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چکیده
زمینه و هدف:

خودکشی ،یک معضل بزرگ در جامعهی امروزی میباشد .باتوجه به شیوع این پدیده ،بهخصوص در قشر جوان ،این

پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در اقدام خودکشی در مراجعهکنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفته است.

مواد و روشها:

این مطالعه از نوع توصیفی -تحلیلی و بهصورت مقطعی بود .جمعیت آماری این تحقیق را کلیهی مراجعه کنندگان با علت

اقدام به خودکشی به بیمارستان واسعی سبزوار در سطح شهرستان در سال  1932هستند که درنهایت 282 ،مورد بهروش نمونهگیری تصادفی
ساده از میان موارد ثبت شده در واحد مدارک پزشکی بیمارستان وارد این تحقیقشدند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخهی
 11و روشهای آمار توصیفی و آزمون کایاسکوئر در سطح معناداری  5درصد استفاده شد.

یافتهها:

موارد اقدم به خودکشی در این مطالعه دارای میانگین سنی  25/77±3بودند که  %85/1مجرد و  %41/74ساکن شهر هستند .شایعترین

روش در اقدام به خودکشی روش استفاده از قرص ( )%51/14و مهمترین علت و انگیزه در اقدام به خودکشی ،مشکالت خانوادگی ()%94/22
گزارششدهاست .همچنین رابطهی بین متغیرهای نتیجه ،روش ،علت و تعداد دفعات اقدام به خودکشی با متغیرهای دموگرافیک در سطح 5
درصد بهدست آمدهاند.

نتیجهگیری:

نتایج نشانداد که فاکتورهای جنسیت ،سنّ ،وضعیت تاهل ،سوابق بیماریهای روانی و جسمانی و سابقهی اقدام به خودکشی

در خودکشی منجر به مرگ موثر میباشند.

واژههای کلیدی :خودکشی ،عوامل موثر ،بیماری جسمی ،بیماری روانی.
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است (.)5

مقدمه
خودکشی ،یکی از عوامل برجستهی مرگ و میر

مشکالت خانوادگی ،میتواند از دیگر عوامل

در دنیا می باشد .هرسال در حدود یک میلیون نفر اقدام به

تاثیرگذار در اقدام به خودکشی باشد .در یک مطالعه که

خودکشی میکنند .بهعبارت دیگر ،هر  44ثانیه یک بار،

در مورد اقدام به خودکشی در زنان متاهل مراجعهکننده

یک مورد اقدام به خودکشی در دنیا به ثبتمیرسد(.)1

به بخش اورژانس و مسمومیّت بیمارستان لقمانالدوله-

قارهی آسیا در حدود  64درصد آمار خودکشی را به خود

یادهم در تهران انجامشده ،مشکالت خانوادگی از جمله

اختصاص دادهاست و این درحالیاست که کشورهای

فاکتورهای موثر و مهم در اقدام به خودکشی ذکرشده-

چین ،هند و ژاپن بهتنهایی  44درصد آمار اقدامات به

است .در این تحقیق که توسط معماری و همکاران در

خودکشی را در دنیا به خود اختصاصداده اند (.)2

سال  1335صورتگرفته 32/3 ،درصد از موارد اقدام به

عواملی مانند مذهب و فاکتورهای فرهنگی -اجتماعی

خودکشی باروش استفاده از دارو بودهاست که با سایر

ازجمله عوامل خطر و تاثیرگذار در اقدام به خودکشی در

روشهای اقدام به خودکشی تفاوت معنادارِ آماری داشته-

کشورهای چین و هند شناختهشدهاند ( .)3گفتنیاست

است( .)6همچنین در مطالعهای که در طول  3سال بروی

بسیاری از کشورها در قارهی آسیا ،گزارش مربوط به آمار

 4226مورد اقدام به خودکشی انجامشده نیز علت اصلی

خودکشی را بهطور رسمی و متداول اعالمنمیکنند.

اقدام به خودکشی در بیشتر موارد ( 32درصد) اختالفات

در کشور ما نیز تحقیقاتی در راستای شناسایی

خانوادگی ذکر شده است .بهعالوه ،نحوهی اقدام به

عوامل موثر در اقدام به خودکشی صورتپذیرفتهاست .در

خودکشی در  32/5درصد از موارد مسمومیّت دارویی

شهر جیرفت یک بررسی توصیفی در مورد اقدام به

اشارهشدهاست (.)9

خودکشی انجامشده که در این تحقیق به بررسی روش-

روانشناسان معتقدند که عوامل موثر در اقدام به

های اقدام به خودکشی و علتهای مربوط در بین نمونهها

خودکشی در کشورهای مختلف متفاوت میباشد ( .)3لذا

پرداختهشدهاست .همچنین دراین تحقیق که در سال

با توجه به این موضوع که فاکتورهای تاثیرگذار در اقدام

 1334انجامشده ،عواملی مانند اختالف بین والدین

به خودکشی ممکناست در شهرهای مختلف با توجه به

( ،)%22بیماری فرد ( )%25و اختالف با همسر ()%13

فرهنگها و شرایط اجتماعی خاص مربوط به آن منطقه

جزء سه عامل تاثیرگذار احتمالی معرفیشدهاند (.)4

متفاوتباشند و همچنین باعنایت به تعداد مطالعات کمی

عوامل عاطفی و ارتباطی ،ازدیگر عواملی هستند

که در زمینهی بررسی عوامل موثر در خودکشی در داخل

که میتوانند در اقدام به خودکشی موثرباشند .در مطالعهی

کشوردر سالهای اخیر انجامشدهاست ،لذا این پژوهش

حسینپور و همکاران ،علتهای اقدام به خودکشی در

با هدف بررسی روشها و عوامل احتمالی موثر به اقدام به

نوجوانان مراجعهکننده به بیمارستان گلستان اهواز در بین

خودکشی و علتها و انگیرههای موارد ثبتشده در

سالهای  92تا  34بررسی شدهاست .در این مطالعه که

مراجعهکنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی

برروی  52مورد ،شامل  23پسر و  22دختر  11تا 12

سبزوار صورت پذیرفتهاست.

ساله انجامشده ،علت اصلی اقدام به خودکشی عامل
عاطفی -ارتباطی شناختهشدهاست ( .)%46عالوه بر این،

مواد و روشها

عوامل موثر دیگری که در  12/6درصد از موارد به چشم

این تحقیق یک مطالعهی مقطعی از نوع توصیفی

میخورد ،عوامل جنسی -جسمانی -روانی گزارششده-

– تحلیلی می باشد که در سال  1322در بیمارستان
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هاشمی فرد و همکاران

واسعی شهر سبزوار انجام پذیرفتهاست .جامعهی آماری

مورد مطالعه قرارگرفته که از این میان ،تعداد 29

این تحقیق را کلیهی مراجعهکنندگان با علت اقدام به

مورد( 44/1درصد) را مردان و  145مورد ( 52/2درصد)را

خودکشی به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم

زنان تشکیلمیدهند .میانگین سنّی نمونههای مورد مطالعه

پزشکی سبزوار در سطح شهرستان در سال  1322می

 25/99±2میباشد که ازآن میان ،جوانترین مورد مربوط

باشد .ابزار مورد استفاده در این مطالعه برای جمعآوری

به یک دختر  12ساله و کهنسالترین مربوط به یک مرد

اطالعات ،چکلیست مربوط به گزارش موارد اقدام به

 99ساله میباشد .محل سکونت بیماران مورد نظر را 214

خود کشی میباشد که در بخش تریاژ اورژانس بیمارستان

نفر ( 36/93درصد) ساکنان شهر و  32نفر (13/22

واسعی سبزوار تکمیل میشود .در این چکلیست

درصد) ساکنان روستا و همچنین ،تعداد 142نفر(45/6

فاکتورهای متعددی ازجمله :سنّ ،جنسیت ،شغل ،وضعیت

درصد) را افراد مجرد و  134نفر ( 54/4درصد) را افراد

تاهل ،نوع بیمه ،تحصیالت ،سابقهی بیماریهای روانی و

متاهل تشکیلمیدهند .در این پژوهش ،سطح تحصیالت

جسمی ،سابقهی اقدام به خودکشی (و تعداد آن) ،نتیجهی

بیماران بهصورت 23نفر( 11/6درصد) بیسواد96 ،

خودکشی ،روش خودکشی (درصورت استفاده از دارو،

نفر( 31/5درصد) سیکل 144 ،نفر( 41/5درصد) دیپلم،

نوع دارو) و علت اقدام (بر مبنای اطالعات بیمار یا همراه

 22نفر( 12درصد) فوق دیپلم و  2نفر ( 3/4درصد)

بیمار) به خودکشی به ثبترسیدهاند .حجم نمونه با

لیسانسیه و باالتر میباشد .همچنین 113نفر( 46/9درصد)

اطمینان  %25و دقت  %5تعداد  242نفر تعیین شده است.

از بیماران دارای سابقهی بیماری روانی و 143نفر(45/3

روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق ،نمونهگیری

درصد) دارای سابقهی بیماری جسمی می باشند .بهعالوه،

تصادفی ساده می باشد.

تعداد  142مورد (45درصد) دارای سابقه اقدام به

پس از تعیین حجم نمونهی مطلوب این تحقیق و

خودکشی بودهاند.

کسب مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح و هماهنگیهای

با استفاده از آزمون کای اسکوئر و در سطح

بهعملآمده با حراست بیمارستان ،به واحد مدارک پزشکی

معناداری  ،4/45فرضیهی استقالل بین متغیرهای جنسیت،

بیمارستان واسعی سبزوار مراجعهشد و تعداد  242نفر به

سنّ ،وضعیت تاهل ،سوابق بیماریهای روانی وجسمی و

روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین موارد ثبتشده در

سابقهی خودکشی با متغیر نتیجهی خودکشی پذیرفته می-

این واحد ،انتخاب شدند .الزم به ذکراست که بهدلیل

شود .این درحالیاست که بین متغیرهای محل سکونت و

حفظ اصول اخالقی ،نام ،نام خانوادگی و هرگونه شماره-

نتیجهی خودکشی ( )p=4/442و متغیرهای سطح

ی شناسایی از اطالعات بیماران حذفشد.

تحصیالت و نتیجهی خودکشی ( )p=4/431ارتباط معنادار

برای تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش ،از

میباشد.

روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و

در نمونهی  242نفری این پژوهش ،روشهای

روشهای آمار تحلیلی شامل آزمون کای اسکوئر استفاده

متفاوتی در اقدام به خودکشی مورد استفاده قرارگرفتهاند.

شده است .سطح معناداری در این تحقیق 4/45 ،در

استفاده از قرص با  53/63درصد ( 142نفر) متداولترین

SPSS

روش اقدام به خودکشی میباشد که در این میان ،از بین

نظرگرفتهشدهاست و آنالیز داده به وسیلهی نرمافزار
نسخهی  16انجامگرفت.

 142نفری که با استفاده از قرص اقدام به خودکشی کرده-

یافتهها

اند ،تنها یک مورد به خودکشی منجر به مرگ منجرشده-

در این پژوهش ،تعداد  242مورد اقدام به خودکشی

 41مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

است .روش استفاده از سمّ با  33نفر ( 13/64درصد)،

دوره /22شماره /1فروردین و اردیبهشت ماه 1938

عوامل موثر در خودکشی در سبزوار

دومین روشی است که باالترین استفاده را داشتهاست و در

افسردگی ،یاس یا خستگی گزارششدهاست .بهعالوه،

این روش ،هیچ موردی که به خودکشی منجر به مرگ

سومین دلیلی که باالترین آمار اقدام به خودکشی را در

شود ،گزارشنشده است .بعد از روشهای استفاده از مواد

تحقیق حاضر به خود اختصاصداده ،اعتیاد خود یا همسر

مخدر و خودزنی(بهعنوان مرحلهی سوم) که با تعداد 19

 2/22درصد( 1موفق 23 ،ناموفق) و شکست عشقی 2/22

مورد ( 9/42درصد) اقدام به خودکشی (همگی ناموفق)

درصد( 1موفق 23 ،ناموفق) میباشد .عالوه براین ،کمترین

صورتگرفته ،،روش دار زدن با ثبت  4مورد (1/65

درصد گزارششده از اقدامات به خودکشی به دلیل تجاوز

درصد 3 ،موفق و  1ناموفق) و استفاده از مواد شوینده با

جنسی بودهاست که یک مورد مرد ( 13ساله) و  3مورد

گزارش  2مورد ( 4/33درصد) اقدام به خودکشی (هر دو

زن ( 15و  16و  23ساله) و همگی ناموفق ثبتشدهاست.

ناموفق) نیز ازسایر روش های استفادهشده در این پژوهش

بین متغیر علت خودکشی و برخی متغیرهای دموگرافیک

میباشند .بین متغیر روش خودکشی و برخی متغیرهای

(شامل جنسیت ،سنّ ،وضعیت تاهل ،محل سکونت ،سطح

دموگرافیک (شامل جنسیت ،سنّ ،وضعیت تاهل ،محل

تحصیالت ،سابقهی بیماری روانی و سابقهی خودکشی)

سکونت ،سطح تحصیالت ،سابقهی بیماری روانی و سابقه

در سطح  4/45رابطهی معنادار وجوددارد.
تعداد دفعات سابقهی اقدام به خودکشی در 242

خودکشی) رابطهی معنادار در سطح  4/45وجوددارد.
در روش استفاده از قرص در جهت اقدام به

نمونه مورد بررسی این مطالعه در جدول  2آمدهاست.

خودکشی ،انواع داروهای متفاوت استفادهشدهاست .در

همانطور که مشاهده میشود حدود  55درصد ( 2موفق،

این روش ،تنها یک مورد از اقدامات به خودکشی منجر

 132ناموفق) موارد بدون سابقه خودکشی ثبتشدهاست.

به مرگ گزارششدهاست که مربوط به گروه دارویی

این درحالیاست که  33/46درصد ( 1موفق 92 ،ناموفق)

ضددرد میباشد .درضمن ،گروه دارویی ضد درد با 54

جدول :1علت خودکشی و نتیجه اقدام به خودکشی

مورد( 36/42درصد) ،باالترین درصد استفاده از قرصها

نتیجه خودکشی
علت خودکشی

را به خود اختصاصدادهاست .مطابق نتایج گزارششده،

مشکالت خانوادگی

استفاده از قرصهای مربوط به سایر گروههای دارویی

تجاوز جنسی

منجر به خودکشی ،منجر به مرگ نشدهاست .بعد از گروه
دارویی ضددرد ،گروههای دارویی آرامبخش و ضد تشنج
( 31مورد 24/25 ،درصد) ،ضد تشنج ( 34مورد24/29 ،
درصد) و آرامبخش ( 16مورد 14/31 ،درصد) ،باالترین
درصد استفاده از روش قرص را در این تحقیق به خود
اختصاصدادهاند.

)2%( 2

)922%( 4

)4/0%( 9

)16/3%( 08

1/10

)2%( 2

)922%( 5

0/43

افسردگی،یاس،خستگی

)2%( 2

)922%( 85

94/33

طالق والدین یا از همسر

)2%( 2

)922%( 1

8/20

مشکالت اقتصادی یا اشتغال

)6/8%( 9

)14/2%( 93

2/36

شکست عشقی

)4/0%( 9

)16/3%( 08

1/10

افت تحصیلی

)5/2%( 9

)18/8%( 94

5/02

)2%( 2

)922%( 98

6/82

)0/9%( 6

)12/1%( 082

922

اعتیاد خود یا همسر
فوت نزدیکان

مشکالت عاطفی
جمع

جدول :9سابقه خودکشی و نتیجه اقدام به خودکشی

در جدول 1ارائهشدهاند .عوامل مربوط به مشکالت
باالترین درصد را در بین علتهای مربوط به اقدام به
خودکشی نشاندادهاست .همچنین 14/33درصد ( 36مورد
ناموفق) از اقدامات به خودکشی مربوط به علتهای
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)9/9%( 9

)13/1%( 19

83/20
9/56

دالیل اقدام به خودکشی در نمونههای این تحقیق
خانوادگی با 22مورد( 33/42درصد 1 ،موفق 21 ،ناموفق)،

موفق

ناموفق

درصد

نتیجه خودکشی
موفق

ناموفق

درصد

بدون سابقه

)9/6%( 0

)13/6%( 989

64/15

سابقه خودکشی
یک بار

)9/0%( 9

)13/3%( 21

88/25

دو بار

)3/8%( 0

)19/2%( 00

1/10

سه بار

)2%( 2

)922%( 6

0/25

)0/9%( 6

)12/1%( 082

922

جمع
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دارای سابقهی یکبار خودکشی 2/22 ،درصد ( 2موفق،

خورشیدی و همکاران این نتیجه حاصلشده که درصد

 22ناموفق) دارای سابقهی دوبار خودکشی و حدود 2

اقدام به خودکشی در مجردها بیشتر از متاهلین میباشد که

درصد ( 5ناموفق) دارای سابقیه سهبار خودکشی

با نتایج مطالعهی حاضر ،مغایرت دارد و این تفاوت

گزارششدهاند .همچنین بین متغیر تعداد دفعات سابقهی

ممکناست بهخاطر پر رنگتربودن اختالفات خانوادگی

اقدام به خودکشی و برخی متغیرهای دموگرافیک (شامل

متاهلین در این تحقیق باشد (.)16

سنّ ،سوابق بیماریهای روانی و جسمی) رابطهی معنادار
در سطح  4/45وجوددارد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که
بیشترین آمار اقدام به خودکشی در بین افراد با تحصیالت
دیپلم ( 144نفر 41/42،درصد) و سیکل ( 96نفر31/54،
درصد) میباشد که با نتایج مطالعهی نجومی و همکاران

بحث
پژوهش حاضر ،درسال  1322با هدف تعیین

که به این نتیجهرسیدهاند اکثریت

اقدامکنندگان به

در

خودکشی را افراد با تحصیالت راهنمایی و دبیرستانی

مراجعهکنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی

تشکیلمیدادند ،تا حدودی مشابهتدارد( .)19همچنین در

سبزوار صورتپذیرفتهاست .میانگین سنّی موارد اقدام به

تحقیقی که در اردبیل درسال  1332در مورد  213مورد

خودکشی در این مطالعه  25/99±2سال می باشد که این

اقدام به خودکشی صورتپذیرفته ،بیشترین آمار اقدام به

مورد با نتایج تحقیقات متعدد در داخل و خارج از کشور

خودکشی مربوط به افراد با تحصیالت درحد دبیرستان تا

مشابهتدارد ( .)2-14همچنین در این پژوهش ،موارد

دیپلم ( 35/93درصد) اشارهشدهاست که با نتایج مطالعهی

اقدام به خودکشی مربوط به  242مورد بوده که ازنظر

حاضر مبنی بر سطح تحصیالت پایین اکثر افرادی که اقدام

درصد ،زنان حجم بیشتری (حدوداً  64درصد) را به خود

به خودکشی میکنند همخوانی دارد (.)13

عوامل

احتمالی

موثر

به

اقدام

خودکشی

اختصاص دادهاند .در اکثر مطالعات قبلی نیز موارد اقدام

در این مطالعه مشخصشد که اکثر موارد اقدام به

به خودکشی در زنان بیش از مردان گزارششدهاست

خودکشی ( 214نفر 36/93،درصد) ساکن شهر بوده اند.

( )2-13بهجز موارد اقدام به خودکشی ثبتشده در کشور

نتایج مطالعهی یوسفی و همکاران که در بندرعباس انجام-

چین که تقریبا درصد یکسانی در زنان و مردان گزارش-

شده ،حاکی از آن است که  32/9درصد از افرادی که

میشود ( .)14درصد باالتر اقدام به خودکشی در بین زنان

اقدام به خودکشی کردهاند ،ساکن شهر بودهاند که این

احتماالً بهدلیل میزان باالتر افسردگی در بین زنان میباشد

مورد با نتایج مستخرج از این مطالعه ،همخوانی دارد.

(.)15

البته این مورد را میتوان بهدلیل وجود استرسهای
در این پژوهش 142 ،نفر( 45/6درصد) از موارد

اجتماعی باالتر در شهرها نسبت به روستاها دانست (.)12

اقدام به خودکشی را افراد مجرد تشکیلمیدهند و این

همچنین در این مطالعه تقریبا نسبتهای یکسانی در موارد

درحالیاست که  64درصد ( 3نفر) اقدام به خودکشیهای

اقدام به خودکشی ازنظر داشتن سوابقی بیماریهای

موفق در بین افراد متاهل اتفاقافتادهاست .نتایج این تحقیق

روانی ( 113نفر 46/9،درصد) ،بیماری جسمی (143

با مطالعهای که در سال  1333در شهر سنندج انجامشده،

نفر 45/3،درصد) و داشتن سابقهی خودکشی (112

مشابهت زیادی ندارد .زیرا در این مطالعه 61/9 ،درصد

نفر 46/9،درصد) گزارششدهاست .درتحقیق نجومی و

ازاقدامکنندگان مجرد بودند و  53/3درصد کسانیکه

همکاران در کرج اشارهشده که  23درصد از موارد اقدام

دراثرخودکشی فوت نمودند ،متأهل بودند ( .)2در تحقیق

به خودکشی دارای سابقهی قبلی اقدام به خودکشی بوده و
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 23/9درصد از موارد وضعیت جسمانی خود را در 3ماه

اقدامکنندگان به خودکشی از سال  1334الی  1336در

قبل از اقدام ،ضعیف گزارشکردهاند که با نتایج مطالعهی

استان مرکزی انجامشده ،رابطه بین نتیجهی اقدام به

حاضر همپوشانی کمتری دارد ( .)19همچنین اشکانی در

خودکشی با جنسیت ( )p=4/442و با محل سکونت

مطالعهی خود که در شیراز انجامشده ،نشانداد که 52

( )p<4/441معنادار گزارششده ،اما رابطهی بین نتیجه

درصد از موارد اقدام به خودکشی دارای مشکالت روانی

اقدام به خودکشی با سنّ افراد در سطح  5درصد معنادار

بودهاند که بیش از نیمی از آنها مربوط به افسردگی بوده-

بهدست نیامدهاست ( .)5بنابراین میتوان گفت که رابطهی

است( )24که این موارد را میتوان به باالتربودن درصد

بین نتیجهی اقدام به خودکشی با متغیرهای زمینهای

مشکالت روانی در شهرهای بزرگ نسبت به شهر سبزوار

متناسب با مکان های مختلف ،متفاوت میباشد.

توجیهکرد.

شایعترین روش اقدام به خودکشی در این مطالعه

بین نتیجهی اقدام به خودکشی (موفق و ناموفق)

( 142مورد 53/63،درصد) استفاده از دارو می باشد که

با متغیرهای جنس ،سنّ ،وضعیت تاهل ،سوابق بیماری-

اگر موارد استفاده از سمّ یا قرص را با آن اضافه کنیم به

های روانی وجسمی و سابقهی خودکشی در سطح 5

 33/49درصد استفاده از داروها یا سموم میرسیم .در

درصد رابطهی معناداری وجود ندارد و این درحالیاست

بسیاری از مطالعات قبلی نیز روش استفاده از دارو و سمّ،

که نتیجهی اقدام به خودکشی با دو متغیر محل سکونت

ازجمله روشهای متداول محسوب میشود .بهطوریکه

( )p=4/442و میزان تحصیالت ( )p=4/431رابطهی

در مطالعهی علیزاده روش مصرف دارو  95درصد ( ،)2در

معناداری دارد .در مورد محل سکونت 4/25 ،درصد (2

مقالهی مولوی روش استفاده از داروها و سموم 24/33

نفر) از اقدام به خودکشیهایی که در شهر صورتگرفته،

درصد ( )13و در تحقیق صیاد رضایی استفاده از داروها و

موفق بودهاست ،درصورتیکه در مورد اقدامکنندگان به

سموم  24/6درصد ( )21گزارششدهاست .باالتر بودن

خودکشی در روستا ،نتیجهی  2/33درصد ( 3نفر) ،موفق

درصد استفاده از روش دارویی در اقدام به خودکشی می-

میباشد .درصد باالتر اقدام به خودکشی های موفق در

تواند بهدلیل در دسترسبودن ،راحتبودن ،ناراحتی و درد

روستا ممکناست بهدلیل کمتربودن سطح آگاهی افراد از

کمتر نسبت به سایر روشهای خودکشی باشد .همچنین

پیامدهای روشهای مورد استفاده در اقدام به خودکشی

بین روش اقدام به خودکشی و داشتن سابقهی بیماری

باشد .در مورد میزان تحصیالت ،از میان اقدامکنندگان به

جسمی در سطح  5درصد ارتباط معناداری وجودندارد.

خودکشی دارندگان تحصیالت لیسانس و باالتر4/13 ،

بهعالوه در این مطالعه ،روش استفاده از داروهای

درصد( 1نفر) ،فوق دیپلم و دیپلم ،صفر درصد،

ضددرد ( 54مورد 36/42،درصد) ،آرامبخش و ضد تشنج

سیکل 2/63درصد ( 2نفر) و بیسواد  9/14درصد (2

( 31مورد 24/25،درصد) و ضد تشنج ( 34مورد24/29،

نفر) ،دارای نتیجهی موفق در اقدام به خودکشی بودهاند.

درصد) ،شایعترین موارد در بین روش استفاده از قرص

باالتربودن میزان اقدام به خودکشیهای موفق در بین افراد

در جهت اقدام به خودکشی می باشد .نتایج مطالعهی

با تحصیالت پایینتر ،ممکناست بهدلیل عدم آشنایی

اشکانی حاکی از این است که استفاده از داروهای

کافی این افراد با پیامدهای استفاده از روشهای اقدام به

بنزودیازپینها (با  41درصد) ،داروهای ضد افسردگی (با

خودکشی ،مانند عدم اطالع ازعوارض دارویی در روش

 22درصد) ومسکن ها (با  13درصد) ،شایعترین موارد

استفاده از دارو باشد .این ارتباطسنجیها در تحقیقات

اقدام به خودکشی در روش استفاده از دارو میباشد (.)24

بسیار کمی صورتپذیرفتهاست .در مطالعهای که در مورد

در مطالعهای دیگر ،استفاده از داروهای ضد افسردگی
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های سهحلقهای ( 13/3درصد) ،متداولترین موارد در

در مطالعهی حاضر ،اقدامکنندگان به خودکشی

روش استفاده از دارو در اقدام به خودکشی در استان

بعضاً دارای سابقهی اقدام به خودکشی قبلی بودهاند .به-

اردبیل شناختهشدهاست( .)21علیزاده و همکاران در

طوریکه  54/26درصد ( 133نفر) برای اولین بار اقدام به

مطالعهی خود موارد استفاده از بنزودیازپینها (21/1

خودکشیکردهاند و  33/45درصد ( 34مورد) دارای یک-

درصد) و ترامادول و سایر مخدرها ( 9/3درصد) را شایع-

بار 2/22 ،درصد ( 24مورد)دارای دوبار و  2/46درصد (5

ترین داروها در جهت اقدام به خودکشی گزارشکردهاند.

مورد)دارای سهبار سابقهی اقدام به خودکشی گزارش-

نتایج مطالعهی حاضر با مطالعات قبلی احتماالً بهدلیل در

شدهاند .نتایج این تحقیق با مطالعهی اشکانی تا حدودی

دسترسبودن گروه های دارویی مذکور همپوشانی دارد.

همخوانی دارد .زیرا اشکانی در بررسی اقدام به

در مطالعهی حاضر ،رایجترین دالیل اقدام به خودکشی

خودکشیهایی که در شیراز اتفاقافتاده ،به این نتیجه-

مشکالت خانوادگی ( 22مورد 33/42،درصد) ،افسردگی،

رسیدهاست که  32درصد از موارد اقدام برای نخستین بار،

یأس ،خستگی ( 36مورد 14/33،درصد) ،اعتیاد خود یا

 11درصد برای دومین بار 6 ،درصد برای سومین بار و 1

همسر ( 24مورد 2/22،درصد) و شکست عشقی (24

درصد برای چهارمین بار به خودکشی اقدام کردهاند.

مورد 2/22،درصد) بهدستآمده است .در مطالعهی نجومی

همچنین بین متغیر تعداد دفعات خودکشی با متغیرهای

اشارهشده که عمدهترین دالیل اقدام به خودکشی

سنّ ( ،)p=4/431سوابق بیماریهای روانی ( )p=4/444و

مشکالت با همسر ( 34/2درصد) وخانواده ( 29/2درصد)

جسمی ( )p=4/422ارتباط معناداری وجوددارد.

بودهاست( .)19همچنین در مطالعهای دیگر ،اختالفات

این بررسی نشانداد که فاکتورهای مختلفی که

خانوادگی ( 49/4درصد) و مشکالت بین فردی یا

شامل جنسیت ،سنّ ،وضعیت تاهل ،سوابق بیماریهای

شکست عشقی ( 19/3درصد) ،دو دلیل مهم در اقدام به

روانی و جسمانی و سابقهی اقدام به خودکشی میباشند،

خودکشی ذکرشدهاست( .)2در تحقیق دیگری که در نیمه-

در خودکشی موثرمیباشند .بهعالوه باتوجه به اینکه در

ی اول سال  1332انجامشده نیز بیشترین علت خودکشی

این مطالعه روش استفاده از دارو شایعترین روش اقدام به

اختالف با همسر ( 33/24درصد) گزارششدهاست .یکی

خودکشی گزارششده ،لذا بهنظرمیرسد که اطالعرسانی و

از دالیل احتمالی که باعثشده مشکالت خانوادگی علت

آموزش همگانی دربارهی عوارض دارویی ،بهویژه

عمدهی اقدام به خودکشی باشد ،ممکناست بهخاطر

داروهای ضد درد که منجر به یک مورد اقدام به خودکشی

مدرنشدن جوامع و اختالف فرهنگی بین دو نسل در

منجر به مرگ در این مطالعه شده ،بسیار ضروری میباشد.

خانوادهها باشد .همچنین افسردگی ،یأس و خستگی

همچنین با عنایت به این موضوع که مشکالت خانوادگی

افرادی که اقدام به خودکشی میکنند ،ممکناست بهدلیل

ازجمله دالیل مهم در اقدام به خودکشی در این تحقیق

افزایش استرسهای واردشده از سوی اجتماع (فقر،

شناختهشده ،بنابراین توجه بیشتر در زمینهی ارتقای سطح

بیکاری و )...و باالرفتن سطح توقع افراد همراه با مدرن-

آگاهی جامعه در مورد ازدواج مناسب و سوقدادن

شدن جوامع باشد .فرضیهی استقالل بین علت اقدام به

جوانان و خانوادهها برای مراجعه به مراکز مشاورهی

خودکشی ،تنها با متغیر سابقهی بیماری جسمی در سطح

خانواده درصورت بروز هر گونه مشکل خانوادگی از

 5درصد پذیرفته میشود.

اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
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Background: Suicide is a huge problem in today's society. Due
to the prevalence of this phenomenon especially amongyouth,
this study was aimed atinvestigatingthe possible factors affecting
on suicide attempts in patients of health centers of Sabzevar
University of Medical Sciences.
Material and Methods: The present study was a descriptiveanalytical and cross-sectional study. All patients who have
madesuicide attemptsand referred to Vasei Hospital of Sabzevar
University of Medical Sciences in 2013 were subjected as study
population, and finally 242 cases among all registered cases in
the Medical Records Unit of the hospital were entered to this
study using the simple random sampling. SPSS 16 was used as
well as the descriptive statistics and Chi-square test to analyze
the data with %5 significance level.
Results: The suicide attempt cases in this study have the mean
age of 25.77±9, with %45.6 of singles and %86.78 of urban. The
most prevalent method in suicide attemptswas found to betheuse
ofmedicine (%56.68) and the most important reason leading
tosuicide attemptswas found to be the family problems (%38.02).
Furthermore, the relationship between result, method, reason
and the number of suicide attempts,varieswith demographic
variables,obtained about%5 of significance level.
Conclusions: The results showed that lots of factors such as
gender, age, marriage status, history of Psychosis, history of
physical illness and history of suicide attemptsplay important
roles in suicide attempt as a leading cuase of dead.
Keywords: Suicide, effective factors, physical disease, mental
disease
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