
 

  مروري منظممقاله 

  رفسنجان کیمجله دانشگاه علوم پزش

  1061-1076 ،1395 بهمن، 15 دوره
  

شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی: 

  یک مطالعه مروري منظم
  

  2،3محسن رضائیان، 1مرضیه باختر
  

  13/9/95 پذیرش مقاله:   7/9/95 دریافت اصالحیه از نویسنده:   18/7/95 ت اصالح:ارسال مقاله به نویسنده جه   13/6/95 دریافت مقاله:

  چکیده

از اهمیتی  ،نیروي فعال جامعه هستند نکهیاخودکشی مسئله بسیار مهمی است و در دانشجویان به دلیل  زمینه و هدف:

توان از خودکشی ین عوامل میبا شناسایی ا؛ . در این زمینه عوامل متعددي دخیل هستنداستبرخوردار  دوچندان

و عوامل  خودکشی به اقدام و افکار مروري حاضر، تعیین شیوع مطالعههدف از دانشجویان تا حد امکان پیشگیري نمود. 

 باشد.ایرانی می دانشجویان بین خطر مرتبط با آن در

ا استفاده از موتورهاي جستجوگر ، ب1395که در آبان ماه سال است منظم  يمرورمطالعه حاضر از نوع  ها:مواد و روش

SID ،Magiran ،Google Scholar ،Pubmed ،Scopus  يهادواژهیکلو همچنین Suicide ،University ،Student  و معادل

 یافت شد.آن مقاله در  26فارسی آنها در ارتباط با خودکشی دانشجویان ایرانی صورت گرفت که در مجموع 

درصد و افکار خودکشی از  5/3درصد تا  8/1شان داد که اقدام به خودکشی در دانشجویان از نتایج این مطالعه ن ها:یافته

 خصوصبه ،، خودکشی با اختالالت روانیشدهانجامهاي درصد متغیر بوده است. در اکثر بررسی 7/42درصد تا  2/6

انشجویان متأهل و در پسران به میزان در دانشجویان مجرد بیشتر از د رابطه داشت. افکار و اقدام به خودکشی ،افسردگی

 گرایانه را افزایش داده است.باالتري نسبت به دختران برآورد گردید. دوري از خانواده، افکار خودکشی

توان اي نسبتاً جدي قلمداد گردیده است. در این رابطه میعمل و افکار خودکشی در دانشجویان ایرانی مسئله گیري:نتیجه

کار برد. همچنین، افکار هرض خطر را شناسایی کرد و نسبت به اقدام خودکشی در آنها مواضع پیشگیرانه بدانشجویان در مع

  تواند به اقدام خودکشی بینجامد را تا جاي ممکن کاهش داد.خودکشی که می

 افکار خودکشی، حمایت، اقدام، مطالعه مروري منظم، دانشجویان ایرانی هاي کلیدي:واژه

  

  

  دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایراناپیدمیولوژي،  دانشجوي کارشناسی ارشد -١

  استاد گروه آموزشی اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران -2

  moeygmr2@yahoo.co.uk، پست الکترونیکی: 034-31315123، دورنگار: 034-31315123تلفن:     

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایرانمرکز تحقیقات محیط کار،  استاد -3
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  مقدمه

خودکشی به معنی آسیب رساندن به خود با  اصطالح

 هدف از بین بردن خویش است. مرگ در اثر خودکشی

به عقیده . ]1[بیشتر از یک دلیل داشته باشد  ممکن است

Movahedi  :در  که است يادهیپد خودکشی«و همکاران

 است تبیین قابل دهیتندرهم و متعامل عوامل از ايمجموعه

 ماهیت از درستی آن، گویاي از یعلیتتک تبیین هرگونه و

  .]2[» بود نخواهد آن یچندوجه

هاي سنی دیده اگرچه خودکشی در بین تمامی گروه

هاي اما در قشر جوان باعث از دست دادن سال ،شودمی

گردد که این امر از اهمیت بسیار زیادي بالقوه زیادتري می

ن برخوردار است. همچنین، ناآشنایی با مشکالتی که جوانا

براي سالمت روان  تنهانه ،با آن دست به گریبان هستند

است بلکه براي خانواده و جامعه  سازمسئلهخود جوانان 

  .]3- 4[آنها نیز از نظر روحی بسیار سنگین خواهد بود 

آورند که هنگامی جوانان به خودکشی روي می

. ]5[دانند راهکارهاي مقابله با مشکالت خویش را نمی

زنند ممکن است که از ت به خودکشی میافرادي که دس

که باید  ]6[ دنرببرنج  یافسردگهاي روانی نظیر بیماري

  .]7[اقدام شود آنها  قبل از رخداد خودکشی، جهت درمان

متعدد و بسیار  ،مسائل مربوط به روان دانشجویان

تواند محیط دانشگاه را درگیر است و می زیبرانگچالش

ئم خطر در دانشجویان هنگام نماید. لزوم شناسایی عال

  .]8[رسد ورود به دانشگاه ضروري به نظر می

دانشگاه و استقالل  دوره انتقالی از محیط خانواده به

زا در ترین عوامل استرس، از جمله مهمنسبی یا کامل

، دانشجویان . در این دورانشودجوانان محسوب می

 شوند. این خودروانی زیادي را متحمل می يفشارها

افسردگی و افکار خودکشی را به دنبال  ییتنهابهتواند می

داشته باشد. در چنین شرایطی آنان باید بر مشکالت 

هاي آینده خویش و گیريدرسی فائق آیند و تصمیم

  .]9[شان را نیز مشخص نمایند اهداف زندگی

در رابطه با خودکشی و مسائل مربوط به آن مطالعات 

از آن جمله  که ورت گرفته استمروري اندکی در ایران ص

و  Jafari، ]10[و همکارش  Ghoreishiتوان به مطالعه می

اشاره  ]12[و همکاران  Nazarzadehو  ]11[همکاران 

اما در رابطه با خودکشی دانشجویان، مطالعه مروري ؛ نمود

 طالعه مروري منظماز همین رو، میافت نشد. مشابهی 

خودکشی و اقدام به آن تعیین شیوع افکار با هدف  حاضر

  .به مرحله اجرا درآمدهاي ایران در دانشجویان دانشگاه

  هامواد و روش

، با 1395ماه سال مطالعه مروري منظم در آباناین 

علمی و موتورهاي  يهاتیسادر  استفاده از جستجو

، SID ،Magiran ،Google Scholarجستجوگر شامل 

Pubmed  وScopus  .با جستجو عملیات صورت گرفت

، »دانشجو«، »خودکشی«فارسی  يهادواژهیکلاستفاده از 

در موتورهاي جستجوگر فارسی و همچنین » دانشگاه«

در Suicide ،University ،Student ، Iran يهادواژهیکل

  موتورهاي جستجوگر انگلیسی انجام شد.

: صورتبههاي فارسی الزم به توضیح است ترکیبات واژه

، »خودکشی، دانشجو، ایران«، »خودکشی، دانشجو«

و نیز معادل انگلیسی این » خودکشی، دانشگاه، ایران«

ترکیبات، جستجو در موتورهاي جستجوگر مذکور، صورت 
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 1395، سال 11، شماره 15دوره   رفسنجان کیلوم پزشمجله دانشگاه ع

 يهادواژهیکلدر عنوان و یا  موردنظر يهادواژهیکلگرفت و 

  مقاله، جستجو شد.

در ابتداي کار با شناسایی عناوین مربوطه، چکیده 

در مرحله بعد و پس کامل بررسی گردید.  صورتبهمقاالت 

 موردنظراز حذف مقاالت غیرمرتبط، متن کامل مقاالت 

، فقط مقاالت پژوهشی نیب نیا درمطالعه و ارزیابی شد. 

نامه به گزارش مورد، آوري گردیدند و مقاالت اصیل جمع

سردبیر و همچنین مطالعاتی که در رابطه با انواع 

شجویان ایرانی انجام گرفته بود؛ هاي روانی در دانبیماري

اختالالت با  گونهنیاکه در برخی از آنها از رابطه  هرچند

هاي افکار خودکشی صحبت به میان آمده بود؛ از پژوهش

مورد بررسی ما خارج شدند. مراحل انجام مطالعه در 

  ، توضیح داده شده است.1نمودار جریانی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مطالعه مروري منظم حاضرمراحل انجام نمودار جریانی  - 1ار نمود

  

   نتایج

الزم به مقاله وارد این مطالعه مروري شد.  26در نهایت 

توضیح است که شیوع افکار و اقدام به خودکشی در 

 19). در 1قاله یافت شد (جدول م 7دانشجویان ایرانی، در 

ی در بین با خودکشط تبعوامل خطر مرمانده، بررسی باقی

  ). 2پرداخته شده بود (جدول دانشجویان 

  

  

 مقاله در جستجوي پایگاه 394

 پس از حذف موارد تکراري مقاله  260

ه دلیل ب ،مقاله پس از بررسی عنوان و خالصه 225

اینکه به طور مستقیم به موضوع خودکشی در بین 

پرداخته بودند و یا نوع مطالعه آنها ندانشجویان ایرانی 

از مطالعه  ،گزارش مورد یا نامه به سردبیر بوده است

 .حذف شدند

 قرار گرفت متن مورد بررسی کاملمقاله  35

بیشتر ي اصلی آنها ریگجهتمقاله به دلیل آنکه  9

در بین دانشجویان ایرانی هاي روانی بیماريبر روي 

 .از مطالعه خارج شدندتا خودکشی، بود 

 وارد مطالعه شدندمقاله   26
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  مقایسه مطالعات مختلف در رابطه با شیوع افکار و یا اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی -1جدول 
  

  هاي مطالعاتیافته نیترمهم  آوري اطالعاتابزار جمع  عنوان، محل و سال انتشار مقاله  نام محقق

Mirzaee  و

  ]13[همکارش 

شیوع افکار خودکشی و   ررسیب

عوامل مرتبط با آن در دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 

1392  

خودکشی بک  پرسشنامه

)BSSI(  

داراي آمادگی جهت خودکشی  درصد 3/12

داشتند.  آن راقصد اقدام به  درصد 5/3بودند، 

افکار خودکشی کم تا  درصد 7/32 ،یطورکلبه

دانشجویان ، نیب نیا درشدید داشتند که 

بیشترین میزان را از آن  درصد 7/42پزشکی با 

دار بین محل اي معنیخویش کردند. رابطه

سکونت و رشته تحصیلی (در دانشجویان 

  باالتر)، دیده شد.سال پزشکی 
 

Talaei  و همکاران

]14[ 

مشکالت روانشناختی و افکار 

خودکشی در دانشجویان مقاطع 

علوم مختلف پزشکی در دانشگاه 

  1385پزشکی مشهد، 

پرسشنامه سالمت عمومی و 

پردازي مقیاس انگاره

  خودکشی (ماخ)

درصد و اقدام به آن در  5/17افکار خودکشی در 

درصد دانشجویان مشاهده شد.  2

 طوربهسازي و اضطراب در دختران جسمانی

داري بیشتر از پسران بود، اما تفاوت معنی

لکرد فردي در معناداري از لحاظ افسردگی و عم

دانشجویان دیده نشد. همچنین، تفاوت 

داري در بین مقاطع مختلف تحصیلی از معنی

  نظر افکار و اقدام به خودکشی وجود نداشت.
 

Soofi Afshar  و

 ]15[همکاران 

 جهت يزیربرنامه و افکار بررسی

 دانشجویان در خودکشی به اقدام

  ورودي پزشکی

 دانشگاه 1392 تا 1386 هايسال

  1395رفسنجان،  پزشکی علوم

 استاندارد پرسشنامه

 Beck Suicide خودکشی

Scale Ideation )BSSI(  

 88/1درصد آمادگی براي خودکشی،  15/4

درصد قصد اقدام به خودکشی و در مجموع 

درصد افکار خودکشی داشتند. بیشترین  11/18

افکار خودکشی مربوط به دانشجویان مقطع 

  کارآموزي بود.
 

Mohammadinia 
  ]16[و همکاران 

بررسی فراوانی افکار خودکشی در 

دانشجویان علوم پزشکی، 

 مامایی پرستاري دانشکده

 پزشکی هايفوریت مرکز و

  1391ایرانشهر، 

اطالعات دموگرافیک و 

پرسشنامه استاندارد 

سنجش افکار خودکشی 

  )BSSI(بک 

 4/26افکار خودکشی در بین دانشجویان، 

ادگی جهت خودکشی در درصد مشاهده شد. آم

مقطع تحصیلی باالتر به میزان بیشتري مشاهده 

گردید و بین افکار خودکشی با سن، رشته 

  داري دیده نشد.معنی رابطهتحصیلی و اشتغال 
 

Panaghi  و

  ]17[همکاران 

روند خودکشی دانشجویان در 

در  1387و  1382هاي فاصله سال

  1389 ،هاي ایراندانشگاه

هاي بررسی پرونده

دانشجویان و مصاحبه با 

  والدین

 127به تعداد  1387تا تابستان  1382از سال 

نفر مرد در میان دانشجویان دست  210نفر زن و 

به خودکشی زده بودند. دانشجویان رشته علوم 

انسانی، سال دوم و دانشجویان دانشگاه آزاد 

بیشترین میزان خودکشی را داشتند. آمار 

 ترمنیبنات و تعطیالت خودکشی در زمان امتحا

  افزایش نشان داد.
 

Mousavi  و

  ]18[همکاران 

فراوانی نسبی افکار خودکشی در 

هاي اصفهان دانشجویان دانشگاه

هاي علوم )، دانشگاه1384(سال 

  1387پزشکی، صنعتی و اصفهان، 

 استانداردشدهپرسشنامه 

سازمان بهداشت جهانی با 

عنوان جدول سنجش 

روان  عوامل خطر بهداشت

WHO 

درصد دانشجویان افکار خودکشی  33/10

ریزي در جهت کاهش عوامل داشتند. برنامه

تواند باعث پیشگیري از اقدام به خطرساز می

خودکشی در دانشجویان با توجه به افکار بیش 

  درصدي آنان شود. 10از 

 

Janghorbani  و
  ]19[ ھمکارش

شیوع افکار خودکشی و عوامل 

انشجویان مرتبط با آن در د

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 

  1394 ،93 -94سال تحصیلی 

-interرسشنامه پ

cultural  وsf36 

اي افکار مادام العمر، یکساله و لحظهشیوع 

زشکی دکشی در دانشجویان دانشگاه علوم پخو

برآورد  %2/6و  %15، %7/29اصفهان به ترتیب 

  .شد.
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 1395، سال 11، شماره 15دوره   رفسنجان کیلوم پزشمجله دانشگاه ع

  مقایسه مطالعات مختلف در ارتباط با عوامل خطر مرتبط با خودکشی در دانشجویان ایرانی -2جدول 
  

  هاي مطالعاتیافته نیترمهم  آوري اطالعاتابزار جمع  عنوان، محل و سال انتشار مقاله  نام محقق

Asadi  و همکاران

]20[  

 بر انیدانشجو یشکخود خطر ینیبشیپ

ت یحما ،یاعتقادات مذهب اساس

سالمت  و يامقابله يراهبردها ،یاجتماع

  1391، دانشگاه شهید بهشتی، یعموم

موسسه پژوهشی  يهاپرسشنامه

Mentor ،Goldberg، Bakhshi 

pour & et al ،Endler & Parker  

سابقه مشکالت روانی، اضطراب و 

خودکشی و خطر افسردگی با افزایش 

خطر هبرد مسئله مدار با کاهش را

  خودکشی مرتبط بود.

 

Bayrami  و همکاران

]21[  

 عالئمهاي شخصیتی با تعامل عامل

افسردگی، ناامیدي و افکار خودکشی در 

بین دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی 

  1391تبریز، 

)، BDI-IIافسردگی بک ( پرسشنامه

، مقیاس  NEO-FFI-Rآزمون 

قیاس )، مBHSناامیدي بک (

  )BSSIپردازي خودکشی بک (انگاره

از واریانس افسردگی توسط  درصد 73

  رنجوري تبیین گردید.عامل روان

 

Hosseinaei  و

  ]22[همکاران 

شناختی اقدام به بررسی عوامل روان

خودکشی در دانشجویان ایرانی، 

  1385هاي ایران، دانشگاه

 Millon ياچندمرحله پرسشنامه

)MCMI-II،( اطالعات  مهپرسشنا

  شناختیجمعیت

میزان خودکشی در دانشجویان مضطرب، 

خو و داراي آشفتگی، افسرده -یدوقطب

اختالالت هذیانی باالتر از دانشجویان 

  عادي بود.

 

Poursharifi  و

  ]23[همکاران 

نقش افسردگی، استرس، شادکامی و 

حمایت اجتماعی در شناسایی افکار 

کوي  هايخودکشی دانشجویان، خوابگاه

  1391دانشگاه تهران، 

پردازي خودکشی مقیاس اندیشه

)SIS( پرسشنامه افسردگی ،

پرسشنامه )، USDI(دانشجویان 

، )SLSI( ییدانشجواسترس زندگی 

 )،OHS( مقیاس شادکامی آکسفورد

  )SS( مقیاس حمایت اجتماعی

شادکامی با افسردگی، استرس و افکار 

خودکشی ارتباط منفی و با حمایت 

ی ارتباط مثبت داشت. بیشترین اجتماع

میزان همبستگی با افسردگی و افکار 

  خودکشی بود.

 

Mohammadi  و

  ]24[همکاران 

هاي هویتی بر افکار خودکشی سبک ریتأث

  1390 دانشجویان، دانشگاه شهید بهشتی،

-GHQ(سالمت عمومی  پرسشنامه

هاي هویتی سبک پرسشنامهو  )28

  برزونسکی

به خودکشی، از میان افکار مربوط 

هاي هاي هویتی و دادهسبک

تنها  عنوانبه، تعهد یشناختتیجمع

منفی در افکار  کنندهبینی متغیر پیش

خودکشی مشاهده گردید. متارکه والدین 

با افکار خودکشی در دانشجویان ارتباط 

  داشت.

 

Moradi  و همکاران

]25[  

ساختار خانواده و حمایت  ریتأثبررسی 

ی دانشجویان، اجتماعی در خودکش

هاي وابسته به وزارت علوم دانشگاه

  1388تحقیقات و فناوري تهران، 

عملکرد خانواده و  يهاپرسشنامه

  حمایت اجتماعی

میزان همبستگی خانوادگی، ابراز وجود، 

و آرمان خانوادگی در اقدام  يریپذجامعه

کنندگان به خودکشی کمتر بود. 

هاي اجتماعی از عوامل حمایت

رفتارهاي خودکشی  نندهکمحافظت

  شناخته شد.

 

Aliverdinia  و

  ]26[همکارش 

تمایل به خودکشی در میان دانشجویان: 

آزمون تجربی نظریه فشار عمومی اگنیو، 

  1393دانشگاه مازندران، 

  تحقیق پیمایشی

اي و همچنین حذف فشار منزلتی و رابطه

محرك مثبت با تمایل به خودکشی ارتباط 

  م داشت.دار و مستقیمعنی
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Puorhosein  و

  ]27[همکاران 

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، 

آوري، افسردگی، اضطراب، تاب

هاي روزانه و سالمت روانی در تنیدگی

دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه 

  1393تهران، 

براي  افتهیساختارمصاحبه بالینی 

، )I )SCID-I محوراختالالت 

 )،BDI-II(پرسشنامه افسردگی بک 

، )HRSD(مقیاس افسردگی هامیلتون 

 زندگی کیفیت گروه پرسشنامه

 بهداشت جهانی سازمان

"WHOQOL-BREF"  

و  يآورتابارتباط بین افکار خودکشی با 

و منفی بود.  دارمعنی نفسعزت

کنندگان افکار خودکشی را به بینیپیش

ترتیب: افسردگی، اضطراب، سالمت 

روزانه  هايو تنیدگی آوريتابروانی، 

  دادند.تشکیل می

 

Hosseinaei  و

  ]28[همکاران 

اختالالت شخصیت و اقدام به خودکشی در 

  1385هاي ایران، دانشجویان، دانشگاه

بالینی چند محوري  پرسشنامه

Millon )MCMI-II(  

اختالل شخصیت  عالئمدانشجویان داراي 

، مرزي، یضداجتماعاجتنابی، 

فته و اسکیزوتایپی، پارانوئید، خودشی

آزارطلب در مقایسه با دانشجویان عادي 

  اقدام به خودکشی باالتري داشتند.

 

Kadivar و همکارش 

]29[  

هاي مقابله با بحران و اقدام به سبک

خودکشی در دختران دانشجو، 

  1386هاي دولتی تهران، دانشگاه

 & Endlerمقیاس مقابله با بحران 

Parker )CISS(  

هاي مقابله با ارتباط معنادار بین سبک

بحران و اقدام به خودکشی دیده شد. 

دختران دانشجویی که به خودکشی اقدام 

مدار را به میزان سبک مسئله ،کرده بودند

مدار را بیشتر کمتر و سبک مقابله هیجان

  کار برده بودند.هب

 

Movahedi  و

  ]2[همکاران 

بینی گرایش به خودکشی دانشجویان پیش

مایت اجتماعی، جو ، حدینداري بر پایه

خانوادگی و افسردگی، دانشگاه علوم 

  1392پزشکی لرستان، 

، )SIS(مقیاس افکار خودکشی 

، Arian دینداري يهاپرسشنامه

، جو Zimetحمایت اجتماعی 

 & Radolph Mossخانوادگی 

Prince Moss  افسردگی  پرسشنامهو

  بک

جو خانوادگی بیشترین قدرت 

اشت. بین افسردگی را د کنندهيریشگیپ

جو خانوادگی و گرایش به خودکشی 

 ارتباط معکوس دیده شد. با افزایش

میزان گرایش به خودکشی  دینداري

  کاهش پیدا کرد.

 

Nadiri و همکارش 

]30[  

رابطه اضطراب مرگ و اندیشه پردازي 

خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی در 

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد 

  1388 اسالمی واحد اهواز،

 _ Collet مقیاس اضطراب مرگ

Lester ،سنجش افکار خودکشی بک ،

  SWLSمقیاس رضایت از زندگی 

پردازي بین اضطراب مرگ و اندیشه

خودکشی با احساس ذهنی بهزیستی 

  دیده شد. يارتباط معنادار

 

Aliverdinia  و

  ]3[همکاران 

گرایش دانشجویان  یشناختجامعهتحلیل 

ازي کرمانشاه، به خودکشی، دانشگاه ر

1390  

 تحقیق پیمایشی

هاي تمایل به کنندهبینیپیش نیترمهم

خودکشی به ترتیب شامل: حذف محرك 

شد و اي میمثبت، فشار منزلتی و رابطه

میان فشار و حاالت عاطفی منفی 

دار و مستقیم دانشجویان، ارتباطی معنی

  دیده شد.
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Yoosefi ] 31[  

محور مذهب درمانیشناخت ریتأثمقایسه 

و درمان وجودي در کاهش میل به 

خودکشی در میان دانشجویان، دانشگاه 

  1392کردستان، 

، پردازي خودکشی بکمقیاس اندیشه

 مصاحبه تشخیصی تکمیلی

محور و درمان مذهب ریتأثآورد روي

وجودي در کاهش میل به خودکشی 

دانشجویان مشاهده گردید و در کاهش 

داري بین نیمیل به خودکشی تفاوت مع

آورد میل خودکشی دانشجویان، دو روي

  دیده نشد.

 

Raeisei  و همکاران

]32[  

هاي شخصیت بررسی رابطه سبک

sociotropy  و استقالل با گرایش به

خودکشی در دانشجویان پزشکی، دانشگاه 

  1393علوم پزشکی زاهدان، 

آزمون سبک شخصیتی  پرسشنامه

)PSI(- )MMPI(  

بین سبک  يداریرابطه معکوس و معن

ارادي و تمایل به خودکشی در پسران 

بین درمان  اياما رابطه ،دیده شد

اجتماعی و تمایالت خودکشی در آنها 

دار میان وجود نداشت. ارتباط معنی

هاي ارادي و درمان اجتماعی و سبک

تمایل به خودکشی در دختران مشاهده 

  نگردید.

 

Ghaffari  و همکاران

]33[  

مواد و سابقه  سوءمصرف، يگرتکانش

خانوادگی/ دوستان اقدام به خودکشی در 

دانشجویان دانشگاه با و بدون افکار 

  1390خودکشی، دانشگاه اصفهان، 

دموگرافیک و افکار  پرسشنامه

  Barrattخودکشی 

گرایانه بین افرادي که رفتارهاي خودکشی

و انگیزه آنی و بدون فکر داشتند و افرادي 

رابطه  ،ی نداشتندکه چنین رفتارهای

  آمد. دست به p=001/0با  يدارمعنی

 

Monirpoor  و

  ]34[همکاران 

مواد و خطر  سوءمصرفپذیري آسیب

 12خودکشی در دانشجویان منطقه 

هاي آزاد دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه

اسالمی واحد کرج، تاکستان، قزوین و قم، 

1392  

  سالمت روان وزارت علوم پرسشنامه

ن دانشگاه آزاد اسالمی قم در دانشجویا

هاي مقایسه با همتایان خود در دانشگاه

کرج، قزوین و تاکستان رفتارهاي 

  گرایانه کمتري داشتند.خودکشی

 

Hosseini  و همکارش

]35[  

ار کت با افیرابطه اختالالت شخص

 یو عاطفه مثبت و منف یشکخود

دانشگاه آزاد اسالمی  انیدانشجو

  1391، کرمانشاه

  Millon يچندمحور پرسشنامه

 انسیدرصد وار 12 تیشخص اختالالت

 و مثبت درصد عاطفه 4 ،یشکخود ارکاف

 را انیدانشجو یمنف عاطفه درصد 12

  کرد. نییتب

 

Khajeddin  و

 ]36[همکاران 

 و خودکشی نگرش نسبت به سهیمقا

 پزشکی دانشجویان در آن از يپیشگیر

-1389، يکارآموز دورة از بعد و قبل اهواز

1388  

نگرش نسبت به خودکشی  رسشنامهپ

(ATTS)  

 را پزشکی يکارآموز دوره که انییدانشجو

 نیا که نسبت به کسانی طی کرده بودند

 يهامؤلفه در ،بودند نگذرانده را دوره

 تفاوت يریشگیپ تیقابل ،ويریگآسان

  نشان دادند. يمعنادار
  

  

  

  

  بحث

شده، در زمینه عوامل هاي یافتمقاله %73در حدود 

هاي د و بررسیخطر مرتبط با خودکشی انجام شده بو

گرفته نیز هر یک جنبه خاصی از خودکشی را صورت

اما در مجموع قریب به اتفاق ؛ گزارش کرده بودند

مشکل روانی جدي یک نویسندگان، خودکشی را 
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ند که ریشه در اختالالت روانی با درجات گوناگون اهدانست

در صورت عدم  ،کوچک هرچند ،دارد. اختالالت روانی

افکار خودکشی و در  يریگشکلباعث  توانددرمان می

شود. شیوع افکار و اقدام به نهایت اقدام به آن می

متفاوت و سنجش آن نیز  ،شدهخودکشی در مقاالت یافت

صورت گرفته بود. گرچه بیشتر مقاالت ی با ابزارهاي مختلف

به افکار خودکشی دانشجویان پرداخته بودند تا اقدام به 

بر روي  شدهانجامطالعه مدك تعداد ان یطورکلبهآن، 

دانشجویان ایران، شاید نتواند گویاي صحیحی از شیوع 

 باافکار و اقدام به خودکشی در تمامی جمعیت آنها باشد. 

، در اغلب آنها شیوع خودکشی در ایران نسبت به این وجود

. ]25 ،10 ،2[سایر کشورها، کمتر گزارش گردیده است 

ان که قشر دانشجو نیز اهمیت خودکشی جوان ،درهرحال

دهند، پوشیده نیست بخشی از جوانان جامعه را تشکیل می

گرچه شیوع آن در فرهیختگان جوان نسبت به  ؛]17 ،4[

  .]36-37[تواند متفاوت باشد سایر جوانان می

 2/6و همکارش نشان داد که  Janghorbaniمطالعه 

ان مزعلوم پزشکی اصفهان در  درصد از دانشجویان دانشگاه

. ]19[پروراندند افکار خودکشی را در ذهن می ،مطالعه

و همکاران نشان داد که  Mousaviمطالعه  همچنین،

در زمان هاي اصفهان از دانشجویان دانشگاه درصد 33/10

در  کهیدرحال. ]18[ ندابودهافکار خودکشی داراي  ،مطالعه

 برابر با این میزان ،و همکاران Mohammadiniaمطالعه 

 درصد 17آمد که البته از این تعداد  به دست درصد 4/26

آمادگی جهت خودکشی  درصد 4/9فکر خودکشی و 

و همکارش در دانشگاه علوم  Mirzaee. ]16[داشتند 

برآورد کردند  درصد 7/32پزشکی کردستان این میزان را 

شد و در که شامل درجات خودکشی کم تا شدید می

. در ]13[رسید می درصد 7/42دانشجویان پزشکی به 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شیوع افکار خودکشی 

 5/17و در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ]15[ درصد 1/18

 Eskinاي که توسط برآورد گردید. در مطالعه ]14[ درصد

و همکاران بر روي دانشجویان دوازده کشور انجام شده بود 

تالش  درصد 7و  یفکر خودکشآنها  درصد 26در حدود 

در دانشجویان  Schwartz. ]39[جهت خودکشی داشتند 

گزارش کرد  درصد 6دانشگاه آتالنتیک، شیوع خودکشی را 

 4/4و کلمبیا  ]41[ درصد 6/3. در دانشجویان اسپانیا ]40[

و تفاوت  شدهمشاهدههاي مشاهده شد. میزان ]42[ درصد

آنها در کشورهاي مختلف گویاي تفاوت فرهنگ، مذهب، 

 نکهیا ها و نوع زندگی در جوامع آن کشورهاست. گوشنگر

هاي بسیار حتی در شهرهاي مختلف یک کشور نیز تفاوت

گفته شد، اختالف  ترشیپشود. البته همچنان که دیده می

  تواند در این امر دخیل باشد.کاررفته نیز میهدر ابزار ب

هاي روانی مختلف ها، ارتباط بیماريدر اکثریت پژوهش

دیده  وضوحبهمیزان باالي خودکشی دانشجویان با 

و همکاران اعالم داشتند  Asadi ،باره نیا درشود. می

برابر  8 ،باشنددانشجویانی که داراي اختالالت روانی می

بیشتر از اشخاص سالم در معرض خطر خودکشی قرار 

هاي روانی قرار . افسردگی در صدر بیماري]20[دارند 

نشجویان، بیماري روانی رایجی به شمار گرفته است و در دا

به دالیلی دیگر از  ،عالوه بر افسردگی هرچند؛ ]43[آید می

، اعتیاد به مواد مخدر و الکل ]4[جمله سوابق خانوادگی 

نیز در منابع مختلف اشاره شده است. حتی فشارهاي  ]22[

 يهاتیحماتحصیلی، دوري از خانواده و عدم دریافت 

عوامل  عنوانبههاي شغلی نیز ن دغدغهاجتماعی و همچنی

اما به نظر  ؛]25 ،20 ،17[اند مهم خودکشی شناخته شده
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به اندازه افسردگی بتواند آثار مخرب  کیچیهرسد که نمی

و همکاران  Nemeroffبه همراه داشته باشد. در این رابطه 

نیز افسردگی را یک عامل خطر جدي براي خودکشی 

اند و همکاران نشان داده Stevenن، . همچنی]44[دانند می

که افکار و اقدام به خودکشی بیشتري در دانشجویان با 

و  Poursharifi. ]45[افسردگی و اضطراب باال وجود دارد 

همکاران اعالم کردند که افسردگی بیشترین میزان رابطه 

هاي کوي را با افکار خودکشی دانشجویان ساکن خوابگاه

و همکاران نیز  Bayrami. ]23[دانشگاه تهران دارد 

رنجوري را عامل افکار خودکشی در افسردگی و روان

  .]21[اند دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانسته

اي قوي بین عالئم اضطراب و تفکرات ، رابطهعالوهبه

. اختالالت ]45[خودکشی در دانشجویان دیده شد 

خطر و اضطراب در دانشجویان با افزایش  یدوقطب

؛ دور بودن از خانواده و مشکالت استخودکشی مرتبط 

تواند افسردگی و افکار خودکشی را تشدید ناشی از آن می

است که  يگرید. همچنین، ناامیدي عامل مهم ]22[نماید 

، 21، 23، 37[ در مطالعات مختلف به آن اشاره شده است

2[  

صورت  1388-89ر سال تحصیلی اي که ددر مطالعه

درصد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  85گرفته بود، 

آیا این  نکهیادر مورد سؤالی مبنی بر  شاپوريجند

خواهد اي انسانی است که جلوي شخصی که میوظیفه

اند؛ همچنین، پاسخ مثبت داده ،خودکشی کند را بگیریم

اعث خودکشی ب نهیزم درآنها اذعان داشتند صحبت 

شود و معتقدند کسانی که در مورد تحریک افراد می

سرانجام  ،کنندکنند و یا تهدید میخودکشی صحبت می

  .]36[دست به خودکشی خواهند زد 

تعریف چگونگی خودکشی کسانی که دست به این کار 

هاي تلویزیونی و یا حتی نگارش مطلب زدند، پخش برنامه

ات آن، بر روي در ارتباط با خودکشی با تمامی جزئی

خواهد بود و  رگذاریتأث ،کسانی که قصد خودکشی دارند

نماید. نسبت به خودکشی راهنمایی می ینوعبهآنها را 

برابر  30اند تا افرادي که قبالً خودکشی ناموفق داشته

. ]4[زنند بیشتر از افراد عادي دست به خودکشی می

Mirzaee و همکارش بین سابقه اقدام به خودکشی و 

میزان افکار خودکشی دانشجویان ارتباط معنادار مشاهده 

 درصد 5/38و همکاران  Panaghi. در مطالعه ]13[کردند 

هاي ایران سابقه مراجعه به روانپزشک دانشجویان دانشگاه

 11و همکاران  Moradi. در مطالعه ]17[را ذکر کردند 

شان را ذکر دانشجویان سابقه خودکشی در خانواده درصد

سابقه بستري شدن در بیمارستان روانی  درصد 4 ؛دندکر

در حد متوسط  يزیربرنامه درصد 17را گزارش کردند و 

  .]25[جهت خودکشی داشتند 

باال بودن سطح زندگی و برخورداري از شرایط اقتصادي 

مناسب با داشتن تحصیالت باال دو مقوله جدا از هم 

به هم اي نزدیک که ممکن است رابطه هرچندهستند. 

توان گفت فردي که سطح اما صرفاً نمی ،داشته باشند

تحصیالت باال دارد یا از رفاه اجتماعی کافی برخوردار 

در مورد خودکشی تفکري ندارد و یا به آن اقدام  ،است

اخیر، خودکشی  يهاسالدر  یطورکلبهه ککند. چناننمی

. دانشجویان طبقه ]4[در طبقه مرفه افزایش داشته است 

اجتماعی در دانشگاه رازي  - ال از لحاظ پایگاه اقتصاديبا

. ]3[کرمانشاه نسبت به خودکشی گرایش بیشتري داشتند 

همچنین، افکار خودکشی در دانشجویان کارشناسی 
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دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز بیشتر از دانشجویان 

  .]16[کاردانی گزارش گردیده است 

 طوربهکشی را اگر بخواهیم تفکرات و عمل به خود

رسد افکار خودکشی در جداگانه بررسی نماییم؛ به نظر می

حوادث زندگی بر روي  ریتأثدانشجویان دختر، به دلیل 

 استآنان و شکنندگی ایشان در مقابل مشکالت، بیشتر 

که دختران داراي آمادگی بیشتر اما  ياگونهبه ؛]29[

ات ، تفکراین وجود با. ]13[عملکرد کمتري هستند 

؛ است یضیضدونقخودکشی در دو جنس داراي آمار 

و  Mousaviو همکاران و  Mohammadi ،مثال عنوانبه

در  را افکار خودکشی ، نسبتهمکاران در مطالعه خود

. اما اقدام باالتر نسبت به ]18 ،24[دانند پسران باالتر می

تواند به خاطر می ،آن، حتی خودکشی موفق در پسران

هاي جنسیتی آنها، قابل اعی مربوط به نقشتغییرات اجتم

  .]46[توجیه باشد 

در مطالعه حاضر، اغلب تحقیقات نشان دادند که 

دانشجویان مجرد در مقابل دانشجویان متأهل و مطلقه 

جوامع،  هبیشترین افکار خودکشی را دارند. اما در کلی

است،  فوت کرده شانهمسریا و بوده افرادي که مطلقه 

. دلیل آمار باالي ]4[ام خودکشی بیشتري دارند افکار و اقد

تواند احساس تعهد کمتر آنان خودکشی در افراد مجرد، می

در زندگی و همچنین نداشتن سیستم حمایتی مهمی 

. عالوه بر این، افسردگی و ]16[چون همسر باشد 

کرده، اختالالت روانی فراوان در افراد مطلقه و همسرفوت

  .]4[شود  تواند مزید بر علتمی

مکان، ابزار و شیوه خودکشی تحت تأثیر عوامل متعددي 

 در و همکاران، دختران Panaghiگیرند. در مطالعه قرار می

 ؛بیشترین آمار خودسوزي را داشتند ،سال 20سن 

بیشترین روش بکار رفته در خودکشی  یطورکلبههمچنین 

 . در مطالعه]17[بوده است  زیآوحلقدانشجویان ایرانی، 

Panaghi  و همکاران وMirzaee  13 ،17[و همکارش[ 

منزل شخصی دانشجو، بیشترین محل و در مطالعه 

Mousavi  در دانشگاه صنعتی اصفهان،  ]18[و همکاران

، اصفهان هاي اصفهان و علوم پزشکیخوابگاه و در دانشگاه

  اند.منزل شخصی آمار باالتري را به خود اختصاص داده

کته مهم دیگري است که نباید از آن اعتقادات مذهبی ن

که در این مورد مطالعات محدودي  هرچند ؛غافل بود

 Asadiتوان مطالعه از آن جمله میکه  صورت گرفته است

آنان اعتقادات مذهبی دانشجویان  .و همکاران را نام برد

دانشگاه شهید بهشتی را از جمله عوامل کاهش خطر 

 ارش نیز افکار خودکشیو همک Mirzaee. ]20[اند دانسته

 ،دادندشان را انجام میدر دانشجویانی که فرایض دینی را

  .]13[ند اهگزارش کرد يبه میزان کمتر

 نهیزم در یمطالعات ممکن،شود تا جاي پیشنهاد می

هاي ایران در کلیه دانشگاهافکار و اقدام به خودکشی 

 رفع منظوربهشود صورت گیرد. در این رابطه توصیه می

 همهمحدودیت مطالعات موجود، ابزار بکار رفته در 

تر هاي کشور یکسان گردد تا بتوان نتایج را دقیقدانشگاه

مشاهده و مقایسه نمود. در همین ارتباط، کاربرد 

)، پیشنهاد BSSIافکار خودکشی بک ( پرسشنامه

مذکور در حال حاضر یکی از بهترین  پرسشنامهگردد. می

هت آشکارسازي افکار خودکشی است و معتبرترین ابزار ج

غیربیمار  ساالنبزرگو بر روي بیماران، نوجوانان و 

هنجاریابی شده است و توانایی سنجش افکار موجود فرد 

اي العادهرا دارد؛ همچنین داراي ماهیت خودسنجی فوق

سؤال بوده و مقیاس  19داراي  پرسشنامه. این ]47[است 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 a
t 1

0:
24

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
M

ar
ch

 3
rd

 2
01

9

http://journal.rums.ac.ir/article-1-3428-fa.html


 1071  مرضیه باختر، محسن رضائیان

 1395، سال 11، شماره 15دوره   رفسنجان کیلوم پزشمجله دانشگاه ع

. بنابراین، مجموع است 2و  1، 0 درجهآن بر اساس سه 

خواهد بود.  38تا  0نمره هر یک از افراد دامنه بین 

 دهندهنشانپاسخ فرد به پنج سؤال اول  کهیدرصورت

باشد، باید به  رفعالیغتمایل وي به خودکشی فعال یا 

توسط  پرسشنامهبقیه سؤاالت نیز پاسخ دهد. روایی این 

Anisi  ا روش آلفاي و اعتبار آن ب 76/0و همکاران معادل

. کاربرد ]47[تعیین گردیده است  95/0کرونباخ 

تواند جهت هاي یکسان در مطالعات مختلف میروش

و  اشدانجام یک مطالعه متاآنالیز در آینده نیز مفید ب

مندان را در اختیار عالقه يترباارزش مراتببههاي یافته

بگذارد. در نهایت، ضروري است تا در مطالعات بعدي به 

توجه بیشتري  یخودکشثر مذهب در افکار و اقدام به ا

انجام  باره نیا در يترعیوسو مطالعات معطوف شود 

بسیار زیادي در  ریتأث تواندیممذهب  که چرا ،گیرد

  کاهش افکار خودکشی داشته باشد.

  گیرينتیجه

نتایج این مطالعه نشان داد که اقدام به خودکشی در 

درصد و افکار خودکشی از  5/3ا درصد ت 8/1دانشجویان از 

شیوع  هرچند درصد متغیر بوده است. 7/42درصد تا  2/6

اقدام به خودکشی در مقایسه با تفکرات آن در بین 

اما مسائل  ،دانشجویان بسیار کمتر گزارش گردیده است

هاي زیادي روانی دانشجویان ممکن است داراي پیچیدگی

رت عدم پیشگیري آن نیز در صو یجزئحتی مقدار  و باشد

، باید نیبنابراتواند اتفاقات ناگواري را رقم بزند. و درمان می

مشاوران و در این رابطه،  .نسبت به خطرات آن حساس بود

آنان  ؛متخصصان روان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند

توانند با شناسایی دانشجویان در معرض خطر و با می

تخصص خود جهت  يریکارگبهاستفاده از غربالگري و 

مشاوره دانشجویانِ در معرض خطر، در رابطه با پیشگیري 

  از خودکشی در این قشر، کمک شایانی نمایند.

  تشکر و قدردانی

دانند از جناب آقاي جعفر انیسی نویسندگان بر خود الزم می

در رابطه با در اختیار گذاشتن متن  مانهیصمهمکاري جهت به

ب تشکر و قدردانی خویش را به کامل برخی از مقاالت، مرات

  آورند. عمل
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The Prevalence of Suicide Thoughts and Attempted Suicide Plus Their Risk 

Factors Among Iranian Students: A Systematic Review Study 
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Background and Objective: Suicide is a very important issue and because the students are active members of 

society, suicide behaviors among them are more important. Several factors are involved in students’ suicide 

behaviors and by identifying these factors it would be possible to prevent suicide among them. The aim of this 

review was to determine the prevalence of suicidal thoughts and attempts plus their relative risk factors among 

Iranian students. 

Materials and Methods: This study is a systematic review carried out in October 2016, using different search 

engines including SID, Magiran, Google Scholar, Pubmed and Scopus. The keywords used were suicide, 

university, student and their Persian equivalents and it was found a total of 26 relevant articles. 

Results: The results of this study revealed that suicide attempts varied from 1.8% to 3.5% and suicidal thoughts 

ranged from 6.2% to 42.7%. In most studies, suicide was associated with psychiatric disorders, especially 

depression. Suicidal thoughts and attempts were higher in single than married and in male than in female 

students. Being away from family has increased suicidal thoughts. 

Conclusion: Suicidal thoughts and attempts are rather serious problems in Iranian students. Therefore, it is 

necessary to identify students who have suicidal thoughts and try to prevent them from committing suicide. 

Furthermore, suicidal thoughts which may lead to suicidal attempts can be decreased as much as possible. 

Key words: Suicidal ideation, Support, Attempt, Systematic review, Iranian students 
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