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فراتحلیل مطالعات خودکشی در ایران

مقدمه:هدفازپژوهشحاضر،فراتحلیلمطالعاتانجامشدهدرخصوص
عواملمؤثربرخودكشیدرغربكشوراست.

روش: بااستفادهازروشفراتحلیل،مطالعاتیكهبهعواملمؤثربرخودكشی
پرداختندگردآوریشدند.برایگردآوریمطالعاتازكلیدواژههایمرتبط
استفادهودرسایتهاوپایاننامههایتحصیالتتكمیلیدانشگاههاجستجو
شد.درنهایتمطالعاتیكهبامعیارهایورودبهفراتحلیلهمخوانیداشتند
گزینششدهواطالعاتموردنظربرایآزمونفرضیاتباپرسشنامهمعكوسی
كهتوسطنویسندهتهیهشدهبود،استخراجشد.از15مطالعهگزینششده
ثبت دیگر موردنیاز اطالعات و اثر اندازه محاسبه برای مناسب آمارههای
شدهوبانرمافزارCMA2بهمحاسبهاندازهاثرهاوتجزیهوتحلیلفرضیات

اقدامشد.
مؤثر خودكشی بر شناساییشده مستقل متغیرهای درمجموع یافته ها:
بودند.مقداراندازهاثرتلفیقشده0.660بودكهبهلحاظآماریمعناداراست.
ازآنجاییكهاینمقداردردامنهایبین0.8تا0.5قراردارد،طبقدستهبندی
كوهنمتوسطارزیابیمیشود.همچنین،مقدارآمارهQ)223.903(بادرجه
لذا است. اثرها اندازه بودن ناهمگون از حاكی كه بود معنادار 36 آزادی
بررسی و تصادفی اثر مدل نتایج از استفاده فراتحلیل توصیهصاحبننظران
دالیلاینناهمگونیاست.مقداراندازهاثرمدلاثرتصادفیبرابربا0.408
وبهلحاظآمارینیزمعناداربود.درواقعپاسخبهسؤالمذكوربراساس
یافتههایتحقیق»مثبت«است.بهعبارتدیگرمیتوانبابیشاز95درصد
اطمینانآماریگفتكهمتغیرهایشناساییشدهبرخودكشیاثربخشهستند
ومیزانتأثیرآننیز0.508استكهبهلحاظاندازهمقدارآنمتوسطاست.
یافته ها: فراتحلیلنشاندادمتغیرهایینظیرداشتنمبنایتئوریك،سطح
تحصیالت،تأهل،عزتنفس،انسجامخانوادگی،ازدواجزودهنگام،اضطراب،
وضعیتاقتصادیخانواده،بهلحاظآماریتأثیرمعناداریبرخودكشیداشته
است.بخشیازیافتههایپژوهشحاكیازآناستكهدرمحورمقوالت
اجتماعی،متغیرازدواجزودهنگامبیشترینرابطهراباگرایشبهخودكشیبا
اندازهاثر0/3721،درمحورهایروانشناختیپژوهشعزتنفسبیشترین

رابطهراباخودكشیبااندازهاثر0/6921دارد.
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Introduction: The purpose of this study is to investigate 
the meta-analysis of published articles on the factors af-
fecting suicide.
Method: From 15 selected studies, appropriate statistics 
were recorded to calculate the effect size together with 
other required data and using CMA2 software, the effect 
size was calculated and hypotheses were analyzed. 
Findings: The results of the present study show that in 
total independent variables identifying suicide has been 
effective. The value of the combined effect is 0660 (d = 
0660) , which is also statistically significant. Since this 
value is in the range of 0.8 to 0.5, it is considered moder-
ate according to the Cohen’s classification. The results 
also show that the mean size of r related to studies that 
had theoretical foundations was EsrQ = 0.30 and in stud-
ies that lacked theoretical foundations was equivalent to 
ESrQ = 0.20. The results of the z-r difference test in the 
aforementioned study were 4.99.
Discussion: The findings of the study show that there is a 
significant difference between the size of the effects ob-
tained. Variables such as having a theoretical basis, level 
of gender, marriage, self-esteem, family cohesion, early 
marriage, anxiety, family economic status, had a statis-
tically significant effect on suicide. Part of the research 
findings indicate that in the social categories, the variable 
of early marriage has the highest relationship with suicidal 
tendencies with an effect size of 0.3721, in the psycho-
logical aspects of self-esteem research has the highest re-
lationship with suicide with an effect size of 0.6216.
To fight against suicide, one should consider increasing 
self-esteem, conscious marriage, and family cohesion.
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Extended Abstract
Introduction: Suicide is referred to as any kind of death that is a direct or indirect 
result of the positive or negative action of the victim himself, who personally 
knew that he should achieve the same result. (Durkim, 1999 p. 18). The purpose 
of this study is to investigate the meta-analysis of published articles on the factors 
affecting suicide. Due to the fact that issues related to the consequences of suicide 
in our society are broader than other issues since the volume of research in the 
field of social sciences and psychology has not been allocated to suicide research. 
The same small volume; each of the studies, variables, methods and examples 
have chosen different and sometimes inconsistent with each other; therefore, they 
have encountered different results. Scattering, diversity, and divergence in suicide 
research results may lead to the notion that suicide research is a waste of money, 
and that there is a risk that research studies in this non-scientific field will become 
“costly” or “inexpensive.” In order to prevent this, it seems necessary to use meta-
analysis. 

Method: The method of the present study is meta-analysis. In the present study, 
attempts have been made to evaluate the magnitude of the effect of the variables 
affecting suicide in the west and northwest of Iran with a comprehensive and sys-
tematic review and meta-analytical method. In this regard, the results are calcu-
lated, compared, and combined in the form of “effect size” statistics, which is an 
objective, uniform, and comparable indicator and it is an estimate of the effective-
ness of effective variables. The method used in this paper is a meta-analytic meth-
od. The materials used include all available studies that have studied attempted 
suicide. The analysis unit also refers to any research that has effective variables 
of suicide attempt that meet the criteria for selection and entry into meta-analysis. 
Criteria for selecting studies are: 1- The study has focused on attempted suicide 
and related topics; 2- The study has evaluated the variables affecting suicide at-
tempt (review and non-experimental studies have not been considered), 3- The 
study should be experimental or quasi-experimental with a control group or have a 
comparison of pre-test and post-test values. Correlation studies structural models 
have also been investigated and at least one of the effective variables has been 
measured.
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Findings: The results of the present study show that in general, the identified in-
dependent variables have been found to be effective on suicide. The value of the 
combined effect is 0.408 (d = 0.408), and it is statistically significant. Since this 
value is in the range of 0.8 to 0.5, it is considered average according to the Cohen’s 
classification.

The combined results of all the research studies are given in Table 2. The value 
of Q statistic (223,903) with a degree of freedom of 36 is significant (P = 0.000), 
which indicates that the size of the effects is heterogeneous. Therefore, meta-
analytic experts recommend using the results of the stochastic effect model and 
investigate the reasons for this heterogeneity. The effect size of the random effect 
model is equal to 0.408 (d = 0.408), which is also statistically significant (5.209 Z 
= P = 0.000). In fact, the answer to this question is “positive” based on the research 
findings. In other words, it can be said the value more than 95% statistical certainty 
indicate that the identified variables are effective on suicide and its impact rate is 
508, which is moderate in terms of size.

Discussion: The results show that research on suicidal ideation based on a theoreti-
cal model is more effective in suicide than research on suicidal ideation. Higher 
family differences, lower self-esteem, and lower family cohesion affect self-effi-
cacy. In fact, cases with higher family disputes and forced marriages are accompa-
nied by lower self-esteem, lower family cohesion, and significantly higher chances 
of suicide. The highest effect size for the variables of higher family disputes with 
82%, sudden and forced marriage with 85%, lower self-esteem with 84%, low 
family cohesion with 95% indicates the mentioned variables and other variables 
having a high effect size. 
The meta-analysis result showed that the relationship between gender variable and 
suicide was significant at the level of 0.0001. One of the factors that is different 
in men and women is their biological status. In this regard, female sex hormones 
and the menstrual cycle show a significant aspect of this difference. Most cases 
of suicide attempt in women are associated with higher rates of mood disorders, 
emotional and other biological and psychological variables. Evidence shows that 
the high rate of suicide attempts among young Iranian women has several reasons: 
engaging in a vicious cycle of social humiliation, economic dependence, family 
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insecurity, fear for life and children, embarrassment and lack of self-confidence, 
and lack of systems. Social advocacy is one of the reasons that increase the likeli-
hood of suicide in this group. It was directly cited as a major cause of suicide.
Self-immolation is the most common form of suicide among girls and women. 
By doing so, they want to scare those around them and make them aware of their 
desires. However, most of them die from burn injuries and the family suffers 
from mental health problems. Self-immolation and taking pills and toxins are two 
prominent examples of suicide committed by women. Forced marriages, unem-
ployment, and the rising age of marriage are particular issues that lead women and 
girls to commit suicide.
The results of hypothesis 6 test show that unemployment and economic instability 
are effective as macro-level variables of suicide. Among the macro-level variables 
affecting suicide are poverty and income inequality, but the most important fac-
tor that fuels the aforementioned is macro-level economic instability, which itself 
provides the ground for unemployment. Durkheim also mentioned in his book 
Suicide. In this study, the unemployment rate is the effect size of EsrQ = 0.50. 
Poverty and unemployment are among the items that can encourage a person to 
commit an act such as suicide.
When poverty and unemployment are combined with economic pressures and ris-
ing inflation, they create a combination that leads to rising suicide rates. Unem-
ployment not only causes short-term problems and disruptions in a person’s life, 
but also increases uncertainty in predicting a person’s future income, resulting in 
a decrease in a person’s lifetime income. In addition, unemployment can increase 
mental or physical disorders, which in turn will increase the likelihood of suicide.
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مقدمه
خودكشیهرنوعمرگیاستكهنتیجهمستقیمیاغیرمستقیمعملمثبتیامنفیخود
قربانیاستكهشخصامیدانستهكهبایدبههمیننتیجهبرسد)دوركیم،1999(.خودكشی
بهمثابهپدیدهایپیچیده،چندبعدی،كیفی،سیالوزمینهمحور،دارایابعادگوناگوناجتماعی،
روانی،اقتصادی،فرهنگیو...است.اینپدیدهدرتمامجوامعاعمازسنتیوپیشرفتهوجود
داشتهوتوجهبسیاریازمحققانرشتههایگوناگونازجملهجامعهشناسیرابهخودجلب

كردهاست.
گسترشاینپدیدهوآسیبهاوتبعاتآنموجبشدهاستتاسازمانبهداشتجهانی
روز10سپتامبر)19شهریور(راروزپیشگیریازخودكشینامبگذارد.نرخخودكشیدر
جهانبهاِزایهرصدهزارنفرجمعیتشانزدهنفراست.امااینرقمدرایران6نفردرصد

نفراستبرایناساسكشورایراندررتبه58جهانقراردارد)بخارایی،2011(.
خودكشیدرایرانازپراكندگیزیادیبرخورداراست.دراستانآذربایجانغربیدر
سال1397دركلاستان6700نفراقدامبهخودكشیكردهاندكه270موردازآنهاموفق
بودهاست.اینرقمهرسالتكرارمیشود.درسال1395تعداداقدامبهخودكشی6400نفر
بودهكه241نفرازآنهافوتشدهاند.درسال1396تعدادفوتیها238نفربودهاست.رئیس
جمعیتعلمیپیشگیریازخودكشیایرانطیگزارشیدر19شهریور1396اعالمكرد
كهایالم،لرستان،آذربایجانغربیوكردستانبیشترینآمارخودكشیرادرایراندارند)خبر
آنالین،2017(.براساسگزارشفوقاستانآذربایجانغربیسومیناستاندرخصوص

میزانابتالبهآسیباجتماعیفوقاست.
هرچندبهدلیلاهمیتمسئله،پژوهشهایهنگفتیدرزمینهخودكشیانجامشدهاست
امامسئلهخودكشیكشورهمچنانپابرجاوحلنشدهبهنظرمیرسد.یكیازدالیلاساسی
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اینمسئلهایناستكهنتایجحاصلازپژوهشهایانجامشدههماهنگویكدستنیست.
این به بهخودكشیممكناست نتایجتحقیقاتمربوط تفاوتدر تنوعو پراكندگی،
تصوردامنبزندكهكارپژوهشیدرحوزهخودكشیتنهااتالفهزینهاستوهمینطور
اینحوزهغیرعلمی»پرهزینه«و اینخطروجودداردكهرفتهرفتهمطالعاتپژوهشیدر
»بیفایده«تلقیشود.بهمنظورپیشگیریازاینمسئلهاستفادهازفراتحلیلضروریبهنظر

میرسد.بهمنظورپیشگیریازاینمسئلهاستفادهازفراتحلیلضروریبهنظرمیرسد.
روش با و سیستماتیك و جامع مروری با كه است این بر سعی حاضر پژوهش در
غرب شمال و غرب در كه خودكشی بر مؤثر متغیرهای اثر اندازه ارزیابی به فراتحلیل
نتایجدر تلفیق مقایسهو بهمحاسبه، راستا این پرداختهمیشود.در اجراشده، كشورمان
قالبآماره»اندازهاثر«كهشاخصیعینی،یكدستوقابلمقایسهبودهوبرآوردیازشدت
اثرگذاریمتغیرهایمؤثراست،اقداممیشود.همچنینباكدگذاریوتلخیصویژگیهاو
اجزایروشی،تئوریكوسایرویژگیهایتحقیقاتانجامشدهعالوهبرآنكهتوصیفیجامع
ازاینویژگیهاارائهمیشودبهتأثیراینویژگیهابرنتایجتحقیقاتنیزپرداختهخواهدشد.
بهعبارتدیگرهدفاصلیاینتحقیقبررسیمیزاناندازهاثرمتغیرهایمؤثربرخودكشی

است.

پیشینه تجربی
است، اندک بسیار محققان توسط خودكشی روی فراتحلیل مطالعه هرچند ایران در
بااینوجودبرخیازآنهاقابلتوجههستند.بخاراییومیرزایی)2015(درمطالعه»فراتحلیل
از علمــی اجتمــاع یـك كه رسیدند نتیجه این به ایالم« استان در خودكشی مطالعات
محققــانمتخصصدرحوزهخودكشیكــهدارایكنــشمتقابــلمكــرربــاباورهــا
و متقابــل پیونــد بــه آمیختــه اجتماعــی مناســبات دارای و مشــترک ارزشهای و
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اجمــاعمعرفتــیباشــند،شــكلنگرفتــهاســت.پراكندگــینظریهها،موضوعــاتو
روشهایمطالعــهنیــزدرمطالعــاتدیــدهمیشود.

فراتحلیــل در )2008( همــكاران و كوچــی ایــالم، اســتان بــا ارتبــاط در
)وضعیت اجتماعــی عوامــل بــا توأمــان خودكشــی كــه دادنــد نشــان خــود،
بیــكاری(وعواملروانشناختی)اختــاللروانــی(درارتباط نامناســبو زناشــویی
منجــر بیــكاری، از ناشــی اقتصــادی بــد وضعیــت شكلگیری بهطوریكه است؛
بــهعدمحمایتاجتماعــیوكاهــشمشــاركتوتعامــلبــااعضــایخانــوادهو
دوســتانمیشودودرنهایت،شــرایطرابرایفراهــمشــدناختــالالتروانــی،مهیــا
میكند؛بهطوركلیایــنوضعیــتدربیــنجمعیتهایپیــروبــهلحــاظجنســیتیدر

بیــنزنــانشــدیدتراســت.
كه رسیدهاند نتیجه این به خود فراتحلیل مطالعه در )2013( همكاران و نظرزاده
زیــادی بســیار ارتبــاط خانوادگــی، درگیریهای عامــل بــا ایــران در خودكشــی
شــدت خــزر، دریــای ســاحل مــرزی اســتانهای در بهویژه وضعیــت؛ این دارد.
بیشــتریداردواحتمــالدادهاندكــهشــرایطآبوهوایــیمیتوانــدنقــشمهمــی
داشــتهباشــد.بهاعتقــادفیضاللهی)1389(»بامحاســبهاندازهاثروشــدتتأثیررابطه
تأثیركــمو27درصــد دارایشــدت متغیرهــا مطالعــات،51درصــد متغیرهــای
دارایشــدتتأثیردرحــدمتوســط،22درصــددارایشــدتتأثیردرحــدبــاال
بودهاند«.اختــاللروانــی،بیــكاریوویژگیهایشــخصیتی،بیشــترینمیزانواریانس

مشاهدهشدهدرارتباطبینمتغیرهایمســتقلووابســتهراتبییــنمیكنند.
بختیارپورودیگران)2010(درمقاله»فراتحلیلرابطهجنسیتووضعیتتأهلبااقدام
بیشتر افرادمجرد در مردانو از بیشتر زنان فراوانیخودكشی دریافتندكه بهخودكشی«
ازافرادمتأهلاست.بهعبارتدیگرگروهدخترانمجردباالترینفراوانیخودكشیرادارا
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هستند.بااینوجودپارهایازتحقیقاتنشاندادهاندكهبینزنانومردانازلحاظاقدامبه
خودكشیتفاوتمعناداریوجودندارد)ظهوروهمكاران،2001؛صفاوهمكاران،2007؛
اشكانیوهمكاران2006؛قلعهایهاوهمكاران،2002؛دهبزرگیوهمكاران،2008؛كوشان

وهمكاران،2001؛خوشحالوهمكاران،2005؛عنایتیوهمكاران،2004(.
دستهایدیگرازتحقیقاتمیزانخودكشیدرزنانرابیشترازمردانگزارشكردهاند.
)یاسمیوهمكاران،1998؛نجومیوهمكاران،2005؛موسویوهمكاران،2006؛سازمان
جهانیبهداشت،2005(.درموردرابطهمتغیروضعیتتأهلبااقدامبهخودكشینیزبین
تحقیقاتانجامشدهقبلیهماهنگیوجودندارد.بعضیازاینتحقیقاتشیوعدرافرادمجرد

رابیشترگزارشكردهاند)اشكانیوهمكاران،2001؛كوشانوهمكاران،2002(.
ساالریلكوهمكاران)2005(درمطالعهایبهبررسیمیزانوعواملمؤثربررخداد
خودكشیدراستانآذربایجانغربیپرداختند.یافتههانشاندادمیزاناقدامبهخودكشیدر
زنان63درصدودرمردان37وهمچنین50درصدازافراداقدامكنندهبهخودكشیمجرد

بودند.

مبانی نظری
بــاتوجــهبــهآمارهــاوفراوانــیخودكشــیوبــهتأسیازمیلــزكهتعدادزیاد
فراوانییكپدیــدهراشــاخصمسئلهاجتماعــیبــودنآنمیداند،میتواناینگونه
ادعــاكــردكهخودكشــیمسئلهایاجتماعیاســتوبرایمطالعهآن،رویكردهــای
برخوردارنــد. بیشــتری كارایــی تــوان و نظــری تبییــن كفایــت از جامعهشناختی
بنابراینمطلــب،درادامــهبــهمعرفــیرویكردهــاینظــریجامعهشناختیدرمــورد

خودكشــیكهدرمطالعاتانجامشدهبهآنهاتوجهشدهاستپرداختــهمیشود.
تغییر منابع تعداد همچنین و آنها مختلف ابعاد و اضالع از پدیدهها این پیچیدگی
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با )عواملایجادكنندهآنها(ناشیمیشود.بههمیندلیلعلوممختلفانسانیواجتماعی
رویكردهایگوناگونبهاینپدیدههانگریستهاند.گاهعواملزیستیوفیزیولوژی،گاهعوامل
روانشناختی،گاهعواملروانیـاجتماعی،گاهعواملاجتماعیوگاهعواملفرهنگیرادر
آنعمدهوتحلیلكردهاند.دیدگاهفرهنگیبرخردهفرهنگگروهیتأكیدداردخردهفرهنگ
منحرفبهطرزرفتار،ارزشهایغالبوتفاهممتقابلیاطالقمیشودكهاعضاییكدسته
درآنهاسهیمند،ولیجامعهمتعارفآنهاراقبولندارد.پیوندخردهفرهنگمنحرفبابقیه
جامعهگسیختهاست.زیرااینخردهفرهنگازهنجارها،ارزشهاوزبانواصطالحاتیاستفاده
میكندكهویژهخودشاست.بسیاریازافرادیكهجامعهمتعارفآنهاراطردكرده،برای
پیداكردنمنزلت،آسایشوپذیرشیازنوعدیگر،جویایپیوستنبهخردهفرهنگمنحرف

میشوند.)كوئن،1372(.
دوركیــمبــارویكــردكاركردگرایانــهخــودوبهعنواننخســتینشــخصیكــه
راجــعبــهمقولهخودكشــینــگاهعلمــیومنظــمجامعهشناختیداشــت،آنچــهرا
كــهفردیترینكنــششــخصیبــهشــمارمیرود)یعنــیخودكشــی(بــهنظــام
اجتماعــی،مرتبــطســاختهواظهــارداشــتهاســتكــهگرچــهخودكشــیهیــچ
فــردی،قابــلپیشبینینیســت؛امــامیتوانپیشبینیكــردكــه»چــهگروههایــی
افــراد،بیشــتریــاكمتــردرمعــرضخطــرخودكشــیقــرارمیگیرند)صدیق از

سروستانی،1387(.
معتقد و میكند بحث ارزشها یا اهداف و نیازها و انسان میان رابطه درباره دوركیم
هنجارها طریق از انسانها آرزوهای پایدار و مستحكم اجتماعی شرایط اثر در كه است
تنظیمومحدودشدهاست.باازهمپاشیدگیهنجارهاوازبینرفتنكنترلآرزوها،آنومی
بایكوضعیتآرزوهایبیحدوحصربهوجودمیآید.ازآنجاكهاینآرزوهایبیحدطبعًا
نمیتوانندارضاءواشباعشونددرنتیجهیكوضعیتنارضایتیاجتماعیدائمیبهوجود
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میآید.سپسایننارضایتیدرجریانهایاقداماتمنفینظیرخودكشیظاهرمیشوندكه
ازنظرآمارینیزقابلسنجشهستند.

یا بیقاعدگی اجتماعییكوضعیت آشفتگی یا آنومی از منظور دوركیم ادبیات در 
بیهنجاری1استكهدرآنافرادقادرنیستندبراساسیكنظامازقواعدمشترکارتباط
متقابلبرقرارونیازهایخودراارضاكنند.درنتیجهنظمفرهنگیواجتماعیازهمپاشیده

میشود)رفیعپور1378(.
مدلآنومیموردنظردوركیمرامیتواندرنمودارزیرترسیمكرد)رفیعپور،1378(.

مدل آنومی دورکیم

رشدسریعاقتصادی

ثروتناگهانی

ثروت/فقر

فقرغیرقابلتحمل

تصویر/قولآرزوهایبلندپروازانه/آرزوهایبیحد

ازهمپاشیدگیهنجارهایسنتی

عدمتواناییارضاینیازهایبیحد

نارضایتیاجتماعی

انحراف/آنومی

-1 normlessness
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بهنظردوركیمنمیتوانرفتارهایناهنجاررابرحسبمحتوایدستهجمعیدستهمعینیاز
اعمالتعریفكرد؛چوندردورههاومكانهایمختلفانواعواقسامرفتارهایگوناگون

ناهنجارشناختهشدهاند.تنهاویژگیمشترکوعامناهنجارهاایناستكهجملگیبه
معتقداتاخالقیعامهمردمكهبهآنهاسختپایبندند،تجاوزمیكنندودرنتیجهباعث

عكسالعملكیفریجامعهمیشوند)گیدنز،1363(.
مرتونخودكشیراناشیازگسستگیوانفصالبنیادیبینهدفهایفرهنگیووسایل
نهادیشدهبراینیلبدانهامیداند.نظررابرتمرتونایناستكهجامعهزنانومردانرا
نظیرخودكشیحاصل رفتاری ناهنجاری او، بیانخود به میكند. وادار ناهنجار رفتار به
)صدیق وامیدارد شدن كجرفتار به را آنها كه است خاص اجتماعی ساختار فشارهای

سروستانی،1383(.
مرتونبهتأسیازدوركیمازواژهآنومیبرایبررسیمسائلوانحرافاتاجتماعیبهره
میگیرد.ازنظرمرتونآنومییكدرهمشكستگیساختارفرهنگیاست.اینوضعیتوقتی
پیشمیآیدكهبیناهدافوهنجارهایفرهنگی)نیازهاوارزشهایاجتماعی(وامكانات
موجوددربسترهرقشراجتماعیتفاوتفاحشوجودداشتهباشد.مرتونمیگویدوقتی
بیناهداففرهنگی)مانندهمسرمناسب،ازدواجموفق(ووسایلتشكیالتیبرایدستیابی
بهایناهداف)مانندفقدانفضایهمسرگزینی(و...یكعدمتناسبوجودداشتهباشددرآن
صورتافرادیكهدریكساختاراجتماعیتحتفشارقرارگرفتهانداحتماالبیشترازدیگران

رفتارانحرافیخواهندداشت)رفیعپور،1378(.
دیدگاهدوركیمومرتندرحوزهاقتصادینیزتسریپیداكردهاست.اینموضوعدر
علماقتصادنیزموردتوجهقرارگرفتهاست؛بهگونهایكهمطالعههامرمشوسوسدرزمینه
خودكشیرامیتوانمطالعهایپیشگامدراینحوزهدانست.آنهابادرنظرگرفتنخودكشی



 فراتحلیل مطالعات خودکشی در ایران
Designing a model for proper interaction...

283      

بهعنوانیكعملباانتخابعقالنی،نتیجهمیگیرندكهزمانیفرداقدامبهخودكشیمیكند
كهمطلوبیتانتظاریفردازعمرشكمترازحدآستانهشخصیویباشد)هامرشوسوس،
1974(.اساساینمدلآناستكهنرخبیكاریباالتربهافزایشخودكشیمنجرمیشود.
چراكهبیكارینهتنهاباعثایجادمشكالتواختالالتكوتاهمدتدرزندگیفردمیشود،
بلكهموجبافزایشعدماطمیناندرپیشبینیدرآمدآیندهفردشدهودرنتیجهآندرآمد
مادامالعمرفردكاهشمییابد.همچنین،مدلهامرمشنشانمیدهدكهخودكشیباافزایش

سن،افزایشوباافزایشدرآمدكاهشمییابد.

سؤالها /فرضیه ها
1-بینمتغیرهایبكاررفتهدرپژوهشهایقبلیوخودكشیباتوجهبهسطحمعناداری

آزمونهایبكاررفتهرابطهوجوددارد.
2-بیناندازهاثرپژوهشهایمتغیرهایبكاررفتهبرایخودكشیتفاوتوجوددارد.

3-بیناندازهاثرروشهایمختلفنمونهگیریدرپژوهشهاتفاوتوجوددارد.
دارد. تفاوتوجود پژوهشهایخودكشی در بروزخودكشی با مرتبط بینعوامل -4
بهعنوان خانوادگی انسجام و عزتنفس اجباری؛ و ناآگاهانه ازدواج خانوادگی، اختالف

متغیرهایسطحمیانیهستند.
5-بیناندازهاثرتحقیقاتخودكشیكهبرمبنایتئوریكساختهوپرداختهشدهانددر
مقایسهباتحقیقاتیكهفاقدمبنایتئوریكهستندتفاوتوجوددارد.فرضبرایناست
كهتحقیقاتیكهبرمبنایمدلهایتئوریكبناشدهانددردستیابیبهاهدافخودموفقترند.

درواقعداشتنمبنایتئوریكبهاندازهاثردقیقتركمكمیكند.
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روش

نوع روش، جامعه آماری و نمونه گیری
روشمورداستفادهدرمقالهحاضر،فراتحلیلاست.جامعهآمارینیزتمامیمطالعاِتدر
دسترسیهستندكهبهاقدامبهخودكشیپرداختهاند،است.واحدتحلیلنیزعبارتاستاز
هرپژوهشیكهدارایمتغیرهایمؤثراقدامبهخودكشیكهبامعیارهایگزینشوورودبه
فراتحلیلهمخوانیداشتهباشند.معیارهایگزینشمطالعاتعبارتنداز:1-مطالعهبهاقدامبه
خودكشیومباحثنزدیكبهآنپرداختهباشد.2-مطالعهبهارزیابیتجربیمتغیرهایمؤثر
براقدامبهخودكشیپرداختهباشد)مطالعاتمروریوغیرتجربیمدنظرگرفتهنشدهاند(.
یادارایمقایسهمقادیر یاشبهآزمایشیدارایگروهكنترل 3-مطالعهبهصورتآزمایشی
پیشآزمونوپسآزمونباشد.مطالعاتهمبستگیومدلهایساختارینیزبررسیشدهباشد.

4-حداقلیكیازمتغیرهایمؤثراندازهگیریشدهباشد.
اطالعات مركز سایتهای در جستجو به اقدام خودكشی كلیدواژههای بهكارگیری با
علمیجهاددانشگاهی)SID(،بانكاطالعاتنشریاتكشور)Magiran(،نمامتن،گوگل
بسیار فراتحلیلسعی این دانشگاههاشد.در پایاننامههایتحصیالتتكمیلی وهمچنین
شدهاستكهتمامیمطالعاتیكهبهمسائلاقدامبهخودكشیپرداختهاند،فراتحلیلشوند.
باوجوداین،محققهیچگونهادعاییمبنیبراینكهبهتمامیمطالعاتدستیافتهباشدرا
ازجملهحلقههایكلیدیدرروش فرایندجستجوكه معتقدهستیمكه بااینوجود ندارد.
مسئوِل مثال برای است. پذیرفته صورت تمام ظرافت با و دقیق بسیار است، فراتحلیل
جستجویمطالعاتبههیچعنوانبهجستجویاینترنتیاكتفانكردهوتاحدامكانبهمحل
دستیابیپروژهنیزمراجعهوجستجویجداگانهایرانیزدرآنجاانجامدادهاست.براییافتن
نیزمراجعهورفتهرفتهمطالعات پیشینهپژوهشجستجوشده به كاملتحقیقاتهمچنین



 فراتحلیل مطالعات خودکشی در ایران
Designing a model for proper interaction...

285      

شناساییشدهاست.درمواردینیزبرایدسترسیبهمطالعهبانویسندهویاناشرآنتماس
گرفتهشدهاست.درمجموع80موضوعاقدامبهخودكشیكهبامعیارهایورودبهفراتحلیل
همخوانیداشتند،اجازهورودبهفراتحلیلرایافتندكهبرایتحلیلدادههانیزازدونرمافزار

SPSSو1CMA2استفادهشدهاست.

متغیرهای تحقیق، نحوه سنجش آنها و ابزار اندازه گیری
متغیروابستهتحقیقحاضراقدامبهخودكشیاستكهبامحاسبهاندازهاثربهدستآمده
است.اندازهاثرطبقتعریفعبارتستازسنجهاییكدستوعینیكهدرواحدانحراف
معیارمحاسبهمیشودوتفاوتهایكمیدرمتغیِرهایمؤثربراقدامبهخودكشیرامیتوان
ازفرمولهایایدنگتونمحاسبهكرد.درآنفرمولهابهدلیلآنكهاندازهاثردرواحدانحراف
معیارمحاسبهمیشود،درنتیجهقابلیتارزیابیومقایسهاندازهاثرهایمؤثرمختلفرابین

مطالعاتگوناگوندارد.
فراتحلیلوجود آمارههای اثروسایر اندازه برآورد برایمحاسبهو روشهایمختلفی
داردكهدراینجامجالپرداختنبهآنهاوجودندارد.تنهابهذكرایننكتهبسندهمیكنیمكه
روشهایآماریتوسعهدادهشدهتوسطهگز)1982(وهگزوالكین2)1985(استفادهشده

است.
بودند انجامشده 1399 تا 1385 سالهای كهطی مقاله 80 تعداد اولیه درجستجوی
موردبررسیقرارگرفتند.پسازبررسیعناوینوچكیدهمقاالتتعداد21مقالهمرتبطبا
موضوعیافتشدكه15مقالهدارایاطالعاتموردنیازبراساساهدافپژوهشبودهاست.

1 -Comprehensive Meta-Analysis
2 -Hedges & Olkin
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شکل )1( فلوچارت مراحل ورود و انتخاب مقاالت برای انجام مرور سیستماتیک و فراتحلیل

متغیرهایمستقلتحقیقنیزعبارتنداز:
بیكاری، جنسیت، اثر اندازه خودكشی، تحقیقات در تئوریك مبنای نداشتن داشتن/

ازدواجزودهنگام

ابزار اندازه گیری و پایایی آن
ابزاراندازهگیریدرمطالعاتفراتحلیلیعموماپرسشنامهمعكوس1است.درفراتحلیل
حاضرنیزازپرسشنامهمعكوسكهتوسطتیمتحقیقتهیهوتنظیمشدهاست،برایكدگذاری

1درپرسشنامهمعكوس)Inverse –Qvestionnire(هدفتلویحًایافتنپرسشهابراساسپاسخهاییاستكهپیشاپیش
طیخبرها،مقالهها،داستانهاو...دادهشدهاست.
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وتلخیصتحقیقاتانجامشدهاستفادهشدهاست.دراینپرسشنامهاطالعاتموردنیازبرای
محاسبهاندازهاثرومتغیرهایمستقلثبتشد.

مختلفی روشهای فراتحلیل در است. روشها و مقیاسها پایایی پژوهش، عینیت شرط
بین اختالف یا توافق میزان پایه بر آنها منطقعمومی كه دارد پایاییوجود برآورد برای
كدگذارانبناشدهاست.درفراتحلیلحاضرازضریبكاپایكوهن1برایبرآوردتوافقبین
كدگذاراناستفادهشدهاست.ضریبكاپابین1+تا1-تغییرمیكندكهمقدار1+درآنبه
معنیتوافقكاملبینكدگذارانو1-بهمعنایعدمتوافقومقدارصفرنیزناشیازشانس
مطالعه 3 ابتدا كاپا، ضریب محاسبه برای .)1991 )روزنتال، است توافق تصادفبودن و
بهصورتتصادفیانتخابوپرسشنامهمعكوسموردنظرتوسطمحققبهطورجداگانهپر
شدودادههایحاصلهدرقالبیكماتریسدوبعدیشاملكدگذارانوكدهایآنهاتنظیم
پایایی از حاكی 0.75 درحدود بهدستآمده مقدار شد. محاسبه كاپا درنهایتضریب و

قابلقبولبود.

یافته ها
دراینبخشابتدابهتوصیفویژگیهایشكلیوروششناسیمطالعاتفراتحلیلشده
آزمون با مرتبط یافتههای سپس و میشود پرداخته درصدی و فراوانی مقادیر غالب در

فرضیاتارائهشدهاست.

بررسی مؤلفه های شکلی و روش شناسی مطالعات
تعداد15مقالهمرتبطباپژوهشواردفرایندفراتحلیلشدهاست)جدول1(.تعدادنمونه

15068نفربهطورمتوسطتعدادنمونه837نفردرهرمطالعهموردبررسیقرارگرفتهاست.

1. Cohen’s Kappa Coefficient
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مقاله فراتحلیل شده مرتبط با پژوهش
حجمنمونهسالانتشارمكاننویسندهیانویسندگانردیف
13854015آذربایجانغربیساالری؛انتظارمهدی1
13862793آذربایجانغربیعارفی2
139199آذربایجانغربیشرفخانی3
13911534چهارمحالبختیاریمباشری4
1391793الرستانگرگی5
1389745گیالنكسمایی6
1382436اردبیلمولوی7
13881454همدانامیری8
13901381كرمانشاهپورالعجل9
1380602تبریزخزایی10
13881230ایالمفتحاهللمحمدیانوفرشتهشیری11
13884502ایالممسعوداخوانكاظمی12
13892545درهشهرعلیایار13
1388123كرمانشاهمحمودكرمشاهی14
1389103لرستانعلیرضاكلدیواردشیرگراوند15

بررسی فرض همگن بودن مطالعات انجام شده
بهمنظوربررسیهمگنبودنمطالعاتانجامشدهازآزمونQاستفادهشدهاست.باتوجه
بهنتایجحاصلازآزمونQوسطحمعنیداریآنبهنظرمیرسددربارهمطالعاتانجامشده
فرضصفرمبنیبرناهمگنبودنمطالعاتپذیرفتهمیشودوفرضهمگونیمیانپژوهشها
ردمیشود.ضریبمجذورIمقدارهمگنیرابهصورتدرصدنشانمیدهد.هرچهمقدار

اینضریببه100نزدیكترباشدنشاندهندهناهمگنیبیشتراندازهاثرپژوهشهااست.
اثریكسانیبر اندازه با آیادرمجموعمتغیرها اینستكه یكیازسؤاالتتحقیقحاضر
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خودكشیمؤثرهستند؟بهعبارتدیگرآیااندازهاثرهابایكدیگرسازگاریدارند؟نتایجتلفیقشده
ازكلیهتحقیقاتدرجدول)2(آوردهشدهاست.مقدارآماره Q(223.903)بادرجهآزادی36
معناداراست)p=0.000(كهحاكیازناهمگونبودناندازهاثرهااست.لذاتوصیهصاحبننظران
فراتحلیلیاستفادهازنتایجمدلاثرتصادفیوبررسیدالیلاینناهمگونیاست.مقداراندازهاثر
،Z=5.209(كهبهلحاظآمارینیزمعناداراست)d=0.408(مدلاثرتصادفیبرابربا0.408است
p=0.000(.درواقعپاسخبهسؤالمذكوربراساسیافتههایتحقیق»مثبت«است.بهعبارتدیگر
میتوانبابیشاز95درصداطمینانآماریگفتكهمتغیرهایشناساییشدهبرخودكشیاثربخش

هستندومیزانتأثیرآننیز508استكهبهلحاظاندازهمقدارآنمتوسطاست.
جدول )2( نتایج تلفیق و همگنی اندازه اثر متغیرهای شناسایی شده بر خودکشی

nDlowerupperZpQdfpمدل

360.4080.2450.64.2090.000243.903360.000مدلاثرتصادفی

بررسی دالیل ناهمگونی اندازه اثرها )آزمون فرضیات(
دراینبخشبهآزمونفرضیاتوبررسیتأثیرمتغیرهایمستقلدرمیزانخودكشی
و واریانس تحلیل شامل عمده آماری روش دو فرضیات آزمون برای میشود. پرداخته
فرارگرسیون1درنرمافزارCMA2درنظرگرفتهشدهاست.تحلیلواریانسبرایمتغیرهای
مستقِلغیرفاصلهای)طبقهای(وفرارگرسیونبرایمتغیرهایفاصلهایمانندمیتوانداستفاده

شود.نتایجآماریوتفسیرآنبهتفكیكفرضیاتدرذیلارائهشدهاست.
تئوریكساختهوپرداختهشدهانددر مبنای بر تحقیقاتمسائلخودكشیكه فرضیه 1: 

اثر اندازه و داشته بیشتری اثر اندازه هستند، تئوریك مبنای فاقد كه تحقیقاتی با مقایسه
بزرگتریرابهوجودمیآورند.

1. Meta-Regression
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جدول )3( نتایج آزمون آماری تأثیرداشتن/نداشتن مبنای تئوریک

مبنای 
تئوریک

تعداد 
نتیجهDZS2PQdfpاندازه اثر

240.66.00/0460.000دارد
تأییدفرضیه223.90310.005

120.0183.3420/0980.001ندارد

----360.5085.2090.000كل

نتایججدول)3(نشانمیدهد،تحقیقاتمسائلخودكشیكهبرمبنایمدلتئوریك
ساختهوپرداختهمیشوندنسبتبهتحقیقاتمسائلخودكشیكهفاقدمبنایتئوریكهستند،
درخودكشیاثربخشترند.درمجموعتحقیقاتمسائلخودكشیدارایمبناینظریاندازه
مبنای فاقد خودكشی تحقیقات اثر اندازه درحالیكه كردهاند؛ تولید 0.6 بزرگی به اثری
نظری3.342است.همچنینتفاوتمعناداریدراندازهاثرهایدوگروهوجوددارد؛آماره
میتوان ترتیب بدین .)p=0.005( است معنادار ،1 آزادی درجه با 223.903 مقدار با Q
نتیجهگرفت،نهتنهاتحقیقاتمسائلخودكشیدارایمبنایتئوریكازتحقیقاتفاقدمبنای

تئوریكاثربخشترند؛بلكهتفاوتمعنادارینیزبیندوگروهوجوددارد.
اینمسئلهمیتوانگفتكهتئوریدرتحقیقبهصورتچراغراهنمای تبیین بیان در
محققعملمیكند.نظریهدرواقعبهمعنایاندیشیدنوتحقیقاستكهبایدازطریقتفكر
وتخیلرابطهبینپدیدههایتحقیقرابررسیكند.محققانازطریقنظریهومدلنظریه
برپدیده اینكهدرواقعیت »ابتدا بهدوسؤالهستند. پاسخ انتخابشدهدرتحقیقدرپی
موردمطالعهچهمیگذردكهبایدبهنوعیبهتحقیقتوصیفیرویآوردواینكهچراپدیده
درواقعیتبهگونهایخاصاستكهبایدبهتحقیقتبیینیدرموردپدیدهپرداخت«)دواس،

.)1376
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درپرتوچارچوبنظریانتخابشدهبرایمطرحكردنمسئلهتحقیقاستكهپرسش
آن در كه مسیری همچنین و كرد پیداخواهد را دقیقش معنای و قطعی آغازیصورت
پاسخیبرایشجستجوخواهدشدمشخصمیشود.جنبهدیگردرآشكارسازیچارچوب
مسئله طرح در را سلیقهشخصیاش محقق كه است معنا این بیان تحقیق، مسئله نظری
تحقیقونحوهپاسخدادنبهآن،هرچنددرچارچوبنظریكهبابصیرتكاملانتخابشده،
مشخصكند؛وازطریقاینآشكارسازیزیرسازینظریتحقیقراآمادهكند)كیویو

كامپنهود،1375(.
فرضیه 2:بیناندازهاثرروشهایمختلفنمونهگیریدرپژوهشهاتفاوتمعناداروجود

دارد.
جدول )5( نتایج تحلیل واریانس یک طرفه روشهای مختلف نمونه گیری

SSdfMSFS2Pمنابعمتغیر

0.99750.1990.5420.04941/0بینگروهها

16.401610.269درونگروهها

نتایجحاصلازجدولنشانمیدهدكهچونFمحاسبهشدهبادرجاتآزادی)61و5(
از)F0.9=)2.25كوچكتراست؛بنابرایندلیلیبرایردفرضبیتأثیربودنروشهایمختلف
نمونهگیریدراندازهاثروجودندارد؛لذانتیجهمیگیریمكهبیناندازهاثرروشهایمختلف

نمونهگیریدرپژوهشهاتفاوتمعناداریوجوددارد.
فرضیه 3:بینجنسیتواقدامبهخودكشیرابطهوجودندارد.
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جدول )6( مقایسه میانگین اندازه اثر جامعه زنان و مردان

SDZ2rS2pمیانگین اندازه اثر )درصد(گروهها

37.6.51دختران
0/7900/080

0/06
0/0001

76.51.پسران

درجدولشماره)6(معادلاندازهاثرتركیبیدرجدولفیشر،نمرهاستانداردوسطح
نتیجه بهعبارتدیگر است. جدول ،080/0 و 0.001 ترتیب به جنسیت متغیر معنیداری
بود. معنیدار 0.0001 درسطح باخودكشی جنسیت متغیر رابطه كه داد نشان فراتحلیل
یكیازعواملیكهدرزنانومردانمتفاوتاستوضعیتبیولوژیكآنهاست.دراینرابطه
هورمونهایجنسیزنانهوسیكلقاعدگیوجهبارزیازاینتفاوترانشانمیدهند.یكی
دیگرازتبیینهایخودكشینزددخترانجوانعدمتجانسارزشهاییاستكهآنهارااحاطه
كردهاست.درجامعهفعلیمادرطبقاتخاص،بعضیازدخترانمجبورندبهازدواجهایی

تندهندكهباخواستههاوانتظاراتآنهاتجانسیندارد.
فرضیه 4:بینتأهلواقدامبهخودكشیرابطهوجودندارد.

جدول )7( اندازه اثر ترکیبی در جدول فیشر، نمره استاندارد متغیر وضعیت تأهل

Z2RpS2

0.040.040.0020/089

جدولفوقنشانمیدهدمعادلاندازهاثرتركیبیدرجدولفیشر،نمرهاستانداردوسطح
معنیبهترتیب0.04،0.04،0.002بودهاست.نتیجهفراتحلیلنشانمیدهدرابطهبینمتغیر

تأهلوخودكشیدرسطح0.002معنیداربودهاست.
فرضیه5:اختالفخانوادگی،ازدواجناآگاهانهواجباری؛عزتنفسوانسجامخانوادگی

منجربهاقدامبهخودكشیمیشود.
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جدول )8( نتایج آزمون آماری تأثیر اختالف خانوادگی، ازدواج ناآگاهانه و اجباری، عزت نفس 

و انسجام خانوادگی بر خودکشی
اختالف خانوادگی؛ عزت نفس، 

نتیجهdZS2PQdfpانسجام خانوادگی

10.2146.1850.000درحدباال
تأیید18.50120.000

فرضیه 70.6045.6600.000درحدمتوسط
60.3505.4780.000درحدپایین

---140.5086.2990.000كل

اختالفخانوادگیباالتر،عزتنفسكمتر،انسجامخانوادگیپایینبراقدامبهخودكشی
مؤثراست.درواقعمواردیكهاختالفخانوادگیباالتر؛عزتنفسكمتر،انسجامخانوادگی
پایینداشتهاند،احتمالاقدامبهخودكشیبهاندازهقابلتوجهباالتربودهاست.اندازهاثرموارد
استفادهشدهبرابربا0.214است.همچنینتأثیرهمگیموارداستفادهشدهبهلحاظآماری
.)Q=18.501،df=2،p=0.000(معناداراست.تفاوتمعناداریبیناندازهاثرهاوجوددارد

متغیراختالفخانوادگیدر4پژوهشاستفادهشدهاست.متغیرمذكورباسطحمعناداری
0.031رابطهمعنادارباخودكشیدارد.متغیرمذكوركهاندازهاثرآن0.14است.

فرضیه 6: بیكاریوعدمثباتاقتصادیبهعنوانمتغیرهایسطحكالنبرخودكشیمؤثر

است.
جدول ) 8( نتایج آزمون آماری تأثیر ابزارهای بیکاری و عدم ثبات اقتصادی

نتیجهβ SESZpS2متغیر
0.1150.0137.8810.0000/097متغیرهایفوق

تأییدفرضیه
0.3250.0406.130.000مقدارثابت

بهعنوان اقتصادی ثبات عدم و بیكاری كه میدهد نشان شش فرضیه آزمون نتایج
متغیرهایسطحكالنبرخودكشیمؤثراست.معادلهرگرسیونیآننیزبهشرحزیراست:
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بیكاریدر5 اقتصادیاست.متغیر ثبات بیكاریوعدم XخودكشیوYكهدرآن
پژوهشاستفادهشدهاست.متغیرمذكورباسطحمعناداری0.007رابطهمعنادارباخودكشی

داردمتغیرمذكوركهاندازهاثرآن0.460.است.

بحث
بر شناساییشده مستقل متغیرهای درمجموع كه میدهد نشان حاضر تحقیق نتایج
نیز آماری لحاظ به بودهكه تلفیقشده0.408 اثر اندازه مقدار بودهاست. خودكشیمؤثر
معناداراست.ازآنجاییكهاینمقداردردامنهایبین0.8تا0.5قراردارد،طبقدستهبندی

كوهنمتوسطارزیابیمیشود.
آمارهQنیزكهبرایارزیابیهمگونیاندازهاثرهابكارمیرود،نشانمیدهدكهاندازه
اثرهاناهمگوناندكهدرچنینشرایطیتوضیحاینناهمگونیدردستوركارفراتحلیلگرقرار
میگیرد.درفراتحلیلحاضرنیزبابررسیومرورفراتحلیلهاییكهدرخودكشیصورت
پذیرفتهاند15متغیربالقوهكهمیتوانددرتبییناینناهمگونیمؤثرواقعشود،شناساییودر
قالب7فرضیهآزمونشد.برایآزمونفرضیاتنیزازنرمافزارCMA2استفادهشدهاست.

تئوریك مدل مبنای بر كه خودكشی مسائل تحقیقات كه میدهد نشان نتایج
ساختهوپرداختهمیشوندنسبتبهتحقیقاتمسائلخودكشیكهفاقدمبنایتئوریكهستند،
درخودكشیاثربخشترند.درمجموعتحقیقاتمسائلخودكشیدارایمبناینظریاندازه
اثریبهبزرگی0.408تولیدكردهاند؛درحالیكهاندازهاثرتحقیقاتمسائلخودكشیفاقد
مبناینظری3.342است.همچنینتفاوتمعناداریدراندازهاثرهایدوگروهوجوددارد؛
آمارهQبامقدار223.903بادرجهآزادی1،معناداراست)p=0.005(.بدینترتیبمیتوان
نتیجهگرفت،نهتنهاتحقیقاتمسائلخودكشیدارایمبنایتئوریكازتحقیقاتفاقدمبنای
تئوریكاثربخشترند؛بلكهتفاوتمعنادارینیزبیندوگروهوجوددارد.فقداناستفادهاز
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تئوریهادرتحقیقاتخودكشینشانازعدمتوافقجامعهعلمیرویرویكردهاینظری
ازمحققــانمتخصصدر بهعبارتدیگریـكاجتمــاععلمــی بهموضوعدارد. مربوط
حوزهخودكشیكــهدارایكنــشمتقابــلمكــرربــاباورهــاوارزشهایمشــترکو
دارایمناســباتاجتماعــیآمیختــهبــهپیونــدمتقابــلواجمــاعمعرفتــیباشــند،
شــكلنگرفتــهاســت.پراكندگــینظریهها،موضوعــاتوروشهایمطالعــهنیــزدر

مطالعــاتدیــدهمیشود.
نتیجهفراتحلیلنشاندادكهرابطهمتغیرجنسیتباخودكشیدرسطح0.0001معنیدار
است.یكیازعواملیكهدرزنانومردانمتفاوتاستوضعیتبیولوژیكآنهاست.دراین
رابطههورمونهایجنسیزنانهوسیكلقاعدگیوجهبارزیازاینتفاوترانشانمیدهند.
و اختالالتخلقی،عاطفی باالتر میزان با مرتبط زنان در بهخودكشی اقدام بیشتر موارد
سایرمتغیرهایزیستیوروانشناختیاست.شواهدنشانمیدهندكهمیزانباالیاقدامبه
ایرانی،دالیلمتعددیدارد.درگیرشدندرسیكلمعیوبتحقیر خودكشیدرزنانجوان
اجتماعی،وابستگیاقتصادی،ناامنیخانوادگی،ترسبرایزندگیخودوفرزندان،خجالت
وكمبوداعتمادبهنفسوفقدانسیستمهایحمایتكنندهاجتماعیازجملهدالیلیهستندكه
احتمالخودكشیرادراینگروهافزایشمیدهند.فشارهنجاریمردساالریاقتدارگرایانه
حاكمبرروابطخانوادگیوتبعاتجسمیوروحیآن،بهعنوانعلتیاساسیدراقدامبه

خودكشیبودكهزنانودخترانجوانمستقیمابهآناشارهمیكردند.
اكثرپژوهشهایمرتبطباخودكشیزنانبیانگرآناستكهانزوا،ناامیدیوافسردگی
ویژگیعمومیزنانودخترانجوانیاستكهدرمحیطهایخانوادگیمبتنیبرترسو
كه مطالعهای در میبینند. ازدسترفته را امیدهاوخواستههایخود آمال، تمام خشونت،
رحیمیبهبررسیعللخودسوزیدخترانتركمنمیپردازد،بااستنادبهمدلنظریامیل
دوركیمدرخصوصخودكشیتقدیرگرایانه،اظهارمیداردكهخودسوزیبرایدخترانو
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زنانجوانبهمنزلهرهاییازتقدیرگریزناپذیریاستكهدرجریانزندگیخودناتواناز
تغییرآنند)رحیمی،1999(.

به آیندهشان بهخودكشیمیزنندكه اینحالاشخاصیدست دوركیممیگوید:در
طوربیرحمانهمسدودشدهواحساساتشانبهشدتبانظامهایهنجاریوقواعدآزاردهنده
سركوبشدهاست.مواردفوقزمینهبروزاختالفخانوادگی،عزتنفسپایینتروگسستگی
خانوادگیرارقممیزند.یافتهاینبخشازتحقیقباپژوهشهاییاسمیودیگران)1377(

مطابقتمیكند.
اختالفخانوادگیباالتر،عزتنفسكمتر،انسجامخانوادگیپایینبراقدامبهخودكشی
اجباری؛ و ناآگاهانه ازدواج باالتر، خانوادگی اختالف كه مواردی درواقع است. مؤثر
بهاندازه خودكشی به اقدام احتمال داشتهاند پایین خانوادگی انسجام كمتر، عزتنفس
قابلتوجهباالتربودهاست.بیشتریناندازهاثرهابرایمتغیرهایاختالفخانوادگیباالتربا
82درصد،ازدواجناآگاهانهواجباریبا85،عزتنفسكمتربا84درصد،انسجامخانوادگی
پایینبا95درصدبیانگرآناستكهدرزمینهمتغیرهایذكرشدهودیگرمتغیرهاییكهاندازه
اثرباالیدارندنیازبهپژوهشنیست.اندازهاثرموارداستفادهشده0.214است.همچنین
اندازه تأثیرهمگیموارداستفادهشدهبهلحاظآماریمعناداراست.تفاوتمعناداریبین

.)Q=18.501،df=2،=0.000(اثرهاوجوددارد
متغیراختالفخانوادگیدر4پژوهشاستفادهشدهاست.متغیرمذكورباسطحمعناداری
0.031رابطهمعنادارباخودكشیدارد.متغیرمذكوركهاندازهاثرآن0.14است.درخصوص
رابطهبینمتغیرتأهلوخودكشیمعادلاندازهاثرتركیبیدرجدولفیشر،نمرهاستاندارد
وسطحمعنیبهترتیب0.04،0.04و0.002بودهاست.نتیجهفراتحلیلنشاندادرابطه
بینمتغیرتأهلوخودكشیدرسطح0.002معنیداراست.انسانهابرایخودكشیدالیل
مختلفیدارند.خودكشیافرادمتأهلبیشترازافرادمجرداست.اینیافتهبیانگرمشكالت
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خاصگروهاخیراست.گاهینامساعدبودنشرایطزندگیبعضیازخانوادههاوحساسیت
وسختگیریبیشازحدآنهابهزنانشانباعثمیشودتابرخیاززنانبرایفرارازمشكالت
دستبهخودكشیبزنند.خودسوزیرایجترینشیوهخودكشیدربیندخترانوزناناست.
آنهابااینكارمیخواهنداطرافیانرابترسانندوآنانراازخواستههایخودآگاهكنند.این
درحالیاستكهاكثرآنهابراثرجراحاتناشیازسوختگیجانمیسپارندوخانوادهنیزبه
لحاظروحیدچارمشكلمیشوند.خودسوزیوخوردنقرصهاوموادسمیدونمونهبارز
خودكشیهستندكهزنانبهآندستمیزنند.ازدواجهایاجباری،بیكاریوباالرفتنسن
ازدواج،خودمسائلیهستندكهبویژهزنانودخترانرابهسمتخودكشیسوقمیدهند.
نتایجآزمونفرضیهششنشانمیدهدكهبیكاریوعدمثباتاقتصادیبهعنوانمتغیرهای
سطحكالنبرخودكشیمؤثراست.ازجملهمتغیرهایسطحكالناثرگذاربرخودكشیفقر
ونابرابریدرآمدیاست.ولیمهمترینعاملكهمواردفوقرادامنمیزندبیثباتیاقتصادی

درسطحكالناستكهخودزمینهبیكاریرافراهممیكند.
دوركیمنیزدركتابخودكشیخوداشارهكردهاستكهنرخباالیبیكاریبانرخباالی
خودكشیرابطهدارد.دراینتحقیقنرخبیكاریاندازهاثریبهمیزانEsrQ=0.50است.فقر
وبیكاریازجملهمواردیاستكهمیتواندفردرابهسمتانجامدادنعملیمانندخودكشی
ترغیبكند.زمانیكهفقروبیكاریدركنارفشارهایاقتصادیوافزایشمیزانتورمقرار

میگیرندتركیبیرابهوجودمیآورندكهزمینهسازباالرفتنآمارهایخودكشیمیشود.
میشود، فرد زندگی در كوتاهمدت اختالالت و مشكالت ایجاد باعث نهتنها بیكاری
بلكهموجبافزایشعدماطمیناندرپیشبینیدرآمدآیندهفردشدهودرنتیجهآندرآمد

مادامالعمرفردكاهشمییابد.بهعالوه،بیكاریمیتوانداختالالتذهنیویاجسمانیرا
افزایشدادهواینبهنوبهخوداحتمالاقدامبهخودكشیراافزایشخواهدداد.
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