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تاریخ پذیرش89/11/23 :

چکیده
برای بررسی رفتار پیچیدۀ خودکشی پژوهشهای زیادی انجام گرفته است .در این پژوهشها
ابعاد اجتماعی ،روانشناختی و زیستی متفاوتی بهعنوان پیشبینهای رفتار اقدام به خودکشی
شناسایی شدهاند .هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل اقدام به خودکشی در شهرستان ایذه و
مسجدسلیمان است .جامعۀ آماری این پژوهش همۀ افرادی هستند که طی سالهای  1381و
 1381در شهرستان ایذه و مسجدسلیمان اقدام به خودکشی کردهاند .نمونۀ این پژوهش 103
نفر ( 22زن و  31مرد) از افرادی هستند که اقدام به خودکشی کردهاند و بهصورت نمونهگیری
هدفمند در دسترس انتخاب شدند .طرح پژوهش حاضر ،همبستگی از نوع تحلیل ماتریس
همبستگی است .برای تحلیل پرسش پژوهش از روش تحلیل عامل اکتشافی ( )EFAاستفاده
شد .همچنین در این پژوهش بررسی علل اقدام به خودکشی با استفاده از پرسشنامۀ محقق-
ساخته و پرسشنامۀ انگیزۀ اقدام به خودکشی ( )IMSAصورت گرفت .با استفاده از روش
آماری تحلیل عوامل اکتشافی 8 ،عامل ( 14ماده) با عناوین درد روانی و ناامیدی ،فشار به
اطرافیان/تنهایی ،کمکطلبی ،رهایی از درد ،حل مسئله ،تکانشگری ،خیرخواهی برای خانواده،
ابراز خشم/تنفر و مشکالت مالی/اشتغال بهعنوان عوامل زیربنایی اقدام به خودکشی در
شهرستان ایذه و مسجدسلیمان شناسایی شدند .بهنظر میرسد از بین عوامل مختلف ،متغیرهای
روانی و میانفردی بیشترین تأثیر را در اقدام به خودکشی دارند و از این بین ،درد روانی و
ناامیدی مهمترین عوامل اثرگذار در اقدام به خودکشی است.
واژههای کلیدی :اشتغال ،تنهایی ،خودکشی ،درد روانی ،مشکالت مالی ،ناامیدی.

 .1استادیار مشاوره ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسندۀ مسئول)z.abbaspour@scu.ac.ir ،
 .2کارشناس ارشد راهنمایی و مشاورهamiraliamiri13@yahoo.com ،
 .3عضو هیئتعلمی جهاد دانشگاهی خوزستانemanrasekh@yahoo.com ،
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مقدمه و بیان مسئله
یکی از موضوعات تهدیدکنندۀ جامعه و خانواده خودکشی است .خودکشی و اقدام به آن در
اجالس سازمان جهانی بهداشت )WHO( 1در سال  1881بهعنوان یکی از مسائل مهم بهداشت
عمومی و رفتاری ضداجتماعی اعالم شد .هرساله یک میلیون نفر در جهان خودکشی میکنند
(اودونل و ویلکینسون2012 ،؛ نورتنداف )2011 ،و در  41سال اخیر این آمار  10درصد
افزایش داشته است (دلگادو .)2013 ،این پدیده عالوه بر زیانهای شخصی و خانوادگی ،یک
زیان اجتماعی هم شمرده میشود (مرادی ،مرادی و مصطفوی .)1381 ،در بسیاری از
فرهنگها ،خودکشی عملی ننگین ،گناهآلود ،شرمآور و نشانۀ رفتارهای خودخواهانه یا
فریبکارانه تلقی میشود  .این باورها هم در جامعه و هم در بین کسانی که افکار خودکشی
دارند ،وجود دارد .دین اسالم به کرامت انسان و جانشین خداوند بودن انسان در روی زمین
تأکید کرده و جان انسان را امانتی میداند که به او داده شده است .خداوند صراحتاً به کسانی
که خودکشی کنند ،آتش دوزخ را وعده داده است (قرآن کریم ،سورۀ نساء ،آیۀ .)30
اقدام به خودکشی قبلی ،یکی از قویترین پیشبینهای خودکشی کامل است .در یک
پژوهش نشان داده شد که یکسوم کسانی که با خودکشی میمیرند ،قبالً یک بار سابقۀ اقدام به
خودکشی داشتهاند (لکومت و فورنس 1889 ،به نقل از اسپریتو و اوورهولسر .)2003 ،پژوهشها
نشان میدهد افراد اقدامکننده به خودکشی پس از مرخصی از بیمارستان در معرض خطر شدید
هستند (سان و النگ .)2009 ،دیزنهامر و همکاران ( 111 )2002نفر از افراد اقدامکننده به
خودکشی را که از بیمارستان مرخص شده بودند ،بررسی کردند .نتایج نشان داد که  12/9درصد
این افراد یک روز پس از مرخصی 29/4 ،درصد یک هفته پس از مرخصی و  42/2درصد یک
ماه پس از مرخصی خودکشی کردهاند .مطابق این آمارها ،بسیاری از نیازهای عمدۀ این افراد قبل
از مرخصشدن برآورده نشده است .تحقیقات زیادی نشان میدهد هرچه دورۀ بستری در
بیمارستان کوتاهتر باشد ،احتمال اقدام به خودکشی بیشتر میشود (دساعی ،داوسی و روزنهک،
 2001به نقل از لینکز و همکاران .)2012 ،در یک پژوهش ،وقتی بیماران بستری  1تا  2روزه یا
 2تا  14روزه با بیمارانی که مدت بیشتری در بیمارستان بستری بودند مقایسه شدند ،در گروه اول
1. World Health Organization
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اقدام به خودکشی مجدد بیشتری دیده شد (دساعی و همکاران 2001 ،به نقل از لینکز و
همکاران .)2012 ،این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم خودکشی و افکار خودکشی
در نوجوانان آمار باالیی را نشان میدهد (گرونبام و همکاران 2004 ،به نقل از راندل و همکاران،
 .)2001در یک پژوهش ملی نشان داده شد که  11/8درصد دانشآموزان بهطورجدی به
خودکشی فکر میکنند 11/1 ،درصد نقشۀ خاصی برای اقدام به خودکشی درنظر گرفتهاند و 9/1
درصد اقدام به خودکشی داشتهاند .از سوی دیگر ،میزان خودکشی در جوانان و سالمندان نیز
شیوع باالیی دارد و حتی در بعضی کشورها میزان خودکشی در افراد باالی  11سال بیشتر از سایر
گروههای سنی است (کومار ،آلیش و جورج.)2011 ،
با اینکه در ایران آمار مدون و دقیقی از میزان وقوع خودکشی وجود ندارد ،براساس
پژوهشهای صورتگرفته آمار خودکشی در ایران وضعیتی مشابه سایر کشورها دارد
(جمشیدزاده 1392 ،به نقل از اکبری زردخانه و همکاران .)1399 ،براساس اعالم سازمان
پزشکی قانونی کشور در سال  1381مجموع تلفات خودکشیها  4122نفر بوده که نسبت به
سال  1381افزایش  1درصدی را نشان میدهد و از این تعداد خودکشی منجر به فوت3212 ،
مورد مربوط به مردان و  1311مورد مربوط به زنان بوده است (وبسایت باشگاه خبرنگاران
جوان .)1382 ،البته بعضی از آمارها نشان میدهد در ایران خودکشی از بیشتر کشورهای دنیا
بهویژه کشورهای غربی پایینتر ،ولی از سایر کشورهای منطقۀ خاورمیانه باالتر است .ایران از
نظر خودکشی در رتبۀ پنجاه و هشتم جهان قرار دارد که در این میان ،سه استان ایالم ،کرمانشاه
و همدان باالترین آمار خودکشی را دارند (شمسیخانی و همکاران 1391 ،به نقل از مرادی،
مرادی و مصطفوی.)1381 ،
در سال  ،1381بروز چندین مورد خودکشی در استان خوزستان رسانهای شد و موجی از
نگرانیها را در جامعه بهوجود آورد .نکتۀ قابلتوجه این است که در بین شهرستانهای استان
خوزستان ،شهرستان مسجدسلیمان ،اندیکا ،هفتکل ،باغملک و ایذه آمار بیشتری از خودکشی
گرایی را گزارش کردهاند .آمار منتشرنشده نشان میدهد که در استان خوزستان از سال 1381
تا  1381درمجموع  1118خودکشی رخ داده است .از بین  22شهر این استان ،مسجدسلیمان
با  12نفر ،اندیکا با  21نفر ،هفتکل با  8نفر ،باغملک با  42نفر و ایذه با  21نفر خودکشی،
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برحسب نسبت جمعیت ،در طول این پنج سال بیشترین نرخ خودکشی استان را به خود
اختصاص دادهاند .درمورد علل و عوامل خودکشی حدس و گمانهای زیادی متصور است.
چه عواملی سبب روند صعودی اقدام به خودکشی در استان خوزستان ،بهخصوص دو شهر
نهچندان بزرگ ایذه و مسجدسلیمان شده است؟ آیا این نرخ باالی اقدام به خودکشی میتواند
ریشۀ فرهنگی یا قومیتی داشته باشد؟ موضوع بسیار نگرانکنندۀ دیگر ،نقش اسطورهسازی از
افراد اقدامکننده به خودکشی و الگوپذیری افراد آسیبپذیر ،بهخصوص نوجوانانی است که
مرحلۀ هویتیابی را سپری میکنند .بررسی عوامل بهطور دقیق میتواند راهنمایی برای کار
مسئوالن و درمانگران باشد .با توجه به آمار باالی میزان اقدام به خودکشی در استان خوزستان
و اهمیت این موضوع ،پژوهش حاضر به این پرسش کلی پاسخ میدهد که دالیل زیربنایی
اقدام به خودکشی در شهرستان مسجدسلیمان و ایذه کداماند؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس است .از جمله
پژوهشهایی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده میشود ،تحلیل عاملی است .در
تحلیل عاملی ،هدف تلخیص مجموعهای از دادهها یا رسیدن به متغیرهای مکنون( 1سازه )2است .برای
تحلیل دادهها از روش تحلیل عوامل اکتشافی استفاده شد .جامعۀ این پژوهش تمامی افراد اقدامکننده
به خودکشی در سالهای  1381و  1381در شهرستانهای ایذه و مسجدسلیمان هستند .بهدلیل شرایط
و محدودبودن نمونه ،همۀ افرادی که در این محدودۀ زمانی اقدام به خودکشی کرده بودند بهعنوان
نمونۀ پژوهش بررسی شدند و نمونهگیری به شیوۀ نمونهگیری در دسترس انجام گرفت.

ابزار پژوهش
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،پرسشنامۀ محققساخته و پرسشنامۀ انگیزۀ اقدام به خودکشی

3

( )IMSAاست .پس از بررسی پیشینۀ نظری و پژوهشی مربوط به اقدام به خودکشی 21 ،گویه

1. Latent variables
2. Construct
3. Inventory of Motivations for Suicide Attempts
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بهعنوان پرسشنامۀ محققساخته طراحی شد .بعد از حذف  8ماده ،روایی محتوایی پرسشنامۀ 12
مادهای محققساخته تأیید شد .همچنین بهدلیل کاربرد زیاد پرسشنامۀ انگیزۀ اقدام به خودکشی
( )IMSAدر پژوهشهای آسیبشناسی خودکشی ،تمام مادههای این پرسشنامه مورد استفاده واقع
شد (کولهمرزی و همکاران2019 ،؛ می ،ابرین ،لئو و کلونسکی .)2011 ،پرسشنامۀ انگیزۀ اقدام به
خودکشی ( )IMSAیک ابزار خودگزارشی است که توسط می و کلونسکای ( )2013برای ارزیابی
انگیزههای اقدام به خودکشی و با تأکید بر نظریههای اصلی گرایش به خودکشی ساخته شد .این
پرسشنامه برمبنای نظریههای رایج خودکشیگرایی و نظرات محققان و متخصصان بالینی است.
همچنین پرسشنامه شامل ده مقیاس پنجآیتمی و چهار آیتم اضافه است .این آیتمها در مقیاسهای
لیکرت پنجدرجهای در دامنۀ صفر (اصالً اهمیتی ندارد) تا چهار (مهمترین) قرار دارند .برای هرکدام
از این ده مقیاس ،چهار ماده ساخته شد :ناامیدی ،1درد روانی ،2فرار ،3مشقت و رنج ،4تعلقپذیری
کم ،1بیپروایی ،1کمک خواستن ،2تأثیر میانفردی ،9حل مشکل 8و تکانشیبودن .10برای بررسی
روایی این پرسشنامه از تحلیل عامل استفاده شد که دو عامل را نشان داد .عامل اول که عامل
«درونفردی» نامیده شد ،شامل علتهای درونی مرتبط با حالتهای روحی مضطربکننده است
(درد روانی ،فرار ،ناامیدی ،رنج و مشقت ،تعلقپذیری اندک و بیپروایی) .این عامل  32/8درصد
واریانس نمونۀ دانشجویان و  32/2درصد واریانس نمونۀ بیماران سرپایی را تبیین کرد .عامل دوم به
نام «میانفردی» شامل علتهای متمرکز بر دیگر مسائل مرتبط با تمایل به تأثیرگذاری بر دیگران
است (کمکخواهی و تأثیر میانفردی) .این عامل  11/8درصد واریانس نمونۀ دانشجویان و 22/2
درصد واریانس نمونۀ بیماران سرپایی را تبیین میکند .ضریب آلفای کرونباخ نیز برای عامل اول
 0/99و برای عامل دوم  0/82گزارش شده است (می و کلونسکای.)2013 ،

1. Hopelessness
2. Psychache
3. Escape
4. Burdensomeness
5. Low belongingness
6. Fearlessness
7. Help seeking
8. Interpersonal influence
9. Problem solving
10. Impulsivity
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یافتهها
جدول  1اطالعات جمعیتشناختی شامل میانگین سنی ،انحراف معیار و فراوانی را بهتفکیک
جنسیت نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار سن افراد بهتفکیک جنسیت در نمونۀ پژوهش
نمونه

تعداد

میانگین سنی

انحراف معیار

حداقل سن

حداکثر

زن

22

29/01

9/92

13

44

مرد

31

21/12

2/11

11

11

کل

103

22/32

9/20

13

11

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود ،در این پژوهش  22زن و  31مرد شرکت کردند.
میانگین و انحراف معیار سن در زنان بهترتیب  29/01و  9/92و در مردان بهترتیب  21/12و
 2/11و در کل نمونه برابر با  22/32و  9/20است .از  103اقدامکننده به خودکشی ،حداقل سن
 13سال و حداکثر سن  11سال است .همچنین یافتههای توصیفی نشان داد از این افراد 1 ،زن و
 12مرد بیش از یک بار سابقۀ اقدام به خودکشی داشتهاند 49 .نفر با خوردن قرص 8 ،نفر با
بریدن رگ دست 9 ،نفر با خوردن سموم شیمیایی 9 ،نفر با خوردن تریاک 1 ،نفر با دارزدن خود،
 2نفر با خوردن مواد شوینده و  1نفر با انداختن خود در رودخانه اقدام به خودکشی کردهاند.
برای پاسخگویی به پرسش پژوهش ،تحلیل عامل از نوع مؤلفههای اصلی 1انجام گرفت؛
بنابراین با استفاده از نرمافزار کامپیوتری  spssو با روش تحلیل عامل اکتشافی 2چرخش متعامد

3

یا اورتاگونال (از نوع واریماکس )4و حداقل بار عاملی  0/40تحلیل عوامل شدند .در تحلیل
عاملی ابتدا باید مناسببودن دادهها و همچنین کفایت نمونهگیری برای تحلیل مشخص شود؛
بنابراین از آزمون کمو )Kmo( 1و آزمون بارتلت 1استفاده شد .کفایت نمونهگیری برای تحلیل با

1. Principal componants
2. Explanatory factor analysis
3. Orthogonal
4. Varimax
)5. Kaiser Mayer Olkin (kmo
6. Bartlett
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آزمون کمو نشان داد که در این پژوهش ،مقدار آن برابر با  0/20است .این مقدار کفایت
نمونهگیری برای تحلیل در این پژوهش را نشان میدهد .شایان ذکر است که مقدار کمتر از 0/10
برای شاخص کمو نشانۀ نامناسببودن کفایت نمونهگیری برای تحلیل است .مناسببودن دادهها
برای تحلیل با آزمون بارتلت مشخص میشود .مناسببودن دادهها زمانی است که این آزمون
معنادار باشد .در پژوهش حاضر ،مقدار آزمون بارتلت برابر با  3921/34بود که در سطح 0/0001
≥  Pمعنادار است .این نتایج نشان داد که تعداد افراد نمونه و دادههای بهدستآمده برای تحلیل
مناسب است .برای چرخش عوامل ،از روش چرخش واریماکس استفاده شده و  21چرخش رخ
داده است .همچنین حدنصاب بار عاملی  0/40است .برای تعیین تعداد عوامل مربوط به
خودکشی ،سه شاخص مقدار ویژه ،1نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل و نمودار مقادیر
ویژه درنظر گرفته شد که از طریق آزمون اسکری 2بهدست میآید.
نمودار  1عوامل استخراجی زیربنایی اقدام به خودکشی را در شهرستان مسجدسلیمان و
ایذه نشان میدهد.

نمودار  .1عوامل استخراجی زیربنایی اقدام به خودکشی در شهرستان مسجدسلیمان و ایذه

1. Eigenvalue
2. Scree test
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همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود ،نه عامل را میتوان مشاهده کرد که مقدار ویژۀ
آنها از  1/4بیشتر است .تحلیل عوامل با استفاده از چرخش متعامد برای شناسایی ساختار
عاملی نتایج نمودار اسکری را تأیید کرد و نشان داد که نه عامل استخراجشده  13/21درصد
واریانس مادهها را تبیین میکنند 12 .ماده بهدلیل نداشتن بار عاملی از تحلیلهای بعدی حذف
شدند و بنابراین با حذف این مادهها ،تعداد مادههای پرسشنامه به  14تقلیل یافت .عامل اول
( 20ماده) «درد روانی و ناامیدی» ،عامل دوم ( 2ماده) «فشار به اطرافیان/تنهایی» ،عامل سوم (1
ماده) «کمکطلبی» ،عامل چهارم ( 4ماده) «خیرخواهی برای خانواده» ،عامل پنجم ( 4ماده)
«تکانشگری» ،عامل ششم ( 4ماده) «رهایی از درد» ،عامل هفتم ( 3ماده) «حل مسئله» ،عامل
هشتم ( 3ماده) «ابراز خشم و تنفر» و عامل نهم ( 3ماده) «مشکالت مالی و اشتغال» نامگذاری
شدند .جدول  2بارهای عاملی اکتشافی پرسشنامۀ دالیل اقدام به خودکشی را نشان میدهد.
جدول  .2بارهای عاملی اکتشافی پرسشنامۀ دالیل اقدام به خودکشی
عامل اول

32

خیلی خودم را برانگیخته کرده بودم

0/19

32

آیندۀ تاریکی در انتظارم بود

0/12

22

آنقدر تنها بودم که نمیتوانستم تنهاییام را
تحملکنم

0/11

21

احساساتم بسیار آشفته و غیرقابلکنترل بود

0/11

1

خیلی پریشان بودم و میخواستم از خودم
فرار کنم

0/14

39

شایستۀ هیچچیزی نبودم

0/14

2

دیگر نمیتوانستم همۀ هیجانات و احساساتی
را که در سر داشتم تحملکنم

0/13

24

از کنترل خارج شده بودم و نمیدانستم چهکار
کنم

0/12

عامل دوم

اصالً احساس ترس نمیکردم

0/20

عامل سوم

3

قبالً این کار را کرده بودم و این دفعۀ آخر

عامل چهارم

12

واقعاً میخواستم بمیرم

0/21

عامل پنجم

28

دیگر از خودکشی نمیترسیدم

0/21

عامل ششم

40

افکارم قابلتحمل نبودند

0/20

عامل هفتم

1

شود

0/22

عامل هشتم

2

احساس ناامیدی میکردم
دیگر امیدی نداشتم که در آینده چیزی بهتر

0/92

عامل نهم

شماره

گویهها
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ادامۀ جدول  .2بارهای عاملی اکتشافی پرسشنامۀ دالیل اقدام به خودکشی
عامل اول

مدتی درموردش فکر کرده بودم و باالخره
اقدام کردم

عامل دوم

است

0/41
0/42

13

امیدوار بودم با این کارم روی رفتارهای
اطرافیانم تأثیر بگذارم

0/29

11

احساس میکردم با تمام دنیای اطرافم قطع
ارتباط کردهام

0/21

31

فکر میکردم کسی مرا دوست ندارد

0/18

18

کسی را برای دوستداشتن نداشتم

11

میخواستم افرادی که با من رفتار خوبی
نداشتند ،احساس پشیمانی و تأسف کنند

0/12
0/11

11

میخواستم کسی را مجبور کنم نظرش را
تغییر دهد

0/11

30

این کار من برای اطرافیانم بسیار وحشتناک
بود

0/41

29
9
1
14
43
31

میخواستم به دیگران بفهمانم که چقدر
آشفتهام
میخواستم بدانم آیا کسی هست که واقعاً
نگران من باشد
میخواستم از کسی کمک بگیرم
میخواستم دیگران بدانند که من چقدر آسیب
دیدهام
میخواستم در یک بیمارستان پذیرش شوم تا
به من کمک شود
میخواستم دیگران را بترسانم

عامل سوم

12

میخواستم به خودم ثابت کنم شرایط واقعاً بد

عامل چهارم

21

نمیتوانستم خودم را ببینم

0/22
0/21
0/12
0/11
0/13
0/10

4

میخواستم خانوادهام بهتر زندگی کنند

0/29

34

نمیخواستم دیگر باری بر دوش دیگران باشم

0/12

14

زندهبودن من تنها دلیل دشوارشدن زندگی
اطرافیانم بود

0/11

49

احساس میکردم با این کار بعضی مشکالت
خاص حل میشود

0/10

عامل پنجم

23

اینقدر احساس حقارت میکردم که

0/42

عامل ششم

41

تا آن موقع اینقدر ناامید و درمانده نشده بودم

0/13

عامل هفتم

11

دیگر نمیتوانستم اشتباهات خودم را ببینم

0/11

عامل هشتم

10

دیگر به هیچچیزی احساس تعلق نمیکردم

0/10

عامل نهم

شماره

گویهها
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ادامۀ جدول  .2بارهای عاملی اکتشافی پرسشنامۀ دالیل اقدام به خودکشی
عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

42
42
31
41
8
20
22

این فکر همینطور آمد و من واقعاً درموردش
فکر نکرده بودم
میخواستم درد ذهنیام را متوقفم کنم
خودم را ناچیز میدیدم و با مردن راحت
میشدم
دیگر نمیتوانستم دردهای احساسیام را
تحملکنم
دیگر وضعیت ذهنیام قابلتحمل نبود
میخواستم مانع کسی شوم که قصد داشت
به من ضربه بزند
بهنظر میرسید این کار بهترین راه برای حل
مشکالتم است (شخصی ،مالی و)...

عامل ششم

21

این کارم کامالً تکانشی و ناگهانی بود

0/93

عامل هفتم

48

این یک تصمیم خاص لحظهای بود

0/91

عامل هشتم

33

هیچ دلیلی برای این کار نداشتم و اتفاقی این
کار را کردم

عامل نهم

شماره

گویهها

0/91

0/14
0/92
0/19
0/19
0/19
0/91
0/21
0/20

13

میخواستم از آن شرایط سخت راحت شوم

19

خیلی از خودم متنفر بودم

0/41

10

میخواستم به معشوقهام ضربه بزنم

0/92

38

میخواستم کسانی که به من کمک نکردهاند
احساس گناه کنند

0/14

11

مشکالت مالی مرا به خودکشی سوق داد

0/14

19

بهخاطر نیازهای اولیه و احتیاجات زندگی
تحتفشار بودم

0/14

13

فشار بیکاربودن برایم قابلتحمل نبود

0/41

جدول  2نشان میدهد بارهای عاملی اکتشافی پرسشنامۀ دالیل اقدام به خودکشی در
دامنهای از  0/41تا  0/91قرار دارند.
جدول  3میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ عوامل استخراجی پرسشنامۀ دالیل
اقدام به خودکشی را نشان میدهد .مطابق جدول 14 ،مادۀ استخراجی در  8عامل قرار دارند و
پایایی عوامل استخراجشده در دامنهای از  0/31تا  0/84است .ارزشهای ویژه بیشتر از 1/40
به  8عامل میرسند که روی هم  13/21درصد واریانس کل پرسشنامۀ عوامل خودکشی را
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تبیین میکنند .در حقیقت عامل اول (درد روانی و ناامیدی) بیشترین سهم را در تبیین واریانس
عوامل اقدام به خودکشی دارد.
جدول  .3مقدار ویژه ،درصد واریانس تبیینشده ،میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ عوامل
استخراجی
مقدار

درصد

انحراف

آلفای

استاندارد

کرونباخ

19/13

22/12

11/12

0/84

19/10

2/10

0/91

1/19

0/90
0/90

عامل

تعداد ماده

اول (درد روانی و ناامیدی)

20

13/01

دوم (فشار اطرافیان/تنهایی)

2

4/13

2/91

سوم (کمکطلبی)

1

3/41

1/11

22/43

چهارم (خیرخواهی برای خانواده)

4

3/02

1/01

10/21

4/23

پنجم (تکانشگری)

4

2/12

1/18

9/03

4/43

0/91

ششم (رهایی از درد)

4

2/11

1/12

11/11

4/21

0/91

هفتم (حل مسئله)

3

1/91

1/41

2/12

3/19

0/29

هشتم (ابراز خشم و تنفر)

3

1/22

4/19

2/12

3/12

0/19

نهم (مشکالت مالی و اشتغال)

3

1/49

3/11

8/21

2/93

0/31

جمع

14

-

13/21

122/01

21/29

0/99

ویژه

واریانس

میانگین

تبیینشده

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد انگیزههای اقدام به خودکشی در نه عامل درد روانی و ناامیدی ،فشار
به اطرافیان/تنهایی ،کمکطلبی ،رهایی از درد ،حل مسئله ،تکانشگری ،خیرخواهی برای
خانواده و ابراز خشم/تنفر و مشکالت مالی/اشتغال قرار دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای
میوه یان ( ،)1381خادم رضاییان و همکاران ( ،)1381زارع شاهآبادی ،شفیعینژاد و مداحی
( ،)1381سفیری و رضایینسب ( ،)1381کیانی ،فاتحیزاده و قاسمی ( ،)1383کنستانتین و
همکاران ( ،)2011معماری و همکاران ( )1391و کیخاوی ( )1328همخوانی دارد .عامل اول
(درد روانی و ناامیدی) به احساس درماندگی ،افسردگی ،ناامیدی و درد روانی اشاره دارد
(احساس ناامیدی میکردم) .بهنظر میرسد برای شرکتکنندگان موقعیت چنان دردآور بوده که
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بهدنبال راه فراری بودهاند و هیچ امیدی نداشتهاند که وضعیت بهتر شود .این احساس زمانی
قابلدرکتر میشود که بدانیم در این نمونه افرادی بودند که توسط اعضای خانوادۀ اصلی خود
مورد تجاوز قرار گرفته بودند یا فردی که بهخاطر یک اشتباه در رانندگی موجب مرگ چند
نفر از اعضای خانوادۀ خود شده بود .این موقعیتهای دردناک برای افراد غیرقابلتحمل بوده
است و درد روانی بینهایت همراه با استیصال سبب تصمیم به رهایی از استرس زیاد شده
است .برای بعضی از این افراد ،هیچ امیدی به بهترشدن موضوع وجود نداشته است؛ چرا که
بعضی از اتفاقات برای آنها غیرقابلجبران و برگشتناپذیر ادراک شده بود .بعضی از
مشکالت چنان غیرقابلحل تلقی شده که حتی هفت بار اقدام به خودکشی قبلی هم در این
نمونۀ پژوهشی دیده شد.
عامل دوم (فشار اطرافیان/تنهایی) به تالش برای تأثیرگذاری بر رفتار اطرافیان و همچنین
احساس تنهایی و نداشتن تعلق به دیگران اشاره دارد .مشارکتکنندگان معتقدند که نه کسی را
دوست دارند و نه احساس میکنند که کسی آنها را دوست دارد .گاهی ابراز کردند که هیچ
احساس تعلقی ندارند .از طرف دیگر ،بعضی از این افراد تنها به این دلیل اقدام به خودکشی
کرده بودند که فکر میکردند اطرافیان حرف آنها را نمیشنوند و به خواستههای آنان اهمیتی
نمیدهند .بعضی از افراد متأهل بهخصوص زنان اظهار کردند که فقط بهخاطر رفتارهای همسر
و فرزندان خود اقدام به خودکشی کردهاند .در بین زنان متأهل ،افرادی بودند که بهدلیل اعتیاد
شدید همسر خود اقدام به خودکشی کرده بودند .تعداد زیادی از مشارکتکنندگان علت
خودکشی خود را روابط زناشویی متعارض دانستند؛ تا جایی که بعضی اشاره کرده بودند که
تنها دلیل خودکشی آنها خشونت فیزیکی از طرف شوهر بوده است .در همین نمونۀ پژوهشی،
افرادی اظهار کردند که در خانواده جایی ندارند .چند نفر از زنانی که اقدام به خودکشی کرده
بودند ،عنوان کردند که اعتیاد همسرشان آنها را به بنبست کشانده و هیچ نقطۀ امیدی در
زندگی ندارند .از طرف دیگر ،پیامهای متعارض و متناقضی که در خانوادههای آشفته دیده
میشود میتواند از عوامل خودکشی باشد .در بعضی تحقیقات ،مشخص شده که اثرات
خودکشی دوستی که اقدام به خودکشی کرده یا خودکشی موفق داشته است تأثیر مثبتی بر اقدام
به خودکشی فرد دارد (بروسکی ،ایرلند و رزنیک 2001 ،به نقل از ولز و هیلبورن.)2012 ،
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بهنظر میرسد در بافتهای قومیتی و خیلی نزدیک به هم ،بعد از خودکشی فرد دیگر که
احساس ترحم و دلسوزی دیگران را در پی دارد ،افرادی هستند که بهدلیل اینکه احساس
میکنند شنیده نمیشوند ،اقدام به خودکشی میکنند.
عامل سوم (کمکطلبی) راهی برای جلب حمایت و کمک از دیگران بود .این یافته با
یافتههای کلدی و گراوند ( ،)1391زارع شاهآبادی ،شفیعینژاد و مداحی ( ،)1381کیانی،
فاتحیزاده و قاسمی ( )1383همخوانی دارد ،اما با یافتههای نازمنانگ )2010( 1همخوانی
ندارد .آنها میخواستند دیگران بدانند که در شرایط مناسبی نیستند و حالشان خوب نیست .در
میان مشارکتکنندگان کسانی هستند که دچار ورشکستگی شدهاند یا فقر مالی دارند .آنها
عنوان کردند که کسی به آنها اهمیت نمیدهد و حاضر نیست به آنها کمک کند .بهنظر
میرسد میزان درد و رنجی که این افراد تجربه میکنند سبب میشود آنها به دنبال کمک و
حمایت از جانب دیگران باشد ،اما در فرهنگهای سنتی مثل مسجدسلیمان و ایذه ،این
کمکطلبی میتواند با مانعی مواجه شود .اول اینکه کمکطلبی ،بهخصوص در مردان ،نشانۀ
ضعف تلقی میشود .در فرهنگی که مرد باید قوی باشد و احساس ناتوانی را نشان ندهد ،این
مسیر تاریک ایجاد میشود .فرد نیاز به کمک دارد ،ولی باورهای فرهنگی و قومیتی مانع قدم-
برداشتن و کمکخواستن میشود .دوم اینکه ممکن است مراکز یاریرسانی و مدیریت بحران
بهاندازۀ کافی در این شهرستانها نباشد .یک موضوع اساسی در این فرهنگها این است که
وقتی حمایتهای اجتماعی وجود داشته باشد ،بهنظر میرسد رفتار کمکطلبی از مراکز رسمی
کاهش مییابد .شاید در بطن این رفتار ،تالش برای پوشیده و محرمانهماندن این ضعف باشد.
یکی از مشکالت اساسی در خردهفرهنگها نگرش منفی به روانشناس و مشاور است .میتوان
گفت افراد این خردهفرهنگها احتماالً ترس و بیاعتمادی عمیقی به مشاور و روانشناس دارند
که بهصورت باورهای بیاعتنایی و ناکارآمدبودن مشاور و روانشناس خود را نشان میدهد.
عامل چهارم (خیرخواهی برای خانواده) از متفاوتترین عاملهایی است که در تحقیقات
گذشته کمتر دیده شده است (میخواستم خانوادهام بهتر زندگی کنند) .از بین شکلهای مختلف

1. Nasmanang
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خودکشی ،خودکشی دگرخواهانه 1شباهت زیادی به این عامل دارد .بهنظر میرسد برای بعضی از
افراد اقدامکننده به خودکشی ،این اقدام بهنوعی کمک به خانواده برای حفظ آبرو یا «راحتشدن
از دست یک فرد مشکلدار» تلقی میشود .بعضی افراد در خانوادههایی هستند که حداقل
صمیمیت و نزدیکی را دارند و خانۀ خود را بهعنوان «مسکن و نه خانه» 2میدانند .نبود تعامل و
ابرازنکردن مشکالت در این خانوادهها بهگونهای میشود که فرد خشم و درد را با احساس گناه
توأمان تجربه میکند و ممکن است این احساس گناه بهاندازهای باشد که افراد بهنوعی خود را
فدای خانواده کنند تا خانواده حفظ شود .بار اضافهبودن بر دوش فردی 3یا تعلقپذیری خنثی

4

اصالتاً بینفردی ،و ناشی از شناختهای تحریفشده درمورد افراد مهم زندگی است .دومین
عنصر نظریۀ بینفردی-روانشناختی ،1احساس بیخاصیتبودن است که در میل به خودکشی فرد
نقش دارد؛ برای مثال ممکن است فرد احساس کند اگر او بیش از این در زندگی معشوقهاش
نباشد و بمیرد ،معشوقهاش راحتتر خواهد بود (استلرچت و همکاران.)2001 ،
عامل پنجم (تکانشگری) به تصمیم آنی و بدون تأمل اشاره میکند .تحقیقات نشان داده
است که بین اقدام به خودکشی و تکانشگری رابطه وجود دارد (لیم ،لی و پارک .)2011 ،از
بین افراد شرکتکننده در پژوهش ،افرادی هستند که قبالً زمینۀ افسردگی نداشتهاند و در
موقعیتی که برایشان پیش آمده ،بدون اینکه تأمل کنند ،تصمیم به خودکشی گرفتهاند .در
صحبتهایی که این افراد در زمان تکمیل پرسشنامه داشتند ،دیده میشد که افراد احساس
پشیمانی شدیدی بابت تصمیم به خودکشی دارند .حتی گاهی این تجربه را مجزا از خود
میبینند و باور نمیکنند که این کار را انجام دادهاند .افرادی هستند که قبالً نشانۀ افسردگی
نداشتهاند و پس از یک اتفاق ،بهسرعت اقدام به خودکشی کردهاند .یکی از این افراد بهدلیل
اینکه در رانندگی بیاحتیاطی کرده و بهدلیل تصادف ،چند نفر از اعضای خانوادهاش را از
دست داده است ،بدون اینکه زمان بگذرد ،اقدام به خودکشی کرده است .بهنظر میرسد
پیشگیری از این نوع خودکشیها اندکی دشوار است؛ زیرا این خودکشیها معموالً در غیاب
1. Altruistic suicide
2. A house but not a
3. Burdensomeness
4. Thwarted belongingness
5. Interpersonal-Psychological Theory

شناسایی عوامل اقدام به خودکشی در شهرستان ایذه و مسجدسلیمان 669

نشانههای شدید افسردگی و ناامیدی صورت میگیرند و همین امر سبب میشود حضور و
حمایت اطرافیان در پیشگیری از این اقدام به حداقل برسد .باز هم میتوان به این نکته اشاره
کرد که در قومیتها ممکن است باورهای قومیتی در ابراز خشم و ناتوانی و نشانندادن عالئم
هشداردهنده سبب بروز این اقدام به خودکشیها شود.
عامل ششم (رهایی از درد) نشان داد گاهی درد ادراکشده توسط فرد غیرقابلتحمل بوده
و خودکشی بهنوعی رهاشدن از این وضعیت دردناک بوده است (میخواستم درد ذهنیام را
متوقفم کنم) .در مدل مکعبی خودکشی( 1استلرچت و همکاران )2001 ،رفتارهای خودکشی
بهعنوان وقوع همآمیزی سه عامل روانشناختی روی سه محور تبیین میشود و اولین محور این
مکعب ،رنج غیرقابلتحمل است .زمانی فرد اقدام به خودکشی میکند که در باالترین سطح
درد ،فشار و تشویش باشد .الزاماً هر کسی که در این موقعیت قرار بگیرد ،اقدام به خودکشی
نمیکند ،اما هر فردی که اقدام به خودکشی میکند ،در زمان خودکشی در این موقعیت قرار
دارد؛ به عبارت دیگر ،فرد بهدنبال راهی برای رهاشدن از رنج مستمر و بیپایان است.
عامل هفتم (حل مسئله) به این موضوع اشاره دارد که افراد اقدامکننده به خودکشی بهدنبال
راهی برای حل مسائل خود هستند و خودکشی آنها بهترین راهحل مشکل است (میخواستم
مانع کسی شوم که قصد داشت به من ضربه بزند) .در نمونۀ این پژوهش ،فردی است که
میخواست با کسی ازدواج کند که دوستش دارد ،اما خانواده معتقد بودند که او باید با
پسرعموی خود ازدواج کند؛ چرا که این رسم قدیمی است و این ازدواج برایشان حکم
قویترشدن پیوندهای خانواده را دارد .او فکر میکرد با کشتن خودش موجب میشود حداقل
خواهرانش «بدبخت» نشوند.
عامل هشتم (ابراز خشم و تنفر) نشانهای از احساسات سرکوبشده نسبت به خود و اطرافیان
است (خیلی از خودم متنفر بودم) .ناتوانی در تغییر شرایط و بازخوردهای دریافتشده از دیگران
ممکن است سبب ایجاد خشم و تنفر از خود فرد شود .بهنظر میرسد این خشم مداوم از خود
میتواند موجب احساس نفرت شود .همچنین آسیب به خود را میتوان شیوهای منفعالنه برای ابراز
خشم و به شکل ایجاد احساس گناه در اطرافیان فرد اقدامکننده به خودکشی دانست.
1. The Cubic Model of Suicide
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عامل نهم (مشکالت مالی و اشتغال) از مهمترین عوامل اقدام به خودکشی در جوامع
مختلف است (خادم رضاییان و همکاران .)1381 ،منابع مالی و اقتصادی میتواند بر سایر
جنبههای زندگی افراد تأثیر بگذارد .تأمیننشدن نیازهای ضروری روزمره ،دسترسینداشتن به
امکانات بهداشتی و پزشکی ،ناتوانی در تأمین مسکن و زندگی در محلههای پرآسیب ،مشکل
در ازدواج و تأمین نیازهای فرزندان از نمونه مسائل مرتبط با اشتغال و سطح درآمد هستند که
فشارهای روانی مستمری را به افراد وارد میکنند.
بهدلیل دشواری دسترسی به افراد ،جنسیت تفکیک و تحلیل نشد و یافتههای این پژوهش
مربوط به مردان و زنان ردههای سنی متنوع است .از دیگر محدودیتهای این پژوهش آن
است که اطالعات بهدستآمده ،اطالعات مربوط به خودگزارشی هستند و از دیگر منابع
اطالعاتی نظیر مقیاسهای رفتاری (مشاهده) یا گزارشهای مصاحبهگرای مستقل و استاندارد
استفاده نشده است .پیشنهاد میشود این پژوهش در نمونهای از مردان و زنان در ردههای سنی
کنترلشده اجرا شود و عوامل زیربنایی استخراجشده مقایسه شوند .همچنین با توجه به اینکه
آمار خودکشی در شهرستانهای دیگر نیز قابلتوجه است ،پیشنهاد میشود در شهرستانهای
دیگر نیز این موضوع بررسی شود.
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