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 برنامه چهارم: خدمات بهداشتي رواني براي پيشگيري از خودكشي-روز اول

هاي اورژانس پيش بيمارستاني دانشگاه مازندران به دنبال خودكشي و اقدام به خودكشي در عنوان: بررسي مأموريت

 1397ماهه اول سال  5

  محسنی مريم طالبی، حسن امرئی، هاشمی معصومه سیده ،1نژاد هادی نويسندگان: زويا

 

 چکيده

 در توانددمی کیفید  و کمید  نظدر از پدیدده این اپیدمیولوژیک ساختن روشن .باشدمی ایران در رشد به رو ایپدیده خودکشی :هدف

 اپیدمیولوژیک بررسی مطالعه این انجام از هدف. باشد موثر بازتوانی و درمان پیشگیری، با مرتبط مسائل برای مناسب و دقیق ریزیبرنامه

                                                                                                                                         .                                   اس  ۹۷ سال اول ماهه 5 در مازندران 115اورژانس مراجعین میان در دکشیخو

 دکشدیخو بده اقددام و خودکشدی تشدیی  بدا افدراد یکلیه به مربوط اطالعات از نگر، گذشته مقطعی یمطالعه این در :بررسي روش

 نتیجه ، یختار خودکشی، روش جنس، سن، چون مواردی ،۹۷ سال اول ماهه 5 طی مازندران بیمارستانی پیش اورژانس در شده پذیرفته

 جهد . گردیدد راجاسدتی سدوادکوه و شهرقائم جویبار، فریدونکنار، بابلسر، ساری، :شهرستان سطح در...  و حادثه وقوع ساع  و مأموری 

 . شد استفاده پیرسون دو کای و فیشر دقیق آزمون از هاداده آماری تحلیل

 ابد مدورد 5۴ دتعددا مازندران استان شهرستان ۶ سطح در بیمارستانی پیش اورژانس شده انجام مأموری  ۲۶۳۰۰ کل تعداد از :هایافته

 به ربوطم( ٪۶۲) مورد ۳۳ تعداد به مابقی و مونث جنس به مربوط هامأموری  %۳۸.گردید ثب  خودکشی به اقدام و خودکشی تشیی 

 ۳ و خودسوزی روش به نفر 1 برنج، قرص خوردن دنبال به مورد ۴ دارزدگی، نفر ۹ خودزنی، روش به مورد 15 دارو، با نفر ۲۲.بود مردان

 الدنبد بده نفر ۶ .بود سال ۳۰ ± 1.۶ بیماران سنی میانگین. نمودند خودکشی به اقدام بررسی مورد ماهه 5 این رد نامشی  عل  با نفر

 .گردید ثب  سال ۲۷ متوفیان سنی میانگین .نمودند فوت آمبوالنس رسیدن از پیش دارزدگی

 سدال۳5 اتد ۲5 سدنی گروه در و مرد جنس میان در خودکشی به اقدام و خودکشی داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج :گيرينتيجه 

 مازنددران در واندیر اختالالت باالی نسبتاً شیوع از حاکی همچنین و اس  فراوانی بیشترین دارای باشد،می جامعه مولد و جوان قشر که

 شدودمی یشدنهادپ.   اسد  هشدد گرفتده نظدر در معضل این برای اندکی پیشگیرانه اقدامات متاسفانه مسأله این به علم علیرغم .باشدمی

 در تمداعیاج رفداه و سدالم  روان، بهداشد  اهمید  بده و پرداختده خددم  ارائده بده رایگان صورت به بیشتری خانواده مشاوره مراکز

 .  گردد لحاظ سیما و صدا و پرورش و آموزش متبوع، های وزارتیانه هایریزیبرنامه

 

 خودکشی ستانی،بیمار پیش اورژانس اپیدمیولوژی، :واژه كليد

                                                           
  رانیا ،یسار مازندران، یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک یها  یفور و حوادث  یریمد مرکز -1
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مديريت و ارائه خدمات پيگيرانه به بيماران داراي خطر خودكشي ارجاع شده از شبکه بهداشتي: يک  پکروژه عنوان: 

 دستياري دوره روانپزشکي جامعه نگر

 جعفری امیرحسین دکتر بروجنی، طاهرزاده سینا دکتر يارحسینی، امیر دکتر نويسندگان: 

 

 :چکيده

 شدتیبهدا شدبکه بده خودکشدی بده اقددام از قبدل سال یک طی کنند،می خودکشی به اقدام که افرادی % ۸۰ مطالعات براساس :هدف

 کشدی،خود مددیری  جهد  در بهداشدتی شدبکه در موجدود تمشدکال شناسی آسیب با تا بودیم آن بر مطالعه این در. کنندمراجعه می

 .گردید انجام بهروز بیمارستان و تهران پزشکی علوم دانشگاه تابعه بهداشتی مراکز در مطالعه این. دهیم ارائه زم راال راهکارهای

 طریدق زا و کیفدی ندوع از شدد، انجدام روزبده بیمارسدتان نگرجامعده روانپزشدکی دپارتمان نظارت تح  که مطالعه، این: بررسي روش

 آموزشدی نجینیازسد همچنین و کلیدی فرادا با عمیق مصاحبه تهران، شهر جنوب درمانی بهداشتی مراکز از میدانی آوری اطالعاتجمع

 .گردید نجاما موضوع این با مرتبط تالمقا مرور این بر الوهع. شد انجام research action روش با درمانی مراکز بهداشتی کارکنان

 بهداشدتی راکدزم روانشناسدان و پزشدکان .1: آمدد دس  به خودکشی با مقابله در عمده ضعف دو آمده عمل به هایبررسی در :هایافته

 و ضدعف .۲.دارد رواج آنهدا بدین در خودکشدی زمینده در غلط باورهای حتی و نداشته را خودکشی مدیری  و ارزیابی جه  مالزمهارت 

 کده نحدوی هب دارد وجود روانپزشکی( های درمان )بیمارستان سوم سطح به خودکشی خطر دارای بیماران ارجاع در سیستم ناهماهنگی

 منظدور بده. ردیدگ طراحی روانشناسان و پزشکان آموزش برای بازآموزی های کارگاه اول معضل حل برای. اندبوده ناموفقارجاعات  اغلب

 .اجراس  دردس  و شد طراحی روزبه بیمارستان در درمان رابط محوری  با سیستمی بیمار نیز ارجاع تسهیل

همچندین  و ارجداع سیستم و درمانی بهداشتی مراکز در خودکشی  مدیری شناسیآسیب با علمی، مستندات بررسی طبق :گيرينتيجه

جندوب  اش بهد شبکه در معضل دو که داد نشان میدانی هایبررسی. بود خودکشی به اقدام میزان کاهش شاهد توانمی آن نواق  رفع

 .برد بهره بولیق قابل نحو به خودکشی از پیشگیری برای بهداشتی هایشبکه ظرفی  از توانمی معضل دو این رفع با. دارد وجود تهران

 

 درمان رابط ارجاع، سیستم بهداشتی، شبکه خودکشی، :كليدواژه

 

 انبیمارسدت و شدبکه ایدن بدین واسدط حلقده نبدود خودکشدی از پیشگیری در بهداشتی شبکه در جدی معضالت از یکی :كليدي پيام

 .روانپزشکی اس 
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 پرستاران زنگي به گوش نقش: خودكشي از پيشگيري جهت زشکيروانپ هايبخش در ايمن محيط عنوان: ايجاد

  4جعفرآبادی اصغری ، محمد3نامدار ، حسین2ابراهیمی ، حسین1وحیدی نويسندگان: مريم

 

 چکيده

   روانپزشکی هایبیش در خودکشی وقوع از پیشگیری در پرستاران (vigilance) بودن زنگ به گوش تبیین :هدف 

 روانپزشدکی هدایبیش در اشدتاال سدال یک حداقل سابقه با پرستار 1۶ اکتشافی، توصیفی نوع از کیفی لعهمطا این در :بررسي روش

 نیمده مصداحبه از استفاده با هاداده. دندش انتیاب هدفمند گیرینمونه از استفاده با تبریز غرب-شمال روانپزشکی هایبیمارستان از یکی

 تحلیدل و جزیهت  Graneheim and Lundman (2004) متود با قراردادی محتوای آنالیز روش با گردید آوریجمع مشاهده و یافته ساختار

  .شد

 حضدور و ارتبداط تجربده، ش،داند ترکیب با مرتبط را روانپزشکی هایبیش در پرستاران بودن زنگ به گوش کنندگانمشارک  :هایافته

 کدردن درگیر و هنیذ تحلیل و تجزیه مداوم، پایش روانپزشکی، هاییشب ماهی  درک شامل اصلی یطبقه چهار از تم این. کردند بیان

  .اس  آمده دس  به دیگران

 در آنهدا همراهان و مارانبی به مناسب اطالعات ارائه روانپزشکی، هایبیش کارکنان تمام برای آموزش اهمی  مطالعه این :گيرينتيجه

 هداآن تعهدد و بیمداران هداینگراندی بده کارکنان فعال دادن گوش مهارت رسدمی نظر به. کندمی برجسته را روانپزشکی اختالالت مورد

 کندار در آنهدا حضدور و کدار تازه پرستاران به ارشد پرستاران تجربیات و هامهارت انتقال. اس  ضروری ذینفعان گزارشات پیگیری جه 

 .باشد موثر خودکشی از پیشگیری جه  بودن زنگ به گوش ارتقاء در تواندمی کاری هایشیف  در دیگر پرستاران

 

 کیفی مطالعه روانپرشکی، هایبیش بودن، زنگ به گوش بیمار، ایمنی :هاكليدواژه

 

                                                           
 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما یپرستار دانشکده ،یپرستار یدکترا یدانشجو -1
 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما یپرستار دانشکده استاد، -۲
 زیتبر یپزشک علوم دانشگاه ،ییماما یپرستار دانشکده ار،یاستاد -۳
  زیتبر یپزشک علوم دانشگاه بهداش ، دانشکده ار،یدانش -۴
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و سه ماهکه  96عنوان: بررسي اپيدميولوژي خودكشي و عوامل  موثر در آن  در دانشگاه علوم پزشکي جيرفت در سال 

  97اول سال 

  3، منصوره ساالرکريمی2يی دلفارد، مطهره بدو1عهديه بشار: نويسندگان

 

 چکيده

ر در همه جوامع به صورت یک دغدغه د ای که در اکثر جوامع ، مشکالت زیاد و متنوعی را باعث شده وامروزه خودکشی به عنوان مساله

قتصدادی، اوضعی   ی که خودکشی یک مشکل چند علیتی اس  مسائلی از قبیلین جاآدهد. از آمده اس  به وضوح اثر خود را نشان می

خودکشدی در  یتوان به عنوان عوامدل مدوثر درمشکالت خانوادگی و ... را م فردی، مشکالت عاطفی،های شالی، مشکالت بیننبود فرص 

رفد  در جامعه تشیی  دهیم. هدف از این پزوهش بررسی اپیدمیولوژی خودکشی و عوامل مدوثر در آن در دانشدگاه علدوم پزشدکی جی

 بوده اس  ۹۷اهه اول سال و سه م ۹۶سال 

بتدای سدال ای اس  که به صورت مقطعی روی تمام اقدام کنندگان به خودکشی از ایک بررسی  مشاهده وهشژپاین  مواد و روش كار:

کده  شهرستان تح  پوشش حدوزه دانشدگاه علدوم پزشدکی جیرفد  بدوده ۷انجام شده اس  مکان مطالعه  ۹۷و سه ماهه اول سال  ۹۶

حصدیلی  روش اقدام، سابقه اقدام، سدابقه بیمداری، مکدان اقددام، زمدان اقددام، وضدعی  تاهدل، وضدعی  ت سن، ، جنس،مشیصات فردی

  .س ،وضعی  شالی، علل و انگیزه اقدام براساس چک لیس  وزارت بهداش  و مصاحبه با بیمار  و همراهان وی انجام شده ا

کده  .انددنموده اقدام بده خودکشدی ۹۷سه ماهه اول سال  و ۹۶رد بررسی در سال نفر در جامعه مو ۶۲۹ در این پژوهش تعداد ها :یافته

ر دانشدگاه دو شداخ  اقددام  مربدوط بده منوجدان، ۶5/۸ هزار نفر مربوط به شهرستان قلعه گنج و درصد ۷۹/1۲بیشترین مواردفوت با 

رصدد اقددام د ۸۸/۳۶درصد مردان ،و ۲۴/۴۳زنان ،در صد اقدام کنندگان  ۷5/5۶در صد هزار نفر بوده اس . ۶۷/۴شاخ  فوت  و ۳۲/۶۲

صدد شدال در ۶۹/۹دار ،درصدد خانده 5/۲۹بیکدار ، ۷۰/۳۳درصد اقدام کنندگان در مناطق روستایی  11/۶۳کندگان در مناطق شهری و

د در گدروه درصد ۶۲/۲1درصد حلق آویز، ۹۴/۷درصد سم،  ۲۴/ ۹۶درصد دارو، ۶۳/۶۲درصد دانش آموز، ۷۹/۷درصد کشاورز ، ۷۴/۸آزاد،

انگیدزه خودکشدی در  اندد ودرصد اقدام کنندگان متاهدل بوده ۶۳/۷درصد مجرد و 5۸/15سال ،۲5-۳۴درصد  ۶۷/1۳سال،۲5-۲۴سنی 

 های نافرجام گزارش شده اس  . عشق بیشتر موارد مشکالت اقتصادی،خانوادگی،

اقددام بده  وب مربوط بده شهرسدتان قلعده گدنج و منوجدان با توجه به اینکه بیشتر موارد خودکشی منجر به فوت به ترتی گيري:نتيجه

ورد توجده مددار ساکن مناطق روستایی گزارش شده اسد . ایدن امدر مهدم بایدد خانه خودکشی در گروه سنی نوجوانان وجوانان و زنان،

 ریزان امور بهداشتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرف  قرار گیرد .مسئولین و برنامه

 

 اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی، خودکشی  :كليد واژه ها

 

                                                           
 رف یج یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت معاون  روان سالم  گروه سیرئ -1
  رف یج یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت معاون  روان سالم  کارشناس -۲
  رف یج یپزشک علوم دانشگاه یبهداشت معاون  روان سالم  کارشناس -۳
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  به كنندگان اقدام در خودكشي به مجدد اقدام از پيشگيري در حضوري ارتباط با تلفني تماس ايمقايسه بررسي: عنوان

 مکرر خودكشي

 سید غفور موسوی، دکتر محسن امیری، بهزاد محكی و دکتر رضا باقريان سرارودی دکترنويسندگان: 

 

 چکيده

 پیگیدری ابد تلفندی تمداس بیشدی اثر خودکشی، به اقدام از پیشگیری در بیمار با ارتباط میتلف هایروش تاثیر بررسی بمنظور :هدف

 .دادیم قرار مطالعه مورد خودکشی به کننده اقدام بیماران در را چهره به چهره

 ارجداع مسمومین اورِژانس به که را مجدد خودکشی به کننده اقدام بیمار وپنج پنجاه ، شده کنترل بالینی مداخله یک در :بررسي روش

 آنهدا ارزیدابی بده ی موقع ۸ در و نموده، تقسیم( نفر ۲۶) چهره به چهره و( نفر ۲۹) تلفنی تماس گروه دو در تصادفی بطور را بودند شده

 بده مجدد اقدام: زا بودند عبارت رزیابیا موضوعات. هشتم و ششم، پنجم، چهارم، سوم، دوم، ماههای چهارم، هفته و دوم هفته: پرداختیم

 غیدر تدی و ریدمن،ف کوکرین، کای، مجذور ویتنی، من:  های آزمون بوسیله ها یافته.بیمار عالئق و امیدواری، خودکشی، افکار خودکشی،

 .گرف  قرار تحلیل و تجزیه مورد SPSS20 افزار نرم تح  وابسته،

 امدا. بدود دارتدر عندیم حضدوری ارتباط  گروه در تفاوت این ولی نهاد، بهبود به رو گروه هردو در بیمار "عالئق" و "امیدواری" :هایافته

 .نشد یاف  گروه دو دو بین خودکشی به مجدد اقدام فراوانی در معناداری اختالف

 بیمار عالئق و امید و دهد کاهش را خودکشی افکار تواندمی دارتری معنا نحو به تلفنی پیگیری به نسب  حضوری پیگیری :گيرينتيجه

 .بیشد بهبود را

 

 حضوری ویزی  تلفنی، تماس پیگیری، خودکشی، به مجدد اقدام خودکشی، به اقدام :واژه كليد
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 برنامه پنجم: مباحث باليني و خودكشي-روز اول

 ميته كارآفريني و خلق ثروت دانشگاههاي حاكم بر كار گروه فرهنگي كارزشعنوان: 
 زادهعباس محمدنويسنده: 

 

 چکيده
 باشد یم دانشگاه در دانش یریفراگ نفکیال جزء ینیکار آفر .1
 .کنونی اس  دنیای موزش درآالمللی الزمه رقاب  ملی و بین .۲
 علم و خلق ارزش )ثروت( مهم و با ارزش هستند یریفراگ .۳
 زش اس با ار ،جامعه منجر شود معنوی-مادی/سالم و ارتقاء  یزندگ  یفیکه به ارتقاء ک یدانش .۴
 رویکرد دانش و دانشگاه باید فراملی باشد .5
 اس  نیفرآجامعه کار   کیصنع  و دانشگاه الزمه  یدانش و همکار یساز یتجار .۶
 اس   کارآمدترساختار اداری کوچک و چابک در اداره دانشگاه  .۷
 اس  یعلم  یفعال یها عرصه در  یموفق ضامن یمیکار ت .۸
 ع مالی پایدار باشدجه  گیری دانشگاه باید در راستای تامین مناب .۹
 باشد یتصادقا یرقاب  ها باید به سم  دانشگاه نسل سومحرک   .1۰
 باشد یجهان یها به سم  رقاب  باید دانشگاه نسل سومحرک   .11
 اس  یدانشگاه یها رشته یتمام سازنده تعامل حاصل ینیآفر کار .1۲

 کشور.وم در پیشتاز در تحقق فرهنگ دانشگاه نسل سدانشگاه علوم پزشکی ایران  چشم انداز:
 ماموریت:

 حدر سدطو تاییر و تسریع در پارادایم دانشگاه علوم پزشکی ایران به سم  دانشدگاه نسدل سدوم نیازمندد فرهندگ و داندش مناسدب .1
 دانشگاه می باشد. 

 . پاسیی اس  برای تحقق این نیاز ،فرهنگی در کمیته کار آفرینی و خلق ثروت کار گروهتشکیل  .۲
، دانشدگاه انو دانشجوی کارکنان ،هیی  علمی یاعضا مدیران، حد ایجاد فرهنگ و دانش مناسب در میانمحصول فعالی  های این وا .۳

 باشد.می
مدی  یند تصمیم گیری در کلیه فعالی  هدای دانشدگاهاو فر هشآموزش و پژو ،مالی-ایجاد نگرش نوین برای اصالح فرایند های اداری .۴

 باشد. 
بدرای مصدرف  در حدوزه سدالم  و تولیدد ارزش آموختگاندانش کار آفرینی برای  آموزش، تولید دانش کاربردی برای ارتقاء سالم  .5

 . باشدکننده از اصول اولیه چنین شیف  فرهنگی می
 . حوزه فعالی  این واحد در چارچوب دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهد بود .۶
 دانشدگاه جویان، اعضای هیات علمی و دانشدهامعاون  ی کارکنان حوزه های میتلفدینفعان و میاطبین فعالی  های این واحد تمام .۷

 . می باشند
 اهداف: 
 ۳اه نسل دانشگفرهنگ تحقق  یدانشگاه برا و دانشجویان کارکنان ی،علم  ییاعضا هتوانمند سازی )تقوی  روحیه و انگیزه(  .1
 ارائه الگوی مدیریتی، آموزشی و پژوهشی مبتنی بر رسال  دانشگاه نسل سوم .۲

ری تده شدده رفتدا: الگوهای رفتاری جاری و رایج افراد برای رسیدن به اهداف می باشد. فرهنگ سازمانی، الگوهدای پذیرفتعریف فرهنگ
ایل مکاندات و وسداتوسط افراد سازمان برای کسب امکانات و وسایل رفع نیازهای فردی در سازمان اس . مدیران سازمان از طریدق ارایده 

 کنند.ن سازمان را ایجاد میآری خاص، فرهنگ مورد نیاز در برابر الگوهای رفتا
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 مورد گزارش مطالعه ي : ساله 31  زن ي  عنوان: خودسوزي

  1نويسنده: دکتر فريده صادقیان

 

 چکيده

 ناشدی روانی دهایپیام و متوفی /مصدوم جسمانی رنج به توجه با. اس  زندگی به دادن پایان روش زجرآورترین و ترینخشن خودسوزی

 .س ا ضروری ناگواری حوادث چنین بروز در موثر عوامل و ایزمینه علل شناخ  پیشگیری برای جامعه، و خانواده بر آن از

 آتدش بده حمام رد را خود بار این که بود قرص با خودکشی به اقدام ناموفق سابقه و کودک ۲ دارای ساله ۳1مادری متوفی: مورد معرفی

 عددم انواده،خد سوی از شدن طرد نبوده، خانواده تایید مورد که فردی با ازدواج. اس  ردهسپ جان سوختگی زجر تحمل از پس و کشیده

 اجبدار رزنددان،ف از یکی مورد در پزشکی خطای فرزندان، بیماری و همسر ناپایدار شالی وضعی  والدین، سوی از مالی و عاطفی حمای 

 موضدوع اسد   هممدب خودسوزی به اقدام اصلی عل  آنکه وجود با. اس  بوده فرد این زندگی مهم مسائل جمله از درآمدکم با اشتاال به

 سدهم شناسدایی ابد. اسد  پررندگ رفتار این بروز در روانی سالم  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، عوامل تاثیر. باشد عاملی چند تواندمی

 جامعده از شدرق ایدن نیداز بدا متناسدب رواندی شد بهدا و اجتماعی خدمات تامین و مناسب اجرایی راهکارهای ارائه و علل این از هریک

 .نمود جلوگیری روانی و اجتماعی اقتصادی، انسانی، پیامدهای و مشابه موارد وقوع احتمال از توانمی

 

 روانی سالم  اجتماعی،-اقتصادی عوامل فرهنگ، سالم ، کننده تعیین عوامل زنان، خودسوزی :ها واژه كليد 

                                                           
 شاهرود پزشکی علوم دانشگاه ای،حرفه بهداش  دکتری  -1
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 كشد! يم را خود كه ي"من"عنوان: 

 1دلیری سیدحمید: نويسنده

 

  چکيده

 اینکده ارتیعب به اس  خودکشی نام به عملی انجام چگونگی اول وجه. اس  شده توجه وجه دو به همواره خودکشی ی پدیده بررسی در

 یزیولدوژیکیف و یروان حاالت دارند، تمرکز بیشتر آن بر پزشکانروان و شناسانروان که دوم، وجه .کشدمی را خودش  شی یک چگونه

 اس  شده عمل این انجام سبب بوده،که عارض آن بر کننده خودکشی فرد که اس 

 دارشناسدانه،پدی مدورد ایدن بررسدی در مدا رویکدرد .دهیم قرار تحلیل مورد را خودکشی از سومی وجه که اس  برآن سعی مقاله این در

 را کسدی چه ددار دقیقا کشدمی را خودش "من" یک، که هنگامی کنیم، روشن را نکته این مییواهیم عبارتی به. اس  تارییی و زیستی

 خودکشدی هک افرادی آیا ببرد؟ بین از خواهدمی را من کدام دقیقا بکشم، را خودم خواهممی من، گویدمی شیصی که هنگامی کشد؟می

 بدردن بدین از قصدد فدرد و شدودنمی دیده آنها ینب اتحادی که اس  آنها در من چندین یا دارند؟ خود( منِ) از واحدی برداش  کنندمی

 تصدور در نددگانگیچ شداهد ما دارد... و مدرن دینی، فرهنگی، مذهبی، ابعادی که ایران وجهی چند نظام به باتوجه دارد؟ را آنها ی همه

 آن قصدد اندک این در. کنندمی هادار را او وجودی ساحات دارد من کدام دانندنمی براستی اینکه و هستیم من نام به مفهومی از اشیاص

 از بهتدری فهدم اردد وجدود او در مندی چده دقیقدا بداند فرد هر اگر که کنیم روشن و باشیم داشته ها من این انواع بر تببینی که داریم

 .داش  خواهیم خودکشی

 .پدیدارشناسی خودکشی، من، :واژه كليد

 

                                                           
 سمنان دانشگاه یعموم یروانشناس ارشد یکارشناس یدانشجو  -1
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 سالم فرزند ت  داراي مادران و تيسموا به مبتال فرزند ت  داراي مادران بين خودكشي به گرايش عنوان: مقايسه

  1نويسندگان: سبحان سهرابی

 

 چکيده

 بدا همقایسد در فرزنددش سدالم  شدرایط تطبیدق عدم مادر، یک برای رسیدن بس بن به و سرخوردگی اصلی عوامل از :هدف و زمينه

 نوع از ذهنی توان کم فرزند داشتن .باشد بحث مورد فرزندی تک مسأله هک گرددمی تر حاد زمانی امر این .باشدمی مادران دیگر فرزندان

 را زنددگی معندی بدر کشیدن بطالن خط زمینه انکار، مرحله از رف  برون عدم و خویش همساالن مانند ظاهری داشتن رغمعلی اوتیسم

 مدادران و تیسما به مبتال فرزند تک دارای درانما بین خودکشی به گرایش مقایسه پژوهش این از هدف .کندمی تشدید مادران این برای

 باشدمی سالم فرزند تک دارای

 تدک ادرمد15 و اوتیسدم بده مبدتال فرزند تک مادر15 تحقیق این در .باشدمی تحلیلی -توصیفی صورت به پزوهش روش بررسي: روش

 رده.شددند بانتیدا دسدترس در گیرینمونده روش زا اسدتفاده با( مالرد قدس، شهریار،) تهران استان غرب شهرستانهای در عادی فرزند

 اسدتاندارد پرسشدنامه از خودکشدی بده گرایش به نسب  گروه دو هر مادران نگرش ارزیابی برای. باشدمی سال۴۰تا ۳۰بین مادران سنی

 گیریندازها و سازیآشکار منظور به پرسشنامه این. باشدمی سوالی 1۹ خودسنجی ابزار یک که. شد استفاده بک خودکشی افکار سنجش

 بداالیی ییپایدا دارای مقیداس این .اس  شده تهیه گذشته یهفته طی در خودکشی به ارتکاب برای ریزیطرح و رفتارها ها،نگرش شدت

 دهآم دس  به ۰٫5۴ نآزمو پایایی بازآزمون – آزمون روش از استفاده با و ۰٫۹۷ تا ۰٫۸۷ ضرائب کرونباخ آلفای روش از استفاده با. اس 

 بده تمایل و ،(سوال ۷) خوکشی برای آمادگی ،(سوال 5) مرگ به تمایل باشد، می عامل سه از ترکیبی بک خودکشی افکار مقیاس. اس 

 عامدل سه زا یک هیچ در که خودکشی کتمان یا و خودکشی برای هاییبازدارنده به شوندمی مربوط سوال ۲. (سوال ۴) واقعی خودکشی

  .شد انجام مستقل، t و دو کای آزمون کمک به و  spssکامپیوتری افزار نرم با هاداده تحلیل. اندنشده محاسبه فوق

 در عدادی فرزندد اراید مدادران به نسب   اوتیسم فرزند دارای مادران بین  خودکشی افکار بیشتر خیلی نسب  از حاکی هاداده :هایافته

 .اس  P<0/000 معناداری سطح

 چرا. شود قلمداد هساد رویداد تواندنمی اوتیسم به مبتال فرزند داشتن همآن و فرزندی تک مادر برای که اس  این واقعی  گيري: نتيجه

 فرزند مادران در روانی و روحی اختالالت دامنه آنقدر .کندمی مالم  و سرزنش را خود مرتب و داندمی وضعی  این مسبب را خویش که

 .باشند نداشته او بودن اوتستیک از ترس بعل  بعدی فرزند آوردن ریسک افراد این که هس  باال اوتیسم

 سدوق دیگدر دنیدای به ار مادر اوتیسم، نوع از همآن( روانی و مادی از اعم) پرهزینه ناعالج، معلولیتی فرزندی داشتن تأثیر :كليدي پيام

 خددمات روز هبد و علمدی و متندوع هایبسدته .بینددمی ناف به را هایشریزیبرنامه و سالم فرزند داشتن برای را وی آرزوهای که دهدمی

 از رهدایی و روانی و روحی تیدیش روند از تاحدودی تواندمی اوتستیک فرزند آموزش روند در تسهیل بالعوض، هایکمک شناختی،روان

    .ببرد باال اوتستیک فرزند با زندگی برای را وی انگیزه و بکاهد مادر خودکشی به منجر پوچ افکار

 

 خودکشی به فرزند اوتیسم، مادر،گرایش :كليد واژه ها

                                                           
 روانشناسی کارشناس  -1
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 به كننده مراجعه خودكشي به كنندهاقدام بيماران در افسردگي ميزان  و كلسترول سرمي سطح ارتباط عنوان: بررسي

 1396 سال در اروميه شهرستان طالقاني درماني آموزشي مركز مسموميت بخش

 زارعای، مهساا زارعی، عباس روشنی، رسول دکتر زاده، وهاب داوود دکتر چراغی، روزيتا تردک آقاخانی، نادر دکتر: نويسندگان

  بوشهری بهزاد دکتر نزيمی، نرگس

 

 چکيده

 افکدار وجود. دارد بدنبال را نگرانی و تنش آن روند افزایش با امروزه که اس  عمومی بهداش  مهم چالش و مسئله یک خودکشی :هدف

 دفهد بدا حاضدر مطالعه. اس  مطرح آن در خون کلسترول سطح چون هاییفرضیه و باشدمی افسردگی ختاللا هایعالم  از خودکشی

 مرکدز سدمومی م بیدش بده کننده مراجعه خودکشی به کنندهاقدام بیماران در افسردگی میزان و کلسترول سرمی سطح ارتباط تعیین

 .شد انجام 1۳۹۶ ارومیه، شهرستان طالقانی درمانی آموزشی

 ابدزار. گردیدد نجداما خودکشدی به کنندهاقدام ازبیماران نفر 1۸۰ روی بر که بود مقطعی – توصیفی نوع از حاضر مطالعه: بررسي وشر

 ندرم بدا آوریجمدع از پدس هاداده. بود کلسترول سرمی سطح کنترل لیس  چک و بک افسردگی و دموگرافیک پرسشنامه استفاده مورد

 .شد تحلیل  SPSS18 افزار

 سدال ۲۴تا15 سنی گروه در درصد ۸۲ که بود درصد ۶/۴5 مردان و درصد ۴/5۴ با زنان در خودکشی به کنندگاناقدام فراوانی: هافتهیا

 mg/dl  38/35 افراد سرمی کلسترول سطح میانگین و بوده افسردگی شدید تا خفیف درجات به مبتال قربانیان درصد ۹/۸5. داشتند قرار

 بده تمایدل خودکشی، های روش خودکشی، دفعات افسردگی، میزان سن، با کلسترول سطح بین معناداری ارتباط. مدآ بدس   1۲/1۴۷ ±

   .(P =0.002)بود معنادار خودکشی دفعات و کلسترول سطح بین ولی  (P ≥0.05)نشد مشاهده مجدد خودکشی

 عامدل عنوان به را افسردگی نقش و آورد حساب به خودکشی ای افسردگی برای دلیلی را خون کلسترول میزان نتوان شاید :گيرينتيجه

 درمدان و اندیرو بهداشد  ارتقاء جه  در باید اجتماعی معضل این از پیشگیری منظور به و داش  نظر در خودکشی به اقدام برای خطر

  .نمود توجه روانی اختالالت بموقع

 

 خودکشی افسردگی، سرم، کلسترول :ها واژه كليد
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Title: Epidemiology of attempted and completed Suicide in Miyandoab City (West Azerbaijan 

province in 2015-2017 years) 

Author: Khadige Aghakarimi1   
 

Abstract 
Background and aims: Nearly to 800 000 individuals die due to suicide annually, approximately which is one person 

per 40 seconds. Suicide occurs throughout the lifespan and is the second leading cause of death among 15-۲۹ yyyy yyyy 

globally. Therefore in this study we aimed to find out the epidemiology patterns of attempted and completed Suicide. 
Material and Methods: A cross-sectional study was conducted in Miyandoab city (West Azerbaijan province- Iran) in 

the period of 2015–۲۰1۷. yy yyyyy yy 1۸۴۶ yyyyyyyyy yyy yyyyyyyyy yyyyyyyy yyyy yyyyyyyyyy. yyyy yyyy 
gathered and collected by mental health unit associated to the Urmia University of Medical Sciences. After performs of 

descriptive statistics, to analysis of effects of each independent variable to the methods Multinomial Logistic Regression 

was used, also adjusted odds ratio was used to reporting of associations. Data analyzed by Stata 14 software using 

descriptive and inferential statistics methods. 

Results: The incidence rate completed suicide rate (95% confidence interval) was 14 (8.0 to 10.0 in 2015) and 16.4 (13.9 

to 18.9 in 2016 year), and 17.3 (15.1-19.5 in 2017 year) per 100,000. The incidence rate attempted suicide rate was 92.3 

(88.3 to 96.3 in 2015) and 96.2 (91.9 to 100.5 in 2016 year), and 98.7 (94.1-1۰۳.۳ yy ۲۰1۷ year) per 100,000. Trend 

analysis was revealed an increasing trend for attempted and completed suicide (r= 0.14, p-value= 0.045), (r= 0.26, p-

value= 0.032) respectively. 
Conclusion: The study showed an increasing trend in both attempts and completed suicide rates from 2015 to 2017. 

Suicide is a complex concerns and therefore suicide prevention efforts require coordination and collaboration among 

multiple sectors of society, including the health sector and other sectors such as education, labor, agriculture, business, 

justice, law, defense, politics, and the media. 
 

Keywords: Epidemiology; Suicide; Incidence Rate 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1- School of nursing of Miyandoab city, Urmia University of Medical Sciences, Urmia  
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 عنوان: رابطه خودجرحي با اقدام خودكشي در نوجوانان: تلويحاتي براي پيشگيري و درمان 

 1پورنويسنده: دکتر حمید خانی

 

 چکيده
ف آسدیب صورت آگاهانه، مستقیم، بدون انگیزه خودکشی، توسط خود فرد با هدشامل رفتارهایی اس  که به ۲جرحی بدون خودکشیخود
توانندد (. این رفتارهدا مدی۲۰۰۴، ۳آیند )ناک و پرینستینشوند و جزو آداب و رسوم فرهنگی هم به حساب نمیهای بدن انجام میبه باف 
زدن، گاز گرفتن، نیشگون گرفتن، چنگ کشیدن، زخمی کردن بدن و یدا  کتک ، خراشاندن،دنیکوب هایی مانند بریدن، سوزاندن،به روش

هدا آوری داده(. در دو مطالعه این مساله مورد بررسی قرار گرف . بدرای جمدع۲۰۰1، ۴گراتزشوند )های بدن انجام بهبود زخمجلوگیری از 
فهرس  رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه رفتارها و کارکردهای خودجرحی و مقیاس احتمال خودکشی استفاده شد. برای از 
نفر گروه نوجوانان  1۶۹نفر نوجوانان بزهکار و  ۶۹نفر انتیاب شدند که  ۲۶۸ده شد و در مجموع از گیری از روش در دسترس استفانمونه

هدای هدا در دو گدروهِ کلدیِ انگیدزهنشان داد انگیزه خودجرحی بدون خودکشیهای ها درباره انگیزهیافتهساکن در مراکز بهزیستی بودند. 
هدای بدین پذیرش گروهی، اثبات خود، تمایز خود از دیگران و انتقام گرفتن جزو انگیزه هایگیرند. انگیزهفردی قرار میفردی و بیندرون

-های سدازنده طبقده انگیدزهعنوان انگیزهای، تنظیم هیجانی بهتجزیهخودکشی، ضدابراز آشفتگی، ضدهای فردی شناسایی شدند و انگیزه

تدوان احتمدال خودکشدی را در نوجواندان بر اساس نوع انگیزه خودجرحی می های پژوهش از این فرضیه کهیافتهفردی بودند. های درون
ها سه انگیزه تنظیم هیجانی، ابراز آشفتگی و پذیرش گروهدی بدا احتمدال خودکشدی رابطده بینی کرد، حمای  کردند. از بین انگیزهپیش
بینی کردند. در ریانس احتمال اقدام خودکشی را پیشدرصد از وا ۲1آشفتگی و پذیرش گروهی  ابراز های تنظیم هیجانی،انگیزه داشتند.

نفر بدون سابقه خدودجرحی  ۶۴نفر خودجرحی کننده و  ۶۷نوجوانان مدارس دولتی کرج مورد مطالعه قرار گرفتند که  1۳۲مطالعه دوم 
ل نیز سابقه اقددام خودکشدی وجدود نفر از گروه کنتر ۴نفر از گروه آزمایش سابقه اقدام خودکشی و در  ۳۴بودند. نتایج نشان داد که در 

نفر از گروه آزمایش افکار خودکشی هم داشتند در حالیکه این نسدب  در گدروه  5۶دارد. از لحاظ افکار خودکشی نیز نتایج نشان داد که 
 نفر بود و نتایج آزمون خی دو نیز از معنی داری این روابط حمای  کرد.  1۸کنترل 
کشدی ل اقدام خوددارای کارکردهای متمایز از اقدام خودکشی اس  ولی وجود این رفتار فی نفسه احتما با این که خودجرحی گيري:نتيجه

لحداظ  یندی کدرد. ازو افکار خودکشی را بیشتر میکند و از روی نوع انگیزه های افراد خودجرحی کننده می توان احتمال خودکشی را پیش ب
هدای  تدر اسد  نظدامیفه مراقب  از نوجوانان بدسرپرس  یا بزهکدار را برعهدده دارندد بهارزیابی و سیستم غربالگیری در محیط هایی که وظ

ه هدای مواجهده وجوانان شیونارزیابی در بدو ورود را مجهز به ابزارهایی برای تشیی  زود هنگام این رفتار ها کنند و متولیان مراقب  از این 
ودجرحی خه با رفتار ی کالن تر سالمتی در این مراکز را بیاموزند. نحوه مواجهبا خودجرحی را تح  قالب بسته های مداخالتی و سیاس  ها

سد  اتوجه طلبدی  در نوجوانان نیازمند غلبه بر یک سری نگرش های غلط اس : نگرش هایی مبنی بر این که این رفتار با هدف دستکاری و
یصدی  اسد  ختالل حاد شاشورش فرهنگی یا الزاماً نشانه یک تشیی   و یا این نوجونان باید قرنطینه شوند و یا این رفتارها نشانه هایی از

تدار اسد   هدای ایدن رف نشان از فاصله زیاد گفتمان متیصصین و نوجوانان درگیر این رفتار اس . پیشگیری از این رفتار مستلزم فهم انگیزه
سداز شکسد   در نزد متیصصین و نوجواندان زمینده انگیزه هایی که مفهوم ذهنی خود جرحی را بر میسازند. اختالف برساخ  خود جرحی

هی برای شدکل ینحل یا راالمداخالت پیشگیری و درمان خواهد بود. با این که نوجوانان این رفتار را راهی برای حفظ بقا و مقابله با مشکالت 
اسد  کده  ایدن نظدر، نظدری درسد دهی به هوی  اجتماعی ببینند ولی متیصصین آن را سبب ساز اقدام خودکشی می بینند، با این کده 

جه به نقش ظ کنترل، توخودجرحی خطر خودکشی را باال میبرد اما برخورد با این رفتار باید توام به قائل شدن به خواس  نوجوانان برای حف
و تکدالیف  هداخودجرحی در حیات روانی نوجوان، کاهش قضاوت منفی، متمایز دانستن خودجرحی با اقدام خودکشدی و تقوید  سدایر حوزه

  .ها باشدتحولی دوره نوجوانی مانند خودمیتاری، هوی  یابی و تصریح ارزش
                                                           

  یخوارزم دانشگاه ،یعلم اتیه عضو ،یروانشناس یدکتر -1
2. Non-suicidal self-injury 
3. Nock, Prinestin 
4. Gratz 
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 آموزانهاي اجتماعي دانشرنامه اول: طرح نظام مراقبتب-روز دوم

 

 ونوجوانان كودكان در يخودكش

  رانیا یپزشک علوم دانشگاه اریدانش  نوجوان، و کودک یروانپزشک تیص  فوق ،یشوشتر میحک ترایم دکتر

 در سداالنه یشدخودک زانیدم آمدار اسداس بر.کندد یم دایپ یشتریب وعیش سن شیافزا با اما اس ، نادر ینوجوان اوائل و یکودک در یخودکش اگرچه

 یمد ایددن از یشدخودک با که یپسران تعداد کشورها شتریب در. اس  نفر1۰۰۰۰۰  در ۹/۰  یسن گروه نیهم پسران در و  5/۰ سال 1۴ تا 5 دختران

 گدروه نیتدر مهدم از یکدی نوجوانان لیدل نیهم به ابد،ی یم شیافزا یخودکش و یخودکش به اقدام زانیم سن شیافرا با. اس  دختران از شیب روند

 .هستند یخودکش از یریشگیپ یها برنامه یبرا در هدف یها

 و مدواد مصدرف سدوء ،یقخل اختالالت. اند کرده یم اف یدر را یروانپزشک مراقب  از ینوع یخودکش با نوجوانان از یمین باٌیتقر دهد یم نشان آمار 

 دادن دس  از چونهم یمیتلف خطر عوامل به توجه. دارند درنوجوانان یخودکش با یقو ارتباط که هستند یموارد از یخودکش به یفبل اقدام سابقه

 ابهام پرخطر، یتارهارف ،یارزش یب و گناه انزوا، ،یدیناام ،یگدرماند احساس ،( همساالن گروه از شدن طرد و یعاطف درروابط شکس  طالق، مرگ،) 

.  اس   یهما حائز یخودکش به پرداختن در  یقلدر ای یآزار کودک ،یخانگ خشون  با مواجهه ،یخودکش یخانوادگ سابقه ،یجنس یریگ جه  در

 الزم کده  اسد یخطر عوامل گرید از الزم یها کمک اف یدر یبرا انگ وجود و یتیحما منابع به یدسترس عدم خطرناک، لیوسا بودن دسترس در

 . ردیبگ قرار توجه مورد اس 

 مدورد در کدردن حب صد: از عبارتندد عالئم نیا. گردد یخودکش به اقدام احتمال با فرد به موقع به پرداختن موجب تواند یم هشدار عالئم به توجه

 .هیتاذ و خواب یالگو در رییتا رفتار، در رییتا  ،یشیص در رییتا و مرگ
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 مروري مقاله- مدارس محوريت با خودكشي از پيشگيري هايروش: عنوان

 فر، دکتر رحیم بدرفام دکتر عاطفه زندینويسندگان: 

 

 چکيده

 و کدانکود مدورد در ویدژه، بده عمدومی، بهداش  هاینگرانی ها وچالش تریناساسی از یکی عنوان به خودکشی، موضوع  امروزه :مقدمه

 هداشد ب سدازمان اهدداف تدرینمهم از یکدی درصدد،1۰ تدا  خودکشی نرخ کاهش و خودکشی از پیشگیری. شودمی محسوب نوجوانان،

 تدا باشددمی ارسمدد محوری  با خودکشی از پیشگیری هایروش انواع بررسی مطالعه، این انجام از هدف .باشدمی ۲۰۲۰ سال تا جهانی

                                                         .                                  نماید فراهم نوجوانان، و کودکان در خودکشی رخن کاهش جه  را مناسب زمینه

 ه شدد.اسدتفاد GoogleScholarو  PubMed  اطالعداتی باندک دو زمینه، از این در شده منتشر مقاالت به دستیابی جه  :بررسي روش

 خطدر لعوامد پیشدگیری، خودکشدی، هدای واژه از اسدتفاده بدا و گرفد  قدرار بررسی مورد ،۲۰1۸ تا1۹۹۸ سال از شده نتشرم مقاالت

 از پیشدگیری مشدی ، درخصدوص صدورت بده  مقالده ۲۰تعدداد   کده آمدد دس  به  مقاله ۲۲۰ مدارس، و خودکشی افکار خودکشی،

                                                                          .                                              گرف  رقرا مقاله این در نهایی بررسی مورد مدارس، در خودکشی

 اقددام سابقه اده،خانو بیمارو در روانپزشکی اختالل سابقه صورت به خطرخودکشی عوامل مجموع،  در مقاالت، بررسی به توجه با :نتایج

 مدواد مصرف وءس سابقه و کشنده وسایل به راح  دسترسی زندگی، زای استرس وقایع ، اجتماعی- اقتصادی فقر ، بیمار کشیخود قبلی

 کارگداه برگدزاری  آمدوزان،دانش مسئله حل و اجتماعی فردی، هایمهارت آموزش صورت به پیشگیری هایروش .گردید مطرح بیمار در

 به آموزش موقع، هب مداخله و خطر موارد بهتر شناسایی برای نفس به اعتماد باالبردن جه  دارسم روانشناسان و مشاوران ویژه آموزشی

 سدطح االبردنبد درمدان، بداالتر سدطوح بده ارجاع و در افراد غربالگری و شناسایی جه  ،(کیپر گی ) اول خط عنوان با مدارس کارکنان

 ادایجد کشدنده، وسدایل بده دسترسدی جددی کدردن محدود همساالن، رد خطر شناسایی جه  آموزان دانش به آموزش والدین، آگاهی

                                                                                                            .                                                   باشدمی دارویی هایدرمان از استفاده و بحران تلفن خطوط

 موقدع بده اخالتمدد انجدام با توانمی خطر، معرض در افراد شناسایی و مدارس کارکنان و متولیان دانش سطح باالبردن با :گيرينتيجه

                                              .                 داد کاهش را خودکشی نرخ و نمود جلوگیری خودکشی ناپذیر جبران اقدامات از ، آموزاندانش جه 

 

                                                                                                                        مدارس پیشگیری، خودکشی،: واژه كليد
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 برنامه دوم: استراتژي هاي پيشگيري از خودكشي-روز دوم 

 

 ريمقاله مرو-عي در پيشگيري از خودكشي عنوان: نقش سرمايه اجتما

 فر کتر رحیم بدرفام، دکتر عاطفه زندینويسندگان: د

 

 چکيده

 از یشگیریپ هدف با اقدام هرگونه .باشدمی دنیا سطح در مرگ مهم عل  یک و اجتماعی موضوعات مهمترین از خودکشی، یکی :مقدمه

 هدایرتباطا و هدا شبکه دربرگیرنده اجتماعی، سرمایه.باشدمی بهداشتی و یاجتماع هایعرصه سیاستگزاران جدی توجه مورد خودکشی،

 مدا. اسد  داده ایجد را متقابدل فهم و همکاری تعهد، ارزشها، از مفاهیمی درخود، و گرفته شکل اعتماد از ایپایه بر که اس   اجتماعی

 .پردازیممی ازخودکشی اجتماعی، در جلوگیری سرمایه تأثیر بررسی مقاله، به دراین

 راسداسب تداکنون ۲۰۰۰ هایدر سال PubMedو  google scholarاطالعاتی هایبانک در شده منتشر مقاالت مروری، مقاله دراین :روش

عتمداد و اجتمداعی، ا سرمایه کلمات و پیشگیری درکنارکلمه خودکشی برای تالش و افکارخودکشی خودکشی، کلمات پایه بر جستجوی

 مدروری، تعدداد التمقدا مقاله، با تأکید برحفظ۲۳۷ مقاله، ازمجموع این باهدف مرتبط مفاهیم ارگرفتند و براساسقر مورد بررسی ارتباط

 .قرارگرف  و مورد ارزیابی انتیاب مقاله1۴

 مثبد  رتدأثیرب بداآن، مدرتبط پیگیدری دوره و آن اجرایی موقعی  مطالعه، طراحی نوع به توجه بدون میتلف، درمطالعات :مرور مطالب

 نبدودن دلیدل بده ویدژه بده اثرگدذاری چنین برای قطعی شواهد هنوز رچنده .اس  تأکیدشده ازخودکشی برجلوگیری اجتماعی سرمایه

 کدردن نتدرلک از بعد جامعه، درسطح خودکشی میزان و اجتماعی سرمایه بین معکوسی رابطه درواقع،.نیس  موجود نگر آینده مطالعات

 .اس  شده دیده مرتبط سایرمتایرهای و اعیاجتم وضعی  جنس، سن، هایمؤلفه

 باورهدای و هداارزش کننده منعکس و جامعه فعال درنظرگرفتن نیازمند خودکشی، از پیشگیری به رویکرد هرگونه :گيرينتيجه و بحث

 ارایده و بهداشتی ولیها مراقبتهای اصول از فراتر مفهومی گیریشکل .دارد تحقق امکان جامعه، با فعال ارتباط یک در و اس  فرهنگ یک

 مدرتبط هایسدایرحوزه و روابط،همکاری اجتماعی، هایشبکه گیریشکل زمینه در آموزش هایمؤلفه بر تأکید با محور، جامعه ساختاری

 امیزانبد اجتمداعی، سدرمایه بداالتر سدطوح .باشدمی جامعه درسطح خودکشی زا پیشگیری درجه  مؤثر گامی اجتماعی، هایسرمایه با

 هایبرنامده رایبد مهدم، اسدتراتژی یدک عندوان بده اجتمداعی سدرمایه افزایش راهکارهای ارایه و اس  همراه خودکشی به اقدام ترینپای

 .باشدمی بهداشتی،مطرح -فراگیراجتماعی سیاس  یک عنوان به ازخودکشی، پیشگیری

 

 اجتماعی سرمایه ،پیشگیری ،خودکشی :كليد واژه ها
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 روانشناختي اتوپسي مطالعه ي : مرگ به منجر خودكشي رخط عوامل بررسي: عنوان

 ضانی فرانی،یان، دکتر عباس رم، دکتر محسن رضائوتیكدکتر سید کاظم مل ،یفران یرمضان عباس دکتر نويسندگان: نافعه رسولی،

 دکتر مرضیه نجومی، دکتر مهدی صابری

 

 چکيده

 بررسدی وردم اقدام این در دخیل مهم خطر عوامل که اس  الزم خودکشی خصوص در پیشگیرانه اقدام هر از قبل فرهنگی هر در :هدف

 توپسدیا روش بدا حاضدر مطالعده جداگانده، صدورت بده مرگ به منجر خودکشی فاکتورهای ریسک بررسی اهمی  به توجه با. گیرد قرار

 .دارد را تهران شهر در مرگ به منجر خودکشی در دخیل مهم فاکتورهای ریسک بررسی در سعی روانشناختی

 سدال 1۸ یبداال افراد نفر ۴۰ شامل کدام هر کنترل و خودکشی گروه نمونه و شده انجام کنترل _ کیس صورت به حاضر مطالعه :روش

 سدکون  محدل و جدنس سن، تعداد، لحاظ از شده همسان عادی نمونه یک با که بوده زن ۸ و مرد ۳۲ شامل خودکشی گروه. باشند می

 تکانشدگری هپرسشدنام و سدوپرمیس دموگرافیدک پرسشنامه اسکید، یافته ساختار مصاحبه طریق از اطالعات. دگرفتن قرار مقایسه مورد

 . شدند آوری جمع رو در رو مصاحبه در دیکمن

 بیندی پیش (OR: 7.۷) دخانیات مصرف و (OR: 6.5) بیکاری (،OR: 4.6) روانی اختالالت متایره چند رگرسیون تحلیل اساس بر :نتایج

 نتوانسدته ونرگرسدی تحلیدل در امدا داشته معناداری تفاوت گروه دو در تکانشگری مواد، سو مصرف. اند بوده خودکشی مهم های کننده

 شدیوع یشترینب( %۳۰) مواد مصرف اختالل و( %۴5) ماژور افسردگی اختالل روانی اختالالت میان در. باشد خودکشی کننده بینی پیش

 داروهدای مصرف و روانپزشک به ارجاع خانواده، خودکشی سابقه و قبلی خودکشی سابقه که زمانی. اند داشته خودکشی گروه میان در را

 .شدند حذف تحلیل از موارد این که شدمی داده نمایش باالیی اطمینان فاصله گرفتند می قرار رگرسیون تحلیل در روانپزشکی

 عوامدل میان رد و دخانیات باالی مصرف و خودکشی به اقدام قبلی بقهسا روانی، اختالل یک حداقل داشتن فردی عوامل میان در :بحث

 کمک اجتماعی و فردی سطح در پیشگیری هایبرنامه برای تواندمی نتایج این. اند داشته را بینی پیش قدرت بیشترین بیکاری اجتماعی

 .باشد کننده

 

 روانی اختالالت رل،کنت_کیس فاکتور، ریسک روانشناختی، اتوپسی خودکشی، :كليد واژه ها
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 خودكشي در نوجوانان و جوانانوم: سبرنامه -روز دوم 

 

 تعاملي خودكشي در جوانان -مدل تحوليعنوان: 

  1فرهاد طارمیان دکترنويسنده: 

 

 چکيده

از طریدق کده  ها ، مفداهیم یدا تعداریف مدرتبط اسد ای از سازههای طبیعی اس . نظریه )مدل( مجموعههدف اساسی علم، تبیین پدیده

ک نقشه راه و به منزله ی ها مرزها را تعییندهد. نظریهدار به منظور پیش بینی آنها ارایه میتشیی  روابط میان متایرها یک نظریه نظام

 کنند. عمل می

ناسدی و شنشناسدی، رواخودکشی آسیبی اس  فردی با تبعات گسترده اجتماعی و خانوادگی. برای تببین آن نظریاتی در حیطه جامعده

 اس . در این نظریده عاملی رفتار خودکشی در جوانانت -نظریه رشدیهای چند عاملی اخیر، شناسی بیان شده اس . یکی از نظریهزیس 

ز اشود. پس می پزشکی، روان شناختی و خانوادگی در نظر گرفتهرفتار خودکشی در نتیجه تعامل عوامل فرهنگی/اجتماعی، رشدی، روان

 گیرد. های آن در پیشگیری و درمان رفتارخودکشی مورد بحث قرار مییه، دالل تشریح این نظر

                                                           
  یبیش توان و یستیبهز علوم دانشگاه مواد به یوابستگ و مصرف سوء قاتیتحق مرکز سیر ،ینیبال روانشناس -1
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Titel: Interpersonal Risk Factors of Suicide in Adolescent 

Atouther: Dr. Emytis Tavakoli1  

 

Abstract: 
 
There is a growing body of evidence demonstrating a strong connection between interpersonal stress and suicide-related 

behaviors in adolescence. Both chronic and episodic interpersonal stress are significantly associated with the severity of 

suicidal ideation. Several studies have found elevated levels of stress, anxiety and depressive symptoms among 

adolescents who engaged in romantic experiences compared to those who did not. Moreover, a number of variables 

related to adolescent romance have been associated with the risk of suicide attempts or completions in adolescents such 

as negative sexual experiences and stressful events, including breakups and relationship disputes. These findings 

highlight the importance of supporting increasing adolescents’ ability to cope with romance, particularly at the 

dissolution stage as well as screening for romantic traumas while dealing with adolescents with suicidal ideation. 

                                                           
1- Department of Psychiatry, Alborz University of Medical Sciences  
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  اجتماعي و رفتار خودكشي درجوانانتوانايي حل مسئله عنوان: 

  1تر ربابه نوریدک: نويسنده

  

املی وجدود دهندد عدو ان مدیهای اخیر نشدیکی از عوامل پیشگیرانه اساسی در خودکشی، توانایی حل مسئله اس . با این حال، پژوهش

تفاده نمایندد. نایی خود اسدارند که برتوانایی حل مسئله اثر منفی داشته و مانع از آن می شوند تا در شرایط استرس فرد بتواند از این توا

 هدد، نشدیواراکبه همین دلیل بر احتمال اقدام به خودکشی افزوده می گردد. یکی از عوامل مهمی که از توانایی حدل مسدئله فدرد مدی 

 فکری اس .

صدورت  (، نشیوار، یک سبک پاسخ به پریشانی اس  که در آن فرد بدهruminative response style)طبق نظریه سبک پاسخ نشیواری  

ه (. نشیوار فکری، فرآیند تفکر درجاماندد۲۰۰۴هوکسما، نولن)اندیشد آن می تکراری و منفعالنه برعالیم پریشانی و دالیل و نتایج ممکن

حلیدل (.  ت۲۰۰۸هوکسما، ویسدکو و لیبومیرسدکی، نولن)درباره احساسات و مسائل فرد اس  فارغ از اینکه محتوای تفکر دقیقاً چه باشد 

نشدیوار  دو جنبه متمایز از ،(۲۰۰۳هوکسما، ترینور، گنزالس و نولن) (ruminative response scale)های نشیواری  عاملی مقیاس پاسخ

مدورد نتدایج منفدی خلدق  ( که به خود انتقادگری مربوط به خلق و تمایل به اندیشیدن درbrooding)اندیشی یی کرد  غمفکری را شناسا

کندد تدا دالیدل خلدق تر اس  و در آن فدرد تدالش می( که از لحاظ هیجانی خنثیreflection)افسرده مربوط اس  و تعمق در خویشتن 

اندیشدی و تعمدق در خویشدتن هدر دو دارند که گرچده غم( اظهار می۲۰1۲)سمی  و مزولیس اش را بفهمد. کاکس، فوناسکی و اافسرده

افکدار  رکز توجه برفرآیندهای شناختی معطوف به خود هستند، اما محتوای این فرآیند در هر یک از آنها متفاوت اس . غم اندیشی با تم

مندانه با محتوایی خنثدی یدا حتدی مثبد  یشتن، توجه غیر قضاوتساز و اضطرابی همراه اس  در حالی که تعمق در خومنفی، خودشرم

یدز بده نبا این حال، مطالعات اخیر جنبه سازگارانه تعمق در خویشتن را   تری از نشیوار فکری باشد.شود وجه سازگارانهاس  و فرض می

هدای نشدیوار لفهؤم ای به دس  آمده، مطالعه بر(. در حال حاضر، به دلیل تناقض در یافته ه۲۰1۷زیر سوال برده اس  )راجرز و جوینر، 

ری از آن  گرایانده و پیشدگیفکری یعنی تعمق در خویشتن و غم اندیشی، به یکی از موضوعات پژوهشی جدی در حدوزه رفتدار خودکشدی

  تبدیل شده اس .

                                                           
  یخوارزم دانشگاه اریدانش ینیبال روانشناس -1
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 به خودكشي در محيط هاي دانشگاهي چالش هاي موجود در اقدامعنوان: 

  1حمید پیروی: نويسنده

 

 چکيده 

 در رسدانآسدیب دیگر و خود رفتارهای بروز به مربوط موارد افزایش ها،دانشگاه در روانی بهداش  متولیان توجه مورد هاینگرانی از یکی

 شدکالتم خدانواده، از دوری گرایدی،مددرک گذشدته، هدایسدال در عدالی آمدوزش رویهبی گسترش و رشد. اس  هادانشگاه دانشجویان

 فادهاسدت عددم ،عداطفی مشدکالت خوابگداهی،مشکالت مربوط بده زنددگی  شالی،  آینده خصوص در نگرانی درسی، رهایفشا اقتصادی،

 .دباشمی دانشجویان و جوانان در خودکشی رفتار مؤثر در عوامل جمله از روانشناختی اختالالت مجازی و فضای از صحیح
 موجود رمانید هایسیستم و بوده خودکشی رفتار دارای دانشجویان با ملتعا نحوه خصوص در مشی  سیاس  فاقد هادانشگاه متأسفانه

 بحدران اخلده درمد حماید  و مراکدز انددازیراه رسددمی نظر به رابطه همین در. باشدنمی دانشجویان نیازهای پاسیگوی و متناسب نیز

(crises stabilization center) رسدمی نظر به ضروری جامه سالم  و بهداش   ولیانمت توسط آموزیدانش و دانشجویی هایگروه ویژه. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  تهران دانشگاه مشاوره مرکز سیر ،یتیترب روانشناس -1
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 برنامه چهارم -روز دوم 

 همبستگي بنيادي ي : سرسختي و شادكامي ، معنوي هوش با خودكشي منفي و مثبت كردار عنوان: رابطه

  2افشاری ناهید  ،1نژاد مراد نويسندگان: امین

 

 چکيده

 .باشدمی سرسیتی و شادکامی معنوی، هوش خصوصیات با خودکشی منفی و مثب  کردار رابطه یافتن پژوهش این از هدف

 آکدادمی توسط 1۷۶۲ سال در بعدا اصطالح این. برد کار به فرانسه در را "ساید سویی" کلمه مرتبه نیستین برای فونتن 1۷۳۷ سال در

 ندابراینب و اسد  آمدده کشدتن معندی بده "سداید" و خدود یمعند بده "سویی" التین کلمه دو از ساید سویی. شد پذیرفته فرانسه علوم

 در گیدرد،می انجدام خدودش سداختن معددوم برای شی  وسیله به که عملی: میگوید ارسطو. اس  آن از کافی و رسا ترجمه خودکشی

 .زندنمی دس  انتحار به شدن قربانی برای فرد یعنی باشدنمی فداکاری منظور به عمل این که حالی

 کده فرد، نفیم یا مثب  عمل از غیرمستقیم یا مستقیم طور به که مرگی نوع هر: کندمی تعریف طور این را ( خودکشی1۳۶۶) پیرمورون

 ایدن در مداریآ جامعده. اسد  شده استفاده پیمایشی – توصیفی روش از پژوهش این در. گردد ناشی اس  بوده آگاه خود اقدام نتیجه از

 اطالعدات آوری جمدع جه  قتحقی این در. باشدمی1۳۹۷-1۳۹۶ سال در دزفول شهرستان ودکشیخ مستعد افراد کلیه شامل پژوهش

،  (۲۰۰۷) درایدر و امرام معنوی هوش های پرسشنامه :اس  شده پرداخته آنها شرح به زیر در که شد استفاده پرسشنامه سه از نیاز مورد

=  ۳۲۳/۷) پدژوهش اصدلی فرضیه به توجه با: دهدمی نشان پژوهش ایهیافته .کوباسا سرسیتی پرسشنامه ( وOHI)  آکسفورد شادکامی

F۰۰۰/۰ معناداری سطح ( چون =P درصد ۹5 اطمینان سطح در (5% =α از ) فرضدیه و رد صدفر فرضدیه بنابراین، اس ، کوچکتر ۰5/۰ 

 مشداهده و دارد وجدود معنادار طهراب خودکشی با سرسیتی و شادکامی و معنوی هوش بین که گیریممی نتیجه و شودمی تایید پژوهش

 5۶۹/۰ مجمدوع در سرسدیتی و شادکامی و معنوی هوش دیگر بعبارت. باشدمی R=  5۶۹/۰برابر چندگانه همبستگی ضریب که شودمی

 هدم روی سرسدیتی و شدادکامی و معندوی هوش متایرهای یعنی اس  شده ۲۷۹/۰ با برابر تعیین ضریب. دارد همبستگی خودکشی با

 گزارشددهیخود افکدار عندوان بده خودکشدی افکدار:  آنکده نتیجه و کنندمی تبیین را خودکشی متایر(  تاییرات) واریانس صددر ۹/۲۷

 بده تواننددیم افکدار ایدن. شدودمی تعریف خودکشی کامل ینقشه تا مردن برای بانفوذ مبهم میل یک از ایدامنه در خودکشی، یدرباره

 هداژوهشپ طبدق. شوند تبدیل خودتیریبی رفتار به اجتناب، و تحمل غیرقابل حوادث و تنش از یرهای جه  کمک خواهی فریاد صورت

 اقددام مورد در موثری یکننده بینیپیش گرایانه،خودکشی افکار و اندشده ریزیبرنامه قبل از( %۸۸) خودکشی گرایانه رفتارهای اکثری 

 از خطدی ابعیتد خودکشی، به اقدام احتمال میزان عبارتی، به. اس  افسردگی نندما شناختیروان عوامل کنترل از بعد حتی خودکشی به

 .اس  خودکشی افکار مدت و تنوع شدت،

 

 سرسیتی شادکامی، معنوی، هوش خودکشی، منفی و مثب  کردار :واژه كليد

                                                           
  نور امیپ دانشگاه یروانشناس گروه یعلم ئ یه و یمرب -1
  دزفول نور امیپ دانشگاه یروانشناس کارشناس -۲
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 خودكشي درمان و پيشگيري در جديد اندازي چشم معنوي، درماني عنوان: روان

  2محمدی محمدرضا ، دکتر1سلمانیان ريمم نويسندگان: دکتر

 

 چکيده

 خودکشدی، مداندر و پیشدگیری بدرای موثر ایمداخله عنوان به را معنوی درمانی روان سینرانی، قالب در داریم قصد ما همایش این در

 در مشدکل اخدتالالت سدایر بدرای معندوی درمدانی روان هایبسدته اثربیشی بررسی و اجرا طراحی، زمینه در ما تحقیقات. کنیم معرفی

 درمانی روان. باشد اثربیش تواندمی درمان این که اس  داده نشان جنسی هوی  اختالل مواد، مصرف سوء سلوک، اختالل مانند درمان،

 هبد عشدق و گرگدونی د به اعتقاد و یگانگی، به اعتقاد مقدس، وجود به اعتقاد شامل وجود، اصول عنوان به اعتقاد و عشق باف  در معنوی

 مقددس، تدونم نیدایش، معندوی، آگاهی پذیرش، از عبارتند معنوی مداخالت. اس  شده تعریف تعلقات به عشق و کار، به عشق دیگران،

 ،کدردن یادداشد  قدرآن، آیات ها،تمثیل گروهی، هایبحث ها، داستان از تمرین عنوان به درمان، جلسات در.... .  و بیشش خدا، تصاویر

 .شودمی استفاده...  و نیایش معنوی، شده هدای  تصویرسازی شی،نقا سازی، آرام شعر،

                                                           
  تهران یپزشک علوم دانشگاه ،یروانپزشک قاتیتحق مرکز رایاستاد -1
  تهران یپزشک علوم دانشگاه ،یروانپزشک قاتیتحق مرکز سییر ،یروانپزشک استاد -۲
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 تهران شهر مدارس از يکي در پژوهي-مورد صورت به  خودكشي هيجاني تخليه مداخله در تئاتردرماني تاثير :عنوان

 مشكنلو عبدالهی حبیبه ،گفتار خوش علی: گاننويسند

 

 چکيده

  نقدای نقدش چده اگدر. اسد  هیجدانی تنظدیم هایمهارت غیرمستقیم و مستقیم هایرسانی آسیب خود در مشترک هایمولفه از یکی

 (.۲۰۰۷  کلونسکی۲۰۰۳)گراتز،  اس  شده گزارش بارها خودجرحی در هیجانی تنظیم

 مطالعده ایدن روش. اسد  گرفتده صورت خودکشی افکار با فرد هیجانی تیلیه روی بر درمانی تئاتر تاثیر بررسی منظور به حاضر پژوهش

 خودکشدی قصدد کده افدرادی رایب روش این از تاکنون. گرف  انجام ۹۶ -۹5 سال در تجربی نیمه و ای مداخله صورت به پژوهی– مورد

 از تئداتر هددف باشدد، مدوثر تواندد مدی خودکشدی هیجانی تیلیه مداخله در تئاتردرمانی که فرضیه این با. اس  نشده مطالعه اند داشته

 آشفته احساسات و افکار ی همه از شدن رها مداخالت، دوره این. اس  کننده خودکشی افراد هیجان تیلیه ایبر هایی راه یافتن درمانی

 افدراد در. اسد  منفدی هیجاندات حضدور در رفتاری تاییرات در رفتن پیش و هیجانی تیلیه و ظرفی  ایجاد برای دادن آموزش و کننده

 رینظد و درمدانی موضدع بده بسدتگی هیجانی یتیلیه هایروش. دهد می رخ نهمزما زیادی متفاوت های هیجان خودکشی به متمایل

 ایدن کده دهد سوق مساله حل سم  به بیشتر همکاری با را کننده مراجعه تواندمی جلسه به هیجانی هوای و حال یک کردن وارد. دارد

 مدی قدرار بود شده تیابان او برای که نقشی در فرد گاهناخودآ صورت به درمانی تئاتر روند در گیرد صورت تئاتر گذاره از تواند می اتفاق

 رابدرت پروتکدل. )گدرددمی منجدر فدرد شدناختی و رفتداری تاییدرات به تئاتر اجرای و تمرینات طی در ملموسی قابل صورت به و گیرد

 مدداخالتی هددد اجدازه و کندد یخنث کافی ی اندازه به را خودکشی بحران تواندمی هیجانی یتیلیه نیروی یک عنوان به تئاتر. (۲۰۰۰،

 (.۲۰۰۰همکاران، )وستفلدو شود انجام مساله حل یا بستن داد قرار مانند
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 رونکد در انکزوا نقکش بر تأكيد با آنان هاينقاشي اساس بر اسکيزوفرن بيماران در " انزوا و تنهايي " عنوان: تحليل

 موردي( يطالعه)م خودكشي

 2زادهخلیل ، نسرين1میرابوالقاسمی مجید : سیدگاننويسند

 

 چکيده

 جهد  بیمداران ایدن تنهدایی کدردنکم و پایدار رابطه ایجاد لزوم و اسکیزوفرنی به مبتال بیماران رنج و تنهایی درک تحقیق این از هدف

 مارهدا،آ طبدق. اسد  رواندی بیمداری شددیدترین اسدکیزوفرنی ،متیصصدان از بسیاری باور به. اس  آنها خودکشی آمار کاهش و درمان

 خودکشی به میل و زنندمی خودکشی به دس  بیشتر بیماران این. اس  فرنی اسکیزو به مبتال بیماران از درصد ده مرگ عل  خودکشی

 یمداریب ابتددای سدال ده تدا پدنج در و هسدتند جدوان ¬کنندده خودکشدی بیمداران اغلب. اس  سایرین برابر هش  ایشان در جنای  و

 اعتیداد، افسدردگی، -یکژنت از غیر اسکیزوفرنی به  علل اگر .اس  سال ۳5 تا 15 بین عموما اسکیزوفرنی به ابتال سن. کنندمی خودکشی

 در هداآن فدزایشا روند و عوامل این آمارهای باالی درصد به توجه با شود  گرفته نظر در کودکی دوران های محرومی  و استرس وسواس،

 هشتصدد حددود ایدران در 1۳۹5 سال در آمارها برخی طبق. شودمی بیشتر و بیشتر روز هر گروه این خودکشی افزایش خطر کشورمان،

 و تنهدایی. اندداشدته عاطدال خدود بیماری از افراد این از درصد ده  تنها که حالی در. اس  داشته وجود فرنی اسکیزو به مبتال بیمار هزار

 دالیدل بده بیماران این. زندیم دامن بیمار نامتعارف  توهمات و تفکرات از ایزنجیره به مساله همین. اس  اسکیزوفرنی هایانهنش از انزوا

 دربداره دیگدران لتحلی و تجزیه همچنین جمع، طرف از خود درک عدم احساس آنان انزوای دالیل از یکی. شوندمی دور جمع از میتلف

 توجده آندان نهداییت نقدش و اهمید  بده بایدد دلیدل همین به زند می دامن ایشان بیماری تشدید به بیماران تنهایی افزایش. اس  آنان

 .شود بیشتری

 مراجدع پنج از  هایینقاشی حاضر مطالعه در. اس  گردیده انجام بارز موارد انتیاب روش اساس بر و بوده موردی ایمطالعه پژوهش، این

 ایدن طبق. اس  خودشان از آنان ذهنی توهمات و تنهایی تفکرات دهندهنشان هانقاشی این. اندشده بررسی اسکیزوفرنی به مبتال( بیمار)

 و تدرگرم ارتباطدات یجادا و رابطه تاییر لزوم بیانگر و خودکشی رفتارهای و افکار کننده تشدید عامل تنهایی توهمات و تییالت هانقاشی

 بیمداران، ایدن درمدان بده مکک ضمن انزوا، و تنهایی کنترل با توانمی نحو بدین. اس  درمانگران و اطرافیان وسیله به آنها با ترصمیمی

  .داد کاهش نیز  را آنها خودکشی احتمال
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 و اسکیزوفرنی عودیص روند به توجه با. دهد افزایش را آنان شیخودک افکار تواند¬می اسکیزوفرن بیماران انزوای و تنهایی :كليدي پيام

 . اس ضروری نیازی بیماران این تنهایی کاهش برای آنان اطرافیان و ها¬خانواده به آموزش آنان، خودکشی زیاد احتمال

                                                           
  یخوارزم دانشگاه -1
  یاهسته فنون و علوم پژوهشگاه -۲
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  دار خانه زنان بين در آوري تاب با خودكشي به گرايش رابطهعنوان: 

  انتظار کوچک فرزاد، رويا.. .ا فتحی، ولی علینويسندگان: 

 

  چکيده

 در مدوثر امدلعو از یکی بعنوان آوری تاب و عمومی سالم  های تهدیدکننده و مشکالت از یکی عنوان به جهان سراسر در خودکشی    

 شهر دار خانه زنان بین در آوری تاب با خودکشی به گرایش بین رابطه بررسی منظور به پژوهش این. اس  شده شناخته آن از پیشگیری

 بده گدرایش سداخته محقدق هدای پرسشدنامه منظدور بدین. اس  بوده بنیادی و توصیفی پژوهش این روش. اس  پذیرفته صورت تهران

 انتیداب ترسدسد در گیدری نمونده روش از اسدتفاده با که تهران شهر دار خانه زنان  روی بر دیویدسون و کونور آوری تاب و خودکشی

 میدزان ینبد احتمدالی رابطده بررسدی جهد  پیرسون همبستگی ضریب روش از استفاده با حاصله های داده. گردید اجرا بودند، گردیده

 دارای دیگریکد بدا آزمدون دو هدر زیرمقیاسدهای کلیده کده دادند نشان نتایج.  گرف  قرار بررسی مورد آوری تاب و خودکشی به گرایش

  . بودند عنادارم آماری لحاظ به آنها عمده که بودند منفی همبستگی

 

 .دارخانه زنان آوری، تاب خودکشی، :ها كليد واژه

 


