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 1384الگوي اپيدميولوژيك خودكشي در استان ايالم در سال 

 
  ،4بهزاد جهاني، 3راد غالمرضا شريفي، دكتر 2كهن ، دكتر عباس دانش1محسن رضائيان

  4، ليال هواسي4اللهي ، ابراهيم فتح4رستم بهمني
  

  چكيده
دهند كه ساالنه نزديك به يك ميليون نفر  ميشواهد نشان . خودكشي يك مشكل مهم بهداشت عمومي در اغلب كشورها است :مقدمه

. دهد مورد خودكشي نيز در ايران رخ مي 13طبق آمار رسمي، روزانه . دهند در سراسر جهان در اثر خودكشي جان خود را از دست مي
 .بر آن بودهدف از انجام اين پژوهش تعيين الگوي اپيدميولوژيك خودكشي در استان ايالم و مطالعه برخي از عوامل مرتبط 

هاي مربوط به تمام موارد خودكشي موفق ثبت شده در  بدين ترتيب كه داده. به انجام رسيد 1384اين مطالعه مقطعي در سال  :ها روش
گيري از  و با بهره SPSSافزار  آوري و با استفاده از نرم به وسيله چك ليست جمع) مورد 88(پزشكي قانوني استان ايالم در سال مورد نظر 

 .مورد تجزيه تحليل قرار گرفت 2χو  tهاي  زمونآ

ميانگين و انحراف معيار سني افراد خودكشي . درصد كرد بودند 90درصد از موارد مرد و از نظر قوميت  60از نظر جنسيت  :ها يافته
 3/2درصد مطلقه و  4/3درصد متأهل،  1/34درصد از واحدهاي پژوهش مجرد،  2/60به عالوه، . سال بود 2/29 ± 17كرده برابر با 

درصد اسلحه گرم  18درصد از موارد خودسوزي،  49هاي مورد استفاده براي خودكشي در  همچنين، روش. اند درصد از آنان بيوه بوده
 .آويز بوده است درصد حلق 18و 

در افراد مجرد و باالتر بودن  با توجه به پايين بودن ميانگين سني افراد خودكشي كرده، باالتر بودن فراواني خودكشي :گيري نتيجه
ريزي جامع در جهت كاهش بروز موارد خودكشي در استان ايالم  هاي خشن به ويژه خودسوزي، ضرورت برنامه فراواني استفاده از روش

  .شود توصيه مي
  .خودكشي، اپيدميولوژي، ايالم :هاي كليدي واژه

 تحقيقي :نوع مقاله

  28/11/90 :پذيرش مقاله  16/09/90 :مقاله دريافت
  

 مقدمه

به  يدنو آگاهانه در خاتمه بخش ياراد به عملي يخودكش
شود كه متأسفانه شواهد موجود نشان  اطالق ميفرد  يزندگ
باشد  دهند كه اين پديده در دنياي امروز رو به گسترش مي مي

ثانيه  40بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت در هر . )1(
در . دهد ود را از دست مييك نفر در اثر خودكشي جان خ

ميالدي تعداد قربانيان خودكشي حدود يك  2000سال 
به عبارت ديگر ميزان جهاني مرگ در . ميليون نفر بوده است
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در صدهزار نفر جمعيت  16اثر اين پديده در سال مذكور 
 2020شود كه در سال  بيني مي با اين روند پيش. باشد مي

 2تا  1ي و در فاصله هر ثانيه يك خودكش 20ميالدي در هر 
در . ثانيه يك مورد اقدام به خودكشي در جهان اتفاق بيفتد

حال حاضر خودكشي بين سه عامل اصلي مرگ در گروه سني 
  ). 2(سال در جهان مطرح است  44-15

همچنين، بر اساس آمارهاي جهاني گزارش شده، 
باالترين ميزان خودكشي مربوط به كشورهاي مجارستان، 

در  8/25و  8/35، 6/38ا و فنالند به ترتيب با سريالنك
صدهزار نفر جمعيت و كمترين آن مربوط به كشور مكزيك 

  ). 3(در صدهزار نفر بوده است  3/2با 
ميالدي، خودكشي يازدهمين علت مرگ  2000در سال 
نفر  6/10بدين ترتيب كه از هر صدهزار نفر، . در آمريكا بود

بر اساس ). 4(اند  دست داده به علت خودكشي جان خود را از
يا  CDC(ها  گيري از بيماري گزارش مركز كنترل و پيش

Centers for disease control and prevention ( 17هر 
و اين پديده ) 5(كند  دقيقه يك نفر در آمريكا خودكشي مي

هشمتيمن علت مهم مرگ در مردان و سومين علت مرگ در 
  ).6(باشد  سال مي 15-24گروه سني 

خودكشي پنجمين علت عمده مرگ در چين و علت مهم 
هاي  در طي سال. سال است 15-34مرگ در گروه سني 

نفر در اثر  287000به طور تقريبي ساالنه  1999-1995
به عبارت . اند خودكشي در اين كشور جان خود را از دست داده

در صدهزار نفر  23ديگر در اين مدت، ميزان خودكشي برابر با 
  ). 7(يت بوده است جمع

در ايران نيز بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت 
مورد خودكشي  13بهداشت، درمان و آموزش پزشكي روزانه 

هر چند آمار . افتد سال اتفاق مي 29در كشور با ميانگين سني 
خودكشي در ايران نسبت به بسياري از كشورها كمتر است، 

نفر جمعيت در سال  در صدهزار 3/1اما ميزان خودكشي از 
  ). 3(رسيده است  82در صدهزار نفر در سال  4/6به  1363

در خصوص سيماي  1380بررسي انجام شده در سال 
مرگ و مير در هيجده استان كشور نشان داد كه ايالم 

 1382در سال ). 8(بيشترين ميزان خودكشي را داشته است 
. است خودكشي سومين عامل مرگ و مير در اين استان بوده

همچنين بر اساس مطالعات انجام شده ميزان خودكشي براي 
در  7/13به  1380در صدهزار نفر در سال  2/10اين استان از 

  ). 3(رسيده است  1383سال 
شماري از عوامل خطر پزشكي، بيولوژيكي و اجتماعي 

. توانند شخص را به خودكشي ترغيب كنند وجود دارند، كه مي
توانند  س سن، جنس و گروه نژادي مياين عوامل كه بر اسا

ويژه  هاي رواني به  متغير باشند، شامل ابتال به بيماري
هاي جسمي ناتوان كننده  افسردگي، احساس نااميدي، بيماري

هاي رواني، اعتياد به الكل و مواد مخدر، تنهايي  توأم با بيماري
 -و انزواي اجتماعي، خشونت در خانواده مانند آزار جنسي

كي، بيكاري، سابقه خودكشي در بستگان و خسارات مالي فيزي
اگر چه خودكشي از بسياري از عوامل ). 9(باشند  سنگين مي

شود، احتمال بروز آن در  پيچيده اجتماعي و فرهنگي ناشي مي
هاي اجتماعي، اقتصادي، خانوادگي و فردي بيشتر  طول بحران

  ). 2(است 
راد خودكشي كرده سال در اف 29با توجه به ميانگين سني 

دهند و  در ايران كه جمعيت مولد و فعال كشور را تشكيل مي
ابعاد اقتصادي، اجتماعي و نيز بار رواني اين پديده بر 
وابستگان و جامعه، پژوهش در اين زمينه از اهميت خاصي 

اداره سالمت روان وزارت بهداشت نيز مطالعه . برخوردار است
ترين  وان يكي از مهماپيدميولوژيك خودكشي را به عن

گيري اوليه از  هاي خود در برنامه ادغام و پيش استراتژي
هاي بهداشتي اوليه تعيين كرده  خودكشي در نظام مراقبت

  ). 3(است 
بنابراين، هدف از انجام اين پژوهش تعيين علل 

در  1384هاي انجام شده در سال  اپيدميولوژيك خودكشي
اني موارد خودكشي بر حسب استان ايالم و تعيين توزيع فراو

متغيرهاي مرتبط دموگرافيك و خانوادگي، قوميت، شغل، 
سابقه ابتال به بيماري رواني، سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه 
استعمال دخانيات، روش خودكشي، دليل خودكشي، زمان و 

بديهي است كه اطالعات حاصل . محل رخداد خودكشي بود



 و همكاران محسن رضائيان  

  821  1390بهداشت ويژه نامه/ شماره ششم/ سال هفتم/مجله تحقيقات نظام سالمت 
  

www.mui.ac.ir 

تر نمودن سيماي  من روشنتواند ض از انجام اين پژوهش مي
خودكشي در استان ايالم، به عنوان راهنمايي جهت تدوين 

گيري از خودكشي در اين استان مورد  برنامه جامع پيش
  .استفاده قرار گيرد

  
  ها روش

مقطعي بوده، جامعه پژوهش را  -اين پژوهش از نوع توصيفي
در استان ايالم  1384كليه افراد خودكشي كرده در سال 

  به علت كوچك بودن جامعه پژوهش . دادند ل ميتشكي
گيري انجام نشد و تمامي موارد خودكشي  نمونه) مورد 88(

 . ثبت شده در همان سال، مورد بررسي قرار گرفت

داد كه  ها را چك ليستي تشكيل مي ابزار گردآوري داده
  :مشتمل بر پانزده سؤال به شرح زير بود

ل، سابقه ابتال سن، جنس، سطح تحصيالت، وضعيت تأه
شغل، محل  ،ميانگين بعد خانواربه بيماري رواني، قوميت، 

سكونت، سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه استعمال دخانيات، 
روش خودكشي، ماه انجام خودكشي، دليل خودكشي و محل 

  .رخداد خودكشي
هاي موارد خودكشي  ها با مطالعه پرونده چك ليست

هاي  داده. كميل شدموجود در پزشكي قانوني استان ت
گيري از  و با بهره SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم جمع

سطح . مورد تجزيه تحليل قرار گرفت 2χو  tهاي  آزمون
 05/0ها، مقدار خطاي كمتر از  داري براي تمامي آزمون معني

 .در نظر گرفته شد
  
 ها يافته

انجام  1384مورد خودكشي در استان در سال  88به طور كلي 
در آن ) نفر 545787(با توجه به جمعيت استان . شده است

نفر به ازاي صدهزار  16سال، ميزان خودكشي منجر به مرگ 
  . نفر جمعيت بود

سال و بيشترين  14كمترين سن در واحدهاي پژوهش 
  ميانگين و انحراف معيار سن آنان. سال بوده است 82سن 

حراف معيار سن ميانگين و ان. سال بوده است 2/29 ± 17

  ها در زنان سال و اين ويژگي 3/31 ± 3/17مردان 
نشان داد كه بين دو  tنتايج آزمون . سال بود 2/26 ± 16

  ). P=  2/0(داري وجود ندارد  جنس از نظر آماري تفاوت معني
ترين متغيرهاي  نيز توزيع فراواني ساير مهم 1جدول 

سطح  دموگرافيك واحدهاي مورد پژوهش از جمله جنس،
  .دهد تحصيالت، قوميت و شغل را نشان مي

حسب  توزيع فراواني وضعيت تأهل واحدهاي پژوهشي بر
  . نشان داده شده است 2در جدول  جنس

بدون سابقه ابتال به بيماري ) نفر 66(درصد  75به عالوه، 
  داراي سابقه بيماري رواني) نفر 22(درصد  25رواني و 

  
ين متغيرهاي دموگرافيك تر توزيع فراواني مهم :1جدول 

واحدهاي مورد ) جنس، سطح تحصيالت، قوميت و شغل(
  پژوهش

  )درصد(تعداد   متغير

  )60( 53  مرد  جنسيت
  )40( 35  زن

  يالتسطح تحص

  )9/15( 14  سواد بي
  )9/15( 14  ابتدايي

  )6/21( 19  راهنمايي وسيكل
  )8/39( 35  ديپلم و دبيرستان

  )1/1( 1  فوق ديپلم
  )7/5( 5  انسليس

  قوميت
  )8/89( 79  كرد
  )8( 7  لر
  )2/2( 2  لك

  شغل

  )3/27( 24  دار خانه
  )7/22( 20  بيكار
  )8/14( 13  آموز دانش

  )5/12( 11  شغل آزاد
  )8/6( 6  كشاورز
  )7/5( 5  كارگر

  )5/4( 4  دانشجو
  )3/2( 2  كارمند
  )3/2( 2  سرباز
  )1/1( 1  دامدار
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 زيع فراواني وضعيت تأهل واحدهاي پژوهشي بر حسب جنستو :2جدول 

  وضعيت تأهل
  جنس

  كل  مطلقه  بيوه مجرد متأهل
  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني

  100  53  7/5  3  0 0 2/64 34 2/30 16 مرد
  100  35  0  0  7/5 2 3/54 19 40 14 زن
  100  88  4/3  3  3/2 2 2/60 53 1/34 30 جمع

  
نشان داد كه بين دو جنس از نظر  2χنتايج آزمون . اند بوده

دار آماري وجود  هاي رواني تفاوت معني سابقه ابتال به بيماري
ميانگين بعد خانوار در واحدهاي پژوهش ). P=  17/0(ندارد 

  . نفر بوده است 12نفر و حداكثر  2/6
توزيع فراواني شغل واحدهاي پژوهش بر حسب جنس 

درصد از كل مردان  8/35) نفر 19(نشان داد كه مردان بيكار 
 8/20پس از آن مردان داراي شغل آزاد با . دهند را تشكيل مي

قرار ) نفر 5(درصد  4/9و مردان كارگر با ) نفر 11(درصد 
كل زنان و سپس ) نفر 23(درصد  7/65دار با  زنان خانه. دارند

زنان از بيشترين  )نفر 9(درصد  7/25آموز با  زنان دانش
  . فراواني برخوردارند

درصد  5/12ساكن شهرستان ايالم، ) نفر 33(درصد  5/37
ساكن ) نفر 11(درصد  5/12ساكن شيروان چرداول، ) نفر 11(

 1/9، ايوان )نفر 7(درصد  8مهران، دهلران و آبدانان هر كدام 
درصد  4/3، چوار )نفر 4(درصد  5/4، دره شهر )نفر 8(درصد 

 3/2و تابعه ايالم و هليالن هر دو به طور مساوي ) فرن 3(
  . اند بوده) نفر 2(درصد 

از آنان سابقه مصرف مواد ) نفر 65(درصد  9/73همچنين، 
. اند سيگاري بوده) نفر 12(درصد  6/13اند و  مخدر نداشته

  درصد  2/18آنان از طريق خودسوزي، ) نفر 43(درصد  9/48

با اسلحه گرم، ) نفر 16(درصد  2/18آويز،  با حلق) نفر 16(
 1/1با دارو و ) نفر 2(درصد  3/2با سم، ) نفر 10(درصد  4/11

  . اند با غرق شدن خودكشي نموده) نفر 1(درصد 
توزيع فراواني واحدهاي پژوهش بر حسب ماه وقوع 

دهد كه بيشترين موارد در دو ماه آبان و  خودكشي نشان مي
هر (درصد  4/11، )نفر 15م هر كدا) (درصد 17هر كدام ( دي

به طور مساوي در دو ماه ارديبهشت و شهريور، ) نفر 10يك 
هاي  به طور مساوي در ماه) نفر 8هر كدام (درصد  1/9

فروردين، مرداد و اسفند و كمترين موارد در دو ماه تير و 
  . اتفاق افتاده است) نفر 7(درصد  8خرداد هر يك 

) نفر 38(رصد موارد د 2/43در زمينه علت خودكشي در 
 4/11بيماري رواني، ) نفر 22(درصد  25داليل نامعلوم، 

بيماري ) نفر 7(درصد  8اختالفات خانوادگي، ) نفر 10(درصد 
) نفر 3(درصد  4/3بيكاري، ) نفر 4(درصد  5/4جسمي، 

 2(درصد  3/2اعتياد و ) نفر 2(درصد  3/2مشكل تحصيلي، 
 خودكشي معرفي شدهمشكالت ناموسي به عنوان علت ) نفر

موارد خودكشي در ) نفر 78(درصد  6/88باالخره،  .است
منزل و بقيه به ترتيب در بيابان، باغ، كوه، زندان، كوهستان 

اتفاق ) نفر 1(درصد  1/1مورد آخر هر كدام  3(و رودخانه 
  .افتاده است

  
  توزيع فراواني روش خودكشي واحدهاي پژوهش بر حسب جنس :3جدول 

اده روش استف
  در خودكشي

  جنس

مسموميت   غرق شدن  سم  اسلحه گرم  آويز حلق  خودسوزي
  دارويي

  جمع

  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني  درصد  فرواني

  100  53  9/1  1  9/1  1 1/15 8 3/28 15 4/26 4/2614  14 مرد
  100  35  9/2  1  0  0 7/5 2 9/2 1 7/5 2 9/82  29 زن
  100  88  3/2  2  1/1  1 4/11 10 2/18 16 2/18 16 9/48  43 جمع
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  بحث
در صدهزار نفر به دست آمده  16با توجه به ميزان خودكشي 
كه ميزان  1383شود كه از سال  از اين پژوهش مشخص مي

در صدهزار نفر بوده است، تا  8/13خودكشي در اين استان 
). 3(يش يافته است درصد افزا 2/2اين ميزان  1385سال 

  .سال بود 2/29همچنين، ميانگين سني افراد خودكشي كرده 
شود، كه  سازمان جهاني بهداشت در اين زمينه يادآور مي

خورده  هاي خودكشي بين مردان سال اگر چه در قبل ميزان
باالترين ميزان بوده است، هم اكنون اين ميزان در بين 

ه در حال حاضر اين جوانان در حال افزايش است تا حدي ك
هم در حال توسعه و هم توسعه (گروه در يك سوم كشورها 

 ).2(در باالترين ميزان خطر خودكشي قرار دارند ) يافته

  در آمريكا نيز خودكشي سومين علت مرگ بين افراد
ساله  25-44ساله و چهارمين علت مرگ بين افراد  24-15

ل مرگ در ترين عل در چين خودكشي يكي از مهم). 5(است 
هاي تشكيل شده در مورد  پرونده). 7(سال است  15-34افراد 

اقدام به خودكشي در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ايران نيز بر حسب سن و جنس نشان 

مورد اقدام به  3743از مجموع  1383دهد كه در سال  مي
 18-34در گروه سني ) درصد 2736(درصد  73خودكشي 

 25-34درصد و  40سال  18-24(فاق افتاده است سال ات
همچنين، مطالعه رجايي و همكاران ). 10) (درصد 33سال 

بر روي مراجعين به اورژانس به علت  72و  71هاي  بين سال
 16-20خودكشي در شهر كرمان مشخص كرد كه گروه سني 

  ).3(سال از بيشترين فراواني برخوردار بوده است 
در  1379ي جنسي خودكشي در سال هاي سن بررسي ميزان

هاي خودكشي در زنان  استان كشور نيز نشان داد كه ميزان 10
صدهزار   در يك 7/11و  15سال به ترتيب  15- 24و مردان 

باشد كه به طور تقريبي در مردان دو برابر و در  نفر جمعيت مي
هاي  تأثير سال. هاي كلي خودكشي است زنان پنج برابر ميزان

يا  Years of potential life lost(ز دست رفته زندگي بالقوه ا
YPLL ( درصد 40سالگي نزديك به  24تا  15در فاصله سني 

  ).8(ها را به خود اختصاص داده است  سال

راد در مورد  همچنين، در مطالعه جانقرباني و شريفي
، 2000تا  1995هاي  خودكشي در استان ايالم در فاصله سال

دكشي و اقدام به خودكشي در گروه سني بيشترين ميزان خو
هاي مطالعه حاضر  يافته). 11(سال اتفاق افتاده بود  29-20

هاي مطالعات فوق، جملگي همسو با يادآوري  همراه با يافته
سازمان جهاني بهداشت مبني بر افزايش خطر خودكشي در 

  ).2(باشد  سنين پايين مي
توجه داشته باشيم  بنابراين، در اين زمينه بايد به اين نكته

ها،  كه جوانان و نوجوانان در جريان رويدادهايي كه در خانواده
افتد، دچار استرس، آشفتگي و  مدارس و جامعه اتفاق مي

اي  ها را به گونه تواند آن اين احساسات مي. شوند افسردگي مي
مستأصل كند كه خودكشي را به عنوان يك راه حل مد نظر 

ي، فقر، اعتياد، كاريبن، مسايلي نظير همچني). 12(قرار دهند 
هاي رواني و ساير  هاي ناموفق، ابتال به بيماري ازداواج

موضوعاتي از اين قبيل منجر به افزايش احتمال ارتكاب به 
آورد كه  سال را فراهم مي خودكشي در افراد جوان و ميان

هاي مطالعه حاضر نيز در زمينه علل خودكشي، مؤيد  يافته
  ). 8(باشد  ميهمين نكات 

 40درصد موارد خودكشي را مردان و  60در اين پژوهش، 
مردان بيشتر از زنان خود را . درصد را زنان تشكيل دادند

كنند  كشند، اما زنان بيشتر از مردان اقدام به خودكشي مي مي
اين در حالي است كه گزارش جهاني خشونت و سالمت ). 13(
)World report on violence and health ( نيز يادآور

شود كه احتمال مرگ مردان در اثر خودكشي چهار برابر  مي
اما زنان سه برابر بيشتر از مردان اقدام به . بيشتر از زنان است

 ). 14(كنند  خودكشي مي

تا  1991هاي  بررسي ميزان خودكشي در فاصله سال
ساله انگليسي نشان  15-44ميالدي در زنان و مردان  1995

). 8(باشد  يزان خودكشي در مردان دو برابر زنان ميداد كه م
همچنين، بررسي اپيدميولوژيك خودكشي در انگلستان و ويلز 

درصد بيشتر از  50آمار خودكشي در مردان را ) 1971-1961(
  ). 15(زنان مشخص كرد 

  مورد اقدام به خودكشي  3743در كشور ايران از مجموع 
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 62حفاظي نيروي انتظامي، در حوزه است 83ثبت شده در سال 
در همين سال از تعداد . اند درصد زن بوده 38درصد مرد و 

 28درصد مرد و  72نفر فوت شده در اثر خودكشي  2486
به نقل از (در مطالعه حيدري پهلوان ). 10(اند  درصد زن بوده

كنندگان به  نفر از اقدام  667بر روي ) رجايي و همكاران
درصد زن  63، 76ان در سال خودكشي در شهرستان همد

سال  30تا  16بودند و باالترين گروه سني در هر دو جنس 
  ).3(بود 

هاي خودكشي و اقدام به  به طور كلي اختالف در ميزان
خودكشي در دو جنس يك يافته قوي و به نسبت پايدار در 

هاي جمعيتي مانند سن، عوامل  بندي بين طيفي ديگر از گروه
باشد، كه  و منطقه محل سكونت مياقتصادي  -اجتماعي

امكان تفاسير متعددي مانند تفاوت در روش و توانايي كنترل 
  ). 13(كند  احساسات در مردان و زنان را فراهم مي

توان نتيجه گرفت كه اگر چه  گونه مي  به طور كلي اين
هاي اقدام به خودكشي در زنان اغلب كشورهاي جهان  ميزان

هاي خودكشي  باشد، اما ميزان رها ميبيشتر از مردان اين كشو
صورت پذيرفته در مردان كشورهاي غربي بسيار بيشتر از 

اين در حالي است كه شواهد موجود نشان . زنان غربي است
هاي خودكشي مردان  دهند كه به طور كلي اختالف ميزان مي

هاي خودكشي زنان  كشورهاي شرقي اختالف چنداني با ميزان
  ).8(شرقي ندارد 

گيري از خودكشي  المللي پيش ر اساس اعالم انجمن بينب
)International association of suicide prevention  يا

IASP ( در بيشتر كشورها افزايش خودكشي در مردان جوان
عوامل متعددي مانند شكست در روابط . مشاهده شده است

خانوادگي، بيكاري و تغييرات در نقش اجتماعي مردان جوان 
تعدادي از مطالعات بر اهميت . اين مسأله دخالت دارنددر 

تر تأكيد  هاي سني جوان اختالالت رواني حتي در گروه
پذيرند كه  بديهي است كه مردان جوان به آساني نمي. اند كرده

هاي رواني خود اقدام كنند و در اين زمينه  براي درمان بيماري
رواني تغيير نگرش اجتماعي در مورد درمان اختالالت 

هاي مؤثري  همين طور، اين حقيقت كه درمان. ضروري است

در اين زمينه وجود دارد، بايد به وسيله جامعه به رسميت 
هايي مانند مردان جوان كه اغلب از  شناخته شود تا گروه

كنند، ارزيابي و  درمان مشكالت احساسي و هيجاني امتناع مي
  .)16(تر بپذيرند  درمان اين مشكالت را راحت

دار از بيشترين  از نظر شغل مردان بيكار و زنان خانه
درصد واحدهاي پژوهش را زنان  3/27. فراواني برخوردارند

درصد را بيكاران تشكيل  7/22دار و در مجموع دو جنس  خانه
در مطالعه انجام شده توسط ياسمي و همكاران در . دهند مي

 درصد افرادي كه خودكشي 8/58در ساوجبالغ  77سال 
  ).3(اند  درصد آنان كشاورز بوده 6/17دار و  اند زنان خانه كرده

كنندگان به خودكشي  در بررسي احمدي بر روي اقدام 
آباد  ارجاع شده به اورژانس امام خميني در شهرستان اسالم

دار  درصد موارد را زنان خانه 52، 81تا  76هاي  غرب در سال
مطالعات ) 3(ودند تشكيل داده ب كاريبدرصد را افراد  38و 

كاري را به عنوان يكي از عوامل خطر خودكشي  زيادي بي
سازمان جهاني بهداشت يادآور ). 2، 12، 16(اند  ذكر كرده

كاري و  هاي بي شود كه ارتباط نسبتاً قوي بين ميزان مي
هاي خودكشي وجود دارد، اما ماهيت اين ارتباط پيچيده  ميزان

 توسط عواملي مانند فقر، كاري احتماالً است و تأثيرات بي
محروميت اجتماعي، مشكالت خانوادگي و نااميدي تشديد 

از طرف ديگر افراد داراي اختالالت رواني احتماالً . شود مي
 ). 17(كار هستند  بيشتر از افراد سالم بي

در آمريكا نيروهاي پليس يا كاركنان شاغل در امنيت 
ساعات . هستندعمومي بيشتر از سايرين در معرض خودكشي 

آوري كه روزانه شاهد آن هستند، در  هاي دلهره كاري، صحنه
ايي و نيز مصرف  دسترس بودن اسلحه، ضرورت رازداري حرفه

. الكل و طالق در اين افزايش اين خطر مشاركت دارند
پزشكان، به خصوص آن دسته از آنان كه با بيماران در 

اليي از هاي با معرض مرگ سر و كار دارند نيز ميزان
در آمريكا در عرصه پزشكي . نمايند خودكشي را تجربه مي

ساالنه معادل يك كالس دانشكده پزشكي به علت خودكشي 
   ).13(دهند  جان خود را از دست مي

  ها و افراد مجرد  ها، بيوه از نظر تأهل به طور كلي مطلقه
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رسد كه  به نظر مي. بيشتر در معرض خطر خودكشي قرار دارند
ج براي مردان يك عامل محافظت كننده به شمار ازدوا
بنابراين، . رود، اما براي زنان از تأثير كمتري برخوردار است مي

در ). 17(دهد  تنها زندگي كردن خطر خودكشي را افزايش مي
 4/3درصد واحدهاي پژوهش مجرد،  2/60مطالعه حاضر نيز 

 . اند درصد از آنان بيوه بوده 3/2درصد مطلقه و 

 5/58در كرمان  77طالعه رجايي و همكاران در سال در م
كه ميزان زنان متأهل از  درصد موارد مجرد بودند؛ در حالي

اين در حالي ). 3(داري بيشتر بود  مردان متأهل به طور معني
راد، اقدام به خودكشي  است كه در مطالعه جانقرباني و شريفي

ني است كه برابر بيشتر از مردا 8/3در مردان ازدواج كرده 
باشد  برابر مي 8/1اند و اين نسبت در زنان  هرگز ازدواج نكرده

و تفاوت ميزان خودكشي بين دو گروه زنان متأهل و مجرد از 
از همين رو، انجام مطالعات ). 11(دار نيست  نظر آماري معني

  .گردد بيشتر در اين زمينه توصيه مي
درصد واحدهاي  75در اين پژوهش مشخص شد كه 

اند و فقط  هاي رواني را نداشته هش سابقه ابتال به بيماريپژو
مطالعات انجام شده در . درصد آنان داراي اين سابقه بودند 25

كشورهاي در حال توسعه و نيز توسعه يافته شيوع كلي 
درصد  100تا  80اختالالت رواني به ويژه افسردگي را در 

 ). 17(دهد  موارد خودكشي موفق نشان مي

در مطالعه انجام شده در بخش حاد رواني  همچنين،
بيمارستان تايوان بر روي افراد جواني كه مرتكب خودكشي 

ها  اند مشخص شد كه بيشترين تشخيص در مورد آن شده
 3/14(درصد و پس از آن اختالالت دوقطبي  50افسردگي با 

شواهد نشان ). 18(بود ) درصد 3/14(و اسكيزوفرني ) درصد
گيري و درمان مناسب افسردگي، اعتياد به  دهند كه پيش مي

هاي خودكشي را كاهش  تواند ميزان الكل و مواد مخدر مي
  ). 2(دهد 

هاي مورد استفاده براي خودكشي به ترتيب فراواني  روش
آويز كردن، اسلحه گرم، سم، دارو و  شامل خودسوزي، حلق

در مطالعه حيدري در شهرستان همدان در . غرق شدن بود
مسموميت با داروها و مواد شيميايي از بيشترين  1376سال 

فراواني و استفاده از اسلحه سرد و خودسوزي از كمترين 
 . فراواني برخوردار بودند

درصد افراد با  75در مطالعه رجايي و همكاران در كرمان 
درصد با ترياك اقدام به خودكشي  13مسموميت دارويي و 

راد در استان ايالم  و شريفي مطالعه جانقرباني). 3(كرده بودند 
ميالدي مشخص كرد كه  2000تا  1995هاي  در سال

ترين روش خودكشي براي مردان و زنان خودسوزي  مهم
و به ) درصد براي زنان 4/82درصد براي مردان و  9/41(

باشد و  آويز كردن و مسموميت عمومي مي دنبال آن حلق
 8/58(ز باال بارزترين روش اقدام به خودكشي، دارو با دو

ها با  اين روش). 11(بود ) درصد از زنان 57درصد از مردان و 
. هاي مشخص شده در پژوهش حاضر همخواني دارد روش

استان  18در  1380همچنين، بررسي وزارت بهداشت در سال 
هاي مورد استفاده شامل  كشور نشان داد كه بيشترين روش

  ). 8(لحه گرم بود آويز، دارو، مواد مخدر و اس خودسوزي، حلق
هاي قابل توجهي در روش خودكشي  به طور كلي تفاوت

در سوئد چهار روش . بين كشورهاي مختلف وجود دارد
آويز كردن، اسلحه گرم و  تر شامل مسموم كردن، حلق متداول

آويز كردن،  در آمريكا اسلحه گرم، حلق. باشد غرق كردن مي
در استراليا دوز زياد  سموم و استفاده از اسلحه سرد نظير چاقو،

داروها، مسموميت منواكسيد كربن با وسايل نقليه، اسلحه گرم 
آويز كردن، خودسوزي،  آويز كردن، در هند سموم، حلق و حلق

آويز كردن، غرق كردن، سموم و  غرق كردن و در چين حلق
هاي مورد استفاده را تشكيل  پرتاب از بلندي بيشترين روش

  ). 16(دهند  مي
حالي است كه نتيجه يك مطالعه مروري اخير  اين در
اي از خودكشي در كشورهاي  دهد كه بخش عمده نشان مي

اسالمي در بين جوانان و نوجوانان و به ويژه زنان تازه ازدواج 
: هاي بسيار خشني نظير دهد كه اغلب از روش  اي رخ مي كرده

 خودسوزي و دار زدن براي خاتمه دادن به زندگي خود استفاده
هاي مطالعه  رسد كه يافته بنابراين، به نظر مي). 19(نمايند  مي

هاي اين مطالعه  حاضر نيز تا اندازه بسيار زيادي همسو با يافته
 .باشد مروري مي
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بررسي زمان وقوع خودكشي نشان داد كه دو ماه آبان و 
پس . درصد از بيشترين فراواني برخوردارند 17دي هر يك با 

) درصد 4/11هر يك با (يبهشت و شهريور هاي ارد از آن ماه
در آمريكا بيشتر موارد خودكشي در پاييز اتفاق . قرار دارند

حدس زده . افتد و ماه مي باالترين ميزان خودكشي را دارد مي
شود كه در طول زمستان و اوايل پاييز، افرادي كه افسرده  مي

هستند، اغلب توسط ديگراني كه به علت هوا احساس غم و 
اگر چه با رسيدن فصل پاييز و . شوند كنند احاطه مي دوه ميان

ماه مي افرادي كه به علت هوا افسرده هستند، حالشان بهتر 
شود، اما افرادي كه به داليل ديگر افسرده هستند،  مي

هاي  مناطق داراي زمستان. مانند همچنان افسرده باقي مي
ز آالسكا از هايي ا طوالني و تاريك مانند اسكانديناوي و بخش

يقيناً افراد . هاي خودكشي بااليي دارند ميزان Nomeقبيل 
 Seasonal affective disorders(داراي اختالالت عاطفي فصلي 

فقدان نور  كنند در كه در اين مناطق زندگي مي) SADيا 
رو استعداد   كنند و از اين خورشيد، افسردگي را تجربه مي

  ). 13(دارند بيشتري براي ابتال به افسردگي 
نود درصد موارد مربوط به قوم كرد و بقيه لر و لك 

 53اي از  هاي نمونه و همكاران در بررسي Voracek. اند بوده
كشور دريافتند كه بدون توجه به سن و جنس، در افراد داراي 

در برخي ). 20(پوست روشن ميزان خودكشي باالتر است 
مثالً فرهنگ . ها، خودكشي بيشتر قابل پذيرش است فرهنگ

ژاپني خودكشي را به عنوان يك راه افتخارآميز براي 
فقر و درآمد پايين با . گيرند هاي خاص در نظر مي موقعيت
هاي كمتر همراه آن، با خودكشي ارتباط  ها و گزينه فرصت
  ).21-25(دارند 

  اعتقادات مذهبي قوي، درمان موثر اختالالت جسمي، 

در، حمايت خانواده و جامعه، رواني و اعتياد به موارد مخ
هاي حل مسأله و حل تعارض از عوامل محافظت  مهارت

به طور ). 10، 16(روند  كننده در برابر خودكشي به شمار مي
كلي خودكشي به عنوان يك اختالل چند بعدي در نظر گرفته 

شود كه از تأثير متقابل پيچيده بين عوامل بيولوژيكي،  مي
شناختي و محيطي ناشي  امعهژنتيكي، سايكولوژيكي، ج

  ). 16(شود  مي
در خاتمه، با توجه به شيوع نسبتاً باالي خودكشي در 
استان ايالم و نيز ماهيت چند بعدي اين پديده، اتخاذ 
رويكردهاي چند بخشي كه مستلزم فعاليت ساير سطوح مانند 

. رسد مراكز مديريت بحران باشد، ضروري به نظر مي
سه شامل مديريت بحران، تقويت مداخالت مبتني بر مدر

گيري سالم  هاي سازشي و تصميم عزت نفس و توسعه مهارت
گيري از  پيش. در كاهش خطر خودكشي در جوانان مؤثرند

خودكشي مستلزم رويكردي چند بخشي و مداخالتي خارج از 
بخش بهداشت مانند آموزش و پرورش، پليس، كار و امور 

وسايل ارتباط جمعي  اجتماعي، قضايي، مذهبي، سياست و
  . باشد مي

با توجه به تركيب سني و جنسي واحدهاي پژوهش، توجه 
خاص به وضعيت سالمت مردان جوان و وضعيت اقتصادي 

با توجه به اين كه . منطقه در كاهش خودكشي مؤثر است
ريزي  باشد، برنامه هاي محروم كشور مي استان ايالم از استان

تغال و ارتقاي سطح زندگي براي توسعه استان و ايجاد اش
اجراي يك برنامه . مردم از اهميت خاصي برخوردار است

هاي  منسجم و جامع در سطح استان با همكاري تمام بخش
همچنين، پايايي . ذينفع از اهميت خاصي برخوردار است

   .باشد دهي خودكشي يك نياز مهم مي شناسايي و گزارش
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Suicide Epidemiological Pattern within Ilam Province, Iran  
 

Mohsen Rezaeian1, Abass Daneshkohan2, Gholamreza Sharifirad 3,  
Behzad Jahani4, Rostam Bahmani4, EbrahimFathollahi4, Leila Havasi4 

Abstract 
Background: Suicide is one of the most important public health problems in most countries. Evidences 
suggest that throughout the world nearly one million people die due to suicide each year. Based on official 
statistics, there are 13 daily reported cases of suicide in Iran. The aim of the present article is to determine 
the epidemiological patterns and related factors of suicide within the Ilam province of Iran. 
Methods: This cross-sectional study was performed in the year 2005. All suicide data (88 cases) during 
the year of the study were obtained from the office of Ilam Legal Medicine Organization by the means of 
a checklist. The data were then analyzed using SPSS software by applying student t and chi square tests.  
Findings: The results of this study showed that 60% of cases were male and 90% were Kurds. The mean 
and standard deviation of age for the cases was 29.2 ±  17 years. In addition, 60.2% were single, 34.1% 
were married, 3.4% were divorced and 2.3% were widowed. In terms of suicide methods, 49% had 
committed suicide using self-immolation, 18% using hanging, and 18% using firearms. 
Conclusion: Considering the low mean age of suicide cases, higher frequency of suicide among singles 
and higher frequency of suicide using fatal methods, especially self-immolation method, it is highly 
suggested that comprehensive suicide prevention programs should be performed within the Ilam province.  
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