نكته جالب توجه دیگر در این مطالعه استفاده از سال

سالح گرم وجود  مورد تالش خودکشی با ۲گرم به عنوان روشی براي خودکشی می باشد.گذارش 
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ها نآداشت که درهردو مورد خودکشی موفق داشتيم)دسترسی این افراد به سالح با توجه به شغل 

موارد  ٪۹/۱موارد منجر به مرگ( پرتاب از ارتفاع) ٪۹/۱(.خودسوزي )بود که این افراد نظامی بودند

موارد  ٪۹/۱موارد منجر به مرگ(و مسموميت با گاز خانگی) ٪۹/۱منجر به مرگ(غرق کردن خویش)

 منجر به مرگ(سایر روشهاي خودکشی در ميان اقدام کنندگان بود.
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  ان به گفراوانی مورتالیته و سورویوال اقدام کنند ۸۱-۴جدول     

  باتوجه به روش خودکشیخودکشی                        

 کل نتيجه 

 مرده زنده

 روش

 خودکشی

 ۱۸ ۱ ۱۸ تعداد بی اطالع

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با خودکشی

 ۴/۱ ۱/۱ ۴/۱ نتيجه

 ۴/۱ ۱/۱ ۴/۱ کل

 ۳۷۵۱ ۷ ۳۷۴۴ تعداد دارو

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۹ با خودکشی

 ۵/۸۴ ۲/۱۳ ۳/۸۵ نتيجه

 ۵/۸۴ ۲/۱ ۳/۸۴ کل

 ۵۱۸ ۱۵ ۵۱۳ تعداد سم

 ۱/۱۱۱ ۹/۲ ۱/۹۷ با خودکشی

 ۷/۱۱ ۳/۲۸ ۵/۱۱ نتيجه

 ۷/۱۱ ۳/۱ ۳/۱۱ کل

 ۵۱ ۲ ۴۸ تعداد مخدر

 ۱/۱۱۱ ۱/۴ ۱/۹۶ با خودکشی

 ۱/۱ ۸/۳ ۱/۱ نتيجه

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ کل

 ۴ ۲ ۲ تعداد سالح گرم

 ۱/۱۱۱ ۱/۵۱ ۱/۵۱ با خودکشی
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 ۱/۱ ۸/۳ ۱/۱ نتيجه

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ کل

 ۴۱ ۱ ۴۱ تعداد سالح سرد

 ۱/۱۱۱ ۱/۱ ۱/۱۱۱ با خودکشی

 ۹/۱ ۱/۱ ۹/۱ نتيجه

 ۹/۱ ۱/۱ ۹/۱ کل

 ۵ ۱ ۴ تعداد خودسوزي

 ۱/۱۱۱ ۱/۲۱ ۱/۸۱ با خودکشی

 ۱/۱ ۹/۱ ۱/۱ نتيجه

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ کل

 ۳۵ ۲۳ ۱۲ تعداد دارزدن

 ۱/۱۱۱ ۷/۶۵ ۳/۳۴ با خودکشی

 ۸/۱ ۴/۴۳ ۳/۱ نتيجه

 ۸/۱ ۵/۱ ۳/۱ کل

تاب از پر 

 ارتفاع

 ۸ ۱ ۷ تعداد

 ۱/۱۱۱ ۵/۱۲ ۵/۸۷ با خودکشی

 ۲/۱ ۹/۱ ۲/۱ نتيجه

 ۲/۱ ۱/۱ ۲/۱ کل

 ۳ ۱ ۲ تعداد غرق کردن

 ۱/۱۱۱ ۳/۳۳ ۷/۶۶ با خودکشی

 ۱/۱ ۹/۱ ۱/۱ نتيجه

 ۱/۱ ۱/۱ ۱/۱ کل

 ۸ ۱ ۷ تعداد گاز
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 ۱/۱۱۱ ۵/۱۲ ۵/۸۷ با خودکشی

 ۲/۱ ۹/۱ ۲/۱ نتيجه

 ۲/۱ ۱/۱ ۲/۱ کل

 ۴۴۴۱ ۵۳ ۴۳۸۷ تعداد کل

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ با خودکشی

 ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ ۱/۱۱۱ نتيجه

 ۱/۱۱۱ ۲/۱ ۸/۹۸ کل
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 فراوانی انواع روشهای اقدام به خودکشی ۹۸-۴نمودار میله ای              

 

 

 

۱۸

۳۷۴۴

۵۰۳

۴۸
۲ ۴۰ ۴ ۱۲ ۷ ۲ ۷۰ ۷ ۱۵ ۲ ۲ ۰ ۱ ۲۳ ۱ ۱ ۱

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

بی اطالع دارو توکسین مخدر سالح گرم سالح سرد خودسوزی دارزدن پرت کردن
از ارتفاع

غرق 
کردن

گاز

زنده مرده
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روش مورد استفاده جهت خودکشی به طور معناداري با اقدام  نتيجه آزمون کاي اسكور نشان داد 

به خودکشی در ارتباط است؛به طوریكه مشخص شد بيشترین ميزان اقدام به خودکشی در افرادي 

رخ می دهد که از مصرف بيش از اندازه یک دارو به عنوان روشی جهت نابودي خویش استفاده می 

ز مواد مخدر نيز عالوه بر اینكه ارتباط معناداري با اقدام به کنند،مصرف انواع توکسين ها واستفاده ا

 کشی داشتند در رتبه هاي بعدي از نظر فراوانی قرار گرفتند.

نتیجه ارتباط اقدام به خودکشی و روشهای مورد استفاده  جهت  ۸۸-۴جدول 

 خودکشی

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ۷۵/۱۴۲۳ ۱۲ ۱۱۱/۱ 
Likelihood Ratio ۷۴/۲۴۸ ۱۲ ۱۱۱/۱ 
Linear-by-Linear 

Association 
۷۴/۲۴۸ ۱ ۱۱۱/۱ 

N of Valid Cases ۴۴۴۱   

Chi-Square Tests                                     
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عمده  اقدام کنندگان به خودکشی از بيان مصرف داروي منجر به خودکشی خویش امتناع می    

ورزیدند که این گروه بيشترین فراوانی را در مطالعه حاضر داشت.در بين افرادیكه همكاري مناسب 

در شرح حال داشتند وبيان کردند که با چه ماده اي اقدام به خودکشی کردند مصرف داروهاي 

( ومصرف داروهاي ضد التهابی غير ٪۱/۱۴بيشترین فراوانی را داشت) یبنزودیازپين آرامبخش

در جایگاه هاي ها  آنتی بيوتيکانواع (. مصرف ترامادول و٪۱/۸استرو يدي در رتبه دوم قرار داشت)

(.گروه هاي دارویی شل کننده عضالنی، بی حس ٪۸/۱و ٪۵/۴بعدي از نظر فراوانی بودند)به ترتيب 

وضعی از قبيل ليدوکایين ،آنتی آریتمی )دیگوکسين( وآنتی هيستامين کمترین گروه دارویی کننده م

 .ندمورد استفاده جهت خودکشی بود
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 فراوانی داروهای مورد استفاده جهت خود کشی ۸۹-۴جدول          

درصد 

 تجمعی

 داروي مورد استفاده فراوانی درصد درصدارعتبار

 نا معلوم ۲۴۲۶ ۴/۵۴ ۴/۵۴ ۶/۵۴

۶/۶۲ ۸ ۸ ۳۵۵ NSAIDs 

۸/۷۶ ۱/۱۴ ۱/۱۴ ۶۳۱ BZD 

۲/۷۸ ۳/۱ ۳/۱ ۵۹ NSAIDs+BZD 

 رامادولت ۲۱۱ ۵/۴ ۵/۴ ۷/۸۲

 متادون ۸۸ ۲ ۲ ۷/۸۴

 آنتی بيوتيک ۸۲ ۸/۱ ۸/۱ ۵/۸۶

۵/۸۷ ۱ ۱ ۴۳ SSRIs 

۲/۸۹ ۷/۱ ۷/۱ ۷۵ Anti Psychosis 

۵/۸۹ ۳. ۳. ۱۵ NSAIDs+Antibiotics 

 بتا بلوکر ۵۱ ۱/۱ ۱/۱ ۶/۹۱

 بتا بلوکر+آرامبخش ۳۱ .۷ .۷ ۳/۹۱

 ضد تشنج ۴۱ .۹ .۹ ۲/۹۲

 ضد تشنج+آرامبخش ۷ .۲ .۲ ۴/۹۲

 ضد ششنج+آنتی سایكوز ۴ .۱ .۱ ۵/۹۲

۵/۹۲ ۱. ۱. ۲ +NSAIDsآنتی سایكوز 

۹۳ ۵. ۵. ۲۴ LD 

۱/۹۳ ۱. ۱. ۱ +TCAضد تشنج 

 بتا بلوکر+آرامبخش ۴ .۱ .۱ ۲/۹۳

۲/۹۳ ۲. ۲. ۱۱ H2 BLOCKERs 
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 آرامبخش +ضدجنون ۱۸ .۴ .۴ ۴/۹۳

۸/۹۳ ۱ ۱ ۴۵ TCA 

 کورتيكو استرویيد ۱ .۱ .۱ ۸/۹۴

 ضد انعقاد ۴ .۱ .۱ ۹/۹۴

 ضدفشار خون ۱۳ .۳ .۳ ۹۵

 آرامبخش +ترامادول ۱۱ .۲ .۲ ۲/۹۵

 آرامبخش +آنتی بيوتيک ۳ .۲ .۲ ۵/۹۵

 ترامادول+الكل ۱ .۱ .۱ ۵/۹۵

۶/۹۵ ۱. ۱. ۳ NSIDs+SSRIs 

 ترامادول+متادون ۷ .۲ .۲ ۵/۹۶

۸/۹۵ ۷. ۷. ۳۱ BZDs+SSRIs 

۵/۹۶ ۶. ۶. ۲۷ BZD+TCA 

 آرامبخش+الكل ۲ .۱ .۱ ۱/۹۷

 متادون +الكل ۲ .۱ .۱ ۱/۹۷

 سيپروهپتادین ۱۷ .۴ .۴ ۶/۹۷

 آهن ۱۵ .۳ .۳ ۹/۹۷

۹۸ ۱. ۱. ۴ +TCAبتابلوکر 

 ضد دیابت ۱۱ .۲ .۲ ۲/۹۸

۲/۹۸ ۱. ۱. ۲ TCA+NSAIDs 

 آنتی هيستامين ۸ .۱ .۱ ۲/۹۸

 ریتالين ۴ .۲ .۲ ۴/۹۸

 پيموزید ۳ .۱ .۱ ۴/۹۸

 ليدوکایين ۲ .۱ .۱ ۴/۹۸
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 دیگوکسين ۲ .۱ .۱ ۴/۹۸

۴/۹۸ ۱. ۱. ۶ +SSRIsآنتی سایكوز 

 فوليک اسيد ۲ .۱ .۱ ۵/۹۸

 آنتی اسيد ۲ .۱ .۱ ۹/۹۸

 سایكوز +ليتيومآنتی  ۱ .۱ .۱ ۹۹

 شل کننده عضالنی ۲ ۱ .۱ ۹۹

 بوپروپيون ۳ .۱ .۱ ۱/۹۹

 دي سيكلومين ۲ .۱ .۱ ۱/۹۹

۱/۹۹ ۱. ۱. ۲ GABA 

۱/۹۹ ۱. ۱. ۱ +SSRIsبتابلوکر 

۲/۹۹ ۱. ۱. ۴ +SSRIsضدتشنج 

 آرامبخش +متادون ۱۳ .۳ .۳ ۶/۹۹

۱/۹۹ ۱. ۱. ۵ SNRI 

۷/۹۹ ۱. ۱. ۵ OCP 

 ضداستفراغ ۲ .۱ .۱ ۷/۹۹

 خواب آور ۶ .۱ .۱ ۸/۹۹

۹/۹۹ ۱. ۱. ۱ SSRIs+TCA 

۹/۹۹ ۱. ۱. ۴ BZD+HYPNOTICS 

 نالتروکسان ۱ .۱ .۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 ازدست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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وپس از  )٪۷/۴(دربين افرادیكه به وسيله توکسين ها اقدام به خودکشی کرده بودند مصرف قليا   

(.مصرف سوسک کش وقرص برنج به ترتيب ٪۱/۲آن ترکيبات ارگانوفسفره بيشترین شيوع را داشت.)

 (.٪۷/۱و  ٪۸/۱درجایگاه سوم  وچهارم از نظر فراوانی قرار داشت)

 کشی غیر داروییفراوانی موارد خود ۸۸-۴جدول                 

 ماده کشنده فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 مصرف دارو ۳۸۹۷ ۵/۸۵ ۵/۸۵ ۸/۸۷

 قليا ۲۱۱ ۷/۴ ۷/۴ ۵/۹۲

 سوسک کش ۷۸ ۸/۱ ۸/۱ ۳/۹۴

 سم مورچه ۶ .۱ .۱ ۴/۹۴

 نفتالين ۱ .۱ .۱ ۴/۹۴

 سيانيد ۲ .۱ .۱ ۵/۹۴

 جوهرنمک ۵ .۱ .۱ ۶/۹۴

 قرص برنج ۷۶ ۷/۱ ۷/۱ ۳/۹۶

 گوگرد ۱ .۱ .۱ ۳/۹۶

 ارگانوفسفره ۹۱ ۲ ۲ ۳/۹۸

 موش مرگ ۳۹ .۹ .۹ ۴/۹۸

 بنزین ۲ .۱ .۱ ۳/۹۹

مرگ  ۳ .۱ .۱ ۳/۹۹

 موش+الكل

 گاز خانگی ۵ .۱ .۱ ۳/۹۹

 سيگار ۱ .۱ .۱ ۴/۹۹
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 الكل ۱۱ .۲ .۲ ۵/۹۹

 نفت ۳ .۱ .۱ ۶/۹۹

 کرم اصالح ۴ .۱ .۱ ۸/۹۹

 تصادف عمدي ۵ .۲ .۲ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 

 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی خود کشی موارد غیر دارویی ۹۹-۴نمودار میله ای               

 

 درصد فراوانی خود کشی موارد غیر دارویی ۸۴-۴نمودار دایره ای      

۲۱۰

۹۰
۷۸ ۷۶

۳۹ ۲۵

قلیا ارگانوفسفره سوسک کش قرص برنج مرگ موش سایر توکسین ها

٪۲۹

٪۲۵

٪۲۶

٪۱۳

٪۸

قلیا ارگانوفسفره سوسک کش قرص برنج مرگ موش سایر توکسین ها
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فردیكه اقدام به خود کشی کرده بودند تعداد قابل توجهی از آنان بهبودي یافتند  ۴۴۴۱از ميان  

( نياز به ٪۱/۳۹نفر) ۱۷۶۱اورژانس بستري نشدند.(وتنها چند ساعت بيشتر در بخش ۵/۴۴٪)

اقدامات پزشكی وبررسی بيشتر داشتند وچون ترخيص آنها در همان چند ساعت اوليه ميسر نبود 

( از بيماران به ٪۷/۲نفر) ۱۲۲انتقال داده شدند. به جهت مراقبت هاي بيشتر به واحد مسموميت

ایط بيمار ونياز به مراقبت هاي بيشتر به مرکز جهت نبود امكانات کافی واز طرفی حياتی بودن شر

به عللی  .ه جز شهرستان قزوین بستري بودند(بوعلی سينا ارجاع داده شدند)بيمارانيكه در مراکزي ب

( به واحد مراقبت ٪۵/۱نفراز بيماران  )۶۸،از قبيل شرایط عمومی نامناسب عالیم حياتی مختل و...

خود کشی کرده  (از افردیكه اقدام به٪۲/۱نفر) ۵۳ر مجموع انتقال داده شدند.د(ICU) هاي ویژه 

 بودند فوت کردند.

 اقدام به خودکشی هنتیج ۸۴-۴جدول                          

 نتایج خودکشی فراوانی درصد درصد اعتبار درصد تجمعی

 بی اطالع ۴۴۷ ۶/۱۱ ۶/۱۱ ۶/۱۱

 بهبودي ۱۹۸۱ ۵/۴۴ ۵/۴۴ ۱/۵۵

 بستري ۱۷۶۱ ۱/۳۹ ۵/۳۹ ۶/۹۴

 ICU بهانتقال  ۶۸ ۵/۱ ۵/۱ ۱/۹۶

اعزام به مراکز  ۱۲۲ ۷/۲ ۷/۲ ۸/۹۸

 تخصصی

 فوت ۵۳ ۲/۱ ۲/۱ ۱۱۱

 مجموع ۴۴۴۱ ۶/۹۹ ۱۱۱ 
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 از دست رفته ۱۶ .۴  

 کل ۴۴۵۶ ۱۱۱  
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 فراوانی نتیجه اقدام به خودکشی ۹۸-۴نمودار میله ای                 

 

درصد فراوانی نتیجه اقدام به خودکشی  ۸۵-۴نمودار دایره ای           

۱۹۸۱

۱۷۶۰

۴۴۷

۱۲۲
۶۸ ۵۳

بهبودی بستری بی اطالع انتقال به مراکز 
تخصصی

ICUانتقال به  فوت

٪۴۵

٪۴۰

٪۱۰

٪۳

٪۱

٪۱

بهبودی

بستری

بی اطالع

انتقال به مراکز تخصصی

ICUانتقال به

فوت
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 ونتيجه   

        

 

 

          

 فصل پنجم                           

 بحث ونتیجه گیری      
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بحث ونتيجه گيري  

 ونتيجه   
 بحث ۵-۸

 بهداشت مهم مسئله یک آن به اقدام و خودکشی  ۱۹۹۶بهداشت در سال جهانی سازمان اجالس در

 یک خانوادگی و شخصی هاي بر زیان افزون پدیده این.شد اعالم اجتماعی ضد رفتاري و عمومی

 انهآگاه طور به خود به رساندن آسيب هدف با خودکشی به اقدام. شود می شمرده نيز اجتماعی زیان

 می انجام اجتماعی هاي ارتباط برقراري در ناتوان و پرخاشگر مضطرب، خودمحور، افراد در بيشتر و

 .[۱۸۳شود]

در نتيجه  ت.سا امقدا ضمعر در ادفرا شناسایی کشیدخو از يپيشگير يهاروش  مهترین از ییك

 ندامیتو مهم هکنند پيشگویی رفاکتو یک انعنو به کشیدخو کشیدخو رافكا داراي ادفرا شناسایی

 هک کسانی یگرد فطر از ،نماید همافر کشیدخو منجاا از هکنند يپيشگير تخالامد ايبر را مينهز

 در و کنند می جعهامر مانیدر يها یسوسر به دممر معمو از بيشتر هستند کشیدخو رافكا داراي

 عمجمو در. نددار زنيا يبيشتر اي ورهمشا و مانیدر تمااقدا و قبتامر،هتوج هب زني جعهامر مهنگا

 ینا به توجه با؛[۱۸۴و۱۸۵می کنند] تحميل مانیدر شتیابهد سيستم بر را اي هعمد راب ادفرا ینا

 ضمعر در ادفرا شناسایی،هستند تر صرفه به تبامر هب زني ديقتصاا نظر از نهاپيشگير يها روش که

 تخدما تر بمطلو یهارا نهایت در و وهگر ینا در نهاپيشگير اي ورهمشا تخدما منجان امكاا خطر

 کند. می همافر جامعهدر را روان شتابهد

  کشورها،همه بيندر  کشیدخو ونفزروزایش افزا هميتا ليلدبه ن جها سرتاسر در هوزمرا

 توسط کشیدخو از یپیشگیر جهانی روز انعنو به شهریور( ۸۳مصادف با سپتامبر)۸۱
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 ونتيجه   
 کشیدخو به توجه جلب جهت در اريگذمنااین  هميتا.ستا گرفته مشت ناابهد جهانی نمازسا

 از خودکشی اساس برهمين.باشد میزودرس  گمر يپيشگير قابل صلیا عامل یک انعنو به

 [.۱۸۶شود] می محسوب بهداشت جهانی سازمان براي روان بهداشت اولویت داراي موضوعات

، جنس، ميزان تحصيالت، فصل سال ،وضعيت تاهل و روش سنبر اساس نتایج مطالعه حاضر 

حاضر  هشوپژفاکتورهایی هستند که می توانند بر خودکشی یا اقدام به آن موثر باشند.در  خودکشی

رخ می دهد به عبارتی عمده  ۴۴/۲۶± ۷۷/۹مشخص شد عمده موارد خودکشی در فاصله سنی 

 .مولد و کارآفرین جامعه رخ می دهددکشی در قشر جوان، موارد خو

 انانجووه هاي سنی رخ می دهد اما در این ميان  خود کشی در بين همه گر که ست این ا قعيتوا

 کشیدخو یکژپيدميولوا يلگوا صخصو در مطالعه.را تشكيل می دهند کشیدخو نقربانيا بيشترین 

 ستا دهبوسال  ۲/۲۹ کشیدخو نقربانيا سنی ميانگينداد  ننشا ۱۳۸۴ل سا در میالا نستاا در

-۹۱ي  هال سا طی ردبجنو نشهرستا در کشیدخو ندرو سیربر به که يیگرد مطالعه در[.۱۸۷]

سال  ۲۳/ ۴۴ ؛ راند دبو دهکر کشیدخو به امقدا که کسانی سنی ميانگين د؛بو هشد ختهداپر۱۳۸۵

 انميز گذشتهدر چه گرا کهدمیشو دآوریا مينهز ینا در شتابهد جهانی نمازسا.نددنمو آوردبر

 در ننااجو بين ان درميز ینا نکنوا هم،ستا دهبو انميز باالترین ردهسالخو دانمر بين کشیدخو

 باالترین دریافته( توسعه و توسعه لحا )در هارکشو مسو یک در وهگر ینحدیكه ا تا ستا یشافزا لحا

مطابقت جی رخاو خلیدایگر د تمطالعا سایر با یافته ینا ینابنابر ؛نددار ارقر کشیدخو خطر انميز

اگرچه تحقيقات نشان داده اند خودکشی در بين همه گروه هاي سنی رخ می [.۱۸۸-۱۹۲دارد]
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[ ولی  این مطلب که عمده موارد خودکشی در سنين جوانی رخ می دهد در مطالعات زیادي ۷دهد]

[. با این حال به نظر می رسد عمده موارد خودکشی در این ۱۹۱-۱۹۱و۱۹۳نشان داده شده است]

 یشاگر د،خو همسر یا و لدینوا ن،ساال هم با هیژو  به ها آن جتماعیا تتعامال و تتباطاار بهسنين 

 هم .باشد ريبيكا جمله از ديقتصاا و فرهنگی يها ريناهنجا نيز و هادارو و ادمو فمصر ءسو به

 درك، معد ،گیردسرخو ،نفس تعز در لختالوا یاس مانند ملیاعو دنبو خيلد لحتماا چنين

 امنش ننداتو می همه یگرد اردمو از ريبسيا و نفيااطرا و لدینوا يسو از نامناسب رفتار یا و يميدانا

 کشیدخو به امقدا آن يپيامدها از یكی نهایت در که باشد ننااجو بين در نیروا و حیرو يها  تنش

    ست.ا

 سو د در.دارد دجوو  مختلف يهارکشو بين کشیدخو روش در توجهی قابل يهاوت تفا کلی رطو به

 در.باشد می دنکر قغر و مگر حسال ،حلق آویزي  ،چهار روش متداول تر شامل مسموم کردن 

ي یزآو حلق کردن ، ممسمو هند در و هبرند جسم و دنکر ممسمو ي،یزآوحلق گرم، حسال مریكاآ

 اولمتد يبلندب ازپرتا و دنکرم مسمو دن،کر قغري، یزآو حلق چين ودر دنکرقغرزي،سودخو

  .[۱۹۴ست]ا کشیدخو روش ترین

 ننشا رکشو نستاا ۱۸ودر  ۱۳۸۱لسا درپزشكی  زشموآ و نمادر شتابهد وزارت سیربر همچنين

 ،يیزآوحلق زي،سودخو شامل رکشودرکشی دخو ايبر دهستفاا ردمو روشهاي بيشترینکه داد

 [.۱۸۷مواد مخدر وسالح گرم بود] ،استفاده ازدارو
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 ونتيجه   
 و می باشد، هادارو از دهستفاا کشیدخو به امقدا روش ترین شایع هشوپژ ینا يها یافته سساا بر

  مطالعه نتایج با یافته ینا. ستا گرفته ارقر دهستفاا ردمو روشها سایر از بيشتر داريمعنا رطو  به

 نجها و انیرا در مطالعاتی لبتها.دارد نیاخو هم[۱۹۶]رانهمكا و نضا يار و[ ۱۹۵]رانهمكا و يميرا

 وتمتفا یطاشر علت به نداتو می [ که۱۹۷و۱۹۸باشد] می تر شایع يیگرد يها  روش که دارد دجوو

 علت به نداتو می دارو با کشیدخو به امقدا دنبو شایع ماا.باشد قومی و ديعتقاا ،جتماعیا ،فرهنگی

استفاده از داروهاي  ،سط داروخانه هاوها تاز قبيل فروش بدون نسخه داروها)ودار به سترسید سهولت

 فمختل يهادارو اتثرا با دنبو شناآ شخصی در موارد ابتال به بيماري هاي پزشكی یا روانپزشكی و...(،

در بين داروهاي مورد استفاده گروه آرامبخش بنزودیازپينی بيشترین .باشد روش ینا دنبو درد بی و

وهاي بيشترین دارضدالتهابی وترامادول  غير استرویيديداروهاي مورد استفاده بودند وپس ازآن گروه 

 تیکهرصودر يیزآوباحلق دانمر که مطلب ینمطالعه حاضربا ا نتایج مورد مصرف بودند.همچنين

سازگاري میبرند  بين از موفق رتصو به را دخو یا سمدارو و فمصر زي،سودبا خون ناز

قبيل ایاالت متحده آمریكا به  عالوه بر این در کشور ما بر خالف برخی دیگر کشورها از[.۱۹۹دارد]

علت محدودیت دسترسی به سالح گرم؛ خودکشی با سالح گرم به طور بسيار محدودي رخ می دهد 

بطوریكه عمده کسانی که با سالح گرم اقدام به خودکشی می کنند به علت شغل خاص خویش 

 دسترسی آسان به اسلحه گرم دارند)گروه نظاميان شكارچيان و..(.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد عمده موارد خودکشی در زنان خانه دار ومتاهل رخ می دهد.بيشتر 

بودن ميزان خودکشی در ميان افراد متاهل در مطالعات زیادي نشان داده شده است که از این ميان 

رتباط [با وجودیكه بسياري از مطالعات به ا۱۸۸و۲۱۱می توان به  مطالعات زارع وحسينی اشاره کرد]
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 ونتيجه   
نتيجه برخی دیگر مطالعات به ارتباط بين تجرد وخودکشی  بين تاهل وخودکشی اشاره می کنند

 اکثر خودکشی ها در هاتون ثابت شد کيت مطالعه به عنوان مثال در [.۱۹۲و۲۱۱داللت می کند]

 الدینو با فرزندان ارتباط ما کشور در که باشد شاید این تناقض این [.علت۲۱۲است] بوده مجرد راداف

 رد غلط معيارهاي و کافی دقت عدم دليل به ولی برخوردارند بيشتري حمایت از و بوده تر محكم

 از کمتري حمایت غربی جوامع در ولی شوند می مواجه مشكالتی با تاهل از پس همسر، انتخاب

 وجود عدم علت به و بوده زیاد نيز تجرد مواردطول  و دارد وجود فرزندان به نسبت ها خانواده سوي

همچنين شاید بتوان از دیگر .بيشتراست مجردها در خودکشی خانواده درون در عاطفی ارتباطات

هی نيز عدم آگا علل بيشتر بودن خودکشی در ميان زنان متاهل را بی توجهی عاطفی همسران آنان و

 دانست چرا که، وکيل، پليس، مشاور و... روانشناسآنان از وجود مراجع حمایتی از قبيل روانپزشک،

آگاهی  بسياري از افرادیكه دست به خودکشی زده اند از وجود یک مرجع حمایتی قابل اعتماد

 اطارتب و است شده معرفی برابرخودکشی در محافظتی عامل عنوان به تغالاش از طرفی نداشتند.

ن خودکشی به عبارتی شاید باالتر بودن ميزا؛[۲۱۳مستقيمی بين عدم اشتغال وخودکشی وجود دارد]

 تصادياق استقالل گفت، بتوان شاید اقتصادي نيز مربوط باشد. در زنان خانه دار به علل استقالل

 ايه فعاليت چه اگر که گرفت نتيجه چنين توان می، است خودکشی به اقدام مانعی براي ها درخانم

 بر این مشكالت عالوه. شوند نمی ها خانم برخی رضایت موجب ولی دارند بسياري اهميت خانه درون

 نااميدي احساس جلوي تواند نمی هم اشتغال حتی باشد داشته وجود اگر خانوادگی هاي ترساس و

از سوي دیگر   [.۲۱۴و۲۱۵بگيرد وسرانجامی جز خودکشی براي فرد نمی گذارد] فرد در را پوچی و

را نشان داده علت آن را به  مطالعاتی که نتيجه آنها بيشتر بودن ميزان خودکشی در ميان مجردها
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 ونتيجه   
 هعمد مشكل با ها آن دنبو نگریبا به ستد و نیروا و حیرو يها انبحر و ها تنشعللی چون 

.رتبه دوم اقدام کنندگان به خودکشی را دانش آموزان [۲۱۱و۲۱۶، ۲۱۷]ري نسبت داده اندبيكا

ان اقدام به خودکشی را با توجه به اینكه دانش آموزان سهم قابل توجهی از ميز تشكيل می دادند.

( لذا این مطلب لزوم توجه هرچه از کل افراد مورد مطالعه ٪۵/۱۲در مطالعه حاضر تشكيل می دادند)

بررسی ها نشان می دهد عمده خودکشی هایی که توسط دانش  بيشتر به این قشر را می رساند.

 ینا به هیژو توجهزوم [.این مطب ل۲۱۸دارد] ارقر لسا ۱۴-۱۷آموزان رخ می دهد در فاصله سنی 

ده. کر تحميل ادهخانو و جامعه بر را سنگينی ربا ادرفا نـیا کشیدخو هک اچرمی رساند؛ را عوموض

ی دقيق صنف کارگران ونيز گروهی که اطالعیافته هاي مطالعه حاضر نشان داد پس از مشاغل آزاد ،

از وضعيت شغلی آنها در دسترس نبود گروه دانشجویان باالترین آمار خودکشی را داشتند.این مطلب 

 هدمی د نشان نيز و نيز لزوم توجه به اهميت باالي آن در مطالعات گوناگونی اشاره شده است. آمار

حده مت ایالت در. دآی می حساب هب تصادفات از پس مير و مرگ علت دانشجویان دومين در خودکشی

 آمار با مطابق. اند زده خودکشی به دست دانشجو۴۳۹۱؛ ۲۱۱۱-۲۱۱۲  سال فاصله آمریكا و در

 مورد۲۹۲ ؛ ۱۳۷۳-۱۳۸۳ هاي سال فاصله فناوري،در و علوم تحقيقات وزارت مشاوره مرکزي دفتر

 بوده کامل خودکشی ۲۵ ميان این از که شده گزارش مذکور وزارت دانشجویان بين در خودکشی

 [.۲۱۹است]

از این ميان مطالعاتی متعددي به بررسی فراوانی خودکشی و نيز اقدام به خودکشی در ميان 

دانشجویان گروه پزشكی پرداخته اند و نتيجه بسياري از این مطالعات آسيب پذیري بيشتر این گروه 

 استرسورهاي رضمع در آموزشی محيط از ناشی هاي استرس بر عالوه این گروه رانشان داده اند؛
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 ونتيجه   
 بالينی هاي فعاليت به دانشجویان این زمان درصد ۵۱تقریبا  زیرا گيرند؛ می قرار نيز بالينی محيط

 ،بالينی تجربيات آموزشی، محيط تحقيرآميز، چون تجارب عواملی نتيجه در [.۲۱۱دارد] اختصاص

 در اشتباه از ترس مردم، رنج و درد مشاهده بيماران، مير و مرگ ناخوشایند، مشاهده احساسات

 با باطارت و بيمار حضور در اساتيد تذکر واگير، و خطرناك هاي بيماري انواع با برخورد بيمار، بالين

 و تدس آن با تحصيل دوران طول در دانشجویان که است زایی استرس عوامل از بيمارستان پرسنل

 و اثرات به بيشتر آگاهی و ها دارو به تر سریع دسترسی دیگر ازسوي [.۲۱۱کنند] می نرم پنجه

 بردن کار به از داشتن اکراه حتی و کاري محيط بودن استرس پر مخدر، مواد و ها دارو برخی عوارض

 به ابتال جهت را گروه این روانی، اختالالت سایر یا افسردگی جهت مناسب دارویی هاي درمان

 [.۲۱۲است] پذیرترکرده آسيب خودکشی

[ ۲۱۳و۲۱۴ان]یرا در ننشجویادا و زانموآنش دا در نیروا يها ريبيما اعنوا يباال عشيو به توجه با

  ريبيما .نستدا نناآ بين در مختلف نیروا يهابيماري   دجوو انتو می را کشیدخو الیلد از یكی

 با که [هنگامی۲۱۵و۲۱۶ند]ا هشد شناخته نياد در کشیدخو لعل ترین مهم از یكی که نیروا يها

در مطالعه حاضر  .ببرند باال را دفر در کشیدخو لحتماا ستا ممكن شوند اههمر تحصيلی شكست

علت خودکشی خویش را به شكست تحصيلی ه ها)دانش آموزان ویا دانشجویان(بسياري از نمون

كست تحصيلی نمی کردند و از اما از آنجا که خود این افراد تعریف دقيقی از ش نسبت می دادند؛

 كلـمش ینا منهدا ینابنابرد بو هنشد کرذ ستیدر به تحصيلی كستش تعریفت نيز مطالعادر طرفی 

 نیا نستدا هنشگادا در سیدر تمشكال تا رکنكو و نبيرستاد تمتحاناا در قبولی معد از توان می را

 دنبو باال به توجه با یعنی. برد ربكا انتومی  هم کشیدخو قبلی يها هنگيزا ایرس ردوـم در را يرتفس
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 ونتيجه   
 بيماري ربا دوم تبهر انعنو بهن)افسردگی ناز هژیو هب و روکش عمومی جمعيت در گیدفسرا عشيو

 تمشكال عقوو ،گیدفسرا مثل روان سالمت مشكالت همينز در مطرح است(ی نایرا نانز در ها

 [.۲۱۷نيست] تحصيلی شكست به منحصر و دشو کشیدخو به منجر نداتو می ناشوییز و گیادخانو

و زان موآ نشدا بين در گیدفسرا نهمچو مهم نیروا يها ريبيما يغربالگر به يتوصيه جد الذ

 و نیروا يها ريبيما اعنوامتقابل  ثرا سیربر ايبر قيقید تامطالع تسا زمال و دوشمی  ننشجویادا

 د.شو منجاا کشیدخو روي بر تحصيلی شكست

جامعه می  در روان بهداشت اولویت داراي موضوعات از می توان گفت خودکشی اساس برهمين 

 از. دشو می احساس بيشتر دارند که اي ویژه شرایط دليل به و این اولویت در گروه هاي خاص باشد

 ودنب باال خاص، سنی شرایط دليل به که کرد اشاره دانشجویان به توان می گروهها این مهمترین

 زندگی ساله، چندین هاي وابستگی و متعلقات از شدن جدا خانواده، از دوري آنها، بين در تجرد

 مشكالت [۲۱۸کامل] یا نسبی استقالل پيداکردن به اجبار اقتصادي، مشكالت با رویارویی خوابگاهی،

 الابت معرض خطر در (گروه...  و نامعلوم زندگی و کاري ي آینده و)جدید دوستان  با زندگی درسی،

 .[۲۱۹آیند]به حساب می  خودکشی افكار حتی و افسردگی چون روانی اختالالت به

باال بودن ميزان اقدام به خودکشی در دو گروه صنف کارگر و افرادیكه اخيرا شغل خویش را از دست 

بت داد گروه نس دوو یا از ابتدا بيكار بودند را می توان به مشكالت باالي اقتصادي در این  دداده بودن

 دي گواه این مطلب استقتصاا تمشكال لليد هب کشیدخو به امقدا تشاارگز يباال عشيو بطوریكه 

 همچنين و جامعه پذیررآسيب قشاا بين در وتثر النهدعا زیعتو و جتماعیا لتاعد اريربرق نمكاا.

 حل ايبر هاییرهكارا انتو می را مختلف رقشاا بين در طبقاتی صلافو دنکر کم ايبر هایی سياست
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 ونتيجه   
 لاحتما ،سن یشافزا اب و کنند یم کشیدخو هـب امدقا مسن ادفرا از بيش ننااجو .نستدا مشكل نـیا

 ديقتصاا مشكل ترین مهم که ستا ضحواپر و [۱۹۱-۱۹۱و۱۹۳د]کن یم ادپي اهشک کشیدخو

 ینابنابر ؛باشد می ريست بيكاا جامعه در شتیابهد و جتماعیا تمشكال از ريبسيامنشا  هک ناناجو

 کشیدخو جمله از ،جتماعیا تمشكال از ريبسيا ییل زاشتغاا یشافزا با که شتدا ميدا انتومی 

 ثرا یكدیگر با کشیدخو هـب منجر جتماعیا الیلد کليه حتماالا ،کيدکنيمتا ستا زمال یابد. کاهش

 لمثا انعنو به.دارد دجوو متغيرها عنو ینا بين ديیاز گیدفتاا هم رويیگر د يسو از و نددار متقابل

 جنس دو بين عاطفی مسایل و گیادخانو يها يگيردر ايرـب ليلید نندامی تو ديقتصاا تمشكال

 که دشو نیاجو در یا ندگیزاي دبتا در ینروا ياهري بيما  یشافزا باعث مسایل ینا تمامی ای باشد

 ستا کشیدخو اب مرتبط عاملی چه حقيقت در اینكهشناسایی  الذ د؛شو منجر کشیدخو به نهایتا

  بطهرا ینا در .است عليتی چند معضل یک ،گيرري غيروابيما سایر همانند کشیدخو و ستا ارشود

 یابیارز را رخط عامل هر شانس نسبت نندابتو که ستا قيقد حیاطر با يشاهد ردمو تمطالعا به زنيا

 [.۲۲۱-۲۲۳بسنجند]را آنها متقابل ثرا و دهکر

برابر نسبت  ۲رخ داده بود)بيش از  زنانتوسط گروه  اقدام به خودکشیبا وجود اینكه عمده موارد 

برابر  ۵/۱ مرداندر گروه  موفقکشی دحاضر نشان داد ميزان خومطالعه به گروه مردان( ولی نتایج 

تمام موارد منجر به  ٪۷/۳۷تمام موارد منجر به مرگ در مقابل  ٪۳/۶۲می باشد) شایعترگروه زنان 

شایعتر است ولی خودکشی موفق در مردان مرگ(.این نكته که اقدام به خود کشی در ميان زنان 

 می نتایج ین[؛همچنين ا۲۲۴و۲۲۵]شایعتر می باشد توسط تحقيقات متعددي به اثبات رسيده است

  روش و دهبو رداربرخو باالیی ربسيا قاطعيت از دخو کشتن در دانمر که باشد نكته ینا مبين نداتو
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 ونتيجه   
 رکشو به عنوان مثال درمیگيرند.  رکا به دخو ندگیز به دادن خاتمه جهت را يتر هکشند يها

 دانمر در موفق کشیدخو انميز [،۱۴می ميرند] کشیدخو ثرا بر نناز از بيشتر برابر ۴ دانمر مریكاآ

 پزشكی نمازسا توسط ۱۳۸۱ لسا آماري که در ؛[۱۹۹و۲۱۱ست]ا نناز برابر ۲-۳  گاهی و بيشتر

 یكصد هر در که دبو آن از حاکی یددگر یهارا رکشو در گمر به منجر کشیدخو  صخصو در قانونی

 [.۱۶۴]است شتهداوجود  موفق کشیدخو ۵/۷  دمر ارهز یكصد هر و در ۱/۳ زن ارهز

حاضر نيز مشخص شد عمده موارد خودکشی منجر به مرگ در گروه مردان به عللی  هشوپژدر 

محدود می شود تا استفاده از سالح گرم و یا مصرف موادي چون قرص برنج  چون دار زدن خویش،

با این وجود مطالعات محدودي در سطح دنيا  مصرف بيش از اندازه دارو ویا استفاده از سالح سرد.

وجود دارد که نتایج این قبيل از مطالعات بيشتر بودن فراوانی اقدام به خودکشی را در گروه مردان 

 شاید را دانمر در کشیدخو به امقدا دنبو باالتر علت. [۲۲۶-۲۲۸نسبت گروه زنان ثابت می کند]

 و سرپرست انعنو به دانمر که ريبيكاهمچنين  و ديقتصاا و مالی دمتعد تمشكال دجوو به انبتو

 . داد نسبت هستند جهامو آن با ادهخانو و دخو يها هزینه هکنند مينتا

 انميز بيشترینل سا مختلف لفصو نميادر که ستا آن مبين همچنين حاضر مطالعه نتيجه

پس از آن  تمام موارد اقدام به خودکشی( و٪۸/۳۱ست)ا پيوسته عقوو به نتابستا فصلدر کشیدخو

تمام موارد اقدام به  ٪۴/۳۱)بوده استفصل پایيز  مربوط بهبيشترین ميزان رخداد خودکشی 

 هشدم نجاا [۱۸۸و۲۲۹رد وفارس]بجنون شهرستادر کهاتی مطالع نتایج با نتيجه ینا که؛خودکشی(

 هنددمی ننشا نيز جنوبی و شمالی هنيمکر درانجام شده مطالعات  .دارد نیاخو همبود 

 یشافزا بر فصل تاثير  علمی توجيه ايبر نمحققا ست.ا بيشتر لسا مگر لفصودر  کشیدخوميزان
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  شناختی جمعيت-جتماعیا فرضيهاول  میکنند: فرضيه دستناا ساسیا فرضيه دو به کشیدخو

(Socio demographic- hypothesis)به لسا مگر لفصو وعشر با آن سساابر که ستا 

 را انیگرد با ردبرخو تحمل که اديفرا ايبر تتباطاار ینا. دمیشو ودهفزاد افرا جتماعیا تتباطاار

 دوم فرضيه .ددمیگر کشیدخو به آوردن روي نهایت در و نیروا يهارفشا یشافزا به ند منجرارند

 وعشر با که ستا آن بينم میباشد(Bioclimatic hypothesis) ییاهو و آب-یستز فرضيه که

 روز در شناییرو تساعا لطو هم و دمیشو ضافها محيط ارتحر جهدر به هم نتابستا و ربها فصل

 به م وسر متا ولکلستر و مالتونين یشافزا باعث یستیز محيط اتتغيير چنين .میکند اپيد یشافزا

 به يمغز يهالسلو سترسید یشافزا موجب دخو که ددمیگر سرتونين توليد مسير در تغيير هیژو

 [.۲۳۱و۲۳۱مییابد] یشافزا کشیدخو منجاا ايبر دفر گیدماآ نتيجهدر؛دمیشو مسر نتریپتوفا دهما

 بيشتر برابر ۴ انميز بهو  داريمعنا رطو به پایيز فصل[مشخص شد ۲۱۶]خزایی وهمكارن مطالعه  در

 مطالعه  در هرچند .می شود کشیدخو به امقدا از ناشی گمر  لحتماا یشافزا باعث ربها فصل از

 برابر۱/ ۵ربها فصل در کشیدخو به امقدا از ناشی گمر لحتمامشخص شد ا رانهمكا و نضا يار

مطالعات دیگري هر چند محدود به عدم وجود ارتباط  [.۲۳۲می باشد] نمستاز فصل  از بيشتر

اشاره می ساعت شبانه روز( ۲۴ام به خودکشی)معنادار ميان فصل سال ویا حتی زمان اقد

  [.۱۴۱کنند]

خودکشی پرداخته اند بيان کرده اند ميزان اقدام به  اپيدميولوژي بسياري از مطالعاتی که به بررسی 

ونيز شانس خودکشی موفق در افراد ساکن شهر به مراتب بيشتر از روستا نشينان  [۱۹۹]خودکشی

 انيزمبه عنوان مثال نتيجه مطالعه اي با عنوان عوامل تعيين کننده خودکشی موفق نشان داد  است.
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 [.۲۱۶] باشد می ستاییرو مناطق ساکنين از بيشتر يشهر مناطق ساکن ادفرا در کشیدخو به امقدا

انجام شد نتيجه مشابهی راثابت [۱۹۱]لک ريساال [و۱۷۲ها] اي قلعهات دیگري که توسط مطالع

 کشیدخو به نکنندگا امقدا بين در موفق کشیدخو با شهر در سكونتنشان داده شد  همچنين و کرد

 ادفرا در کشیدخو به امقدا ناشی گمر لحتماا که ينحو به ،شتدا داريمعنا طتباار ريماآ نظر از

این  همدآ ستد به نتایجتحليل  در .دبو ستاییرو مناطق ساکنين ازبر بيشتر ابر ۶/۳ يشهر مناطق

 ،حمایت دنبو با يشهر مناطق در ندگیز جمله: از شده است رهشاا مختلفی اردمو بهقبيل از مطالعات 

 ماشينی ندگیز در جتماعیا بخو و صميمانه بطروا معد دي،قتصاا و جتماعیا دمتعد تمشكال

 وانزا به و شهر يهياهو پر يفضا در دموجو سسترا اد،فرا عاطفی يهازنيا ننشد آوردهبر ي،شهر

 اعنوا وزبر زسا مينهز نداتو می دخو نوبه به اردمو ینا همه .ستا اههمر انندوشهر نشد هکشيد

 آن بنامطلو يپيامدها از یكی که ددگر گیدفسرا هیژو به روان سالمت هتهدیدکنند يها ريبيما

مطالعه حاضر بيانگر این مطلب می باشد که عمده موارد خودکشی در  باشد.می  کشیدخو به امقدا

اگرچه افراد ساکن روستا جمعيت کمتري از مطالعه حاضر را شامل  افراد ساکن شهر رخ می دهد.

ارتباط  موفق( ولی با این وجود مشخص شد بين محل سكونت و خودکشی ٪۱/۲۴می شدند)

 معناداري وجود ندارد.

نها مطالعاتی می باشد که نتيجه آ ه حاضر در تضاد با نتيجه برخی ازباتوجه به اینكه نتيجه مطالع 

 سكونتند می توان اینگونه توجيه کرد ه ارا در مراکز شهر ها گذارش کرد موفق ميزان خودکشی

در روستا به عنوان یک فاکتور محاقظت کننده از اقدام به خودکشی نمی تواند عمل کند وافرادي 
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هر در معرض خطر اقدام به خودکشی که ساکن مناطق روستا نشين هستند به همان اندازه ساکنين ش

  هستند.

حاضر مشخص شد سطح تحصيالت عمده افرادي که اقدام به خودکشی کرده اند دیپلم هش وپژدر  

مطالعات مختلف همچنين به ارزیابی ميزان تحصيالت افراد و رابطه آن با  یا دبيرستان می باشد.

تحصيالت و اقدام به خودکشی مقطع اقدام به خودکشی پرداخته اند؛ اگرچه توافق نظري در ميزان 

این وجود غالب مطالعات به این مطلب اشاره می کنند که بيشترین ميزان اقدام  وجود ندارد ولی با

رادي رخ می دهد که از ميزان تحصيالت کمتري برخوردارند؛ به عنوان مثال در به خودکشی در اف

 داراي تتحصيال نظر از است که کسانی  به طمربو کشیدخو نیاوافربيشترین  مطالعه اي ثابت شد

 تتحصيال که بودکسانی  به طمربو کشیدخو نیاوافر کمترین و نددبو هنماییرا دوره تتحصيال

مشخص شد  شد منجاا ستارا همين در که يیگرد مطالعه در .شتند(دا باالتر و )ليسانسآکادميک 

برخوردار یی( ابتد)ا پایينی ادسو سطح از که دبو کسانی به طمربواقدام به خودکشی  نیاوافر بيشترین 

 [.۲۲۹ند]ا شتهدا(ليسانس قعاليه)فو تتحصيال که دبو بهکسانیط مربونی اوافربودند وکمترین 

ه ب کشیدخو به امقدفراوانی ا بيشترینوهمكاران نيز در تایيد مطالب فوق ثابت کرد مطالعه خزایی 

. با توجه به نتایج فوق اینگونه به نظر [۲۱۶]مربوط می شود نبيرستاد  تتحصيال دي با سطح اافر

می رسد که در افراد قشر تحصيل کرده به علت باالتر بودن مهارتهاي حل مساله ومقابله سالم و موثر 

پيدا کردن  راهكاري مناسب حين مواجه  افكار، مشكالت زندگی ،کنترل بر رفتار وبروز احساسات و با

، عدم تعجيل به هنگام انتخاب تصميمات مهم و ازطرفی کمتر ت به جز خودکشیشدن با مشكال
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ميزان خودکشی و اقدام به آن کمتر [۲۶-۳۱]وادگی و زناشویی، الكليسم،بودن ميزان مشكالت خان

 افرادي است که از تحصيالت آکادميک برخوردار نمی باشند.از 

ن هاي استان شهرستا در تتحصيال سطح ینا با اديفرا البته باید یادآور این نكته مهم شدکه شاید 

 انميز که دنمو عاشاید نتوان اد کلی ظلحابنابراین از باشند  رداربرخو يباالتر جمعيت از قزوین

 به بطهرا ینا داريال معنیاو ایرز دارد ادفرا در ادسو سطح با داريمعنی سمعكو طتباارکشی دخو

نيست بر ابر با یكدیگر مختلف تحصيلی حجمعيتی سطورماآ ثانياو عليتینيست بطهرا دجوو ممفهو

 [.۱۶۴میباشد] وتها متفادرآنکشیدخو انميز ینابنابر

شده است به وجود ارتباط ميان  بسياري از مطالعاتی که در زمينه خودکشی واقدام به آن طراحی  

 یا تكرار آن اشاره می کنند. وجود یک بيماري پزشكی ویا روانپزشكی و شانس اقدام به خودکشی

همچنين نتيجه این دسته از مطالعات سعی در نشان دادن وجود یک رابطه عليتی بين سابقه 

حاضر بيان کرد ميان خودکشی قبلی و ریسک خودکشی مجدد دارند با این وجود نتایج مطالعه 

 .تالش براي خودکشی ارتباطی وجود ندارد مراتبیا روانپزشكی قبلی و همچنين  بيماري پزشكی  و

 ديعا ادفرا برابر دو سرطانی رانبيما نميا دررا  کشیدخو عشيو تمطالعا برخیبه عنوان مثال  

 نیرابيمادر  صخصو به و ريبيما پيشرفته حلامر در کشیدخو به طمربو خطر .[۴۱ند]ا دهکر آوردبر

 دوره لطو در صخصو به، یابد می یشافزا ندا دهکر تجربه را مزمن نسرطا از حاصل خستگی که

 در و نقاهت دوره لطو در و نستاربيما از نشد مرخص از بعد بالفاصله یا ن،ستاربيما در يبستر

می   باال کشیدخو رفكاا لحتماا دشو جهامو شكست با شيميایی و پزشكی يها  نمادر که قعیامو
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 کشیدخو خطر ماا دارد ديیاز هميتا سرطانی رانبيما در کشیدخو خطر تشخيص که چند هر.  رود

 و هستند مزمن گیدفسرا رچاد ادفرا ینا که اچر. ستا باال ها  تمد تا هم موفق نمادر از بعد حتی

 و علل دجوو ،مزمن لختالا از بعد ليهاو ناییاتو آوردن ستد  به و نددار يشدید يميدا نا سحساا

 می ادفرا ینا در کشیدخو به امقدا جهت زمال ناییاتو دیجاااد باعث فرا ینا در گیدفسرا ننشانگا

 ايبر را هاآن  گیدماآ نداتو می میکنند تجربه سرطانی رانبيما که حیاجر از ناشی يهادرد. دشو

 کشیدخو رفكاا به اندتو می نسرطا ديبهبو معد یا گمر از ستر عمجمو در. هدد ایشفزا کشیدخو

 [.۴۲]دشو منجر

 نمادر که هایی نماز در سرطانی رانبيما صخصو به مزمن رانبيما بين در کشیدخو خطر لحتماا  

 يها ريبيما .باشد می باال نشد يبستر دوره لطو در یا و دشو می جهامو رمكر يشكست ها با

 برخی ز،یدا ،مانسد ،قیوعر قلبی يها ريبيما ،جمجمه تصدما ع،صر ن،سرطا مثل منیمز جسمانی

 طمربو ملاعو که اچر ،نددار را کشیدخو خطر از باالیی لحتماا کوشينگ ريبيما مثل دغد تختالالا

   عامل مزمن درد و ن(نازدر ص خصو بهن)بد یختیر بد ،حرکتی ناییاتو معد مثل جسمانی ريبيما به

 [.۴۲ست]ا کشیدخو رفتار و رفكاا صلیا

 بطهرا بیلذتی سحساا و کشیدخو رفكاا و مزمن فرنیوسكيزا بين که ستا آن از حاکی تمطالعا  

 مبتال ادفرا کنشوا هکنند تعيين س،سترا به بتالا ايبر جیامز گیدماآ [۸۱و۸۲دارد] دجوو ديیاز

 ربتجا نميا ینا در .باشد می کشیدخو رفتار و رفكاا در نشد ور غوطه ي وها مزمن ريبيما به

 رفكاا ايبر جیامز گیدماآ لمثا ايبر. هستند ارثيرگذتا ربسيا محيطی و نتيكیژ ملاعو و کیدکو
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 فمصر ءسوو  لكلا [۸۵-۸۸ن]هانتينگتو،[۸۳و۸۴ع]صر هایی مثل ريبيما ثيرتا تحت کشیدخو

 . باشد [می۸۹-۹۱اد]مو

یک که به مقصود مشخص کردن مهمترین ژهمچنين نتایج حاصل از یک مطالعه اپيدميولو

سابقه خودکشی : ده با خودکشی صورت گرفت بيان کرددربيماران مراجعه کننفاکتورهاي خطر 

)بيشترین بيماري یا روانپزشكی کنونی(کانسروESRD,CHFبيماري فيزیكی)به خصوص ،قبلی

روانپزشكی همراه  اختالل افسردگی به دنبال اسكيزوفرنی و اختالل اضطرابی بود(مهمترین مواردي 

 [.۱۴۱]ناتوانی فرد در اداره زندگی خویش ونهایتا خوکشی بيانجامد توانند منجر به هستند که می

بيشتر مطالعاتی که تا به امروز انجام شده است بيان کرده اند اختالل افسردگی شایعترین بيماري  

 دیده شده در ميان اقدام کنندگان به خودکشی می باشد به عنوان مثال نشان داده شده است در

 خود به را خودکشی به اقدام خطر ميزان باالترین درصد ۵۸ با افسردگی شكی،روانپز اختاللهاي بين

 و تسا کشورها تمام در ناتوانی و بيماریزایی علل مهمترین از یكی افسردگی است. داده اختصاص

 در افسرده افراد درصد ۱۵نهایت در و شده  فردي بين و اجتماعی شغلی، عملكرد اختالل به منجر

 افسردگی [.۲۳۳]است عمومی جمعيت برابر ۱۲  تقریبا ميزان این کنندکه می فوت خودکشی اثر

ه ب گرایانه خودکشی رفتارهاي با مستقيم ارتباط شده سازي درون ازرفتارهاي شاخصی عنوان به

 هاي تعامل از گيري کناره شكل به شده سازي درون رفتارهاي دارد، نوجوانان خودکشی افكار ویژه

در تحليل این رابطه محققين  [.۱۵۱]شوند می متجلی افسردگی و اضطراب بازدارندگی، اجتماعی،

 یندهآ به اميدي که باورند این بر کنند می خودکشی به اقدام که اي افسرده افرادبيان می کنند 

 در خودکشی به اقدام جدي مولفه یک نااميدي که دهد می نشان متعدد هاي پژوهش. ندارد وجود
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 خودکشی به اقدام و افكار شناختی آسيب هاي نظریه اساس بر[. ۲۳۴و۲۳۵است] افسرده بيماران

 بينانه بد دیدگاهی همراه به نااميدي و گرایی منفی همچون شناختی عوامل افسردگی، از ناشی

 ربراب در را فرد پذیري آسيب تواند می اجتماعی انزواي و ناکارآمدي و نقص به باور آینده، درباره

 افسرده افراد که بودند معتقد[ ۲۳۷] همكاران و بک. [۲۳۶دهند] افزایش و خودکشی افسردگی

 ينندب می گر غيرحمایت و کننده طرد را دیگران دارند، منفی افكار آینده و تجارب دنيا، خود، درباره

 مصرف خطر سو یک از امر این که دانند می مهم هاي جنبه در ضعف و نقص دچار فردي را خود و

 امنظ یک "بک" نظر اساس  بر. دهد می افزایش آنها در را خودکشی افكار خطر دیگر سوي از و مواد

 که است اصلی موضوع ۴ داراي که دارد وجود) System ) Suicidal Belief باوري خودکشی

. یخستگ احساس و درماندگی تحمل، عدم نبودن، داشتنی دوست تنهایی، و یاوري بی: از عبارتند

 بنابراین و ندارد وجود حلی راه مشكالتش براي که کند می باور هدایت این به را بيمار تفكر نحوه این

 مساله درحل آنها ضعف بيماران این شناختی شناسی درآسيب مطرح ازمفاهيم یكی

 دنبو باال با کشیدخو امقدا قبلی ابقهس شتندا هدمی د ننشا اتمطالعبرخی  يها  [.یافته۲۳۸است]

 و لينهان مطالعه نتایج ،به عنوان مثالستا اههمرمجدد به خودکشی   امقدا ايرب دفر شتال انميز

 وجود داشته خودکشی به اقدام قبلی سابقه ،بررسیافراد مورد  ٪۳۹-٪۹۱ درمشخص کرد  همكاران

 مورد هاي نمونهغالب نتایج تحقيقات دیگري در همين راستا انجام شد مشخص کرد  [.۲۳۹است]

 [.۲۴۱و۲۴۱بودند] خودکشی به اقدام و خودزنی قبلی سابقه داراي بررسی

اگرچه نتایج مطالعه حاضر بيانگر این واقعيت می باشد که ارتباط معناداري ميان وجود بيماري 

پزشكی و یا روانپزشكی واقدام به خودکشی وجود ندارد ولی از آنجا که نتایج غالب مطالعات به وجود 
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بحث ونتيجه گيري  

 ونتيجه   
می کنند شاید بتوان علت این تضاد را اینگونه توجيه کرد: بسياري از افرادي این ارتباط مهم اشاره 

که اقدام به خودکشی کرده اند تحت شرایط حاد وبسيار ملتهبی قرار داشته اند ودر این شرایط به 

علت عدم توانایی تصميم گيري صحيح وسلب توانایی حل مساله  ویا کمک خواستن از فرد دیگري 

می تواند به عنوان یک راهنما بهترین  ره چنين شرایط خطيري را به خوبی می داند وکه توانایی ادا

مشاور و...( به یک باره دست به نابودي خویش زده  روانپزشک، ه دهد )پزشک، گزینه پيش رو را ارا

اند.گذارش هایی که در ارتباط با ندامت پس از خودکشی طراحی شده اند گواه همين مطلب می 

وکيل و..( را در جامعه  شناس، پليس،موضوع اهميت نقش مراجع حمایتی)روانپزشک ،روان ینباشد وا

 عدم توانایی تصميم گيري صحيح وبه عبارتی اینگونه افراد به علت  بيش از پيش هویدا می کند.

ان یطی از سبک مقابله اي هيجتحت شرایط بسيار حاد وپر استرسی به ناچار در برخورد با چنين شرا

نتيجه چنين تصميم اشتباهی عالوه  )در مقابل سبک مقابله اي مساله مدار( استفاده کرده اند.مدار

بر اینكه می تواند جبران ناپذیر باشد می تواند باعث صدمات وخسارات قابل توجهی به  نظام بهداشتی 

 ودکشیامروز خاهميت مطالب فوق با دانستن این مطلب که در دنياي پيشرفته  یک کشور وارد نماید.

به عبارتی  .[۲۱]واضح تر می شود است نوجوانان بين مرگ علت دومين و دنيا دهمين علت  مرگ در

ثانيه یک مورد خودکشی موفق در دنيا رخ می  ۴۱و هر  اقدام به خودکشی مورد یک هر سه  ثانيه

يا می این به معنی گذارش ساالنه یک ميليون خودکشی موفق در سراسر دنو  [۲۱و۲۴۳دهد]

 [.۱۹و۲۱باشد]
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بحث ونتيجه گيري  

 ونتيجه   
 نتیجه گیری ۵-۹

بيشترین موارد  اقدام به خودکشی مربوط به زنان خانه دار، متاهل  نتيجه مطالعه حاضر نشان داد 

بيشترین روش اقدام به خودکشی قرص خوراکی و باالترین  با تحصيالت متوسطه و ساکن شهر بود.

بيماري هاي پزشكی  همچنين مشخص شد وجود مراجعه مربوط به فصل تابستان و ماه شهریوربود،

 و روانپزشكی و مراتب قبلی تالش براي خودکشی ارتباطی با اقدام به خودکشی ندارد.

 پیشنهادات ۵-۸

)از طریق رسانه ها و برنامه ه نظر می رسد توجه و آموزش بيشتربا توجه به نتایج مطالعه حاضر ب 

و افرادي که تحصيالت پایين دارند بسيار حياتی می  هاي سالمت روان و...(به افراد متاهل، زنان

باشد و نگاه بيشتر سياستگذاران را در این امر می طلبد،ارایه راهكارهایی بنيادي از طریق آموزش 

رسانه اي حين مواجه شدن با یک مشكل حاد وافزایش توانایی حل مساله حين مواجه  مستقيم و

ست هایی در جهت محدودیت ویا منع فروش بدون شدن با چنين شرایطی. توصيه می شود سيا

در نهایت نيز توصيه می شود که جهت پيشگيري از اقدام به خودکشی و  نسخه داروها انجام شود.

 روانشناس، آن اهميت نقش مراجع حمایتی در جامعه از قبيل روانپزشک،ضالت پس ازوقوع مع

همانطور که می دانيم خودکشی ومرگ بيش از پيش در جامعه مشخص شود زیرا  وکيل و... پليس،

 ناشی ازآن قابل پيشگيري است.
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 Abstract 

Introduction: In 2020 Approximately one million five hundred and thirty 

thousand people will be die by suicide ,according to estimates of the World Health 

Organization And more than ten to twenty times of the world will commit suicide. 

The above means that in 2020, An average of one death by suicide every twenty 

seconds and one suicide attempt occurs every one to two seconds. This means 

annually report of one million suicide around the world. Current study aimed to 

determine of suicide prevalence and influenced factors in Qazvin province. 

Material and Methods: In this descriptive and analytical study, records of 

people whose attempted suicide  between 2013-2016 and in Qazvin province were 

examined. With using  14 questions Standard Check List ,and its validity has been 

proven. With using Chi-square test and Linear regression analysis at level of less 

than 0.05 was done.  

Results: Of total number 4456  suicide attempters,  records of 2988(%67.1) female  

and 1452(%33.9) male subjects , with mean age of 26.44 ± 9.77 (8-90 Years) and 

standard deviation  9.755 were assessed. Also information of 16 records regard as 

missing data due to incompletely. In this study, age, gender, occupation, marital 

status ,level of education, place of residence and season of year factors that 

influenced suicide, Also negative association between previous medical or 

psychiatric history , previous suicide attempts and number of  suicide attempt was 

found . 

Conclussion:The highest percentage of suicide related to housewives females, 

married with secondary education, living in city. Most commonly method for suicide 

was drug overdosage and highest hospital refer  ralated to  summer season and 

September month, it became clear previous  medical and psychiatric history and  

previous attempt to  suicide have no  correlation with suicide. 

Keywords:Suicide ,Influenced factors ,Qazvin.
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