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فراتحلیل عوامل اقتصادی  -اجتماعي مرتبط با خودكشي
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چکیده
هـدف از مقالـۀ حاضـر بررسـي فراتحليل عوامل اقتصـادی  -اجتماعي مرتبط با خودكشـي و به
صـورت خـاص ،مقایسـۀ وضعیـت اسـتان ایالم با کشـور اسـت .پـس از بررسـي پژوهشهای
انجامشـده دربـارۀ خودکشـي کـه در سـايتهاي اينترنتـي اطالعـات علمـي جهاد دانشـگاهي،
مجلات تخصصـي نورمگـز و ایرانـداک منتشـر شـدهاند؛ تعـداد  25مقالـه و پایاننامـه از بيـن
پژوهشهایـی کـه بـا توجه به متغيرهـاي تحقيق و صحيح بـودن مراحل مختلـف اجراي تحقيق
مـورد تأییـد بودنـد ،به صـورت تصادفي انتخاب شـد .برای تحلیـل در این پژوهـش از نرمافزار
جامع فراتحلیل « »CMA2اسـتفاده گردید و نتايج فراتحليل نشـان داد که بین سـرمایۀ اجتماعی
(ارتباطـات ،حمایـت ،اعتمـاد ،هنجارهـا و تعهـدات) و اشـتغال بـا خودکشـی ،رابطـۀ منفـی و
معنـاداری وجود دارد .بین مشـکالت اقتصادی (فقـر خانواده ،درآمد پاییـن ،ناتوانی در گذراندن
امـور اقتصـادی) ،مشـکالت خانوادگـی (ناسـازگاری با شـرایط ،بیاعتمـادی خانـواده) ،ضعف
سلامت روان (ناامیـدی ،افسـردگی ،اسـترس) و سـن رابطۀ مثبـت وجود دارد .نتایـج حاصل از
بررسـی مطالعـات ،بخصـوص در مـورد اسـتان ایلام ،نشـان داد که موارد مطرحشـده با شـدت
نسـبت ًا متفـاوت بـا وضعیـت اسـتان ایلام مطابقـت دارد و فاصلـۀ زیـادی با وضعیت کشـوری
ندارد.
حجتاله شریفزادی
2
علی مرادی
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مقدمه
خودکشـی بـه مثابـه پدیدهـای پیچیـده ،چندبعـدی ،کیفـی ،سـیال و زمینهمحـور
از دیربـاز مـورد توجـه فالسـفه ،عالمان دینـی ،روانشناسـان و جامعهشناسـان قرار
گرفتـه اسـت (آذریـان و مرتضـوی تبـار .)51 :1389 ،دورکیـم 2خودکشـی را بـه
مرگهایـی اطلاق میکنـد کـه بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ناشـی از عمـل
مثبـت یـا منفـی فـردی اسـت کـه میدانـد انجـام ایـن عمـل بـه مـرگ وی منجـر
میشـود (شـیرزاد و قرهداغـی .)164 :1386 ،در تمـام کشـورهای جهـان به دسـت
آوردن آمـار دقیـق خودکشـی مشـکل اسـت و بـه دالیل متعـدی ،از جمله مشـکل
در جداسـازی خودکشـی ،قتـل و تصـادف ،معمـوالً آمار رسـمی پایینتـر از میزان
واقعی خودکشـی به نظر میرسـد (طالب و همکاران .)23 :1389 ،سـازمان جهانی
بهداشـت تا سـال  1996هرسـاله تعداد افراد خودکشـیکرده را برای هر سـال 500
هـزار نفـر اعلام نموده اسـت؛ در حالـی که بـرآورد واقعـی  1/2میلیون نفر اسـت
(رای .)2000 ،از ایـن تعـداد  25در صدهـزار نفـر در کشـورهای اسـکاندیناوی،
سـوئیس ،آلمـان ،اسـترالیا ،اروپای شـرقی و ژاپـن و  10در صدهزار نفر در اسـپانیا،
ایتالیـا ،ایرلنـد ،مصر و هلند قـرار دارند (جمشـیدزاده و همـکاران .)329 :1383 ،تا
سـال  2000میـزان خودکشـی در کشـورهای جهـان از یـک در صدهزار نفـر تا 45
در صدهـزار نفـر در نوسـان بـوده اسـت و در سـال  2000حدود  814هـزار نفر در
دنیـا خودکشـی کردهانـد (خورشـیدی .)265 :1383 ،بـر اسـاس گـزارش سـازمان
بهداشـت جهانـی در سـال  ،2015اقـدام بـه خودکشـی در میـان زنـان در سراسـر
جهـان سـیر صعودی داشـته اسـت و در این میان ،ایران رتبۀ سـوم جهـان را دارد و
زنـان ایرانـی در خاورمیانـه رتبـۀ اول را دارند (زارع شـاهآبادی و همـکاران:1396 ،
 )428و آمـار خودکشـی موفـق زنـان افزایش یافته و در حال پیشـی گرفتـن از آمار
خودکشـی مـردان اسـت .خودکشـی در ایـران در سـالهای  1379و  80بـه ترتیب
 6/2و  6/37در صدهزار نفر بوده اسـت (خورشـیدی .)265 :1383 ،در سـال 1380
در ایـران  5/7در صدهـزار نفـر مـرد و  3/1در صدهـزار نفر زن خودکشـی کردهاند
(شـیرزاد و قرهداغـی .)164 :1386 ،بـر اسـاس گـزارش آمـار وزارت بهداشـت در
1

1. Suicide
2. Durkheim
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سـال  1383باالترین و پایینترین میزان خودکشـی در اسـتانهای ایالم و سیسـتان
و بلوچسـتان بـه ترتیـب بـا میـزان  28/6و  0/8در صدهزار نفر بوده اسـت (منتی و
همکاران .)90 :1399 ،در اسـتان ایالم وضعیت خودکشـی ،متفاوت و البته باالتر از
سـایر اسـتانهای کشـور اسـت؛ به نحوی که یکی از سـه اسـتان پرخطر کشـور از
نظـر وضعیت خودکشـی به حسـاب میآید (همتـی و همـکاران .)80 :1383 ،نتایج
مطالعـات متعـدد نشـان میدهد که خودکشـی در ایلام از  2مـورد در صدهزار نفر
در سـال  1368بـه  63در صدهـزار نفـر در سـال  73و بـه  69در صدهـزار نفـر در
سـال  1379رسـیده اسـت (جمشـیدزاده و همـکاران .)331 :1383 ،در سـالهای
 1375تـا  1382نیـز تعـداد  615مـورد خودکشـی در ایلام رخ داده اسـت که 174
نفـر مـرد و  440نفـر آنهـا زن بودهانـد و دامنۀ سـنی آنها 25/6سـال بوده اسـت .در
سـال  421 ،1381مـورد (همتـی و همـکاران )80 :1383 ،و در سـال 400 ،1383
نفـر اقـدام به خودکشـی نمودهانـد (بخارایـی و میرزایـی)116 :1394 ،؛ همچنین بر
اسـاس مطالعۀ انجامشـدۀ در سـال  2017بروز استانداردشـده خودکشـی در اسـتان
ایلام  8/20در صدهـزار نفـر میباشـد کـه میزان بسـیار باالیی محسـوب میشـود
(منتـی و همـکاران .)90 :1399 ،در سـال  1395در اسـتان ایالم  582مـورد اقدام به
خودکشـی در بیمارسـتان شـهید مصطفی خمینی ایالم ثبت شـد .از بین افرادی که
اقـدام بـه خودکشـی کردند 324 ،نفـر ( 55/7درصد) زن و  258نفـر ( 44/3درصد)
مـرد بودنـد کـه نشـان مـیداد اقدام بـه خودکشـی در زنـان بیشـتر از مردان اسـت
(محمـدزاده و همـکاران)337 :1396 ،؛ از ایـن رو ،محقـق در نظـر دارد بـا روش
فراتحلیـل بـه بررسـی شـناخت عوامـل اقتصـادی و اجتماعـی مؤثر بر خودکشـی
بـا تأکیـد بر اسـتان ایلام در مقایسـه با کشـور بپـردازد .دگرگونیهـای اقتصادی -
اجتماعـی در ابعـاد مختلـف جامعـه فرایندی مـداوم اسـت؛ لذا باید نگریسـت این
دگرگونیهـا تـا چـه حـدی در تغییـر نگـرش بـه مسـئلۀ خودکشـی اثرگـذار بوده
است؟
هـدف اصلـی این مطالعه ،شـناخت عوامـل اجتماعی -اقتصادی مؤثر بر خودکشـی
اسـت .اهـداف جزئی نیز به شـرح زیر سـت:
1 .1تعییـن رابطـۀ بیـن میـزان سـرمایۀ اجتماعـی (ارتباطـات ،حمایـت ،اعتمـاد،
هنجارهـا ،تعهـدات) و خودکشـی؛
2 .2تعییـن رابطـۀ بیـن مشـکالت اقتصادی (فقـر خانـواده ،درآمد پاییـن ،ناتوانی
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در گذرانـدن امـور اقتصادی) و خودکشـی؛
 3 .3تعییـن رابطـۀ بیـن میـزان مشـکالت خانوادگـی (ناسـازگاری بـا شـرایط،
بیاعتمـادی خانـواده) و خودکشـی؛
 4 .4تعییـن رابطـۀ بیـن ضعـف سلامت روان (ناامیدی ،افسـردگی ،اسـترس) و
خودکشی؛
5 .5تعییـن رابطـۀ بیـن ویژگیهـای فـردی (سـن ،جنسـیت ،محـل سـکونت،
اشـتغال) و خودکشـی.
ادبیات نظری پژوهش
نظریـۀ دورکیـم :از دیـدگاه دورکیـم افـراد سـالم احسـاس میکننـد کـه جزئـی از
جامعـه هسـتند؛ لـذا یکپارچگی اجتماعی ،احسـاس اشـتراک فرد با دیگرانی اسـت
کـه واقعیـت اجتماعـی او را میسـازند و بـه جامعـۀ خود تعلـق دارنـد .از نطر وی
هماهنگـی اجتماعـی و سلامت اجتماعـی بازتابـی از ارتبـاط افـراد بـا یکدیگر از
طریـق هنجارهاسـت (بنیفاطمـه و همـکاران .)40 :1390 ،اسـتنتاج کلـی دورکیـم
ایـن اسـت کـه :نـرخ خودکشـی اجتماعی هـر جمعیتـی تنها بـا عطف بـه نتایج و
آثـار میـزان تغییرات در درجات انسـجام اجتماعـی و یکپارچگـی گروهی میتواند
تعییـن شـود (سـلطانینژاد و همـکاران.)14 :1391 ،
نظریـۀ هالبواکـس :1وي معتقد بود هرچه از شـهرهاي پرجمعیت به سـوي مناطق
روسـتایی حرکت کنیم ،میزان خودکشـی بـا کاهش یافتن پیشزمینههـاي اجتماعی
کاهـش مییابـد .در سـبک زندگـی شـهري ،ثبـات روش زندگـی و ارتباط افـراد با
یکدیگـر کمتـر میباشـد و زندگی در انزواسـت .هالبواکـس تنها عامـل ایجادکننده
خودکشـی را خلأ اجتماعـی میدانـد کـه فـرد را احاطـه میکنـد (فرنکیسـت و
کترایت.)112 :1998 ،
نظریههـای گیبـس و مارتیـن :2آنـان در یک مطالعـۀ تجربی کوشـیدند بـا تدوین
فرضیاتـی ،مفهـوم تشـکل اجتماعـی دورکیـم را عملیاتی کننـد و با سـاخت واحد
اندازهگیـری و سـنجش معتبـری بـر اسـاس متغیرهـای شـغل و سـن ،کـه ارتبـاط
1. Marlies Halvakes
2. Gibbs And Martin
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معکوسـی را بین نرخ خودکشـی و میزان همبسـتگی نشـان میداد ،کارایی و اعتبار
نظـر دورکیـم را در بـاب ارتبـاط اجتماعـی و نـرخ خودکشـی تأییـد کننـد .نظریـۀ
انسـجام منزلتـی گیبـس و مارتین مبتنی بر نظریۀ خودکشـی دورکیم بر حسـب پنج
اصـل اسـت .ایـن نظریه ،میـزان خودکشـی را تابعی از درجـۀ انسـجام منزلتی یک
جمعیـت میدانـد (علیوردینیـا.)144 :1383 ،
نظریـۀ رابـرت مرتن :1مرتن معتقد اسـت که طبقات و اقشـار محـروم جامعه بیش
از طبقات مرفه ،شـانس احتمال اسـتفاده از وسـایل و راههای غیرمشـروع برای نیل
بـه هدفهـای مـورد نظر را دارند .پس بایسـتی بـه منظور جلوگیری از گسـیختگی
اجتماعـی و ایجـاد همنوایـی و سـازگاری با نظـام اجتماعی و فرهنگـی ،هدفهای
فرهنگی و وسـایل نهادیشـده را برای افراد جامعه مهیا سـاخت (فرجی هرسـینی،
.)36 :1390
2
نظریـۀ کارل منینگـر  :منینگـر سـه شـکل اصلـی از خودکشـی را نشـان میدهـد:
الـف) خودکشـی متعـارف :همـان خودکشـی موفـق اسـت؛ ب) خودکشـی مزمن:
درواقـع همـان خودکشـی ناموفـق اسـت و عمـل فرد خودکشـیکننده خنثی شـده
اسـت؛ ولـی او پـس از ارتـکاب بـه عمـل از لحـاظ روانشـناختی خـود را مـرده
میپنـدارد و ج) خودکشـی اخـص :کـه در آن فـرد عمدتـ ًا بـه ضرب و شـتم خود
میپـردازد و بـا مجـروح سـاختن قسـمتهایی از بـدن خـود آرزوی مـرگ میکند
(شـمس علیـزاده و میرزایـی.)17 :1392 ،
روششناسی
روش پژوهـش در ایـن تحقیق ،فراتحلیل اسـت کـه در آن ،محقق بـه ترکیب نتایج
پژوهشهـای مختلـف و متعـدد و اسـتخراج نتایـج جدید و منسـجم ،با اسـتفاده از
روشهـای هدفمنـد آمـاری میپـردازد .بـرای نـگارش مراحـل فراتحلیـل در ایـن
مطالعـه ،شـش مرحلـه انجام گرفت .1 :تعریـف دقیق موضوع و سـؤال پژوهش؛ .2
جسـتجوی مطالعـات مرتبط با پژوهش؛  .3سـنجش کیفیت مطالعات؛  .4اسـتخراج
نتایـج؛  .5آمادهسـازی اطالعـات برای فراتحلیـل و  .6تجزیـه و تحلیل نتایج.
1. Robert Merton
2. Carl Manning
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جدول شمارۀ ( .)1پیشینۀ تحقیقات انجامشده در ارتباط با پژوهش

نام و نام خانوادگی سال

جمشیدزاده و
همکاران

موضوع

روند خودکشی و
اقدام به خودکشی
1383
در استان ایالم:
 1372تا 1380

مکان

توضیحات

استان
ایالم

نتایـج تحقیق نشـان داد میزان خودکشـی و اقدام به
آن در زنان بیشـتر از مردان بوده و خودکشـی مردان
نیز روندی افزایشـی داشـته اسـت .میزان خودکشی
در روسـتاییان و میـزان اقـدام بـه آن در شهرنشـینان
بیشـتر بوده است.

در ایـن مطالعـه نسـبت زنان بـه مـردان  1/5بود که
حاکی از اقدام گسـتردهتر زنان به خودکشـی اسـت.
بررسی عوامل
پناهنده و دوستدار  1385زمینهساز خودکشی شهررشت باالتربـودن نسـبت مجردان بـه متأهالن اشـارهای به
صنایع
نقـش حفاظتی ازدواج در مقابل خودکشـی دارد.
در شهر رشت
در شـکلگیری خودکشـی ،عوامل بسـیاری از قبیل
سـن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،سـطح درآمد ،سطح
سـواد و  ...تأثیرگذار است.

بررسي روشها و
علل خودکشيهاي
منجر به فوت
ارجاعشده به
شیرزاد و قرهداغی 1386
سازمان پزشکي
قانوني کشور در
شش ماهۀ اول
1383

ایران

بررسی اقدام
به خودکشی
 1376ارجاعشده به مرکز
آموزشی بوعلی
قزوین

استان
قزوین

شیخاالسالمی و
فالحزاده

خودکشـی و عوامل مسـتعدکنندۀ آن در کشـورهای
مختلـف بـه دلیـل وجـود تفاوتهـای اقتصـادی،
فرهنگـی و اجتماعـی متفـاوت اسـت و پیشـگیری
از رفتـار خودکشـی و کنتـرل عوامـل مسـتعدکننده
آن نیـاز بـه برنامهای جامع و چندبخشـی در سـطح
جامعـه دارد و تنها محـدود به مداخله در بخشهای
پزشـکی یا روانپزشـکی نیسـت.

بررسـی یافتههای تحقیق در یافتن پاسـخ پرسشها
نشـان داد کـه سـنین نوجوانـی و جوانـی ،تجـرد و
بررسی وضعیت و
نداشـتن همسـر ،بیسـوادی و کمسـوادی ،بیـکاری
شهرستان
خودکشی
علتهای
و نداشـتن درآمـد مناسـب و فقر اقتصادی ،داشـتن
شهولی و رضاییفر 1391
ایذه
ساله
5
دورۀ
در یک
سـابقۀ بیمـاری جسـمی و روحـی آزاردهنـده از
در شهرستان ایذه
مهمتریـن عواملـی بودنـد که سـبب خودکشـی در
حـوزۀ پژوهـش شـده بودند.
محمدنژاد و
همکاران

فراتحلیلی در زمینۀ
 1389خودکشی و اقدام به
خودکشی
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ایران

در پایگاههـای علمـی اینترنتـی ،تعـداد  70مقالـۀ
چاپشـده بـا نقطـۀ مشـترک موضـوع خودکشـی
شناسـایی شـد و  20مـورد بـه عنـوان نمونـه مورد
اسـتفاده قـرار گرفـت.

فصلنامۀ علمي

حجتاله شریفزادی -علی مرادی

نام و نام خانوادگی سال

موضوع

مکان

بختیارپور و
همکاران

بررسي فراتحليلي
رابطه جنسيت و
1389
وضعيت تأهل با
اقدام به خودکشي

ایران

فدایی

تحلیل مسیر منبع
کنترل ،نشانگان
افسردگی و
 1390پیشرفت تحصیلی
بر افکار خودکشی:
نقش تعدیلکنندگی
جنس

استان
تهران

مقایسۀ افکار
خودکشی و
کیخاونی و همکاران  1390افسردگی در افراد
اقدامکننده به
خودکشی و سالم

استان
ایالم

13

توضیحات
نتایـج فراتحلیل نشـان داد که فراوانی خودکشـی در
زنان بیشـتر از مردان و در افراد مجرد بیشـتر از افراد
متأهل اسـت؛ به عبـارت دیگر گـروه دختران مجرد
باالترین فراوانی خودکشـی را دارند.
یافتههـا حاکـی از ضـرورت توجـه بـه متغیرهـای
منبـع کنترل ،میزان افسـردگی و پیشـرفت تحصیلی
و ارتبـاط آنها با افکار خودکشـی دانشـجویان اسـت.

نتایـج نشـان داد کـه بیـن میـزان افسـردگی در افراد
اقـدام ننـده بـه خودکشـی و افـراد سـالم تفـاوت
معنادار وجود دارد؛ همچنین بین افکار خودکشـی و
میـزان افسـردگی در افراد اقدامکننده به خودکشـی،
رابطـۀ مثبت و معنـادار وجـود دارد.

بـا توجه به  20مطالعۀ واردشـده به تحلیـل ،فراوانی
مشـکالت خانوادگـی بـه عنـوان یکـی از مهمترین
تعیین عوامل مرتبط
علـل خودکشـی ،مشـکالت زناشـویی ،شکسـت
با انگیزۀ اقدام به
نظرزاده و همکاران  1391خودکشی در ایران 16 :استان تحصیلـی و مشـکالت اقتصـادی بـرآورد شـد و
کشور هیچکـدام از متغیرهـا مظنـون بـه ایجـاد ناهمگنـی
مطالعۀ مرور منظم
معنادار نشـدند.
و فراتحلیل

برقی و میرزایی

پیشبینی میزان
افکار خودکشی با
 1396توجه به شیوههای
فرزندپروری در
دانشآموزان

فراتحلیل روند بروز
اقدام به خودکشی
رستمی و همکاران  1391در ایران طی
سالهای -1381
1391

خردهمقیاسهای سـبک مقتدرانه و سبک استبدادی
والدیـن ،از ابعـاد مقیـاس شـیوههای فرزندپـروری،
میـزان افـکار خودکشـی را بـه ترتیـب بـه صورت
شهر شیراز معکوس و مسـتقیم پیشبینـی کردنـد (.)P<0/01

ایران

میـزان بروز اقدام به خودکشـی در کشـور باالسـت.
اقدام به خودکشـی در زنان بیشـتر از مردان اسـت و
در گروه سـنی  24–15سـال شـایعتر میباشد .روند
آن نیز طی دهۀ گذشـته افزایش داشـته اسـت.
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فراتحلیل عوامل اقتصادی  -اجتماعي مرتبط با....

نام و نام خانوادگی سال

موضوع

عوامل اقتصادی
اجتماعی مؤثر بر
اقدام به خودکشی
نصرالهی همکاران 1392
در زنان شهرنشین
کشور طی سالهای
1388-1386
شمس علیزاده و
میرزایی

مکان

ایران

بررسی شیوع افکار
خودکشی و عوامل
استان
 1392مرتبط با آن در
کردستان
دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی کردستان

مرادی نصاری

بررسی سازۀ
فرهنگی خودکشی
 1393در استان ایالم
(بر اساس مدل و
رهیافت الگزندر)

استان
ایالم

قادري و نظري

تحلیلجامعهشناختی
خودکشی در ایران
( 1398بر اساس آمار
سالهای  1389تا
)1393

ایران

قدام به خودکشي
بين زنان آبدانان:
زارع شاهآبادی و
 1396انگيزهها و شرايط،
همکاران
زن در توسعه و
سياست
فراتحلیل مطالعات
بخارایی و میرزایی  1394خودکشی در استان
ایالم

مکیان و لطفی

علل اقتصادی
خودکشی (مطالعۀ
1394
موردی :اقتصاد
ایران)
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توضیحات
نتایـج نشـاندهندۀ رابطۀ مثبت و معنـادار میان بیکاری
زنـان ،نابرابـری درآمـدی ،صنعتیشـدن و نـرخ طالق
و اقـدام بـه خودکشـی در زنان اسـت .نتایـج پژوهش
اگرچـه نشـاندهندۀ رابطـۀ مثبـت میان شهرنشـینی با
اقـدام به خودکشـی در میان زنان اسـت؛ امـا این رابطه
از لحـاظ آماری معنادار نیسـت.

ایـن مطالعـه نشـان داد افـکار خودکشـی در بیـن
دانشـجویان شـیوع باالیـی دارد.

در ایلام خودکشـی ،نماد اعتراض بـه وضع موجود
اسـت و بـر اسـاس ایـن رمزدهـی و نـوع وزندهی
بـدان ،دو روایـت اصلـی راجـع بـه خودکشـی در
ایلام مسـلط گشـته اسـت کـه میتـوان آنهـا را
رهاییبخشـی و تقدیرگرایـی نامید.
یافتههـا نشـان داد هـر انـدازه ،طـي سـالهای مورد
مطالعـه ،نـرخ مشـارکت اقتصـادي افزايـش يافتـه
اسـت ،تعـداد خودکشـیها کاهـش داشـتهاند و
برعکـس ،افزايـش خودکشـي با کاهش مشـارکت
اقتصـادي و افزايـش نرخ بيـکاري همراه بوده اسـت.

زنان مشـارکتکننده ،اقدام به خودکشـی را به منزلۀ
راهـی بـرای ابـراز و رسـیدن بـه خواسـتهها ادراک
شهرستان میکنند که در راسـتای آن سـعی دارند به رفتارهای
آبدانان سـلطهطلبانه ،محدودیتهـا ،تهمتهـا و بدبینیهـا
واکنـش نشـان دهنـد و آن را مدیریت کنند.

استان
ایالم

ایران

در بیشـتر مطالعـات انجامگرفتـه ،محققـان بـدون
اسـتفاده از روشهای مسـتقیم و مراجعه به جامعه و
صرفـ ًا بـا تکیه بر دادههای دسـتۀ دوم ،خودکشـی را
بررسـی کردهاند .دربارۀ مطالعه خودکشـی مجموعه
معیـاری از روش یـا نظریه وجـود ندارد.

نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه میـان نـرخ بیـکاری،
میـزان نابرابـری درآمـدی و صنعتی شـدن بـا اقدام
بـه خودکشـی در کشـور ،رابطـۀ مثبت و معنـاداری
برقـرار میباشـد؛ امـا اثـر رشـد جمعیـت بـر متغیر
اقـدام بـه خودکشـی بیمعنـی بوده اسـت.

فصلنامۀ علمي

حجتاله شریفزادی -علی مرادی

نام و نام خانوادگی سال

موضوع

مکان
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توضیحات

نتایـج ایـن مطالعـه؛ عبارتنـد از .1 :خشـونت
مقایسۀ عوامل مؤثر
خانوادگـی؛  .2القای فرهنگـی (از کودکی با ذهنیت
اجتماعی
فرهنگی-
ایران و گفتـار تهدید بـه خودکشـی در مشـاجرات والدین
در
روانشناختی
ریاضی و نجفیان  1394و
تاجیکستان آشـنا میشـوند)؛  .3روابـط سـرد خانوادگـی و .4
ایران
زنان
خودکشی
ازدواج اجبـاری.
و تاجیکستان
میزان بروز
خودکشی در ایران
طی سالهای -1380
دلیری و همکاران 1395
 1393یک مطالعۀ
مرور سیستماتیک و
فراتحلیل

ایران

عوامل خطر
خودکشی در
سیمبر و همکاران 1396
نوجوانان در جهان:
یک مرور روایتی

ایران

آگاهی

بررسی طریقه
و عوامل مرتبط
 1396با خودکشی در
بین دانشآموزان
شهرستان ایالم

نیکمرام

بررسی تطبیقی
1397
میزان خودکشی

عزیزپور

تجربۀ زیسته اقدام
به خودکشی:
1397
یک مطالعۀ
پدیدارشناسانه

میـزان بـروز خودکشـی در کشـور ایـران  ۸در
صدهزار نفر برآورد شـد .این میـزان در مردان 11/1
و در زنـان  7/4بـه دسـت آمد .یافتهها نشـان داد که
رونـد بروز خودکشـی در کشـور طی دهۀ گذشـته،
سـیری کاهشی داشـته است.
عوامل مرتبط با خودکشـی نوجوانان در سـه دسـته
عوامل دموگرافیـک ،عوامل محیطی و عوامل روانی
طبقهبندی شـدند.

نتایـج نشـان داده اسـت کـه سـرمایۀ اجتماعـی بـه
میـزان  -39/9درصـد ،وضعیـت اقتصادی بـه میزان
 -19/6درصـد و عوامل زمینهای به میزان  20درصد
شهرستان بـر شـیوع خودکشـی دانشآمـوزان ایالمـی اثرگذار
ایالم بـوده و افسـردگی با میـزان تأثیرگـذاری  51درصد،
از بین عوامل خودکشـی نقش مؤثرتـری بر اقدام به
این عمل داشـته اسـت.

شـایع بودن خودکشـی تقدیرگرایانـه در ایران ،مبین
انعطافناپذیـری و طاقتفرسـا بـودن هنجارهـای
 49کشور اجتماعـی  -بهویـژه در اسـتانهای کمتـر صنعتـی
جهان شـده که از انسـجام و انتظـام باالیـی برخوردارند -
میباشـد.

تهران

تحقیق نشـان داد که خودکشـی یک کلیت پیچیده و
چندبعدی اسـت که در یک سـاختار کلـی تنش در
ابعـاد درونفـردی ،بینفردی ،خانوادگـی ،اجتماعی،
فرهنگـی و اقتصـادی را به هـم مرتبط میکند.

جامعـۀ آمـاری پژوهـش حاضـر ،کلیـۀ پژوهشهـای انجامشـده در ایران اسـت
کـه در سـالهای  1383تـا  1397بـا موضـوع مشـابه تحقیـق حاضـر در پایگاههای
اطالع�ات علم�ی جه�اد دانش�گاهی( ( ،)SIDمجلات تخصصـی نورمگـز (�Noor
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فراتحلیل عوامل اقتصادی  -اجتماعي مرتبط با....

 ،)magsبانـک اطالعـات نشـریات کشـور ( )Magiranنمایه شـدهاند .از میان بیش
از  70مطالعۀ پژوهشـی و توصیفی در باب خودکشـی 25 ،سـند پژوهشی ،که دارای
مالکهـای اولیـۀ انجـام فراتحلیـل همچون :ضریب همبسـتگی ،سـطح معنـاداری
و مشـخص بـودن حجـم نمونـه بودنـد ،گزینـش شـد .فهرسـت اطالعاتـی کـه از
مطالعـات مـورد نظر خارج شـده اسـت ،شـاملِ اطالعـات عمومی (نام نویسـنده)،
سـال انتشـار ،جامعـۀ آمـاری ،اطالعـات مربـوط بـه متغیرهـای پژوهـش (ضریب
همبسـتگی و سـطح معنـاداری) ،حجم نمونه و شـیوۀ نمونهگیری اسـت .هریک از
مطالعـات کدبندیشـده ،وارد نرمافـزار  CMAشـد .روش اصلـی فراتحلیـل مبتنی
بـر ترکیـب نتایج اسـت که معمـوالً پـس از تبدیل آمارههـا به شـاخص  rو برآورد
انـدازۀ اثـر ،اسـتفاده میشـود .الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن پژوهـش ،آمارههـای
پژوهشـی بـا اسـتفاده از رویکـرد هانتـر و اشـمیت 1بـه شـاخص  rتبدیـل گردید.
بـرای تفسـیر نتایـج نیز از سیسـتم تفسـیری کوهـن 2بهره گرفته شـد.
جدول شمارۀ ( .)2سنخشناسی روشی مطالعات تجربی
عنوان

مکان

رونــد خودکشــی و اقــدام بــه
 1383خودکشــی در اســتان ایالم 1372 :پرسشنامه کمی
تــا 1380

مقاله/
پایاننامه

مرد

ایالم

مقاله

بررســی عوامــل زمینهســاز
پناهنده و دوستدار
 1385خودکشــی در شــهر رشــت مصاحبه کیفی
صنایع

زن

رشت

مقاله

نام ونام خانوادگی
جمشیدزاده و
همکاران

سال

ابزار

جنسیت
روش
نویسنده

بررســي روشهــا و علــل
خودکش ـيهاي منجــر بــه فــوت
شیرزاد و قرهداغی  1386ارجاعشــده بــه ســازمان پزشــکي پرسشنامه کمی
قانونــي کشــور در شــش ماهــۀ
اول 1383
بررســی اقــدام بــه خودکشــی
شیخاالسالمی و
 1376ارجاعشــده بــه مرکــز آموزشــی پرسشنامه کمی
فالحزاده
بوعلــی قزویــن

مرد

ایران

مقاله

مرد

قزوین

مقاله

1. Hunter&Schmidt
2. Cohen
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مکان

مقاله/
پایاننامه

شهولی ورضاییفر  1391در یک دورۀ  5ساله در شهرستان ایذه پرسشنامه کمی

مرد

ایذه

مقاله

پرسشنامه کمی

مرد

ایران

مقاله

بررسي فراتحليلي رابطه جنسيت و
 1389وضعيت تأهل با اقدام به خودکشي پرسشنامه کمی

زن

ایران

مقاله

نام ونام خانوادگی

سال

عنوان

ابزار

جنسیت
روش
نویسنده

17

بررسی وضعیت و علتهای خودکشی

محمدنژاد
وهمکاران
بختیارپور
وهمکاران
فدایی

فراتحلیلی در زمینۀ خودکشی و
 1389اقدام به خودکشی

تحلیل مسیر منبع کنترل ،نشانگان
افسردگی و پیشرفت تحصیلی بر افکار
پرسشنامه کمی
1390
خودکشی :نقش تعدیلکنندگی جنس

زن

مقایســۀ افــکار خودکشــی و
کیخاونی وهمکاران  1390افســردگی در افــراد اقدامکننــده پرسشنامه کمی
بــه خودکشــی و ســالم

مرد

تعییــن عوامــل مرتبــط بــا انگیــزۀ
نظرزاده وهمکاران  1391اقــدام بــه خودکشــی در ایــران :پرسشنامه کمی
مطالعــۀ مــرور منظــم و متاآنالیــز

مرد

برقی و میرزایی

پیشبینی میزان افکار خودکشی با
توجه به شیوههای فرزندپروری در
پرسشنامه کمی
1396
دانشآموزان

مرد

فراتحلیل روند بروز اقدام به
رستمی و همکاران  1391خودکشی در ایران طی سالهای پرسشنامه کمی
1391-1381

مرد

عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر
بر اقدام به خودکشی در زنان
نصرالهی وهمکاران  1392شهرنشین کشور طی سالهای پرسشنامه کمی
1388-1386

زن

شمس علیزاده و
میرزایی

بررسی شیوع افکار خودکشی و
 1392عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرسشنامه کمی
دانشگاه علوم

زن

مرادی نصاری

بررسی سازۀ فرهنگی خودکشی
 1393در استان ایالم (بر اساس مدل و مصاحبه کیفی
رهیافت الگزندر)

زن

تهران

مقاله

ایالم

مقاله

 16استان
کشور

مقاله

شیراز

ایران

ایران

کردستان

ایالم

پایاننامه

مقاله

مقاله

مقاله

پایاننامه
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عنوان

سال

ابزار

جنسیت
روش
نویسنده

تحلیل جامعهشناختی خودکشی
 1398در ایران (بر اساس آمار سالهای پرسشنامه کمی
 1389تا )1393

مرد

مکان

مقاله/
پایاننامه

ایران

مقاله

قدام به خودکشي بين زنان آبدانان:
انگيزهها و شرايط ،زن در توسعه و مصاحبۀ
زارع شاهآبادی و
کیفی
1396
عمیق
همکاران
سياست

مرد

آبدانان

مقاله

فراتحلیل مطالعات خودکشی در
بخارایی و میرزایی  1394استان ایالم

پرسشنامه کمی

مرد

ایالم

مقاله

علل اقتصادی خودکشی (مطالعۀ
 1394موردی :اقتصاد ایران)

پرسشنامه کمی

مرد

ایران

مقاله

ایران و
تاجیکستان

مقاله

مکیان و لطفی

مقایسۀ عوامل مؤثر فرهنگی-
اجتماعی و روانشناختی در
پرسشنامه کمی
ریاضی و نجفیان 1394
خودکشی زنان ایران و تاجیکستان

مرد

میزان بروز خودکشی در ایران طی
سالهای  1393-1380یک مطالعۀ
پرسشنامه کمی
دلیری وهمکاران  1395مرور سیستماتیک و فراتحلیل

مرد

ایران

مقاله

پرسشنامه کمی

زن

ایران

مقاله

عوامل خطر خودکشی در نوجوانان
سیمبر و همکاران  1396در جهان :یک مرور روایتی

آگاهی

بررسی طریقه و عوامل مرتبط با
خودکشی در بین دانشآموزان مصاحبۀ
کیفی
1396
عمیق
شهرستان ایالم

زن

ایالم

پایاننامه

پرسشنامه کمی

مرد

 49کشور
جهان

پایاننامه

مصاحبۀ
کیفی
عمیق

زن

بررسی تطبیقی میزان خودکشی

نیکمرام

1397

عزیزپور

تجربۀ زیسته اقدام به خودکشی:
 1397یک مطالعه پدیدارشناسانه

تهران

پایاننامه

یافتههای تحقیق
بـه منظـور ارائـۀ یافتههـای تحقیـق ،نتایـج حاصـل از فراتحلیـل انجامشـده بـر
روی روابـط میـان هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل بـا متغیـر وابسـته (خودکشـی)
در جدولهـای زیـر ،ارائـه و نتایـج آزمـون فرضیههـای مرتبـط بـا هـر متغیـر ذکر
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میشـود .اطالعـات ارائهشـده در هـر جـدول بدیـن طریـق اسـت کـه ابتـدا نتایج
حاصـل از فراتحلیـل انجامشـده بـر کل مطالعـات مرتب بـا هر متغیر؛ سـپس نتایج
مربـوط بـه مطالعـات درون طبقـات مرتـب گزارش شـده اسـت .جدول شـمارۀ 3
اطالعـات عمومـی پژوهـش در مـورد خودکشـی را نشـان میدهد .ایـن اطالعات
در مـورد نـوع پژوهـش (مقالـه /پایاننامه) ،سـال اجـرا ،روش انجام مطالعـه و ابزار
گردآوری دادههای پژوهش ،جنسـیت نویسـنده یا نویسـندگان مطالعـه ،مکان انجام
پژوهـش و وضعیـت پژوهشـگر (هیئت علمـی /غیرهیئت علمی) را نشـان میدهد.
جدول شمارۀ ( .)3اطالعات عمومی پژوهش خودکشی
موارد
نوع پژوهش

سال اجرای
پژوهش

روش و
ابزار انجام
پژوهش

درصد
فراوانی

موارد

درصد
فراوانی

جزئیات

فراوانی

مقاله

16

%64

پایاننامه

9

%36

98-97

3

%12

کل ایران

95-96

4

%16

ایالم

6

93-94

4

%16

تهران

2

%8

91-92

5

%20

قزوین

1

%4

89-90

4

%16

ایذه

1

%4

87-88

2

%8

شیراز

1

%4

85-86

2

%8

کردستان

1

%4

83-84

1

%4

رشت

1

%4

3

% 12

کمی -پرسشنامه

20

%80

هیئت علمی

14

% 56

کیفی -مصاحبه

5

%20

غیرهیئت
علمی

11

% 44

جنسیت
نویسنده

مکان انجام
پژوهش

وضعیت
پژوهشگر

جزئیات

فراوانی

مرد

16

% 64

زن

9

% 36

9

% 36
% 24
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فرضیۀ اول :بین سرمایۀ اجتماعی و میزان خودکشی ،رابطه وجود دارد.
از کل مطالعـات موجـود در نمونـه 6 ،مـورد از آنها سـرمایۀ اجتماعـی و مؤلفههای
آن را انتخـاب کـرده و بـه بررسـی رابطـۀ آنهـا بـا خودکشـی پرداختهانـد کـه
نتایـج فراتحلیـل آن در جـدول شـمارۀ  4ارائـه شـده اسـت .فاصلـۀ اطمینـان منفی
گزارششـده از سـوی ایـن تعـداد مطالعـه ( 0/18و  )0/40-و همچنیـن عدد منفی
( Z2ارتباطـات ،حمایـت ،اعتمـاد و تعهـدات) بیانگر وجود ارتباط منفـی و معنادار
بین مؤلفههای سـرمایۀ اجتماعی و خودکشـی اسـت .آزمون تجانس میان مطالعات
بـا مقـدار 173/36ناهمگونـی باالیـی را نشـان میدهـد .نتایـج نشـان میدهـد کـه
وضعیـت اسـتان ایلام در بعـد متغیر سـرمایۀ اجتماعی در راسـتای سـایر مطالعات
انجامشـده در کشـور میباشـد و فاصلـۀ زیـادی بـا وضعیـت کشـوری نـدارد؛ بـه
ایـن معنـا کـه بـا افزایش میـزان ارتباطـات اجتماعـی ،تقویـت اعتماد بیـنِ فردی و
خانوادگـی ،تقویـت هنجارهای اجتماعـی و باالبردن حمایتهای متعـدد از افراد و
خانوادههـا ،شـاهد کاهـش میزان خودکشـی خواهیـم بود.
جدول شمارۀ ( .)4بررسی فرضیۀ اول پژوهش
متغیر

تعداد
مطالعات

میانگین Z

فاصلۀ اطمینان

آزمون
تجانس

مقدار بحرانی

K

Z

حد باال

حد پایین

H

X k-1

ارتباطات

2

-0/01

0/07

-0/02

16/23

16/30

اعتماد

1

-0/01

0/04

-0/01

69/25

19/75

هنجارها

1

0/02

0/04

-0/01

23/57

20/25

تعهدات

2

-0/02

0/04

-0/01

64/33

24/42

حمایت اجتماعی

3

-0/05

0/07

-0/02

15/49

15/51

کل مطالعات

6

-0/03

0/18

-0/04

173/36

-

استان ایالم

2

-0/04

0/09

-0/01

112/44

-
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فرضیۀ دوم :بین شرایط اقتصادی و میزان خودکشی ،رابطه وجود دارد.
نتایـج نشـان میدهـد که  10مـورد از پژوهشها شـرایط اقتصـادی را انتخاب کرده
و بـه بررسـی ارتباط آن با خودکشـی پرداختهانـد .فاصلۀ اطمینان منفی گزارششـده
از سـوی ایـن تعـداد مطالعـه  - 0/10و  - 0/02بـوده اسـت .عـدد مثبـت  Z2نیـز
بیانگـر وجـود ارتبـاط مثبـت معنادار بیـن مؤلفههـای فقر اقتصـادی (فقـر خانواده،
درآمـد پاییـن و ناتوانـی در گذرانـدن امـور اقتصـادی) و خودکشـی اسـت .آزمون
تجانـس میـان مطالعـات با مقـدار  34/59ناهمگونـی باالیی را نشـان میدهد .نتایج
نشـان میدهـد که مشـکالت اقتصادی اسـتان ایلام ،میتواند حتی بیشـتر از سـایر
متغیرهـا ،زمینـۀ افزایـش خودکشـی را بـه وجـود آورد؛ بـه ایـن معنا که بـا افزایش
میـزان مشـکالت اقتصادی ،فقـر خانوادگی ،درآمـد پایین و ناتوانی افـراد در گذران
امـور اقتصـادی ،میزان خودکشـی افزایـش مییابد.
جدول شمارۀ ( .)5بررسی فرضیۀ دوم
متغیر

تعداد
مطالعات

میانگین Z

فاصلۀ اطمینان

آزمون
تجانس

مقدار بحرانی

K

Z

حد باال

حد پایین

H

X k-1

فقر خانواده

5

0/02

-0/002

-0/023

17/64

17/23

درآمد پایین

2

0/05

0/012

0/08

33/87

9/49

ناتوانی در گذراندن
امور اقتصادی

3

0/03

-0/014

-0/018

27/67

11/42

کل مطالعات

10

0/01

-0/007

-0/017

34/59

-

استان ایالم

3

0/08

0/011

-0/06

21/28

-

2

2

فرضیۀ سوم :بین مشکالت خانوادگی و میزان خودکشی ،رابطه وجود دارد.
از کل  25مطالعـۀ موجـود در نمونه 5 ،مورد از آنها مشـکالت خانوادگی را انتخاب
کـرده و بـه بررسـی ارتبـاط آن بـا خودکشـی پرداختهانـد .فاصلـۀ اطمینـان منفـی
گزارششـده از سـوی این تعداد مطالعه - 0/10و  - 0/50بوده اسـت .عدد منفی
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 Z2نیـز بیانگـر وجود ارتباط مثبت معنادار بین مشـکالت خانوادگی (ناسـازگاری با
شـرایط و بیاعتمـادی خانواده) و خودکشـی اسـت .آزمون تجانس میـان مطالعات
بـا مقـدار  52/32ناهمگونـی باالیی را نشـان میدهـد .نتایج مطالعات انجامشـده در
مـورد اسـتان ایالم نسـبت به کل مطالعات نشـان میدهـد که مشـکالت خانوادگی
از مؤلفههای مهم در افزایش خودکشـی در این اسـتان اسـت .وضعیت اسـتان ایالم
در زمینـۀ مشـکالت خانوادگـی در راسـتای سـایر مطالعـات انجامشـده در کشـور
میباشـد و فاصلـۀ زیادی بـا وضعیت کشـوری ندارد.
جدول شمارۀ ( .)6بررسی فرضیۀ سوم
متغیر

تعداد
مطالعات

میانگین Z

فاصلۀ اطمینان

آزمون
تجانس

مقدار بحرانی

K

Z

حد باال

حد پایین

H

X k-1

فقر خانواده

5

0/02

-0/002

-0/023

17/64

17/23

درآمد پایین

2

0/05

0/012

0/08

33/87

9/49

ناتوانی در گذراندن
امور اقتصادی

3

0/03

-0/014

-0/018

27/67

11/42

کل مطالعات

10

0/01

-0/007

-0/017

34/59

-

استان ایالم

3

0/08

0/011

-0/06

21/28

-

2

2

فرضیۀ چهارم :بین سالمت روان و میزان خودکشی ،رابطه وجود دارد.
از کل  25مطالعـۀ موجـود در نمونـه 8 ،مـورد از آنهـا سلامت روان (ناامیـدی،
افسـردگی ،اسـترس) را انتخـاب کـردده و بـه بررسـی ارتبـاط آن بـا خودکشـی
پرداختهانـد .فاصلـۀ اطمینان منفی گزارششـده از سـوی این تعـداد مطالعه- 0/50
و  - 0/30بـوده اسـت .عـدد مثبـت  Z2نیز بیانگـر وجود ارتباط مثبـت معنادار بین
سلامت روان (ناامیدی ،افسـردگی و اسـترس) و خودکشـی اسـت .آزمون تجانس
میـان مطالعـات بـا مقـدار  4/11همگونی خوبـی را نشـان میدهد .نتایـج مطالعات
انجامشـده نشـان میدهد که سلامت روان؛ ازجمله ناامیدی ،افسـردگی و اسـترس
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بیـن افـراد و اعضـای خانـواده میتوانـد در افزایـش خودکشـی مؤثر باشـد .در این
راسـتا وضعیت اسـتان ایالم در راسـتای سـایر مطالعات انجامشـده در کشـور است
و فاصلـۀ زیـادی بـا وضعیت کشـوری ندارد.
جدول شمارۀ ( .)7بررسی فرضیۀ چهارم
متغیر

تعداد
مطالعات

میانگین Z

فاصلۀ اطمینان

آزمون
تجانس

مقدار بحرانی

K

Z

حد باال

حد پایین

H

X k-1

ناامیدی

2

0/01

0/02

-0/01

60/18

21/03

افسردگی

4

0/09

0/03

-0/02

4/55

3/84

استرس

2

0/01

0/05

-0/03

4/11

5/99

کل مطالعات

8

0/09

0/09

-0/05

14/75

9/45

استان ایالم

5

0/07

0/06

-0/01

9/64

8/36

2

2

فرضیۀ پنجم :بین مشخصات جمعیتی و میزان خودکشی ،رابطه وجود دارد.
از کل  25مطالعـه موجـود در نمونـه 12 ،مـورد از آنهـا سـن را انتخـاب کردهانـد.
فاصلـۀ اطمینان گزارششـده از سـوی ایـن تعداد مطالعـه 0/02و 0/05بوده اسـت.
عـدد مثبـت  Z2نیـز بیانگـر وجـود ارتبـاط مثبـت معنـادار بیـن سـن و خودکشـی
اسـت .آزمـون تجانـس میـان مطالعات بـا مقـدار  83/48ناهمگونی باالیی را نشـان
میدهـد .در مـورد متغیـر جنسـیت نیـز فاصلـۀ اطمینان گزارششـده از سـوی این
تعـداد مطالعـه 0/02و  - 0/01بـوده اسـت .عدد مثبت  Z2هم بیانگـر وجود ارتباط
مثبـت معنـادار بیـن جنسـیت و خودکشـی اسـت .آزمـون تجانـس میـان مطالعات
بـا مقـدار 71/59ناهمگونـی باالیـی را نشـان میدهـد .در ایـن پژوهش نشـان داده
شـده اسـت کـه میـزان خودکشـی زنان باالتـر از مـردان بوده اسـت .نتایـج حاصل
بـرای محـل سـکونت نشـان میدهد که فاصلـۀ اطمینان گزارششـده از سـوی این
تعـداد مطالعـه  0/03و  - 0/001بـوده اسـت .عـدد مثبـت  Z2نیـز بیانگـر وجـود
ارتبـاط مثبـت معنادار بین محل سـکونت و خودکشـی اسـت .آزمـون تجانس میان
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مطالعـات بـا مقـدار  23/229ناهمگونی باالیی را نشـان میدهد .از طرفـی در مورد
وضعیـت اشـتغال ،نتایـج نشـان میدهـد که فاصلـۀ اطمینان گزارششـده از سـوی
ایـن تعـداد مطالعـه  - 0/01و - 0/03بـوده اسـت و عـدد منفـی  Z2بیانگر وجود
ارتبـاط منفـی معنادار بین تعداد اشـتغال و خودکشـی اسـت.
جدول شمارۀ ( .)8بررسی فرضیههای جمعیتی
تعداد میانگین
مطالعات Z

متغیر

وضعیت
سنی

جنسیت

محل
سکونت

اشتغال

فاصلۀ اطمینان

آزمون
تجانس

مقدار
بحرانی

K

Z

حد باال

حد پایین

H

X k-1

سن

2

0/01

0/02

-0/05

13/11

7/81

کل مطالعات

2

0/01

0/02

-0/05

13/11

7/81

استان ایالم

3

-0/02

0/11

-0/04

12/21

7/07

زن

1

-0/09 -0/002 0/05

14/28

9/49

مرد

1

0/02

0/04

0/01

5/76

15/51

کل مطالعات

2

0/01

0/02

-0/01

71/60

24/10

استان ایالم

3

0/04

0/02

-0/02

58/46

19/56

شهر

2

0/03

0/04

0/01

55/76

15/51

روستا

0

0

0

0

0

0

کل مطالعات

2

0/03

0/04

0/01

55/76

15/51

استان ایالم

3

-0/04

0/03

-0/01

35/82

11/34

شاغل

1

0/000 -0/03

-0/05

40/59

14/67

بیکار

2

32/67 117/13 -0/03 -0/003 0/02

کل مطالعات

3

-0/01 -0/02

42/56 157/99 -0/03

استان ایالم

3

-0/01 -0/02

42/56 157/99 -0/03
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نتیجهگیری
خودکشـی و مسـائل مربـوط بـه آن ،از جملـه مسـائل چندبعدي و پيچيـدۀ جوامع
انسـاني اسـت كه هم تحت تأثير عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسـي و...
میباشـد و هـم بـر ایـن عوامل تأثيرگـذار اسـت .میتوان گفت مسـئلۀ خودکشـی
و تغييـر و تحـوالت مربـوط بـه آن بهقـدري گسـترده و داراي پراكندگي اسـت كه
تحتالشـعاع و زيـر سـیطرۀ يـك نظريه يا فرمـول خاصي قـرار نمیگیـرد .از آنجا
کـه خودکشـی موضـوع مطالعۀ بسـیاری از اندیشـمندان حوزههای مختلـف بوده و
از دیربـاز گروههـا و جمعیتهـای متنـوع چنین مطالعاتـی انجام دادهانـد ،ضرورت
داشـت کـه با روشـی متفاوت و بـا اسـتفاده از فراتحلیل نیز مورد بررسـی و تحلیل
قـرار گیـرد .از آنجایـی کـه ذهن انسـان توانایـی ترکیب و انتظـام دادههـای منتج از
مطالعـات فـراوان را نـدارد ،بـه ناچار باید از روشـی اسـتفاده کرد که بـا بهکارگیری
الگـوی علمـی رایـج ایـن وظیفه را انجـام دهـد .یکـی از روشها که بـه فراتحلیل
موسـوم اسـت ،میکوشـد دانشـمندان را در کشـف روابط جدید میان تعداد زیادی
از پژوهشهـا کـه پیـش از ایـن انجـام شـدهاند و ترکیب یافتههـای آنها با اسـتفاده
از فنـون دقیـق ریاضـی و آمـار یـاری کنـد .در ایـن تحقیـق پژوهشهایـی کـه از
لحـاظ روششـناختی شـرایط الزم را احـراز کرده بودنـد ،به کار برده شـدند؛ یعنی
از مقالههایـی اسـتفاده شـد کـه اعتبار الزم را داشـتند .بـرای این موضوع با اسـتفاده
از سـایتهای مختلـف علمـی ،تعـداد  25مطالعـه کـه از جهـات بسـیاری بـا هـم
همگرایـی و همگنـی داشـتند ،موضوع مورد تحلیـل قرار گرفت که نتایج به دسـت
آمـده از آنهـا به شـرح زیر میباشـد:
نتایـج به دسـت آمده از بررسـی این مطالعـات بیانگر وجود ارتباط منفـی و معنادار
بیـن مؤلفههـای سـرمایۀ اجتماعی و خودکشـی اسـت .متغیـر سـرمایۀ اجتماعی در
اکثـر مطالعـات رابطۀ معکوس با میزان خودکشـی دارد .این نتیجه که هم در اسـتان
ایلام و هـم بـرای سـایر مطالعات انجامشـده در کشـور به صورت نسـبی یکسـان
اسـت ،بـر اسـاس دیدگاههـای نظری دورکیـم ،هالبواکـس و گیبـس و مارتین قابل
بررسـی اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در جامعـهای کـه ارتباطـات قویتر باشـد ،حس
همبسـتگی و تعاملات افزایـش مییابـد و افـراد از انـزوا و تنهایـی دور میشـوند
و در تعاملات و ارتباطـات اجتماعـی ،سـطح اعتمـاد بیـن فـردی و بیـن گروهـی
افزایـش پیـدا میکنـد و هنجارهـای اجتماعـی در بدنـۀ نظـام اجتماعـی تقویـت و
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پررنـگ میشـوند .تقویت این هنجارها نیـز افزایش حس مسـئولیتپذیری و تعهد
افـراد بـه همدیگـر و بـه کار و حرفـۀ خـود را نشـان میدهـد .مجموع ایـن عوامل
باعـث میشـود کـه میـزان انرژیهـای منفی در افـراد کاهـش یابد؛ در نتیجـه میزان
خودکشـی و اقـدام بـه خودکشـی در بیـن افـراد بـه مراتب پایینتـر بیاید .بـا توجه
بـه نتایـج به دسـت آمده میتـوان گفت بین حمایـت اجتماعی و خودکشـی ،رابطه
منفـی وجـود دارد؛ یعنـی با افزایـش حمایت اجتماعی ،خودکشـی کاهـش خواهد
یافـت .در تبییـن ایـن فرضیـه گفته میشـود کـه محققان روابـط مثبت پـدر و مادر
را بـه عنـوان یکـی از مهمترین عوامـل محافظتکنندۀ نوجوانان در برابر خودکشـی
گـزارش میکننـد .نوجوانانـی که اقـدام به خودکشـی کردهاند محیط خانـوادۀ خود
را اسـترسزا ،غیرحمایتـی ،پرمشـاجره و از نظـر عاطفـی ،سـرد توصیـف میکنند.
نتایـج حاصـل از پژوهـش بـر اسـاس دیـدگاه دورکیم چنین نشـان میدهـد که در
محیطهای سـنتی مانند ایالم خودکشـی ناشـی از گسست انسـجام و انتظام و اتحاد
اجتماعـی اسـت؛ بر این اسـاس شهرنشـینی همـراه با تقویـت روحیـۀ فردگرایی و
عقالنیـت صـوری ،زمینهای بـرای تضعیف سـنتهای انسـجامبخش و اتحادبخش
میشـود و جوانـان نسـبت بـه سـالخوردگان بیشـترین میـزان خودکشـی را دارند.
نتایـج بـا دیـدگاه هالواکـس نیـز مشـابه دورکیـم تفسـیر میشـود و در نهایـت بـر
اسـاس نظـر ایشـان خودکشـیها ناشـی از خألهـای اجتماعـی رخ میدهنـد .بـر
اسـاس نظریـۀ گیبـس و مارتین خودکشـی با درجـۀ همگنـی و هماهنگی جمعیت،
ارتبـاط معکـوس دارد .طبـق نظر مرتـن زمانی که ابزارهای رسـیدن افـراد به هدف
بـا اهـداف مشـروع هماهنگی نداشـته باشـد و افراد شـاهد درجـۀ فاصلۀ بیـن آنها
باشـند ،نرخهـای خودکشـی نیـز افزایش پیـدا میکنند.
بحـث افـول سـرمایۀ اجتماعـی ناشـی از کاهش ارزشهای سـنتی بین نسـلها
در اسـتان ایلام ،زمینـۀ شـکاف نسـلی را فراهـم کـرده اسـت؛ بـه نحـوی کـه پدر
ً
کاملا سـنتی دارد؛ امـا فرزنـد قاعدتـ ًا میخواهد
در ایـن قبیـل خانوادههـا نگاهـی
همچـون همسـاالن خـود زندگـی کند .این اختالف نگاه اسـت که سـبب میشـود
تـا اختالفـات جـدی در داخـل خانوادههـا ایجاد شـود و در ادامه مسـائلی همچون
خودکشـی به وجـود آید.
از دیگـر نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـات ،میتـوان بـه وضعیـت فقـر اقتصادی
و ارتبـاط معنـادار آن بـا میـزان خودکشـی اشـاره کـرد .نارسـاییهای اقتصـادی در
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افزایـش و شـیوع نـرخ خودکشـی تأثیر بـه سـزایی دارند .بیـکاری ،اخـراج از کار،
ورشکسـتگی مالـی و فقـر و تنگدسـتی از علـل اقتصادی مهـم در رابطه بـا افزایش
خودکشـی هسـتند .بیکاری دسـتهجمعی و ناکامیهای ناشـی از آن از شاخصهای
عمـده در بزرگتریـن مـوج بیـکاری بعـد از جنگ جهانـی در بین جوانـان  ۱۵تا ۲۴
سـاله در کشـورهای صنعتـی بـود .در مـورد فقر اقتصـادی باید عنوان کـرد که اولیا
در بسـیاری مـوارد نمیتواننـد نیازهـای فرزنـدان خـود را برآورده سـازند یـا از آن
آگاه نیسـتند ،فقـر فرهنگـی نیـز مزید بر آن اسـت.
از دیگـر نتایـج حاصـل از این مطالعه ارتباط مشـکالت خانوادگی با خودکشـی
اسـت کـه نشـان میدهـد بیـن مشـکالت خانوادگـی (ناسـازگاری بـا شـرایط و
بیاعتمـادی خانـواده) و خودکشـی رابطـۀ مثبتـی وجـود دارد و این بدان معناسـت
کـه هرقدر ناسـازگاری با شـرایط افراد در خانـواده و همچنین بیاعتمـادی خانواده
بیشـتر باشـد میـزان خودکشـی در افراد نیز بیشـتر خواهد بـود؛ بنابرایـن میتوان با
حـس اعتمـاد و سـازگاری با شـرایط خانوادگی ،میـزان خودکشـی در خانوادهها را
کاهـش داد .خودکشـی در اسـتان ایلام ،بهویـژه در بیـن زنـان ،به خاطـر تعصبات
حاکـم بـر جامعـه و مردسـاالری و زندگـی تحمیلـی بر روابط زناشـویی آنهـا تأثیر
ت فرزنـدان ،تناقضاتـی در
منفـی گذاشـته بـود .ایـن مهـم باعـث شـد کـه در تربیـ 
خانوادههـا بـه وجـود آیـد کـه ایـن نیـز بـه نوبـۀ خـود باعـث شـد گـروه سـنی
خودکشـی بـه  18تا  25سـال برسـد.
سلامت روانـی و مؤلفههـای آن از دیگـر عوامـل مرتبـط بـا میـزان خودکشـی
در جامعـه اسـت .افسـردگی یکـی از شـایعترین اختلاالت روانـی شناختهشـده
میباشـد کـه بـه طـور فراینـدهای در جوامـع گوناگـون سراسـر دنیا دیده میشـود
و حداکثـر رابطـه را بـا خودکشـی دارد .بیمـاران مبتلا بـه افسـردگی بیشـتر خـود
را در اوایـل سـیر بیمـاری میکشـند .مردهـا بیشـتر از زنهـا خودکشـی میکننـد و
احتمـال خودکشـی بیمـار افسـرده بـا مجـرد جدا ،مطلقـه و بیوهبـودن یـا داغداری
اخیـر باالتـر مـیرود .در ایـن راسـتا اگـر نظریهپـردازان جامعهشناسـی تمرکزشـان
بـر علتهـای اجتماعـی خودکشـی اسـت؛ روانشناسـان و از جملـه کارل منینگـر
برعکـس نظریهپـردازان اجتماعی ،علت خودکشـی را در نابسـامانیهای شـخصیتی
و آشـفتگی روانـی میدانـد .پـس بایـد قبـول کرد کسـانی کـه در مجـاورت جنگ
بودهانـد هنـوز هـم پیامدها و مشـکالت روحـی روانـی آن دوران را بـا خود حمل
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میکنـد .افـراد پـس از پایـان یافتـن جنـگ وارد زندگـی شـخصی خود شـدند و با
واقعیاتـی از جامعـه و محیـط زندگـی روبـهرو شـدند کـه بر مشـکالت قبلـی آنها
اضافـه کـرد ،علـت این بـود که مردم در دوران جنگ بیشـتر بر اسـاس احساسـات
رفتـار میکردنـد.
از نتایـج بـه دسـت آمـده برمیآیـد کـه در یـک جامعـه ماننـد ایالم کـه تقویت
هنجارهـای اجتماعـی در رأس هـرم نظـام اجتماعـی اسـت و بایـد و نبایدهـا بـه
صـورت ارزشـی ،تعریـف و بـه صـورت دسـتورالعملهای اجتماعـی در بدنۀ نظام
اجتماعـی وارد شـده اسـت؛ نظـام اجتماعـی باید بـه جامعهپذیری افراد در سـطوح
پایینتـر اقـدام کنـد و حـس تعهـد و مسـئولیتپذیری را در افراد تقویـت نماید تا
بتـوان شـاهد حداقل آسـیبهای اجتماعی مانند خودکشـی در نظـام اجتماعی بود.
از طرفـی شـرایط اقتصـادی یـک جامعه را میتـوان با کاهـش سـطح نابرابریهای
اقتصـادی ،افزایـش اشـتغالزایی و تشـویق مـردم بـه فعالیتهـای متعـدد اجتماعی
و اقتصـادی؛ همچنیـن تقویـت امیـد بـه آینـده در جوانـان بهبود بخشـید و شـاهد
نوعـی امیـدواری و نشـاط در جامعـه بـود و سـطح محرومیـت نسـبی افـراد را تـا
حـد ممکـن پاییـن آورد؛ ضمن اینکـه در بعد سلامت اجتماعی و روانـی ،میتوان
بـا آمـوزش مهارتهـای زندگـی ،از مهارتهـای اقتصـادی گرفتـه تـا خانوادگـی
ماننـد همسـرداری ،فرزندپروری و مدیریـت خانواده ،همچنین با بازتعریف سـطح
انتظـارات افـراد بـه بهبـود عملکردهـای روانـی در جامعـه کمـک کـرد .در نهایت
اینکـه میتـوان بـر اسـاس متغیرهـای جمعیتـی ماننـد نیازهـای مختلف در سـنین
گوناگـون ،وضعیـت اشـتغال و طبقـۀ اجتماعی افراد ،سـطوح آسـیبهای اجتماعی
را کاهـش داد و مـردم را بـه آینـدۀ بهتـر و حرکـت در راسـتای توسـعۀ اجتماعـی
تشـویق کرد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
	-آذریـان ،زهـرا و زینـب مرتضـوی تبـار؛ (« ،)1389عوامـل مؤثـر بـر اقـدام بـه
خودکشـی در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در سـالهای ،»1380-1388
مجموعـه مقـاالت همایش ملی خودکشـی؛ علـل ،پیامدها و راهکارهـا ،تهران:
جامعهشناسـان.
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	-آگاهـی ،حسـین؛ ( ،)1396بررسـی طریقـه و عوامـل مرتبـط بـا خودکشـی در
بیـن دانشآمـوزان شهرسـتان ایالم ،پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه علم
و فرهنـگ یزد.
	-بخارایـی ،احمـد و ابراهیـم میرزایـی؛ (« ،)1394فراتحلیل مطالعات خودکشـی
در اسـتان ایلام» ،فرهنگ ایالم ،سـال شـانزدهم ،شـمارۀ  ،47صـص .115-134
	-بختيارپـور سـعيد ،صديقـه قاسـمي و ژيال حيدري كايـدان؛ (« ،)1389بررسـي
فراتحليلـي رابطـه جنسـيت و وضعيت تأهل با اقـدام به خودکشـي» ،يافتههاي
نو در روانشناسـي (روانشناسـي اجتماعي) ،دورۀ پنجم ،شـمارۀ هفدهم ،صص
.95 – 79
	-برقـی ،رسـول و نـدا میرزایـی؛ (« ،)1396پیشبینـی میـزان افکار خودکشـی با
توجـه بـه شـیوههای فرزندپـروری در دانشآمـوزان» ،پنجمیـن همایـش ملـی
راهکارهـای توسـعه و ترویـج علـوم تربیتـی ،روانشناسـی ،مشـاوره و آموزش
در ایـران ،تهـران https://civilica.com/doc/686956،،،
	-بنیفاطمه ،حسـین ،محمد عباسزاده و نگار چایچیتبریزی؛ (« ،)1390بررسـی
میزان سلامتاجتماعی دانشـجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عوامل
آن» ،مطالعات جامعهشناسـی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،11صص .37-50
	-پناهنـده ،زهـرا و مهرناز دوسـتدار صنایع؛ (« ،)1385بررسـي عوامل زمينهسـاز
خودکشـي در شـهر رشـت» ،مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمـان (سـومين
كنگـره اپيدميولوژي) ،دورۀ سـیزدهم ،شـمارۀ دوم.
	-جمشـیدزاده ،فرخلقا ،حسـن رفیعی ،محمدتقی یاسمی ،سیدعلی رحیمی و کمال
اعظـم؛ (« ،)1383روند خودکشـی و اقدام به خودکشـی در اسـتان ایلام 1372 :تا
 ،»1380رفاه اجتماعی ،سـال سـوم ،شـمارۀ دوازدهم ،صص .327-346
	-خورشـیدی ،علی ،محمدتقی یاسـمی ،نازیال اساسـی و قاسـم زمانی؛ (،)1383
«تعیین بار ناشـی از رفتارهای خودکشـی در اسـتان ایالم» ،پایش ،سـال سـوم،
شـمارۀ چهارم ،صص .257-264
	-دلیـری ،سـلمان ،جعفـر بازیـار ،کـورش سـایهمیری ،علـی دلپیشـه و فاطمـه
سـایهمیری؛ (« ،)1395میـزان بـروز خودکشـی در ایـران طـی سـالهای 1380-
 1393یـک مطالعـۀ مـرور سیسـتماتیک و فراتحلیـل» ،مجلـه علمـی پژوهشـی
دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی یزد ،سـال بیسـت و چهـارم ،شـمارۀ نهم.
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	 -رسـتمی ،چنگیز ،سـلمان دلبری ،کورش سـایهمیری و علی دلپیشـه؛ (،)1391
«فراتحلیـل رونـد بـروز اقـدام بـه خودکشـی در ایـران طـی سـالهای 1381-
 ،)1391ماهنامـه علمـی  -پژوهشـی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشـاه ،سـال
نوزدهـم ،شـمارۀ هفدهم ،صـص .282-374
	-ریاضـی ،سیدابوالحسـن و بانودخـت نجفیـان؛ (« ،)1394مقایسـۀ عوامـل مؤثر
فرهنگـی -اجتماعـی و روانشـناختی در خودکشـی زنان ایران و تاجیکسـتان»،
تحقیقـات فرهنگی ایران ،سـال هشـتم ،شـمارۀ چهـارم ،صـص .136-143
	-زارع شـاهآبادي ،اكبـر ،مجتبي شـفيعينژاد و جـواد مداحـي؛ (« ،)1396اقدام به
خودکشـي بيـن زنـان آبدانـان :انگيزهها و شـرايط ،زن در توسـعه و سياسـت»،
پژوهـش زنان ،دورۀ پانزدهم ،شـمارۀ سـوم ،صـص .446 - 427
	-سـلطانینژاد ،عبداهلل ،علی فتحی آشـتیانی ،خدابخش احمدی ،پرویز آزادفالح،
جعفـر انیسـی ،فاطمـه رحمتـی نجارکالئـی ،اسلام آقاپـور و روحاهلل کریمی؛
(« ،)1391بررسـی رابطـة جهتگیـری مذهبـی بـا رفتارهای خودکشـیگرایانة
سـربازان» ،سـبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت ،دورۀ اول ،شمارۀ دوم،
صص .7-32
	-سـیمبر ،معصومـه ،سـمیرا گلعـذار ،شـیوا علیـزاده و محبوبـه حاجـی فقهـا؛
(« ،)1396عوامـل خطـر خودکشـی در نوجوانان در جهان :یک مـرور روایتی»،
مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی رفسـنجان ،دورۀ شـانزدهم ،صـص .1153-1168
	-شـمس علیـزاده ،نرگـس و سـیده نـگار میرزایـی؛ (« ،)1392بررسـی شـیوع
افکار خودکشـی و عوامل مرتبط با آن در دانشـجویان دانشـگاه علوم پزشـکی
کردسـتان» ،مجلـه علمـی پژوهشـی علـوم پزشـکی کردسـتان ،سـال هجدهم،
شـمارۀ اول ،صـص .18-26
	-شـهولی ،کیومـرث و سـلطانمراد رضاییفـر؛ (« ،)1391بررسـی وضعیـت
و علتهـای خودکشـی در یـک دورۀ  5سـاله در شهرسـتان ایـذه» ،مطالعـات
پیشـگیری از جـرم ،سـال هفتـم ،شـمارۀ بیسـت و سـوم ،صـص .159-176
	-شیخاالسلامی ،همایـون و محمـد فلاحزاده؛ (« ،)1387بررسـی اقـدام بـه
خودکشـی ارجاعشـده به مرکز آموزشـی بوعلـی قزوین» ،مجله دانشـگاه علوم
پزشـکی قزوین ،سـال اول ،شـمارۀ سـوم ،صـص .2-17
	-شـیرزاد ،جلال و جبـار قرهداغـی؛ (« ،)1386بررسـي روشهـا و علـل
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خودکشـيهاي منجـر بـه فوت ارجاعشـده به سـازمان پزشـکي قانوني کشـور
در شـش ماهـۀ اول  ،»1383پزشـکي قانونـي ،دورۀ سـیزدهم ،شـمارۀ سـوم
(مسلسـل  ،)47صـص .163-170
	-طالـب ،مهـدی ،صدیقـه پیـری و سـمیه محمـدی؛ (« ،)1389فراتحلیلـی بـر
مطالعـات فقـر در جامعـۀ روسـتایی ایران ،توسـعۀ روسـتائی» ،توسـعۀ محلی،
دورۀ دوم ،شـمارۀ دوم (پیاپـی  ،)3صـص .23-40
	-عزیزپـور ،مریـم؛ ( ،)1397تبیین تجربۀ زیسـته زنان پس از اقدام به خودکشـی:
یـک مطالعـۀ پدیدارشناسـی ،رسـاله دکتـرای تخصصـی در رشـتۀ بهداشـت
بـاروری ،دانشـگاه علوم پزشـکی تهران.
	-علیوردینیـا ،اکبـر؛ (« ،)1383انسـجام منزلتی و خودکشـی زنـان :نظریۀ گیبس
و مارتیـن» ،علوم اجتماعی ،شـمارۀ  ،4صـص .143-154
	-فدایـی ،زهـرا؛ (« ،)1390تحلیـل مسـیر منبـع کنتـرل ،نشـانگان افسـردگی و
پیشـرفت تحصیلـی بـر افکار خودکشـی :نقـش تعدیلکنندگی جنـس» ،اصول
بهداشـت روانـی ،دورۀ  ،13شـمارۀ  ،50صـص .148-159
	-فرجـی هرسـینی ،مسـعود؛ (« ،)1390بررسـی و مصاحبـه با صد مـورد اقدام به
خودکشـی و تعیین اپیدمیولوژی مربوط به بخشهای سـوختگی و مسـمومیت
بیمارسـتان امـام خمینـی و بخـش اورژانس بیمارسـتان فارابی» ،دانشـگاه علوم
پزشـکی کرمانشـاه ،دانشکده پزشـکی ،صص .1376-1377
	-قـادری ،صالحالدیـن و حامـد نظـری؛ (« ،)1398تحلیـل جامعهشـناختی
خودکشـی در ایـران (بـر اسـاس آمـار سـالهای  1389تـا  ،»)1393بررسـی
مسـائل اجتماعـی ایـران ،دورۀ دهـم ،شـمارۀ اول ،صـص .195-215
	-کیخاونـی ،سـتار ،فاطمـه چتریپور و علـی صیدخانی نهال؛ (« ،)1390مقایسـۀ
افـکار خودکشـی و افسـردگی در افـراد اقدامکننـده بـه خودکشـی و سـالم در
اسـتان ایلام در سـال  ،»91-1390مجلـه علمی دانشـگاه علوم پزشـکی ایالم،
دورۀ بیسـت و یکم ،شـمارۀ اول ،صـص .47-53
	-محمـدزاده ،جهانشـاه ،حسـن تیمـوری ،خدیجـه امیـدی ،سـمانه قبـادی و
حجـتاهلل طهماسـبیان؛ (« ،)1396بررسـی همهگیرشناسـی اقدام به خودکشـی
در جامعۀ شـهری ایالم» ،مجلۀ علمی  -پژوهشـی سـازمان نظام پزشـکی ،دورۀ
 ،35شـمارۀ  ،4صـص .339 - 335
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	-محمدنژاد ،علیرضا ،سـلیمان آوری و حسـن امینپـور؛ (« ،)1389فراتحلیلی در
زمینـۀ خودکشـی و اقـدام بـه خودکشـی» ،اولین همایش کشـوری دانشـجویی
عوامـل اجتماعـی مؤثـر بـر سلامت ،تهـران :دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران.
https://www.civilica.com/Paper-SNCSDH01-SNCSDH01_160.html

	-مـرادی نصاری ،طاهره؛ ( ،)1393بررسـی سـازۀ فرهنگی خودکشـی در اسـتان
ایلام (بـر اسـاس رهیافت و مدل الگزندر) ،پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ
جامعهشناسـی ،دانشـگاه خوارزمی.
	-مکیـان ،سـید نظامالدین و عزتاهلل لطفـی؛ (« ،)1394علل اقتصادی خودکشـی
(مطالعـۀ مـوردی :اقتصـاد ایران)» ،سیاسـتگذاری اقتصادی ،دورۀ هفتم ،شـمارۀ
سـیزدهم ،صص .163-186
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