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چکیده

ایــن پژوهــش ،فراتحلیــل مطالعــات انجــام شــده در زمینــة خودکشــی و اقــدام بــه خودکشــی در اســتان ایــام اســت.
ایــن مقالــه ،ضمــن بررســی مطالعــات کوشــیده اســت عمدهتریــن اشــکاالت وارد شــده بــر مطالعــات را دســتهبندی
و ارائــه کنــد .هــدف از پژوهــش حاضــر ،ترکیــب کمــی پایاننامههــاي انجــام شــده در حــوزة جامعهشــناختی و

روانشــناختی و عوامــل مؤثــر بــر خودکشــی و اقــدام به خودکشــی اســت .روش گــردآوری دادهها ،مطالعه اســنادی

و کتابخانهای اســت.

یافتههــا :میانگیــن انــدازة اثــر  rدر مطالعــات مربــوط بــه رویکــرد جامعهشــناختی  ESrQ=0/29و در مطالعــات

مربــوط بــه رویکــرد روانشــناختی  ESrQ=0/30بــه دســت آمــد .نتایج آزمــون تفــاوت  z_rدر بررســی رویکرد و

عوامــل جامعهشــناختی کــه  4/99میباشــد ،نشــان میدهــد کــه بیــن انــدازة اثــر بــه دســت آمــده در میــان متغیرهــای
جامعهشــناختی تفــاوت معنــادار وجــود دارد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اندازة اثــر در بین مطالعــات مورد بررســی و متغیرها

ناهمگــن اســت و انــدازة اثــر توســط متغیرهــای مداخلهگــر میانجی میشــود .نتایــج آزمون تفــاوت  z_rدر بررســی

یدهــد کــه بیــن انــدازة اثــر بــه دســت آمــده در میــان
رویکــرد و عوامــل روانشــناختی کــه  4/74میباشــد ،نشــان م 

متغیرهای روانشــناختی تفــاوت معنادار وجــود دارد.

نتیجهگیــری :در بیشــتر مطالعــات انجامگرفتــه ،محققــان بــدون اســتفاده از روشهــای مســتقیم و مراجعــه بــه

جامعــه و صرف ـاً بــا تکیــه بــر دادههــای دســته دوم ،خودکشــی را بررســی کردهانــد .دربــارة مطالعــة خودکشــی

مجموعــه معیــاری از روش یــا نظریــه وجــود نــدارد؛ بــه عبارتــی دیگــر ،یــک اجتمــاع علمــی از محققــان کــه دارای
کنــش متقابــل مکــرر بــا باورهــا و ارزشهــای مشــترک و دارای مناســبات اجتماعــی آمیختــه بــه پیونــد متقابــل و

اجمــاع معرفتــی باشــند ،شــکل نگرفتــه اســت .پراکندگــی نظریههــا ،موضوعــات و روشهــای مطالعــه نیــز در

مطالعــات دیــده میشــود.

واژگان کلیدی :استان ایالم ،اقدام به خودکشی ،خودکشی ،فراتحلیل ،مسئلة اجتماعی.
 .1استادیار جامعهشناسی ،عضو هيأت علمي دانشگاه پیامنور تهران
 .2دانشجوی مقطع دکتری جامعهشناسی ،عضو هيأت علمي دانشگاه پیامنور استان خوزستان و نویسندة مسئول

bokraei_ah@yahoo.com
ebrahimmirzae2013@gmail.com

116

فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایالم .....

 .1مقدمه
مســائل اجتماعــی ،جــزو جداییناپذیــر زندگــی اجتماعــی هســتند .اصطالح «مســئلة اجتماعی» شــامل شــرایط،
فرایندهــای اجتماعــی و قواعــد یــا نگرشهایــی در جامعــه اســت کــه از ســوی عمــوم ،نامطلــوب و منفــی تلقــی
شــده و چنیــن تصــور میشــود کــه بعضــی ارزشهــا یــا عالیقــی از قبیــل :همبســتگی اجتماعــی ،تأمین قانــون و
نظــم اجتماعــی ،معیارهــای اخالقی ،ثبــات نهادهای اجتماعــی ،رونــق اقتصــادی و آزادی فردی را مــورد تهدید
قــرار میدهنــد .برخــی از جامعهشناســان مســئلة اجتماعــی( )Social Problemرا اختالل اجتماعــی یا اختالل
در نظــام اجتماعــی دانســتهاند و عــدهای آن را بحــران در نهادهــا یــا بــی تعادلــی ســاختی میداننــد .خودکشــی
(مــرگ غیرمعمــول) بــه عنــوان یــک کنش فــردی ،مســئلهای اجتماعــی و تاریخــی و در ســطح جهانــی ،مطرح
بــوده اســت؛ امــا بــه توجــه بــه گســترش فزاینــدة آن در شــرایط کنونــی ،مســئلة اجتماعــی بــودن آن ،مبرهــن و
وجــود آن ســبب اختــال در نظــم اجتماعــی و در نهایــت موجــب ایجــاد شــرایط نامطلــوب در جامعه میشــود؛
بــه عبــارت دیگــر «مســئله خودکشــی از مالکهــای عینــی و ذهنــی بــودن بــه عنــوان یــک مســئلة اجتماعــی»
(بخارایــی )47 :1386 ،برخــوردار میباشــد« .در جهــان ،هــر ســاله در حــدود  5میلیــون نفــر ،اقــدام به خودکشــی
میکننــد .از ایــن تعــداد 500 ،هــزار نفــر جــان خــود را از دســت میدهنــد .ايــن در حالــی اســت كه تخميــن زده
شــده در ســال  2020میــادی ،تقریبـاً یــک میلیــون و  530هــزار نفــر بــر اثــر خودکشــی خواهنــد مــرد و بیــش از
 10تــا  20برابــر آن در ســطح جهــان اقــدام بــه خودکشــی خواهند کــرد» (گوچــی و دیگــران .)2008 ،بر اســاس
گــزارش ســال ســازمان بهداشــت جهانــی ،نــرخ خودکشــی در ایــران بــا میانگیــن  5/2نفــر بــه تفکیــک مــردان
 6/7و زنــان  3/6نفــر در هــر  100هــزار نفــر میباشــد (بهداشــت جهانــی« .)2012 ،فرهنــگ ایرانــی  -اســامی،
خودکشــی را امــری ناپســند و ضــد ارزش میدانــد و افــراد و خانوادههــا نیــز ســعی در کتمــان آن دارنــد؛ در
نتیجــه ایــن وضعیــت ،موجــب ناهماهنگــی و اختــال در آمارهــا و اطالعــات و ارائــة آنهــا از ســوی نهادهــا و
ســازمانهای مربوطــه میشــود .در ایــران ،باالتریــن میــزان خودکشــی مربــوط بــه اســتانهای ایــام و کرمانشــاه
اســت»(صدیق سروســتانی )156 :1387 ،و در ایــن بیــن« ،اســتان ایــام باالتریــن میــزان خودکشــی در کشــور را
داراســت ( 26نفــر در هــر  100هــزار نفــر جمعیــت)» (فیضالهــی )74 :1389 ،بــه طــوری کــه «در ســال ،1383
 400نفــر در اســتان ایــام خودکشــی کردهانــد کــه بیــش از نیمــی از آنهــا زن بودهانــد» (بخارایــی.)269 :1386 ،
هــدف پژوهــش حاضــر ،ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از فراتحلیــل ،بــه عنــوان یــک روش پژوهــش ،وضعیــت
مطالعــات انجــام شــده در زمینــة خودکشــی در اســتان ایــام را مــورد مطالعــه قــرار دهــد.
 .2بیان مسئله و اهداف تحقیق
شــرط پویایــی و رشــد هــر شــاخة علمــی ،انجــام پژوهشهــای حرفــهای و وجــود ســنت پژوهــش و
تحقیقپژوهــی در آن شــاخة علمــی اســت و شــناخت وضعیــت فعلــی تحقیقــات ،میتوانــد گام نخســت در
برنامهریزیهــای پژوهشــی ،تلقــی شــود؛ زیــرا تحقیــق نیــز ماننــد هــر دانــش دیگــری ،مســتلزم شــناخت اصول،
قواعــد و روشهایــی اســت کــه پژوهشــگر میتوانــد بــا فراگیــری و بــه کاربســتن آنهــا ،عــاوه بر اعتباربخشــی
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394
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بــه یافتههــای پژوهشــی خویــش و دســتیابی بــه نتایــج جدیــد در ســایه کاوشــگری مســتمر و مــداوم ،بــه ترمیــم
خطاهــای روششــناختی و تئوریــک پیشــین خــود و دیگــران بپپــردازد و بــا کســب تجربههــای گرانســنگ،
ســهمی مهــم در انجــام تحقیقــات علمــی داشــته باشــد (فیضالهــی .)74 :1389 ،امــروز،ه فراتحلیــل در بســیاري
از حوزههــاي علــم بــه خصــوص در علــوم اجتماعــی و پزشــکی عمیقــاً مــورد پذیــرش جامعــۀ علمــی و
سیاس ـتگذاران سراســر دنیــا واقــع شــده اســت« .هــدف فراتحلیــل ،معرفــی شــیوة تفکــری بــرای ترکیــب
پژوهشهــای انجــام شــده بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری آموختــه شــده اســت» (دالور .)286 :1384 ،در
ســالهای اخیــر ،مطالعــات زیــادی دربــارة خودکشــی در اســتان ایــام انجــام شــده کــه در هــر یــک از آنهــا بــا
رویکــردی خــاص ،ایــن پدیــده را بررســی کردهانــد .در تحقیق حاضــر بــا اســتفاده از روش فراتحلیل ،مهمترین
متغیرهــا و موضوعــات در تحقیقـ ِ
ـات انجامشــده ،مــورد بررســی قــرار گرفته اســت .ایــن متغیرهــا و موضوعات،
عبارتنــد از :ســال پژوهــش ،تعریــف خودکشــی ،عوامــل مؤثــر بــر خودکشــی ،محــدودة جغرافیایــی انجــام
پژوهــش ،نظریــات بــه کار رفتــه ،روشهــای ســنجش خودکشــی ،شــیوة جمـعآوری دادهها و تجزیــه و تحلیل
آنهــا ،گروههــای خودکش ـیکننده و نتایــج و راهحلهــای پیشــنهاد شــده ،جهــت کاهــش نــرخ خودکشــی.
برخــی دیگــر از ســؤاالت تحقیــق بــه شــرح ذیــل اســت:
 .1پژوهشهای انجامشده ،چه جنبههایی از خودکشی را بررسی کردهاند؟
 .2بر چه موضوعاتی بیشتر تأکید شده است؟
 .3در مطالعات مربوط به خودکشی در استان ایالم به چه موضوعاتی توجه نشده است؟
 .3پیشینة تحقیق و مبانی نظری
هــر گونــه بررســی علمــی از خودکشــی ،بــدون رجــوع بــه نظریــات و مفاهیــم پایـهای در مکاتــب و حوزههــای
جامعهشناســی ،روانشناســی اجتماعــی ،روانشناســی و زیستشناســی ،خــام و نارســا خواهــد بــود؛ از طــرف
دیگــر ،تبییــن خودکشــی بــه عنوان یک مســئلة اجتماعــی ،نیازمند بررســی کلیة عوامــل و متغیرهــای اجتماعی،
روانــی ،فرهنگــی ،زیســتی و اقتصــادی در ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگــر میباشــد« .فراتحلیــل ،رویکــردی اســت
کــه بــه ادغــام و ترکیــب پژوهشهــا توجــه دارد و در آن پژوهشــگر بــا ثبــت ویژگیهــا و یافتههــای تــودهای
از پژوهشهــا در قالــب مفاهیــم کمــی ،آنهــا را آمــادة اســتفاده از روشهــای نیرومنــد آمــاری میکنــد» (دالور،
 .)287 :1384مطالعــات بســیار کمــی در زمینــة فراتحلیــل خوکشــی؛ بهویــژه در ارتبــاط بــا اســتان ایــام ،انجــام
شــده اســت .کوچــی و همــکاران ( )248 :2008در فراتحلیــل خــود ،نشــان دادنــد کــه خودکشــی توأمــان بــا
عوامــل اجتماعــی (وضعیت زناشــویی نامناســب و بیــکاری) و عوامل روانشــناختی (اختــال روانــی) در ارتباط
میباشــد؛ بــه طــوری کــه شــکلگیری وضعیــت بــد اقتصــادی ناشــی از بیــکاری ،منجــر بــه عــدم حمایــت
اجتماعــی و کاهــش مشــارکت و تعامــل بــا اعضــای خانــواده و دوســتان میشــود و در نهایت ،شــرایط را جهت
فراهــم شــدن اختــاالت روانــی ،مهیــا میکنــد؛ بــه طــور کلــی ایــن وضعیــت در بیــن جمعیتهــای پیــر و بــه
لحــاظ جنســیتی در بیــن زنــان شــدیدتر اســت .نظــرزاده و همــکاران ( )2013در مطالعــة فراتحلیلــی خــود به این
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نتیجــه رســیدهاند کــه خودکشــی در ایــران بــا عامــل درگیریهــای خانوادگــی ،ارتبــاط بســیار زیــادی دارد .این
وضعیــت؛ بهویــژه در اســتانهای مــرزی ســاحل دریــای خــزر ،شــدت بیشــتری دارد و احتمــال دادهانــد کــه
شــرایط آب و هوایــی میتوانــد نقــش مهمــی داشــته باشــد .به اعتقــاد فیضاللهــی (« )1389با محاســبه انــدازة اثر
و شــدت تأثیــر رابطــة متغیرهــای مطالعــات 51 ،درصــد متغیرهــا دارای شــدت تأثیر کــم 27 ،درصــد دارای تأثیر
شــدت در حــد متوســط و فقــط  22درصــد دارای شــدت تأثیــر در حــد بــاال بودهانــد» .اختــال روانــی ،بیــکاری
و ویژگیهای شــخصیتی ،بیشــترین میزان واریانس مشــاهده شــده در ارتباط بین متغیرهای مســتقل و وابســته را
تبییــن مینماینــد .در نقــد پژوهــش فیضاللهــی ،میتــوان گفــت کــه وی بــا تســامح زیــاد ،تنهــا بــه پژوهشهای
معــدودی دسترســی داشــته و صرف ـاً بــه دســتهبندی یــا جمعبنــدی محــدود پژوهشهــا بســنده کــرده اســت.
یزدخواســتی و کشــاورز ( )1389در فراتحلیــل خــود راجــع بــه خودکشــی بــر ایــن باورنــد کــه انگیزههــای افراد
در دســت زدن بــه خودکشــی ،تابــع شــدت تعلــق آنهــا بــه جامعــه و احساســات اجتماعــی یــا بــه دلیــل سســت
شــدن و گســیختن ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه اســت .در نقــد پژوهــش یزدخواســتی و کشــاورز میتــوان
گفــت کــه آنهــا تحقیــق را بــا ادعایــی بــزرگ در ســطح ملــی ،آغــاز کــرده کــه بــه طــور عملــی ،امــکان انجــام
آن وجــود نداشــته و اساسـاً بــه طــور علمــی نمیتوانــد درســت باشــد؛ همچنیــن آنهــا تنهــا بــه چنــد منبــع اکتفــا
کردهانــد .کوپــر ( )1379معتقــد اســت کــه «بهتریــن وضعیــت ،دســتیابی فراتحلیلگــر بــه تمامــی پژوهشهــای
اجــرا شــده (منتشــر شــده و منتشــر نشــده) اســت ،امــا ایــن وضعیــت بــه نــدرت پیــش میآیــد .فراتحلیــل پایــا و
معتبــر ،فراتحلیلــی اســت کــه در آن ،در ردیابــی جامــع و گســترده به همه متون ،دسترســی داشــته باشــد»(مهری،
 .)164 :1390در فراتحلیــل مذکــور ،در خصــوص ایــن اصــل بنیــادی و مهــم ،تســامح زیــادی دیــده میشــود و
در حقیقــت ،تحقیــق وی را میتــوان یــک نــوع خــرده تحلیــل نامیــد 1 .رویکردهــا و دیدگاههــای چندگانـهای
در ارتبــاط بــا تببیــن خودکشــی بــه عنوان یــک مســئله ( اجتماعــی ،روانــی ،بیولوژیکی و حقوقــی) وجــود دارد
کــه در اینجــا بــا توجــه بــه آمارهــا و فراوانــی خودکشــی و بــه تاســی از میلــز 2کــه تعــداد زیــاد فراوانــی یــک
پدیــده را شــاخص مســئلة اجتماعــی بــودن آن میدانــد ،میتــوان اینگونــه ادعــا کــرد که خودکشــی مســئلهای
اجتماعیســت ،و جهــت مطالعــة آن ،رویکردهــای جامعهشــناختی از کفایــت تبییــن نظــری و تــوان کارایــی
بیشــتری برخوردارنــد؛ بنــا بــر ایــن مطلــب ،در ادامــه بــه معرفــی رویکردهــای نظــری جامعهشــناختی در مــورد
خودکشــی پرداختــه میشــود.
 .1-3دیــدگاه اجتماعــی :دورکیــم بــا رویکــرد کارکردگرایانــة خــود و بــه عنــوان نخســتین شــخصی کــه
راجــع بــه مقولــة خودکشــی نــگاه علمــی و منظــم جامعهشــناختی داشــت ،آنچــه را کــه فردیتریــن کنــش
شــخصی بــه شــمار مـیرود (یعنــی خودکشــی) بــه نظــام اجتماعــی ،مرتبــط ســاخته و اظهــار داشــته اســت کــه
1. mini- analaysis
 .2ســی رایــت میلــز ،معتقــد اســت کــه مســائل فــردی (خصوصــی) از مســائل اجتماعــی ،متفــاوت هســتند .مســئلة فــردی بــه ناتوانــی و شــخصیت خــود فــرد برمیگــردد؛ اما
مســائل اجتماعــی از ویژگیهایــی چــون :جمعــی بــودن ،گســتردگی و عمومیــت برخوردارنــد؛ بــه طــور مثــال وقتــی در یــک جامعــة  40میلیونــی 10 ،میلیــون معتــاد یــا بیــکار
وجــود دارد ،دیگــر مســئلهای فــردی نیســت؛ بلکــه یــک مســئله جمعــی و عمومــی میباشــد.
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گرچــه خودکشــی هیــچ فــردی ،قابــل پیشبینــی نیســت؛ امــا میتــوان پیشبینــی کــرد کــه «چــه گروههایــی
از افــراد ،بیشــتر یــا کمتــر در معــرض خطــر خودکشــی قــرار میگیرنــد» (صدیــق سروســتانی.)151 :1387 ،
دورکیــم در تــاش اســت کــه بــا تأکیــد بــر عوامــل اجتماعــی ،خودکشــی را تبییــن کنــد .او اســتدالل میکــرد
کــه «پدیدههــای اجتماعــی بــا برقــرار کــردن روابــط متقابــل میــان افــراد ،واقعیتــی را میســازند کــه دیگــر
نمیتــوان آن را برحســب خــواص کنشــگران اجتماعــی تحلیــل کرد»(کــوزر .)188 :1379 ،دوركیــم (:1378
 )6خودكشــي را «هرنــوع مرگــی تعريــف ميكنــد کــه نتیجــة مســتقیم یــا غیرمســتقیم کــردار مثبــت یــا منفــیِ
خــود قربانیســت کــه بــه نتیجــه ،آگاه بــوده اســت» .وی درکتــاب «خودکشــی» ،از چهــار گونــه خودکشــی
خودخواهانــه ،دیگرخواهانــه ،قدرگرایانــه و نابهنجارانــه نــام میبــرد.
نظریــة معانــی خودکشــی« :داگالس بــر ایــن بــاور اســت کــه پیــش از ارتــکاب خودکشــی ،افــراد ،معانــی
معینــی را بــه عمــل انتحــاری قریبالوقــوع ،نســبت میدهنــد؛ بــه هــر حــال ایــن معانــی شــخصی ،بــه گونـهای
گســترده ،معناهایــی را کــه جامعــه بــرای خودکشــی قائــل اســت طبقهبنــدی میکنــد» (ثیــو .)145 :1997،بنــا
بــر نظریــة داگالس ،الزم اســت کــه معانــی درونــی و روابــط بیرونــی خودکشــی و ویژگیهــای اجتماعــی و
انتزاعــی؛ ماننــد آنومــی و خودگرایــی را در نظــر گرفــت .وی بــر ایــن بــاور اســت کــه جامعهشناســان بایــد از
منابــع اطالعاتــی اســتفاده کننــد کــه تا حــد امــکان ،آنهــا را به دنیــای درونیِ شــخصی که خود را کشــته اســت،
نزدیــک ســازد .ایــن منابــع ،شــامل دادههایــی اســت از قبیــل :یادداشـتهای روزانــه ،شــرح حــال ،مصاحبههــای
مــوردی بــا افــرادی کــه اقــدام بــه خودکشــی کردهانــد (امــا زنــده ماندهانــد) ،یادداشــتهای مربــوط بــه
خودکشــی و گــزارش مربــوط بــه زندگــی شــخصی افــرادی کــه خــود را کشــتهاند« .داگالس عقیــده دارد کــه
تنهــا راه دســت یافتــن بــه اســرار درونــی ،طبقهبنــدی رفتارهــای انتحــاری؛ ســپس یافتــنِ ارتبــاط بــا محیطهــای
خــاص اجتماعــی یــا گروههــای اجتماعــی اســت» (تایلــر ،بــه نقــل از آذریــان و مرتضویتبــار.)285 :1389 ،
نظریة هالبواکس :وی خودکشی را به سه دسته تقسیم میکند:
 .1از طریــق جــدا شــدن فــرد از گــروه اجتماعــی (فردگرایــی افراطــی)؛  .2از طریــق وابســتگی بیــش از حــد
بــه گــروه اجتماعــی (کمبــود فردگرایــی) و  .3از طریــق انهــدام تــوأم بــا هــرج و مــرج گــروه اجتماعــی (کمبود
انســجام اجتماعی).
بــه نظــر «وی عامــل ایجــاد کننــدة خودکشــی خــأ اجتماعــی اســت کــه فــرد را احاطه میکنــد» (عقیلی
و همکاران.)12 :1384 ،
ژیــرارد ،نظری ـهای دارد کــه بــر هویتهــا ،توســعة اقتصــادی و ارتبــاط ایــن دو مقولــه تأکیــد دارد .وی
معتقــد اســت در بیشــتر کشــورهای در حــال توســعه ،میــزان خودکشــی بــه صــورت هم آهنــگ با افزایش ســن
بــاال مـیرود؛ در مقابــل ،ایــن میــزان بــرای زنــان در ســنین میانــه ،کاهــش مییابــد و ایــن نوســان بــه صــورت
 Uوارونــه ،قابــل مشــاهده اســت .او عقیــده دارد کــه «بیــن هویتهــای زن و مــرد تفــاوت وجــود دارد و ایــن
فرضیـهای کلیــدی اســت .ایــن هویتهــا آســیبپذیری متفاوتــی در راســتای تهدیدهــای مختلف دارنــد که در
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خودکشــی بــه اوج میرســد .ایــن نقشهــای اقتصــادی زنــان تــا حــدی در عواطــف و احساســات خانوادگــی،
ترکیــب میشــود و توانایــی دوری از خودکشــی را بــرای زنــان ،افزایــش میدهــد» (محمدپــور.)57 :1383 ،
اهمیــت عــام مســئلة خودکشــی چه از زاویــة تئوریکی و چه از چشـمانداز عملی (اجتماعــی) و کاربردی،
در ســطح جامعــه (علمــی و غیرعلمــی) ایــران و در ســطح قلمــرو پژوهــش تجربــی (اســتان ایــام) میباشــد؛ از
همیــن رو ،محــرک اصلــی ایــن پژوهــش ،ایــن نکتــه بــود کــه ایــن ســطوح از مطالعــات خودکشــی تــا بــه حال
بــه مثابــه یــک مجموعــة مطالعاتــی همآهنــگ بررســی نشــده بودنــد و پراکندگی حاصــل از ایــن فقــدان ،ارائة
دیدگاهــی کلــی دربــارة آنهــا را ناممکــن میســاخت .بــرای نیــل بــه چنیــن دیدگاهــی ،در پژوهــش حاضــر،
ســعی شــده اســت فراتحلیلــی از ایــن مطالعــات ارائــه شــود؛ بنابرایــن مســئل ،پژوهــش ایــن اســت کــه مجموعة
مطالعــات انجــام شــده دربــارة خودکشــی از لحــاظ ســاختاری ،نظری ،روشــی و دســتاوردی ،چگونه بــوده و در
نهایــت چــه نقدهایــی بر آنهــا وارد اســت؟
 .4روش تحقیق
«فراتحلیــل ،یــک روششناســی بــرای بررســی نظاممنــد مجموعــهای از پژوهشهــا ،صورتبنــدی دقیــق
فرضیههــا ،انجــام جســتجوی جامــع و تهیــة مــاک یــا حــذف مقالههــا ،ثبــت و نگهــداری ترکیــب آمــاری
دادههــا و اندازههــای اثــر بــه دســت آمــده از بررس ـیهای متعــدد ،جســتجوی تعدیلکنندههــا و متغیرهــای
میانجــی بــرای تبییــن آثــار و گــزارش نتایــج اســت» (هانــت ،بــه نقــل از طالــب و دیگــران .)12 :1389 ،وجــه
مشــترک همــة مطالعــات انجــام شــده بــا روش فراتحلیــل ،ایــن اســت کــه بــا هــدف ترکیــب نتایــج مطالعاتــی
انجــام میشــوند کــه در گذشــته ،بــه صــورت مطالعــات مــوردی مســتقل انجــام شــدهاند (همــان ،بــه نقــل از
بــرگ و باتــون .)13 :در روش مذکــور ،بــا ثبــت ویژگیهــا و یافتههــای تــودهای (انباشــتی) از پژوهشهــای
گذشــته ،در قالــب مفاهیــم کمــی ،آنهــا را آمــادة اســتفاده از روشهــای نیرومنــد آمــاری میکنــد« .بــه کمــک
ایــن روش میتــوان تفاوتهــای موجــود در پژوهشهــای انجــام شــده را اســتنتاج ،و در دســتیابی بــه نتایــج
کلــی و کاربــردی از آنهــا بهــره جســت» (دالور .)286 :1384 ،فراتحلیــل دارای دو بعــد کمی و کیفی میباشــد.
در روششناســی کیفــی؛ عبــارت از کاربــرد دادههــا یــا نتایــج چنــد مطالعة کیفی اســت و در بعــد کمی ،تحلیل
آمــاری مجموعــة بزرگــی از نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــات منفرد متعــدد با هدف تلفیــق آن یافتههاســت.
«هــر یــک از آن مطالعــات ،در واقــع واحــد پژوهشــی فراتحلیــل محســوب میشــوند» ( ناطقپــور و فیروزآبادی
بــه نقــل از طالــب و همــکاران .)170 :1389 ،پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفــی  -تحلیلــی اســت کــه در ابتــدا از
روش مــرور ســازمان یافتــه 1اســتفاده شــد و دادههــا از طریــق نتایــج چــاپ شــده و چــاپ نشــدة پژوهشهــای
مرتبــط؛ بــه منظــور انجــام فراتحلیــل جمـعآوری گردید.

1. systematic review.
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 .5انتخاب مطالعات
دادههــای ایــن تحقیــق کــه از نــوع توصیفــی  -تحلیلــی و مــروری اســت از طریــق کتابخانــه ،اســناد،
مجــات و اینترنــت جمـعآوری ،مطالعــه و بررســی شــدند .بــراي جمـعآوري دادههــا و انتخــاب جامعــة آماری
پژوهشهــاي مرتبــط ،محققــان بــه جســتجوی مطالعــات (منتشرشــده و نشــده) اعــم از پایــان نامــه ،مقالــه،
گــزارش ،طــرح پژوهشــی و  ...از طریــق ســایتهای خارجــی و داخلــی پرداختنــد .نتیجــة جســتجوی اولیــه
 40مــورد بــود کــه در نهایــت 36 ،مــورد مطالعـهای کــه پرسـشهای علمــی سرراســت و دقیــق ،مطــرح و بــراي
پاســخگویی بــه خودکشــی از روش علمــی صحیــح ،اســتفاده کــرده بودنــد ،بــه عنــوان واحــد تحلیــل ،جهــت
مطالعــه انتخــاب شــدند و مطالعاتــی کــه اطالعــات الزم را گــزارش نکــرده بودنــد و امــکان محاســبة انــدازة اثــر
آنهــا وجــود نداشــت از بیــن مطالعــات حــذف گردیــد.
1

شکل شمارة  :1فرایند توسعة روشهای مروری و ترکیب پژوهشها (مهری.)19 :1390 ،

 .6کدگذاری
بــرای گــردآوري دادههــاي مــورد نیــاز از یــک فــرم کدگــذاري اســتفاده شــد کــه معــادل پرس ـشنامه یــا
مصاحبــه در انــواع دیگــر تحقیقــات میباشــد .ایــن فــرم بــه منظــور بــه دســت آوردن اطالعــات خاصــی ماننــد:
نــام محقــق ،عنــوان پژوهــش ،آزمــون آمــاری اســتفاده شــده و دادههــای آمــاری بــه دســت آمــده و نظایــر آن
میباشــد .فــرم مــورد اســتفاده در ایــن فراتحلیــل شــامل  4بخــش میباشــد کــه عبارتنــد از .1 :شناســة پژوهــش،
عنــوان پژوهــش ،ســال انجــام پژوهــش ،مجلــة چاپکننــده ،مقطــع تحصیلــی پژوهشــگر؛  .2جغرافیــای انجــام
پژوهــش ،جنســیت مــورد مطالعــه ،گروه ســنی مــورد مطالعــه ،حــوزة مطالعاتــی؛  .3تعــداد فرضیــات ،فرضیات
تحقیــق ،نظریهپــرداز ،جامعــة آمــاری ،حجــم نمونــه ،روش تحقیــق ،روش نمونهگیــری و  .4نرمافــزار تحلیــل،
آمارههــا و آزمــون اســتفاده شــده ،معنــاداری متغیرهــا.
 .7ویژگی مطالعات
در ایــن مطالعــه ،حــوزة مطالعاتــی جامعهشناســی  16مــورد ( 45/5درصــد) ،روانشناســی  10مــورد (29
درصــد) ،پزشــکی  7مــورد (20درصــد) و جامعهشــناختی -روانشناســی  2مــورد ( 5/5درصــد) را بــه
1. review
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خــود اختصــاص دادنــد کــه شــامل نمون ـهای بــه حجــم 16398بــا میانگیــن  468/51و دامنــة  40تــا 5000
شــرکتکننده بــرای هــر مطالعــه بــود .در بیــن مطالعــات ،از  85متغیــر جامعهشــناختی( 72درصــد) 28 ،متغیر
روانشــناختی(24درصد) و  5متغیــر جغرافیایــی( 4درصــد) بهــره گرفتــه بودنــد .بــه لحاظ مبانی نظــری ،تعداد
 13مــورد ( 36درصــد) از مطالعــات انجــام شــده فاقــد مبانــی نظــری بودنــد .مطالعــات جمـعآوری شــده در
ایــن پژوهــش ،طــی ســالهای  80تــا  92انجــام شــده بودنــد کــه  6مــورد آنهــا ( 17درصــد) طــی ســالهای
 80تــا  84و  29مــورد ( 83درصــد) طــی ســالهای  85تــا  92صــورت گرفتــه بــود کــه نشــاندهندة توجــه بــه
مســئلة خودکشــی در ســالهای اخیــر اســت .تعــداد  8مطالعــه از آنهــا ( 21درصــد) از روش تحقیــق تحلیــلِ
ثانویــه ،تعــداد  11مطالعــه ( 43درصــد) از روش گذشــتهنگر مقطعــی و علــی  -مقایس ـهای 8 ،مطالعــه (30
درصــد) از روش تحقیــق پیمایشــی -مقطعــی ،تعــداد  4مطالعــه ( 15درصــد) از روش کتابخانـهای  -اســنادی
و تعــداد  3مطالعــه (12درصــد) از روش توصیفــی اســتفاده کردهانــد .تعــداد  11مطالعــه ( 40/5درصــد) از
روش نمونهگیــری سرشــماری ،تعــداد  10مطالعــه ( 40/5درصــد) از روش طبقـهای و تصادفــی ســاده ،تعــداد
 3مطالعــه ( 11درصــد) از روش خوشـهای و تعــداد  3مطالعــه ( 11درصــد) از روش نمونهگیــری در دســترس،
بهــره بردهانــد .تعــداد  29مطالعــه ( 94درصــد) ،شــرکتکنندگانی از هــر دو جنــس و تعــداد  2مطالعــه (6
درصــد) ،تنهــا شــرکتکنندگان زن داشــتند .محققــان مقطــع دکترا ،تعــداد  9مطالعــه ( 26درصد) ،مشــترک
بیــن دکتــرا و کارشناســی ارشــد تعــداد  6مــورد ( 18درصــد) ،مقطــع ارشــد ،تعــداد  18مطالعــه ( 53درصــد)
و مقطــع کارشناســی 1 ،مــورد ( 3درصــد) را انجــام داده بودنــد .تعــداد  7مــورد از آنهــا از ابــزار پرسـشنامة
محققســاخته اســتفاده کــرده و بســیاری از آنهــا از پرسـشنامههای اســتاندارد شــده (پرسـشنامة افســردگی
بــک  9 BBS1مــورد ،پرسـشنامة مهــارت مقابلـهای بلینگــر و مــوس  4مــورد و پرسـشنامههای ســامت
عمومــی  ،GHQآزمــون میلــون  ،MCM3ســبکهای دلبســتگی AAQو دالیــل زندگــی RFL-A
و پرس ـشنامه شــخصیتی آیزنــک هــر کــدام یــک بــار) صاحبنظــران روانشــناختی بهــره بردهانــد .بــه
1
پیوســت جــداول رجــوع شــود.
 .8یافتهها
واحدهــای پژوهشــی گــردآوری شــده بــه دو رویکــرد (حــوزة مطالعاتی) جامعهشــناختی -ســطح کالن و میانه
 و روانشــناختی  -ســطح خــرد -تقســیم و بــرای هــر دســته ،متغیرها جدا و مجزا شــدند؛ ســپس اثــر ترکیبی وانــدازة هــر کــدام از متغیرهــا بــه طــور جداگانه محاســبه شــد .انــدازة اثــر یافتههــای آمــاری گوناگــون مطالعات
را در یــک شــخص و ســنجه مشــترک یــک شــکل میکنــد تــا امــکان مقایســه و ترکیــب مطالعــات فراهــم
شــود (کوهــن  1997بــه نقــل از مهــری .)21 :1390 ،انــدازة اثــر را بزرگــی رابطــه در جمعیــت یــا میــزان انحراف
از فــرض صفــر ،تعریــف میکنــد .انــدازة اثــر بــر اســاس شــاخص rبــه ترتیــب ( ./1کوچــک)(./3 ،متوســط)
و ( ./5زیــاد) اســت .در رویکــرد جامعهشناســی و بــا توجــه بــه معیــار کوهــن ،در بررســی جداگانــة متغیرهــا
 . 1جداول پیوست (ویژگیهای توصیفی و روشی مطالعات جمع آوری شده) در دفتر فصلنامة فرهنگ ایالم ،موجود است..
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روانشناختی – سطح خرد -تقسیم و برای هر دسته ،متغیرها جدا و مجزا شدند؛ سپس اثر ترکیبی و اندازة هر
کدام از متغیرها به طور جداگانه محاسبه شد .اندازة اثر یافتههای آماری گوناگون مطالعات را در یک شخص و
سنجه مشترک یک شکل میکند تا امکان مقایسه و ترکیب مطالعات فراهم شود (کوهن  1997به نقل از مهری،
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 .123اندازة اثر بر
 .)21 :1390اندازة اثر را بزرگی رابطه در جمعیت یا میزان انحراف از فرض صفر ،تعریف میکند
اساس شاخص  rبه ترتیب ( ./1کوچک)(./3 ،متوسط) و ( ./5زیاد) است .در رویکرد جامعهشناسی و با توجه

مشــاهده میشــود کــه بیشــترین انــدازة اثــر ،متعلــق بــه متغیــر پایــگاه اجتماعــی  -اقتصــادی ،مســائل خانوادگی،
شــکاف نســلی ،محــل ســکونت و حمایــت اجتماعــی زیــاد و مثبــت اســت؛ بــه طــور کلــی بــه نظــر میرســد
اجتماعی – اقتصادی ،مسائل خانوادگی ،شکاف نسلی ،محل سکونت و حمایت اجتماعی زیاد و مثبت است؛ به
کــه متغیرهــای مربــوط بــه خانــواده ،نقش مهمتــری در خودکشــی دارنــد .فهرســت  16متغیر جامعهشــناختی در
طور کلی به نظر میرسد که متغیرهای مربوط به خانواده ،نقش مهمتری در خودکشی دارند .فهرست  16متغیر
جــدول زیــر ،ذکــر شــده اســت.
به معیار کوهن ،در بررسی جداگانة متغیرها مشاهده میشود که بیشترین اندازة اثر ،متعلق به متغیر پایگاه

جامعهشناختی در جدول زیر ،ذکر شده است.

خودکشی
خودکشی و
شناختی بر
جامعه
عوامل
مربوطبهبهتأثیر
فراتحلیلمربوط
نتایج فراتحلیل
خودکشی
اقداموبهاقدام به
خودکشی
شناختی بر
جامعه
عوامل
تأثیر
شمارة:1:1نتایج
جدولمارة
جدول ش
شاخص آماری

ردیف

فراوانی

میانگین اندازة

حد

تکرار

اثرr

پایین

1

پایگاه اقتصادی  -اجتماعی

8

-0/64

0/23

1/00

2

شکاف نسلی (تضاد ارزشها)

5

0/37

-0/32

0/44

0/01

3

هویت اجتماعی

1

0/15

0/03

0/27

0/02

0/15

4

سرمایة اجتماعی

10

-0/27

0/05

0/43

-0/02

0/27

5

مسائل خانوادگی

10

0/58

0/23

0/82

0/01

0/66

6

محل سکونت (شهر /روستا)

8

0/36

0/13

0/62

0/02

0/37

7

امنیت اجتماعی

2

0/19

0/16

0/21

0/02

0/19

8

امنیت اقتصادی

2

0/23

-0/10

0/26

0/02

0/23

9

حمایت اجتماعی

2

-0/32 10

0/20

0/43

-0/02

0/33

10

جنسیت

13

0/18

0/07

0/46

0/01

0/18

11

توسعهیافتگی

7

-0/19

0/13

0/28

-0/05

0/19

12

جنگ تحمیلی

2

0/24

0/18

0/30

0/03

0/24

13

آنومی اجتماعی

2

0/27

-0/25

0/29

0/04

0/27

14

آنومی سیاسی

2

0/24

0/20

0/27

0/06

0/24

15

آنومی اقتصادی

2

0/33

0/27

-0/39

0/04

0/34

16

میزان تحصیالت

12

0/20

0/19

0/24

0/08

0/20

----

جمع کل

88

ESrQ=0/29

----

-----

-----

4/99

متغیر

1

حد باال

 .جداول پیوست (ویژگیهای توصیفی و روشی مطالعات جمع آوری شده) در دفتر فصلنامة فرهنگ ایالم ،موجود است.

سطح

تفاوت

معناداری

آماری

-0/000

𝑟𝑟z
0/75
0/38

جهت مطالعه و تشخیص تورش انتشار مطالعات از نمودار گرافیکی فونل استفاده شد که در آن اثر مداخلة

جهــت مطالعــه و تشــخیص تــورش انتشــار مطالعــات از نمــودار گرافیکــی فونل اســتفاده شــد کــه در آن اثر
مداخلــة بــرآورد شــده از هــر مطالعــه در مقابــل انــدازة نمونــه آن مطالعــه رســم ميشــود .اگــر تــورش انتشــار
انتظار میرود که نمودار ،متقارن بوده و مقدار پراکندگی حول اندازة اثر مداخله با افزایش اندازة نمونه ،کاهش
وجــود نداشــته باشــد ،انتظــار مـیرود كــه نمــودار ،متقــارن بــوده و مقــدار پراكندگــي حــول انــدازة اثــر مداخله
یابد .در این روش ،یک مدل رگرسیونی وزنی با استفاده از اثر مداخله ( 𝑖𝑖𝑡𝑡) به عنوان متغیر وابسته و اندازة
بــا افزايــش انــدازة نمونــه ،كاهــش يابــد .در ايــن روش ،يــك مــدل رگرســيوني وزني بــا اســتفاده از اثــر مداخله
باشد
وجود
انتشار،
تورش
وقتی که
داده می
برازش
𝑛𝑛) به
مطالعه (
نداشتهـود.
داده ميشـ
ـرازش
ـتقل بـ
متغير مسـ
شوـهد.عنوان
( )n_iبـ
مطالعــه
مستقلهــر
متغیرنمونــه
عنوانانــدازة
وابســته و
متغي𝑖𝑖ــر
نمونهــههرعنــوان
( )t_iب
برآورد شده از هر مطالعه در مقابل اندازة نمونه آن مطالعه رسم میشود .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد،

انتظار میرود شیب رگرسیونی به صفر نزدیک شود .اگر شیب به طور معناداری با صفر ،اختالف داشته باشد،
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394

نشاندهندة این است که بین اثر مداخله و اندازة نمونه ،احتماالً به دلیل تورش انتشار ،رابطهای وجود دارد (والتر
و همکاران .)2000 ،نمودار فونل مربوط به مطالعات به کار رفته ،با استفاده از نرمافزار ( CMA2قربانی و

124

فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایالم .....

وقتــي كــه تــورش انتشــار ،وجــود نداشــته باشــد انتظــار مـيرود شــيب رگرســيوني بــه صفــر نزديک شــود .اگر
شــيب بــه طــور معنــاداري بــا صفــر ،اختــاف داشــته باشــد ،نشــاندهندة ايــن اســت كــه بيــن اثــر مداخلــه و
انــدازۀ نمونــه ،احتمــاالً بــه دليل تــورش انتشــار ،رابطـهاي وجــود دارد (والتــر و همــکاران .)2000 ،نمــودار فونل
مربــوط بــه مطالعــات بــه كار رفتــه ،بــا اســتفاده از نرمافــزار ( CMA2قربانــی و همــکاران )1393 ،در فراتحليل
حاضــر اســتفاده شــد .نقــاط ايــن نمــودار ،حــول خــط فرضــي کــه از نقطــة متناظــر بــا انــدازة اثــر کلــي بــرآورد
شــده توســط فراتحليــل ( )0/29ميگــذرد؛ تقريبـاً بــه صــورت متقــارن پراکنــده شــدهاند و غيــر از دو نقطــة دور
افتــاده ،بقیــة نقــاط در داخــل يــک شــکل دودکــش ماننــد ،قــرار ميگيرنــد؛ بنابرايــن نمــودار فونــل بــر عــدم
وجــود تــورش انتشــار ،داللــت دارد .نتایــج آزمــون تفــاوت  zrدر بررســی رویکــرد و عوامــل جامعهشــناختی
کــه  4/99میباشــد ،نشــان میدهــد کــه بیــن انــدازة اثــر بــه دســت آمــده در میــان متغیرهــای جامعهشــناختی،
دارد؛ به عبارت دیگر اندازة اثر در بین مطالعات مورد بررسی و متغیرها ناهمگن است و توسط متغیرهای
تفــاوت معنــادار وجــود دارد؛ بــه عبــارت دیگــر انــدازة اثــر در بیــن مطالعــات مــورد بررســی و متغیرهــا ناهمگن
میشود.
متغیرهــای مداخلهگــر میانجــی میشــود.
میانجیــط
گرـت و توس
مداخلهاسـ
شدت اثر
حسب
توزیعمتغیرها بر
 :2توزیع
شدت اثر
حسب
متغیرها بر
شمارة:2
جدولشمارة
جدول

درصد و فراوانی
دامنه شدت تأثیر

تعداد

درصد

مقدارمعیارd

متغیر

کم ()r<0/03

0/20

10

62/5

متوسط ()0/03<r<0/05

0/5

4

25

زیاد ()r>0/05

0/8

2

12/5

اندازة اثر کم،
درصد،
شناســی ،10
اسهی تعداد
رویکــردشن
رویکرد جامعه
متغیرهای
شو مدیدر
مشاهده می
دارایدارای
درصــد،
62/5 62
تعــداد،10/5
جامع
متغیرهــای
بیندر بیــن
شــود
مشــاهده
چنانچهچنانچــه

زیادـ،ـدت اثــر زیـ
اثرـد از ش
درصـ
ـداد ،2از12/5
 12و تعـ
متوس/ــط
ـد شوــدت اث
اثرــد ،واجـ
25درص
ـداد ،4
ـم ،تعـ
 25اثــر کـ
تعداد ان4ـ،ـدازة
برخوردارـاد،بودهاند؛ به
شدت
درصد
تعدادــر5 ،2
متوسط
شدت
واجد
درصد،
برخــوردار بودهانــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،بــا مقایســه و مشــاهده جــدول ،میتــوان گفــت کــه عمــدة مقــدار تأثیــر
عبارت دیگر ،با مقایسه و مشاهده جدول ،میتوان گفت که عمدة مقدار تأثیر و ارتباط با متغیر اصلی تحقیق؛
و ارتبــاط بــا متغیــر اصلــی تحقیــق؛ یعنــی خودکشــی انــدازه و شــدت کــم بــوده اســت.
است.
ازه:2و شدت کم
نمودار اند
یعنی خودکشی
برای مطالعات مربوط به رویکرد جامعهشناختی
بودهفونل
نمودارگرافیکی
شماره
نمــودار گرافیکــی فونــل زیــر از عــدم تــورش انتشــار مطالعــات ،حکایــت میکنــد؛ بــه صورتــی کــه بــه
اســتثنای دو مــورد کــه در خــارج از دامنــه و محــدودة نمــودار قــرار دارنــد ،بقیــه در محــدودة دو خــط کــه در
نمودار شماره  :2نمودارگرافیکی فونل برای مطالعات مربوط به رویکرد جامعهشناختی
نهایــت ،وضعیــت تقــارن را رقــم میزننــد ،قــرار گرفتهانــد.
نمودار گرفیکی فونل زیر از عدم تورش انتشار مطالعات ،حکایت میکند؛ به صورتی که به استثنای دو مورد که

در خارج از دامنه و محدودة نمودار قرار دارند ،بقیه در محدودة دو خط که در نهایت ،وضعیت تقارن را رقم
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394

میزنند ،قرار گرفتهاند.
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لگاريتم نسبت

در جدول شماره  3نتایج فراتحلیل مربوط به تأثیر عوامل روانشناختی (سطح خرد) بر خودکشی و اقدام

ـطحازخرد) بر خودکشــی
ـناختی (سـ
عوامل16روانش
مطالعاتتأثیـ
بینــوط بــه
قسمتـلازمرب
است.نتایـدرـجاینفراتحلیـ
شده) 3
ـماره (
ـدول شـ
به در جـ
مهم که
متغیرـ اصلی و
ـر بررسی
مورد
گزارش
خودکشی،
آمد .در
مطالـــــبهـ دست
ـنESrQ
کلی از30بی/ـ=0
شدند.
برخوردار بودند،
محاسبة درست
امکان
ـورد بررســی  16متغیــر
ـعات مـ
اندازةقسـاثرـمت
میانگینــن
ـت .در ای
انتخاب اسـ
ـزارش شــده
خودکشــی ،گـ
ـدام بــه
و اقـ
اندازة
انتخابد که
مشاهده میشو
متغیرها
بررسی جداگانة
امکانبه معیار
از توجه
شناختیکهو با
و روان
رویکرد
ـانگین انــــدازة اثــــر
بیشترینمیـــ
شــــدند.
ـودند،
برخوردار بــــ
درــت
کوهن،درس
محاســبة
مهــــــم
اصلی
گذاری
تأثیر
به
توجه
با
.
بود
ناامیدی
میزان
و
سن
،
روانی
سالمت
،
مرزی
شخصیت
متغیر
به
متعلق
ترتیب
به
اثر
کلــــــی  ESrQ =0/30بــه دســت آمــد .در رویکــرد روانشــناختی و بــا توجــه بــه معیــار کوهــن ،در بررســی
متغیرها به نظر میرسد که عوامل ذهنی/فردی سطح خرد یا مسائل مربوط به روان افراد ،نقش مهمتری در
ایجادشــخصیت مــرزی،
متغیــر
جداگانــة متغیرهــا مشــاهده میشــود کــه بیشــترین انــدازة اثــر بــه ترتیــب متعلــق بــه
و یا اقدام به خودکشی داشتهاند .در جدول زیر ،فهرست  15متغیر روانشناختی آورده شده است.
ســامت روانــی ،ســن و میــزان ناامیــدی بــود .بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری متغیرهــا بــه نظــر میرســد کــه عوامــل
ذهنی/فــردی ســطح خــرد یــا مســائل مربــوط بـ13ـه روان افــراد ،نقــش مهمتــری در ایجــاد و یــا اقدام به خودکشــی
داشــتهاند .در جــدول زیــر ،فهرســت  15متغیــر روانشــناختی آورده شــده اســت.
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خودکشی
خودکشی و
شناختی بر
عوامل روا
فراتحلیلمربوط
نتایجفراتحلیل
مارة:3:3نتایج
شمارة
خودکشی
اقداموبهاقدام به
خودکشی
شناختی بر
عواملنروان
تأثیرتأثیر
به به
مربوط
جدول ش
جدول
شاخص آماری

فراوانی

میانگین اندازة اثر

تکرار

r

سالمت روانی

3

0/44

0/28

شخصیت مرزی

1

-0/47

0/39

0/55

نیمرخ شخصیتی

1

0/29

0/28

0/34

0/02

خشونت

2

-0/36

-0/35

0/38

0/01

0/37

رضایتمندی زناشویی

1

0/19

0/19

0/20

0/02

0/19

وضعیت تاهل

5

0/26

0/17

-0/33

0/04

0/26

طرز تلقی از زندگی زناشویی

2

0/25

0/21

0/29

-0/05

0/25

سبک دلبستگی

2

0/23

0/16

0/31

0/06

0/23

فردیت(فردگرایی)

1

0/28

-0/18

0/38

0/02

0/28

میزان ناکامی

2

0/37

-0/33

0/41

0/01

0/38

سن

5

0/38

0/07

0/52

0/08

0/40

تجربه رویدادهای فشارزای زندگی

2

0/23

0/11

0/36

0/03

0/23

شیوة مقابله با حل مسئله

3

0/21

0/18

0/24

-0/01

0/21

انگیزه خودکشی

4

0/29

0/14

0/48

0/02

0/29

میزان ناامیدی (افسردگی)

3

0/37

0/30

-0/49

-0/01

0/38

جمع کل

36

ESrQ =0/30

----

----

----

4/74

متغیر

حد پایین

سطح

تفاوت

حد باال

معناداری

آماری

0/63

0/01
-0/01

𝑟𝑟z
0/47
0/51
0/29

جهــت مطالعــه و تشــخیص تــورش انتشــار مطالعــات از نمــودار فونــل اســتفاده شــد کــه در آن اثــر مداخلــه
بــرآورد شــده از هــر مطالعــه در مقابــل انــدازة نمونــه آن مطالعــه ،رســم ميشــود .اگــر تــورش انتشــار وجــود
شده از هر مطالعه در مقابل اندازة نمونه آن مطالعه ،رسم میشود .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد ،انتظار
نداشــته باشــد ،انتظــار م ـیرود كــه نمــودار متقــارن بــوده و مقــدار پراكندگــي حــول انــدازة اثــر مداخلــه بــا
میرود که نمودار متقارن بوده و مقدار پراکندگی حول اندازة اثر مداخله با افزایش اندازة نمونه کاهش یابد.
افزايــش انــدازة نمونــه كاهــش يابــد .نقــاط ايــن نمــودار ،حــول خطــی فرضــي کــه از نقطــة متناظر بــا انــدازة اثر
متقارن)0،
فراتحلیل (/30
برآورد
اثر کلی
متناظر با
فرضی که
ـطخطی
حول
نقاط این
توسطخطــوط
شدهدرون
ـارن در
ـورت متقـ
اندازة صـ
تقريبـاً به
نقطگةــذرد؛
()0/30از مي
فراتحليــل
نمودار،توسـ
ـرآورد شــده
کلــي بـ
پرت،
ـکل نقطه
غیرشـاز دو
پراکنده
خطوط
درون
متقارن در
تقریباًو به
گذرد؛
دورافتادهـد،و قرار
دودکش ماننـ
اند يـوـک
شدهــل
در داخ
متقارن،نقــاط
ـرت ،بقیــة
ـاده و پـ
دورافتـ
صورت نقطــه
غيــر از دو
ـدهاند
میـده شـ
پراکنـ
 14بــه نمایــش میگذارنــد؛ بنابرايــن ،نمــودار فونــل بر
ميگيرنــد؛ تقریبـاً وضعیتــی مشــابه رویکــرد جامعهشناســی
عــدم وجــود تــورش انتشــار ،داللــت دارد .نتایــج آزمون تفــاوت zrدر بررســی رویکــرد و عوامل روانشــناختی
کــه  4/74میباشــد ،نشــان میدهــد کــه بیــن انــدازة اثــر بــه دســت آمــده در میــان متغیرهــای روانشــناختی
جهت مطالعه و تشخیص تورش انتشار مطالعات از نمودار فونل استفاده شد که در آن اثر مداخله برآورد
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بقیة نقاط در داخل یک شکل دودکش مانند ،قرار میگیرند؛ تقریباً وضعیتی مشابه رویکرد جامعهشناسی به
نمایش میگذارند؛ بنابراین ،نمودار فونل بر عدم وجود تورش انتشار ،داللت دارد .نتایج آزمون تفاوت  zrدر
احمد بخارایی -ابراهیم میرزایی

بررسی رویکرد و عوامل روانشناختی که  4/74میباشد ،نشان میدهد که بین اندازة اثر به127
دست آمده در میان
متغیرهای روانشناختی تفاوت معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،اندازة اثر در بین مطالعات مورد بررسی و
تفــاوت معنــادار وجــود دارد؛ بــه عبــارت دیگــر ،انــدازة اثــر در بیــن مطالعــات مورد بررســی و متغیرهــا ناهمگن
میانجی میشود.
مداخله
توسط
ـط اثر
اندازة
گریشــود.
ـی م
متغیرهایـر میانجـ
ـای مداخلهگـ
متغیرهـ
استــرو توسـ
ناهمگنـدازة اث
متغیرهااســت و انـ
شدت اثر
حسب
متغیرهابربر
شمارة:4:توزیع
شمارة 4
جدول
شدت اثر
حسب
توزیع متغیرها
جدول
درصد و فراوانی

مقدارمعیارd

درصد

تعداد
متغیر

دامنه شدت تأثیر
کم ()r<0/03

0/20

11

73

متوسط ()0/03<r<0/05

0/5

2

13/5

زیاد ()r>0/05

0/8

2

13/5

 73درصد
73،11
تعدادـداد،11
روان
شویدشـدر
مشهـ می
مشاهد
جدولجـ باال
همچنان
شناسیــی تعـ
روانشناس
رویکردــرد
متغیرهایــای رویک
بینبیــن متغیره
ـود در
ـاهده م
ـدول بــاال
کهـاندرکــه در
همچنـ

13/5درصد
ـداد
متوسـوـط بـ
ـد شــدت
13/5درصــد،
13ـداد ،2
ـر ک2ـ،ـم5و /تعـ
ـدازة اثـ
دارای
دارای درصـ
شدت اثر
،213درصد از
ـوده و،2تعـ/5
تعداد
اثروده
متوسط ب
واجـاثر
شدت
درصد ،واجد
تعداد
کمانـو
اندازةـداثر
از شــدت اثــر زیــاد برخــوردار بودهانــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،بــا مقایســه و مشــاهده جــدول ،میتــوان گفــت کــه
زیاد برخوردار بودهاند؛ به عبارت دیگر ،با مقایسه و مشاهده جدول ،میتوان گفت که عمدة مقدار تأثیر و ارتباط
عمــدة مقــدار تأثیــر و ارتبــاط بــا متغیــر اصلــی تحقیــق؛ یعنــی خودکشــی انــدازه و شــدت کــم بوده اســت.
با متغیر اصلی تحقیق؛ یعنی خودکشی اندازه و شدت کم بوده است.
شناختی
شناختی و
جامعه
رویکردهای
حسبشدت
متغیرهابربرحسب
توزیعمتغیرها
مقایسةةتوزیع
شناختی
رواونروان
شناختی
جامعه
رویکردهای
بینبین
اثر اثر
شدت
 ::5مقایس
شمارة 5
جدولشمارة
جدول

تعداد متغیر

درصد

مقدارمعیارd

تعداد متغیر

درصد و فراوانی

درصد و فراوانی
مقدار

درصد

رویکرد جامعهشناختی

رویکرد روانشناختی

معیارd
دامنة شدت تأثیر

دامنة شدت تأثیر
کم ()r <0/03

0/20

10

62/5

کم ()r<0/03

0/20

11

73

متوسط

0/5

4

25

متوسط

0/5

2

13/5

()0/03<r<0/05
زیاد ()r>/05

()0/03<r<0/05
0/8

2

12/5

15

زیاد ()r>/05

0/8

2

13/5

با عنایت به جدول باال و مقایسة شدت تأثیر متغیرها میتوان گفت که متغیرهای جامعهشناختی تأثیرگذاری

بــا عنایــت بــه جــدول بــاال و مقایســة شــدت تأثیــر متغیرهــا میتــوان گفــت کــه متغیرهــای جامعهشــناختی
باالتری نسبت به متغیرهای روانشناختی بر متغیر خودکشی داشتهاند ( 62/5درصد جامعهشناختی و  73درصد

روانشناختی) .در تأثیرگذاری حد متوسط نیز متغیرهای جامعهشناختی ،از وزن دو برابری برخوردار بودهاند و
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در دامنة شدت اثر زیاد ،تفاوت چندانی با هم به نمایش نگذاشتهاند .دادههای باال ،ادعایی را که قبالً گفته شد؛
مبنی بر این که خودکشی مسئلهای اجتماعیست و برای مطالعة آن رویکردهای جامعهشناختی از کفایت تبیین

فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایالم .....
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تأثیرگــذاری باالتــری نســبت بــه متغیرهــای روانشــناختی بــر متغیــر خودکشــی داشــتهاند ( 62/5درصــد
جامعهشــناختی و  73درصــد روانشــناختی) .در تأثیرگــذاری حــد متوســط نیــز متغیرهــای جامعهشــناختی،
از وزن دو برابــری برخــوردار بودهانــد و در دامنــة شــدت اثــر زیــاد ،تفــاوت چندانــی بــا هــم بــه نمایــش
نگذاشــتهاند .دادههــای بــاال ،ادعایــی را کــه قبــ ً
ا گفتــه شــد؛ مبنــی بــر ایــن کــه خودکشــی مســئلهای
اجتماعیســت و بــرای مطالعــة آن رویکردهــای جامعهشــناختی از کفایــت تبییــن نظــری و تــوان کارایــی
بیشــتری برخوردارنــد را تأییــد میکنــد.
نمودار شمارة :3نمودارگرافیکی فونل برای مطالعات مربوط به رویکرد روانشناختی
نمــودار گرافیکــی فونــل زیــر از عــدم تــورش انتشــار مطالعــات ،حکایــت میکنــد .بــه صورتــی کــه بــه
اســتثنای دو مــورد کــه در خــارج از دامنــه و محــدوده نمــودار قــرار دارنــد ،بقیــه در محــدودة دو خــط کــه در
نهایــت ،وضعیــت تقــارن را رقــم میزننــد ،قــرار گرفتهانــد.
.
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 .9بحث و استنتاج جوانب فراتحلیل

 .9بحث و استنتاج جوانب فراتحلیل
فراتحلیل مربوط به مقاالت و پژوهشهای انجام گرفته راجع به خودکشی و اقدام به خودکشی ،به دو دستة
همچونـه خودکشــی ،بــه
عواملیاقــدام بـ
خودکشــی و
فراتحلیــل مربــوط بــه مقــاالت و پژوهشهــای انجــام گرفتــه راجــع بــه
جامعهشناختی و روانشناختی تقسیم شدند و مورد توجه قرار گرفتند؛ دستة اول به متغیرها و
عواملاول بــه متغیرهــا و
ـد؛بهدســتة
دو دســتة جامعهشــناختی و روانشــناختی تقســیم شــدند و مــورد توجــه قــرار گرفتنـ
ساختارها ،هنجارها و  ...میپردازند که از سطح جامعه و تغییر و تحوالت آن ناشی میشود .دسته دوم
فردیــوالت آن ناشــی
کنشیو تح
خودکشیوراتغییــر
ـطحو جامعــه
عواملــی همچــون ســاختارها ،هنجارهــا و  ...میپردازنــد کــه از سـ
فردی و شخصی خردی می پردازند که به ویژگی و مشخصات شخصی بر میگردد
میدانند که منبعث از تحوالت درونی و روحی فرد میباشد .خودکشی ،از یک سو ،به عنوان یک آسیب و
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مسئلة اجتماعی ،از بسیاری پدیدههای اجتماعی زنجیروار تأثیر پذیرفته و بر بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز
تأثیر گذاشته است و دامنة برخی از آنها را میگستراند؛ از سوی دیگر ،همچون سایر پدیدههای اجتماعی،
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میشــود .دســته دوم بــه عوامــل فــردی و شــخصی خــردی مــی پردازنــد کــه بــه ویژگــی و مشــخصات
شــخصی بــر میگــردد و خودکشــی را کنشــی فــردی میداننــد کــه منبعــث از تحــوالت درونــی و روحــی
فــرد میباشــد .خودکشــی ،از یــک ســو ،بــه عنــوان یــک آســیب و مســئلة اجتماعــی ،از بســیاری پدیدههــای
اجتماعــی زنجیــروار تأثیــر پذیرفتــه و بــر بســیاری از آســیبهای اجتماعــی نیــز تأثیــر گذاشــته اســت و دامنــة
برخــی از آنهــا را میگســتراند؛ از ســوی دیگــر ،همچــون ســایر پدیدههــای اجتماعــی ،پیچیــده ،چنــد بعــدی و
برآینــد تعامــل عوامــل گوناگونیســت کــه مطالعة آن متضمــن به کارگیــری رویکردهــای نظــری و روشهای
تجربــی متنوعــی اســت .در ادامــه بــه معرفــی جوانــب و نتایــج فراتحلیــل مطالعــات پرداختــه میشــود.

 .1-9تعاریف ،چارچوب نظری و سنجش خودکشی
در خصــوص تعاریــف مربــوط بــه خودکشــی یــا اقــدام بــه خودکشــی از تعاریــف افــرادی ماننــد :دورکیــم،
هالبواکــس ،الور ،ژیــرارد ،فرویــد ،کاپــان ،زاکرکیــس ،کارل منینگــر ،دماريــس ،هنــري و شــورت و كاوان
اســتفاده شــده اســت .چارچــوب نظــری مــورد اســتفاده نیــز نظریــات بیهنجــاری و انســجام اجتماعــی و انــواع
خودکشــی دورکیــم ،بــی ســازمانی اجتماعــی کاوان ،معانــی داگالس ،هویــت و توســعة اقتصــادی ژیــرارد،
سلســله مراتــب پایگاهــی هنــری وشــورت ،خــأ اجتماعــی هالبواکــس ،انســجام پایگاهــی گیبــس ،روانــکاوی
فرویــد ،دیــدگاه رفتــاری وایزشــار و نظریــة محرومیــت منینگــر بــوده اســت .از تعاریــف و چارچوبهــای
نظــری صاحبنظــران ،بیشــترین اســتفاده ،مربــوط بــه امیــل دورکیــم بــوده اســت .در پژوهشهــای انجام شــده،
ســنجش نــرخ خودکشــی از طریــق آمارهــا و بــه شــکل پسرویــدادی بــوده کــه عمدتـاً بــدون لحــاظ نســبت
کلــی در مقیــاس اســتانی بــوده اســت؛ البتــه بــا توجــه بــه ماهیــت مســئلة مــورد تحقیــق ،شــکل پسرویــدادی تا
حــدودی قابــل قبــول میباشــد .در نقــد چشـمانداز نظــري مطالعــات بررســي شــده ،اشــاره بــه انســجام درونــي
چارچوبهــای نظــری آنهــا ضــروری اســت .عمــدة نظريههــاي موجــود دربــاره موضــوع را  -فــارغ از تمايزات
و حتــي تناقضــات مربــوط بــه ســطح تحليــل  -رويكرد نظــري و منطق رشــتهاي آنها اختيــار کــرد و مجموعهاي
از نظریههــاي مختلــف را بــدون ارائــة توضیحــی دربــارة نحــوة ســازگار ســاختن ايــن نظریــه بــه کار بردهانــد؛
بــرای مثــال ،مطالعــات باباخانــی ( ،)1383موســی نــژاد( )1389و ایــار ( 1391و  )1389را میتــوان ذکــر کــرد .در
حقیقــت ،بعضــی از محققــان بــا ادعــای اتخــاذ رویکــرد تلفیقــی جهــت تبییــن نســبتاً جامــع و کامل ،بــه تجمیع
نظریههــا و متغییرهــا پرداختهانــد و هیچگونــه تأملــی در همآهنــگ کــردن ،ســازگار کــردن و ارتبــاط آنهــا
بــا قســمت نتیجهگیــری تحقیــق نکردهانــد .نقــد مهــم دیگــر در اســتفاده از نظریــة دورکیــم کــه هیــچ یــک
از محققــان بــه آن التفــات نداشــته و تنهــا تکــرار کردهانــد ،ایــن اســت کــه اخیــرا ً برخــی دانشــمندان مدعــی
شــدهاند ،دورکیــم در کتــاب خودکشــی کــه تحقیقــی کالســیک در حــوزة روش تطبیقــی ک ّمــی ،محســوب
میشــود ،دچــار مغالطــة محیطــی شــده اســت (ســلوین1958 ،؛ شــوارتز1994 ،؛ بینبریــج1966 ،؛ وانپوپــل و
دی1996 ،؛ اســتارک و فریدمــن 2004 ،بــه نقــل از شــوچ)15 :1996 ،؛ یعنــی نتیجهگیــری دربــارة رفتارهــای
فــردی از طریــق دادههــای جمعــی یــا محیطــی .ایــن وضعیــت نیــز بــه کــرات در مطالعــات یافــت میشــود.
دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394

130

فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایالم .....

 .2-9جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات و دادهها
بیشــتر اطالعــات ( 83درصــد) از مطالعــات جمـعآوری شــده مربــوط بــه ســالهای  85تــا  92بــه دســت آمــده
اســت کــه عمدتـاً( 40/5درصد) بــا اســتفاده از روشهای نمونهگیری و سرشــماری و روش تحقیق گذشــتهنگر
انجــام شــدهاند .در بیشــتر مطالعــات جامعهشناســی از پرسـشنامة محققــق ســاخته و در مطالعــات روانشناســی
از پرسـشنامه و آزمونهــای مختلــف اســتاندارد شــده همچــون :افســردگی بــک  ،BBS1مهــارت مقابلـهای
بلینگــر و مــوس ،ســامت عمومــی  ،GHQآزمــون میلــون  ،MCM3ســبکهای دلبســتگی  ،AAQدالیل
زندگــی  RFL-Aو پرس ـشنامة شــخصیتی آیزنــک اســتفاده کــرده بودنــد .هیــچ یــک از یافتههــای ایــن
تحقیقــات در مــورد خودکشــی بــا رویکــرد کیفــی یــا بــا ورود محقــق بــه محیــط و مطالعــة همــه جانبــة محیط،
انجــام نگرفتــه اســت .در ایــن بیــن ،تعــداد زیــادی از پژوهشهــا ( 52درصــد) بــا اســتفاده از روشهــای کمــی
ماننــد نرمافــزار  spssتجزیــه و تحلیــل شــده بــود .انتقــاد دیگــر کــه آن وارد اســت ایــن اســت کــه ظاهــرا ً
مهمتریــن مــاک بــرای انتخــاب نمونــه  -بــه جــز در مــواردی انگشتشــمار -دسترســی آســان و هزینــه و زمان
کــم انجــام مرحلــة جمـعآوری دادههــا بــوده اســت.
 .3-9روند خودکشی در استان ایالم
در مطالعــات مذکــور ،نشــان داده شــده کــه اصــاح نگــرش بــه خودکشــی نســبت بــه اقــدام بــه خودکشــی در
ســالهای اخیــر رونــد افزایشــی و گســتردهتری داشــته اســت .بــا رونــد گســترش تحــوالت اجتماعــی جدیــد،
فرســایش اعتمــاد و ســرمایة اجتماعــی ســنتی و بــا کاهش همبســتگی اجتماعی و اختــال در کارکــرد حمایتی
(حمایــت اجتماعــی) ،وجــود و حضــور فرهنــگ مردســاالر و ناهمخوانــی بــا تحــوالت حــال حاضــر و تغییــر
ســاختار خانــواده از گســترده بــه حالــت هســتهای ،شــاهد تقویــت فضــای ناامــن ،افــکار خودکشــانه و اقــدام بــه
خودکشــی میباشــیم؛ همچنیــن توزیــع نامتعــادل منابــع اقتصــادی و ثــروت در کشــور ،میــزان برخــورداری از
منابــع و بــه تبــع آن نــرخ بــاالی بیــکاری و فقــر در اســتان ،ممکــن اســت موجبــات افزایــش نــرخ خودکشــی را
فراهــم کنــد .میــزان بــروز خودکشــی در اســتان ایــام ،نوســان داشــته؛ چنانچــه طــی ســالهای  69تــا  85بــا یک
رونــد صعــودی میــزان بــروز خودکشــی از  2 /1نفــر در هــر  100هــزار نفر در ســال  69به حــدود  69نفــر در 100
هــزار نفــر در ســال  85رســیده اســت و ایــن وضعیــت در حــال حاضــر بــه  26نفــر رســیده اســت؛ امــا هنــوز ایــن
نــرخ بســیار باالســت .رونــد موضوعــی مطالعــات هــم نشــان میدهــد کــه با گذشــت زمــان ،محــور موضوعات
از پزشــکی بــه روانشناســی و جامعهشــناختی در حــال تغییــر بــوده اســت.
 .4-9عوامل تأثیرگذار بر خودکشی
در پژوهشهــای انجــام شــده دربــارة عوامــل مؤثــر بــر خودکشــی ،برخــی دالیــل جامعهشــناختی ،اقتصــادی
و روانشــناختی بیــان شــده بــود .عواملــی ماننــد :اختالفــات خانوادگــي ،حمایــت اجتماعــی ،امنیــت اجتماعی،
ســرمایة اجتماعــی و جنــگ ،بهعنــوان دالیــل اجتماعــی و مــواری چــون :وضعیــت اشــتغال ،توزیــع نامناســب
درآمــد و توســعة اقتصــادی خانوادههــا نیــز بهعنــوان عوامــل اقتصــادی و متغیرهایــی ماننــد :جنســیت ،ســن،
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احســاس آنومــی ،اختــال شــخصیتی ،افســردگی ،رضایتمنــدی زناشــویی ،نامیــدی ،ســامت روانــی ،بهعنــوان
عوامــل روانشــناختی مطــرح شــده بودنــد .جــداول شــماره  2 ،1و  5نقــش عوامــل جامعهشــناختی و اقتصــادی
را در شــکلگیری خودکشــی مهمتــر از عوامــل روانشــناختی نشــان میدهنــد .در نقــد مطالعــات انجامشــده
میتــوان گفــت کــه در بســیاری از ایــن پژوهشهــا ،بیــن تعــداد فرضیههــا ،پرس ـشهای تحقیــق و متغیرهــا
تناســب منطقــی وجــود نــدارد .فرضیههــا از تنــوع بســیار باالیــی برخوردارنــد که در بخــش انتخــاب چارچوب
نظــری ،محققــان را بــه انتخابهــای معمــوالً متناقــض واداشــته کــه بــه شــدت اعتبــار تحقیــق را کاهــش
داده اســت .در تعــدادی از مطالعــات بــه ارائــة راهکارهــای کلگرایانــه و اتوپیایــی پرداختــه وهیــچ تأملــی در
راهحلهــای انضمامــی نکردهانــد.
 .5-9نتایج تحقیقات
نتایــج تحقیقــات مربــوط بــه خودکشــی در اســتان ایــام ،بســیار متنــوع بــود .در برخــی از مطالعــات بــر توجــه
حــوزة جامعهشــناختی و فرهنگــی تأکیــد شــده بــود؛ بــرای مثــال ،گفتــه شــده اســت کــه از یــک ســو ،جامعــة
ســنتی و وجــود فرهنــگ پدرســاالر و نــگاه ســنتی بــه نقــش زنــان در اثــر وجــود ســبکهای متفــاوت در تربیت
دختــر و پســر (شــکاف جنســیتی) و بهکارگیــری خشــونت و تنبیــه روانــی در مــورد دختــران و زنــان و بــه طــور
کلــی ،وجــود و حضــور فرایندهــای مدرنیزاســون از ســوی دیگــر ،بــه نابســامانی ،ناســازگاری و تناقضهــای
متعــدد پایگاهــی انجامیــده اســت .فرایندهایــی کــه بــه فرســایش و کاهــش ســرمایة اجتماعــی و حمایــت
اجتماعــی شــکل ســنتی انجامیده اســت؛ یعنــی فرایندهایــی که عمدتـاً در بطن جامعــة مدنی صــورت میگیرد.
عوامــل مالــی و اقتصــادی از جملــه موضوعاتیســت کــه در پژوهشهــای مذکــور بــر آن تأکیــد شــده اســت.
در برخــی از پژوهشهــا نشــن داده شــده کــه توســعهنیافتگی اســتان ،میــزان بیــکاری و پایــگاه اقتصــادی -
اجتماعــی خانوادههــا ،نقــش زیــادی در افزایــش نــرخ خودکشــی و نگــرش اقــدام بــه خودکشــی ایفــا میکنــد؛
بــرای مثــال ،بســیاری از کســانی کــه اقــدام بــه خودکشــی میکننــد ،از پایــگاه اقتصــادی  -اجتماعــی پایینتــری
برخــوردار هســتند؛ بديــن معنــي ،زمانــي كــه فــرد شــغل مناســب و تحصيــات بااليــي داشــته باشــد ،از درآمــد
بااليــي نيــز برخــوردار خواهــد بــود .در چنين شــرايطي ،فرد احســاس پيوســتگي بيشــتري بــا جامعة خود داشــته
و از وضعيــت و پايــگاه خــود رضايــت خاطــر خواهــد داشــت؛ بــه عنــوان مثــال :در یــک مطالعــه 81/5 ،درصــد
پاســخگوياني كــه اقــدام بــه خودكشــي نمــوده ،از طبقــات پایيــن بودهانــد و 87/5درصــد كســاني كــه داراي
پايــگاه اقتصــادي اجتماعــي بااليــي بودهانــد ،تمايلــي بــه خودكشــي نداشــتهاند (باباخانــی )16 :1389 ،و در
مطالعــة دیگــر میــزان همبســتگی در حــدود  0/92درصــد بــوده اســت (بخارایــی و دیگــران.)10 :1392 ،
 .10نتیجهگیری کلی تحقیق
نگاهــی کلــی بــه مطالعــات انجامشــده در زمینــة خودکشــی ،بــرای کاهــش نــرخ و نیــز جلوگیــری از
موازیکاریهــا ،مهــم و ضــروری اســت .بــا توجــه بــه تحليــل پيشــينة نظــري و تجربــي ايــن مطالعــه ،ميتــوان
ادعــا كــرد کــه بــراي مطالعــة موضوعــی ماننــد خودکشــی ،نظريههــاي جامعهشناســي در مقايســه بــا ســاير
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حوزههــاي علمــي ،كارآيــي بيشــتري دارنــد .ايــن نكتــه بــه دليــل فراوانــي مطالعــات جامعهشناســانه در موضوع
خودکشــی نیســت؛ زيــرا ميتــوان مطالعــات روانشــناختي بســياري در ايــن حــوزه پيــدا كــرد؛ اســاس ايــن
ادعــا از آنجاســت كــه خودکشــی امــري كامـ ً
ا اجتماعــي و فروكاســتن آن بــه ســطح فــردی منطقــی نیســت.
درســت اســت کــه خودکشــی بــه عنــوان یــک مســئلة اجتماعــی ،نمــودی فــردی دارد و بــه صــورت انحرافــی
فــردی مشــاهده میشــود؛ امــا آنچــه مســئلة اجتماعــی خوانــده میشــود ،ریشــه در ســاخت اجتماعــی دارد و
بــا تغییــر در عناصــر ســاختاری ،کاهــش مییابــد .نکتــه بســیار مهــم در تحقیــق حاضــر کــه بایــد بــر آن تأکیــد
کــرد ،ســهم بســیار انــدک مطالعاتــی اســت کــه بــا اســتفاده از رویکردهــای مشــارکتی -کیفــی و همدالنــه -
بــه مطالعــه و بررســی خودکشــی در جامعــه پرداختهانــد .در بیشــتر مطالعــات مذکــور ،محققــان بــدون اســتفاده
از روشهــای مســتقیم و مراجعــه بــه جامعــه؛ صرف ـاً بــا تکیــه بــر دادههــای دســته دوم ،خودکشــی را بررســی
کردهانــد .بــر اســاس ایــن پژوهــش ،دربــارة مطالعــه خودکشــی ،مجموعــة معیــاری از روش یــا نظریــه وجــود
نــدارد؛ بــه عبارتــی دیگــر ،یــک اجتمــاع علمــی از محققــان کــه دارای کنــش متقابــل مکــرر بــا باورهــا و
ارزشهــای مشــترک و دارای مناســبات اجتماعــی آمیختــه بــه پیونــد متقابــل و اجمــاع معرفتــی باشــند ،شــکل
نگرفتــه اســت .در فقــدان چنیــن وضعیتــی ،فعالیتهــای علمــی ،انســجام خــود را از دســت داده و مانــع پیشــبرد
کار پژوهشــگران و اثربخشــی پژوهشهــا گشــته اســت؛ یعنــی تحقیقــات آنهــا متأثــر از فردگرایــی و اتمیســم
پژوهشــی ،حالــت گفتههــای شــخصی بــه خــود گرفتــه و اغلــب محققــان بــه هیــچ طــرح یــا روش تحقیقــی،
پایبنــد نبودهانــد و هــر کــس از ظــن خویــش بــه مطالعــة مســئله پرداختــه اســت .عمــدة پژوهشهــا بــر اســاس
مبانــی و چارچوبهــای نظــری جامــع ،طراحــی نشــدهاند .طرحهــای تحقیقاتــی ،ممکــن اســت مشــتریمحور
باشــند و بــر اســاس تقاضاهــای اجتماعــی  -اقتصــادی تعریــف شــوند؛ ولــی در هــر صــورت «بایــد بــا الگوهــای
معرفتــی و فرایندهــای آموزشــی و پژوهشــی نیز مرتبــط باشــند» (قانعــی راد)50 :1385،؛ به عبــارت دیگر ،اغلب
محققــان نــه خــود را ملــزم بــه رعایــت طــرح تحقیقاتــی خاصــی میکننــد و نــه دســت بــه نقــادی کارهــای
یکدیگــر میزننــد .در بیــن مطالعــات مربــوط بــه خودکشــی ،دیــده شــده اســت کــه محققــی در یــک تحقیــق
از طــرح تحقیقاتــی الــف و در تحقیقــی دیگــر از طــرح تحقیقاتــی ب اســتفاده کــرده اســت« .امری کــه اگر در
اجتماعــی علمــی کــه از قواعــد پیشــرفت علــم آگاه اســت رخ دهــد احتمــاال متهــم خواهــد شــد که بــه بیماری
اســکیزوفرنی دچــار شــده اســت»(همان .)14 :بــه لحــاظ روششناســی یکــی از چالشهــای بــزرگ و مهــم
در تحقیقــات اجتماعــی بــه طــور کلــی و موضــوع تحقیــق حاضــر؛ یعنــی خودکشــی در اســتان ایــام بــه طــور
ویــژه ،مغالطــة محیطــی و فردگرایانــه اســت؛ یعنــی چگونگــی پــل زدن بــر شــکاف میــان ســطوح تحلیــل خرد
و کالن .مغالطــة محیطــی؛ نتیجهگیــری دربــارة رفتارهــای فــردی از طریــق دادههــای جمعــی یــا محیطی اســت.
در مقابــل ،مغالطــة فردگــرا هنگامــی پیــش میآیــد کــه نتایــج بــه دســت آمــده از؛ تحلیــل دادههــای ســطح
فــردی ،بــرای اســتنباط پدیدههــای جمعــی اســتفاده میشــود (لندمــن 2000 ،؛ سلیگســن2002 ،کلمــن 1978 ،؛
جفرســون .) 2011 ،انتقــال از یــک ســطح تحلیــل بــه ســطحی دیگــر میتواند تأثیــرات مخربــی بر ارتبــاط میان
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متغیرهــا بگــذارد؛ شــاید یکــی از دالیــل عمــدة آن ،ایــن باشــد کــه بــا تجمیــع یــا گروهبنــدی دادههــای فــردی
و تبدیــل آنهــا بــه دادههــای جمعــی یــا محیطــی در ســطح کالن ،متغییرهــای برهمزننــدة مختلفــی ،وارد تحلیل
میشــوند کــه در ایــن صــورت ،همبســتگی ســطح محیطــی یــا کالن را دچار تــورش زیــادی خواهد کــرد .این
مشــکل را مغالطــة محیطــی بــه معنای مغالطـهای منطقــی در اســتنباط یــا اســتنتاج از دادههای گروهــی یا جمعی
بــرای رفتارهــای فــردی نامیدهانــد.
دومیــن منبــع ،مغالطههــای محیطــی و فردگراســت؛ بــه ایــن معنــا کــه برخــی محققیــن تطبیقی ممکن اســت
مجبــور شــوند دادههــای حاصــل از یــک ســطح را بــرای بررســی ســؤال تحقیق در ســطح دیگــر بــه کار گیرند؛
بهویــژه ایــن مغلطــه در دادههــای ثانویــه بیشــتر اتفــاق میافتــد؛ بــه طــور کلــی ،مغالطههــای محیطــی و فردگــرا
از پرشـهای نامناســب در میــان ســطوح کالن و خُ ــرد بــه وجــود میآینــد و هنگامــی روی میدهنــد که اســتنباط
یــا اســتنتاج در یــک ســطح تحلیــل بــر اســاس دادههــای مربــوط به ســطح دیگر انجــام پذیــرد .عمــدة تحقیقات
مربــوط بــه خودکشــی از ایــن مغالطههــا برخــوردار هســتند؛ بــه طــوری کــه از دادههــای جمعــی بــرای آزمــون
فرضیـهای در ســطح فــردی اســتفاده شــده یــا اینکــه فرضیــة اصلــی تحقیــق در ســطح خــرد قــرار داشــته؛ ولــی
آزمــون و اخــذ نتایــج آن بــا دادههــای جمعــی ســطح کالن انجــام یافتــه اســت؛ .بنابرایــن چیــزی جــز مغالطــة
محیطــی نیســت .در پرتــو چنیــن وضعیتــی اســت کــه در نزدیــک بــه دو دهــه بــا انجــام انــواع تحقیقــات در
رشــتههای گوناگــون ،مقــاالت و برگــزاری انــواع همایشهــای ملــی ،منطقـهای ،اســتانی و ســمینارها راجــع بــه
خودکشــی توســط نهادهــای متفــاوت ،نــه نــرخ آن در راســتای کاهــش ،چنــدان تفــاوت کــرده و نــه کاربســت
عملــی اتخاذ شــده اســت.
منابع و مآخذ
الف) فارسي

 آذریــان ،زهــرا و زینــب مرتضویتبــار؛ (« ،)1389عوامــل مؤثــر بــر اقــدام بــه خودکشــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ســالهای ،»1388-1380مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی خودکشــی؛ علــل ،پیامدهــا و راهکارهــا ،تهــران :جامعهشناســان.
 ایــار ،علــی؛ (« ،)1389بررســی عوامــل مؤثــر بــر خودکشــی در شهرســتان دره شــهر» ،مجموعــه مقــاالت همایــش ملــی خودکشــی؛علل،پیامدهــا و راهکارهــا ،تهــران :جامعهشناســان.
 ـــــــــــ؛ ( ،)1391بررســي رابطــة احســاس امنيــت اجتماعــي و اقــدام بــه خودكشــي (مــورد تجربي :شهرســتان دره شــهر) ،به ســفارش دفترتحقیقــات کاربــردی :فرماندهــی انتظامــی اســتان ایالم .چاپ نشــده.
 باباخانــی ،محمــد؛ (« ،)1389پژوهشــی جامعهشــناختی در زمینــة عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر خودکشــی» ،مجموعــه مقــاالت همایــش ملیخودکشــی؛ علــل ،پیامدهــا و راهکارها ،تهــران :جامعهشناســان.
 بخارایی ،احمد؛ ( ،)1386جامعهشناسی انحرافات اجتماعی در ایران ،تهران :پژواک. بخارایــی ،احمــد ،محمدجــواد زاهــدی و علــی زک ـیزاد؛ ( ،)1392بررســی جامعهشــناختی رابطــة بیــن احســاس امنیــت و نگــرش بــهخودکشــی(پیمایش در بیــن دانشآمــوزان دبیرســتانی شــهر ایــام) ،پایاننامــة دانشــگاه پیامنــور ،چــاپ نشــده.
 دالور ،علی؛ ( ،)1384مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ،چ چهارم ،تهران :رشد. دورکیم ،امیل؛ ( ،)1378خودکشی ،ترجمة نادر ساالرزاده ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی. سروستانی ،صدیق؛ ( ،)1387آسیبشناسی اجتماعی ،چ چهارم ،تهران :سمت. طالــب ،مهــدی ،صدیقــه پیــری و ســمیه محمــدی؛ (« ،)1389فراتحلیلــی بــر مطالعــات فقــر در جامعــة روســتایی ایــران» ،مجلــه توســعهدوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394
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. پاییــز و زمســتان، دورة دوم، ش دوم،روســتایی
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،27  شــماره، نامــه علــوم اجتماعی دانشــگاه تهــران،» «وضعیــت اجتمــاع علمــی در رشــته علــوم اجتماعــی،)1385(  محمدامیــن؛، قانعــی راد.بهار
. جامعهشناسان: تهران،CMA2  راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرمافزار،)1393(  وجهاهلل و همکاران؛، قربانی دفتــر: تهــران، ترجمــه محمدعلــی وحمیــد رفیعــی، پژوهــش ترکیبــی؛ راههــای بررســی متــون بــرای پژوهــش،)1379(  ام؛، ه، کوپــر.پژوهشهــای فرهنگــی
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