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رستم منتی ،1محسن نیازی ،2محمدعلی توسنگ ،3عزیز کسانی

 )1گروه جامعه شناسی ،مرکز تحقیقات آسیب های روانی-اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )2گروه جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 )3گروه روان شناسی تربیتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ،اهواز ،ایران
 )4گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی دزفول ،دزفول ،ایران
تاریخ دریافت1397/10/2 :

تاریخ پذیرش1398/6/31 :

مقدمه :خودکشی به عنوان یک مشکل مهم بهداشتی و جزئی از مسائل اجتماعی و به عنوان مشکل عمده جهانی محسوب می شود .نقش عوامل
اجتماعی در بروز خودکشی و رفتارهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .در جوامعی که ارزش ها ،هنجارها و قوانین اجتماعی پایین باشد
معموالً بروز رفتارهای مرتبط با خودکشی و اقدام به خودکشی نیز بیشتر است .مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی عوامل اجتماعی همانند آنومی اجتماعی،
حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی با رفتار خودکشی در استان ایالم در سال  1397انجام شده است.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی(مقطعی) می باشد که جمعیت مورد بررسی کلیه ساکنان باالی  15سال شهرستان های
استان ایالم در سال 1397بوده است .حجم نمونه در مطالعه حاضر  515نفر می باشد که نمونه ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای وارد
مطالعه شدند .ابزار اندازه گیری رفتار خودکشی پرسش نامه استاندارد رفتار خودکشی  SBQ-Rمی باشد .در تجـــزیه تحلــــیل داده ها از آزمون های
 ، T-testتحلیل واریانس یک طرفه ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  16استفاده
شده است.
یافته های پژوهش :میانگین سنی افراد وارد شده به مطالعه  34/17±3/26سال بودند که  271مرد( 52/9در صد) و  241زن( 47/1در صد)
بودند .بر طبق نتایج 16/2 ،درصد افراد ریسک رفتار خودکشی را داشتند( 82نفر) .هم چنین میانگین نمره رفتار خودکشی  5/41±3/01به دست آمد .بر
اســـاس نتایج مدل رگرســـیون متغیرهای ســـن( ،)P=0.03جنس( ،)P=0.02وضـــعیت تاهل( ،)P=0.02وضـــعیت اشـــتغال( ،)P=0.01محل
سکونت( ،)P=0.02آنومی اجتماعی( ،)P=0.04ان سجام اجتماعی( ،)P=0.03حمایت اجتماعی( ،)P=0.02م شارکت اجتماعی( ،)P=0.01اعتماد
اجتماعی بین فردی( )P=0.02و امنیت اقتصادی( )P=0.01تبیین کننده رفتار خودکشی بودند.
بحث و نتیجه گیری :مطابق نتایج پژوهش ،وضــعیت فاکتورهای اجتماعی-اقتصــادی در نمونه های مورد بررســی در مطالعه منجر به کاهش
سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی شده ا ست که این امر باعث افزایش رفتارهای خودک شی شده ا ست .بنا بر این هر گونه برنامه ریزی و حرکتی در
جهت کاهش شکاف های اقت صادی-اجتماعی و هم چنین تامین امنیت اقت صادی در جامعه مورد برر سی می تواند باعث بهبود سایر تعیین کننده های
مرتبط با رفتار خودکشی شود.

واژه های کلیدی :رفتار خودکشی ،خودکشی ،آنومی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
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مقدمه
خودکشــی به عنوان یک مشــکل مهم بهداشــتی
جزئی از م سائل اجتماعی و به عنوان یک م شکل عمده
جهانی مح سوب می شود( .)1در ساده ترین تعریفی که
از خودکشی بیان شده است خودکشی به عنوان رفتاری
آگاهانه در آزار خود در نظر گرفته می شـود که منجر به
مرگ فرد می شــود( .)2ســازمان جهانی بهداشــت برای
ســال  2020پیش بینی کرده اســت  1/530/000نفر در
جهان خود ک شی خواهند کرد .بر ا ساس برآوردهای به
عمل آورده شـــده در ســـطی جهانی به ازای هر مورد
خودکشـــی 10 ،تا  20مورد اقدام به خودکشـــی نیز ر
خواهد داد( .)2بر ا ساس گزارش آمار وزرات بهدا شت در
سال  1383باالترین و پایین ترین میزا ن خودک شی در
ا ستان های ایالم و سی ستان و بلوچ ستان به ترتیب با
میزان  28/6و  0/8در صــدهزار نفر می باشــد( .)3هم
چنین بر ا ساس مطالعه انجام شده در سال  2017بروز
ا ستاندارد شده خودک شی در ا ستان ایالم  20/8در صد
هزار نفر می باشد که میزان بسیار باالیی محس ـ ـ ـوب
می شود(.)4
نخستین مرحله در شـــــــ ـکل گیـــــــ ـری رفتار
خودکشـــی گرا یا نه در یک فرد ،پد ید آ مدن اف کار
خودکشــی در فرد می باشــد .این افکار ممکن اســت در
یک موقعیت بحرانی و با یک رفتار آنی به فعل در آمده
و فرد اقدام به خودکشی انجام دهد( .)1،5رفتار خودکشی
به سه د سته ا صلی افکار ،اقدام و خودک شی انجام یافته
تق سیم بندی می شود .در افکار خودک شی ،شخص در
ذهنش اندی شه خودک شی می پروراند ولی ممکن ا ست
هیچ گاه عملی نشــود .اقدام به خودکشــی عمل عمدی
می باشــد که بیشــتر در ســنین جوانی اتفا می افتد و
گاهی به میزان  20برابر خودکشــی برآورد شــده اســت.
خودزنی در د سته اقدام به خودک شی قرار دارد که اغلب
جنبه نمای شی دا شته و منظور شخص از انجام آن جلب
توجه دیگران اســـت .در خودکشـــی انجام یافته ،فرد
عامدانه به اقدامی دســت زده که ممکن اســت منجر به
مرگ وی گردد(.)5،6
عوامل مرتبط با اجتماع از عوامل اصـــلی در بروز
خودک شی و رفتارهای مرتبط با آن می با شد در مبحث
علل و عوامل بروز خودکشی و رفتار خودکشی ،می توان

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 16:20 IRDT on Monday July 6th 2020

خودک شی را نوعی بی هنجاری اجتماعی دان ست که در
اثر ناهماهنگی ســاختاری و ســازمانی فرد با جامعه ر
می دهد .در جامعه ای که ارزش ها ،هنجارها و قوانین
با هم هماهنگ و یک دســت نباشــد معموالً رفتارهای
خودکشی و اقدام به خودکشی بیشتر است(.)2،7،8
از نظر دورکیم یکی از مفاهیم ا صلی در خودک شی
ناهن جاری یا آنومی های اجت ماعی می باشـــد .ع لت
افزایش خودکشــی و رفتارهای مرتبط با آن در آنومی و
دوران گذار اجتماعی از عصــر مکانیکی به جهانی شــد
نمی باشــد .آنومی یا بی هنجاری ،وضــعیتی اســت که
هنجارهای ســنتی بی آن که توســط هنجارهای جدید
جایگزین گردند ،ت ضعیف می شوند .در این و ضعیت ،با
از دســـت دادن حس جهت یابی و نگرانی در جامعه،
تمایل به بی هنجاری نیز افزایش می یابد که به عنوان
یکی از عوامل مهم در خودکشی مطرح می باشد(.)9
خودکشی در سطی اجتماع ،نشانگر نوعی اختالل و
ناهنجاری اجتماعی اســت که عوامل اصــلی آن شــامل
فقدان انسجام اجتماعی ،از بین رفتن پیوندهای اجتماعی
و نشـــان از بین رفتن ،خطوا راهنما و کاهش نظارت
اجتماعی اســت .خودکشــی ،حاصــل بحران در تعامل
اجت ماعی و از بین رفتن راهن مای اخالقی و کاهش
اح ساس تعلق اجتماعی و پیوندهای عاطفی و فر سایش
سرمایه اجتماعی است .از نگاه دورکیم ،اخال برخاسته
از گروه و جمع از طریق روابط اجتماعی ،صـــمیمت و
اح ساس م شترک تکلیف و تعهد ایجاد می شود ،هر جا
گروهی ت شکیل می شود ،نوعی ان ضباا اخالقی هم به
وجود می آ ید که می توا ند با عث کاهش خودکشـــی
شود(.)9-11
افزایش بی اعتمادی اجتماعی در جامعه به رشـــد
فعالیت های فردگرایانه و کاهش فعالیت های جمعی
می ان جا مد و در نتی جه به ت هد یدی برای انسـ ـ جام
اجتماعی تبدیل می شود .اعتماد اجتماعی سرمایه اصلی
هر جامعه و نادیده گرفتن آن به منزله فاصــله گرفتن از
جامعه ســالم و در نتیجه ،افزایش بی اعتمادی در جامعه
ا ست .کاهش اعتماد اجتماعی ،ت ضعیف پیوندهای مدنی
و فرسایـــش عـــاطفه جمـــعی ،منجر به فردگرایی و
افزایش مس ـــئله خودک ــشی و رفت ـــار خودک ـــشی
می گردد(.)9،12
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سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم
در خودکشــی به طور خاصــی از طریق پیوندهای اولیه
مثل خویشـاوندی بروز نموده و مانع اقدام به خودکشـی
می شود .ری شه های موثرترین اشکال سرمایه اجتماعی
به روابط ایجاد شده در دوران مختل ـــف زن ـــدگی بر
می گردد .وقتی که خانواده ها شـــب که های فعلی
خویشــاوندی ،دوســتی و ســایر تماس های خود را کنار
می گذارند ،ارزش ســرمایه اجتماعی شــان کاهش پیدا
نموده و در این ز مان احت مال اقدام به خودکشـــی نیز
افزایش می یابد(.)12،13
طبق آمارهای ر سمی ک شور ،ا ستان ایالم باالترین
نر خودک شی را به خود اخت صاص داده ا ست( .)3،4باال
بودن میانگین خودک شی در این ا ستان ،ن شان از وجود
مســئله اجتماعی اســت که نیاز به واکاوی و بررسـی در
م ساله خودک شی دارد .بنا بر این مطالعه حا ضر با هدف
بررسی و شناسایی برخی عوامل مرتبط اجتماعی همانند
آنومی اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشـــارکت اجتماعی،
اعتماد اجتماعی بین فردی به عنوان مولفه های سرمایه
اجتماعی با رفتار خودکشی(اقدام به خودکشی) در استان
ایالم انجام شده است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضـــر از نوع توصیفی تحلیلی(مقطعی)
می باشد که جمعیت مورد بررسی کلیه ساکنان باالی 15
سال شـــهرستان هـــای استان ایالم در سال 1397
می باشند .حجم نمونه در مطالعه حاضر  515نفر برآورد
شده است .بر اساس روش نمونه گیری تصادفی چند
مرحله ای نمونه های مورد پژوهش وارد مطالعه شدند.
در مرحله اول بر اساس نقشه استان ،شهرستان ها به دو
طبــــقه شــمالی و جنوبی تقسیم شدند(نمونه گیری
طبقه ای) .سپس به روش نمونه گیری خوشه ای به
صورت تصادفی سه شهرستان از شمال استان ایالم
شامل شهرهای ایالم ،ایوان و ملکـــشاهی و از
شهرستان های جنوبی استان ایالم شهرهای دره شهر و
آبدانان انتخاب شـــدند .در مــرحله بعد نمونه گیری
طبقه ای انجام گرفت که در هر شهرستان مناطق شهری
و روستایی مشخص گردیدند و در داخل هر طبقه شهری
و روستایی افراد به صورت روش نمونه گیری تصادفی
وارد مطالعه شدند.
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ابزار اندازه گیری رفتار خودکشی در مطالعه حاضر
پرسش نامه استاندارد رفـــــتارهای خودکشی(اقدام
خودکشـــی)  SBQ-Rاســـــتــــفاده گــــردید.
پرســـش نامه  SBQ-Rشامل چهار زیر گروه غیر
خودکشی ،افکار خطرناک خودکشی ،کسانی که نقشه
برای خودکشی دارند و زیر گروه تالش برای خودکشی
می باشد که دامنه نمرات آن بین  3-18می باشد .روایی
و پایایی این پرسش نامه در مطالعات قبلی در جمعیت
ایرانی به اثبات رسیده است که با نقطه برش نمره 7
داری  93درصد حساسیت و  95درصد ویژگی دارد .هم
چنین آلفای کرونبا این پرسش نامه در مطالعات قبلی
 80درصد به دست آمده است(.)14،15
سایر متغیرهای مورد بررسی ،شامل متغیرهای سن،
تحصیالت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت مادر ،جنسیت،
منطقه محل سکونت ،وضعیت تاهل و نوع شغل بودند.
هم چنین متغیرهای اجتماعی آنومی اجتماعی ،انسجام
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی و امنیت اقتصادی از طریق پرسش نامه های
استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند .در مبحث اخالقی
پژوهش همه نمونه ها با رضایت آگاهانه وارد مطالعه
شدند و به آن ها اطمینان داده شد که اطالعات آن ها
نزد گروه تحقیق به صورت محرمانه باقی خواهد ماند .در
پژوهش حاضر در تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های
 ،T-testتحلیل واریانس یک طرفه ،ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره با استفاده
از نرم افزار  SPSSنسخه  16استفاده گردید.
یافته های پژوهش
از کل نمونه های وارد شده به مطالعه حا ضر 271
( 52/9درصد) مرد و  47/1( 241درصد) زن بودند( 3نفر
بدون پاســ .).میانگین ســنی افراد وارد شــده به مطالعه
 34/17±3/26سال بود که بیشترین تعداد افراد در گروه
سنی  15-25سال بودند( 37/6درصد) .از لحاظ وضعیت
تاهل و وضعیت اشتغال به ترتیب  49/9درصد( 255نفر)
افراد مجرد و  28/1درصد( 141نفر) شغل آزاد داشتند .از
لحاظ تحصــیالت  51/7درصــد( 264نفر) دانشــگاهی و
 2/3درصد( 12نفر) بی سواد بودند .بر اساس شهرستان
محل سکونت  52در صد در شهر ستان ایالم( 286نفر)،
 15/3در صد شهر ستان دهلران( 79نفر) 13/8 ،نفر در
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دره شهر( 71نفر) 13/2 ،در صد در ایوان( 68نفر) و 5/6
درصد در شهرستان ملکشاهی( 29نفر) سکونت داشتند.
و ضعیت کلی رفتار خودک شی در افراد مورد برر سی
که از تجمیع چهار بعد مربوا به رفتار خودکشـــی به
دست آمده است بر طبق نقطه برش نمره  ،7افراد به دو
دسته دارای ریسک در رفتار خودکشی(نمره باالتر از )7
و افراد بدون ریســک رفتار خودکشــی(نمره کمتر از )7
دسته بندی می شوند که بر طبق نتایج  16/2درصــــد

جنس

تحصیالت

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال

محل سکونت

25-35
35-45

(139)27/2
(91)17/8

(6/31)3/52
(4/60)2/34

45-55
باالتر از 55
مرد
زن
بی سواد
ابتدایی و راهنمایی
دبیرستان و دیپلم
دانشگاهی

(48)9/4
(41)8
(271)52/9
(241)47/1
(12)2/3
(63)12/3
(172)33/7
(264)51/7

(5/27)3/48
(5/64)3/67
(5/87)3/59
(4/90)2/76
(7/01)4/13
(4/84)2/93
(5/55)3/20
(5/36)2/30

متاهل
مجرد
مطلقه و بیوه
بیکار
آزاد
کارمند
محصل
خانه دار
سایر
شهری
روستایی

(249)48/7
(255)49/9
(7)1/4
(104)20/7
(141)28/1
(74)14/7
(89)17/7
(72)14/3
(22)4/5
(326)67/1
(160)32/9

(5/20)3/36
(6/67)3/15
(5/57)3/24
(6/35)3/68
(5/20)3/31
(4/73)2/78
(5/70)3/48
(5/06)2/57
(5/50)2/36
(5/51)3/31
(5/36)3/19

در آزمون آماری دو متغیره بر طبق جدول شماره 2
رابطه ســن( ،)P=0.02جنســیت( ،)P=0.01وضــعیت
ت ـاهــل( ،)P=0.02وضـــعیــت اشـــتغــال(،)P=0.04
تحصـ ـیالت( )P=0.03و محل ســـکونت( )P=0.04با
رفتار خودکشی از لحاظ آماری معنی دار شدند ،اما رابطه
آماری معنی داری بین سطی تحصیالت پدر(،)P=0.43
ســـ طی تحصـــ یالت مــادر( )p=0.29و مــال کیــت

0/01

0/03

0/02

0/4

0/04

م سکونی( )P=0.33با رفتار خودک شی به د ست نیامده
است.
در جدول شـــماره  2همبســـتگی بین متغیرهای
اجتماعی شـــامل آنومی اجتماعی ،انســـجام اجتماعی،
حمایت اجتماعی ،مشـــارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی
بین فردی و امنیت اقت صادی با متغیر رفتار خودک شی و
ابعاد چهارگانه آن نشان شده است.
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جدول شماره  .1وضعیت رفتار خودکشی بر حسب متغیرهای دموگرافیک در ساکنان استان ایالم
P
میانگین(انحراف معیار) رفتار خودکشی
تعداد(درصد)
دسته بندی
متغیر
(5/33)3/24
(192)37/6
15-25
سن

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.89

افراد ری سک رفتار خودک شی را دا شتند( 82نفر) و بقیه
افراد  78/75درصـــد بدون ریســـک در زمی نه رف تار
خودکشی بودند .هم چنین میانگین نمره رفتار خودکشی
 5/3±41/01به دســـت آمده اســـت(دامنه  .)3-18در
جدول شــماره  1وضــعیت رفتار خودکشــی برحســب
متغیره ـ ـ ـای م ـ ـ ـورد بررسی در آزمون دو متغیره و
ارتباا آماری آن ها با رفتـــــــ ـار خودکشی آورده شده
است.
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آنومی اجتماعی

ضریب همبستگی
P
ضریب همبستگی
P
ضریب همبستگی
P
ضریب همبستگی
P
ضریب همبستگی
P
ضریب همبستگی
P

همبستگی اجتماعی
حمایت اجتماعی
مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی بین فردی
احساس امنیت اقتصادی

در مدل ســازی رگرســیونی خطی رفتار خودکشــی
متغیرهای مســـتقل معنی دار در تحلیل دو متغیره وارد
مدل رگرســیونی خطی شــدند .جدول شــماره  3نتایج
آزمون رگر سیونی خطی را بر ا ساس متغیرهای م ستقل
نشـــان می دهد .هم چنین مقدار ضـــریب تعیین مدل
 R2=0.55به دســت آمد که نشــان می دهد متغیرهای
وارد شــده به این مدل حدود  55درصــد واریانس متغیر
وابسته رفتار خودکشی را تبیین می کنند.

بر طبق نتایج جدول شـــماره  ،2متغیرهای آنومی
اجتم ـ ـ ـ ـاعی( ،)r=0.40, P=0.01انسجام اجتماعی
( ،)r=-0.34, P=0.01ح ما یت اجت ماعی( r=-0.26,
 ،)P=0.01مشـــارکت اجتماعی(،)r=-0.30, P=0.01
اعتمــاد اجتمــاعی بین فردی( )r=-0.33, P=0.01و
احســــاس امنیــت اقتصــــادی()r=-0.29, P=0.01
همبســـتگی معنی دار آ ماری با متغیر وابسـ ـ ته رف تار
خودکشی داشتند.
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مولفه

شاخص آماری

رفتار
خودکشی
0/40
0/01
-0/34
0/01
-0/26
0/01
-0/30
0/01
-0/33
0/01
-0/39
0/01

تالش برای
خودکشی
0/26
0/01
-0/29
0/01
-0/13
0/01
-0/17
0/01
-0/15
0/01
-/11
0/03

تعاقب افکار خودکشی
در  12ماه گذشته
0/21
0/01
-0/35
0/01
-0/16
0/01
-0/20
0/01
-0/27
0/01
-0/32
0/01

خطر تالش برای
خودکشی
0/16
0/01
-0/12
0/01
-0/11
0/02
-0/13
0/01
-0/12
0/01
-0/28
0/01

احتمال رفتار خودکشی در
آینده
0/17
0/01
-0/22
0/01
-0/15
0/01
-0/18
0/01
-0/20
0/01
-0/27
0/01

] [ DOI: 10.29252/sjimu.28.1.89

جدول شماره  .2همبستگی متغیرهای اجتماعی مورد بررسی با رفتار خودکشی و ابعاد چهارگانه آن در ساکنان استان ایالم
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بر اساس نتایج مدل رگرسیون متغیرهای سن(B=-

 ،)0.14, P=0.03جنس( ،)B=0.86, P=0.02و ضعیت
تـــــــــــــا هل( ،)B=-0.21, P=0.02وضـــع یت
اشـــتغال( ،)B=1.95, P=0.01محل ســـکونت(B=-
 ،)0.39, P=0.02آنومی اجتماعی(،)B=0.09, P=0.04
انسـ ـ جام اجت ماعی( ،)B=-0.16, P=0.03ح مایـت
اجــتــمــاعــی( ،)B=-0.12, P=0.02مشــــارکــت
اجت ماعی( ،)B=-0.25, P=0.01اعت ماد اجت ماعی بین
فــــــردی( ،)B=-0.19, P=0.02و امنیــــــــــ ـت
اقتصـــادی( ،)B=-0.47, P=0.01تبیین کن نده متغیر
وابســته رفتار خودکشــی بودند و ارتباا این متغیرها با
رفتار خودکشی از لحاظ آماری معنی دار شدند.
بحث و نتیجه گیری
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این مطالعه با هدف تبیین برخی از عوامل اجتماعی
مرتبط با رفتار خودکشــی در ســاکنان باالی  15ســال
اســتان ایالم انجام شــد .بر اســاس نتایج 16/2 ،درصــد
افراد ریســـک رفتار خودکشـــی را داشـــتند .هم چنین
میانگین نمره رفتار خودکشــی  5/41±3/01به دســت
آمده ا ست که ن شان دهنده این واقعیت ا ست که میزان
رفتار خودکشی در نمونه های مورد بررسی باال می باشد
که این نتایج با مطالعات قبلی انجام شـــده مطابقت
دارد(.)4،16
بر اساس نتایج دیگر مطالعه حاضر ،متغیرهای سن،
جنس ،و ضعیت تاهل ،و ضعیت ا شتغال ،محل سکونت
رابطه معنی داری با رفتار خودکشـــی داشـــتند .معموالً
خودک شی در سنین جوانی و میان سالی ن سبت به سنین
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جدول شماره  .3رگرسیون خطی متغیرهای مستقل با رفتار خودکشی در ساکنان استان ایالم در سال 1397
دسته بندی
متغیر
آماره t
ضریب  Bانحراف استاندارد()SE
P
0/01
3/01
2/51
7/56
ضریب ثابت مدل
0/03
3/21
0/01
-0/14
سن
زن
جنس
0/02
2/27
0/37
0/86
مرد
متاهل
0/02
2/05
0/18
0/21
مجرد
وضعیت تاهل
0/39
-0/85
1/85
-1/58
مطلقه
کارمند
0/01
4/45
0/25
1/95
بیکار
0/66
0/43
0/54
0/24
آزاد
0/25
1/15
0/60
0/69
محصل
شغل
0/53
0/63
0/71
0/45
خانه دار
0/74
0/33
0/95
0/32
سایر
دانشگاهی
0/88
0/15
0/38
0/06
دبیرستان و دیپلم
تحصیالت
0/91
-0/11
0/67
-0/08
ابتدایی و راهنمایی
0/85
0/19
1/37
0/25
بیسواد
شهری
0/02
محل سکونت
-0/98
0/40
-0/39
روستایی
0/28
-1/07
0/10
-0/12
تعداد اعضای خانواده
ایالم
0/70
0/38
0/45
0/17
ایوان
شهرستان محل
0/21
-1/26
0/60
-0/76
دره شهر
سکونت
0/23
1/20
0/84
1/01
ملکشاهی
0/94
0/07
0/70
0/05
دهلران
0/04
0/13
0/02
0/09
آنومی اجتماعی
0/03
-3/39
0/08
-0/16
انسجام اجتماعی
0/02
-3/19
/09
-0/12
حمایت اجتماعی
0/01
-3/64
0/04
-0/25
مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی بین
0/02
-3/51
0/04
-0/19
فردی
0/01
-2/25
0/05
-0/47
امنیت اقتصادی
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باالتر بیشتر می باشد که به خاطر عامل روانی ،اجتماعی
و اقتصـــادی می باشـــد که در این دوره زمانی معموالً
بیشتر است .نتایج مطالعه حاضر با مطالعات ویسانی()16
و لی( )17م طاب قت دارد .نقش بر نا مه ریزی و اجرای
مداخالت روانی ،تربیتی و اقتصـــادی را در این دوره
زمانی را ضروری می سازد( .)17در مطالعه حا ضر زنان
نســبت به مردان رفتار خودکشــی باالتری دارند که این
رابطه در مطال ــعات دیگ ـــر به شک ــل معک ـــوس
می باشـــد( )9-12،14ا ما این نتی جه م طابق م طال عه
ویســانی( )16و چریفی در تونس می باشــد که نســبت
جنســی خودکشــی  0/56گزارش شــده اســت( .)17این
ت فاوت در ن تایج م طال عات به خاطر ت فاوت فرهنگی و
قومیتی در جوامع مختلف می باشـــد( .)15در م طال عه
حاضر بیشترین خطر رفتارهای خودکشی بر حسب شغل
در بیکاران می باشد که به خاطر نقش عوامل اقت صادی
و هم چنین عوامل روانی افراد بیکار می باشـــد که با
نتایج مطالعات دیگر نیز مطابقت دارد(.)16،18
هم چنین بر اســــاس ن تایج م طال عه متغیر های
اجتماعی شـــامل آنومی اجتماعی ،انســـجام اجتماعی،
حمایت اجتماعی ،مشـــارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی
بین فردی و امنیت اقت صادی تبیین کننده متغیر واب سته
رفتار خودکشی بودند.
یکی از متغیرهایی که معموالً در قالب آن خودکشی
ر می دهد ،اح ساس آنومی ا ست این متغیر برگرفته از
تئوری های دورکیم و نظریه مدل بلوک های مرتب لی
و ات سلندر ا ست .یافته های این تحقیق در ارتباا با این
متغیر نشــان می دهند که احســاس آنومی اجتماعی با
رفتار خودک شی رابطه م ستقیم معنی داری دارد .به این
معنا که با افزایش میزان احساس آنومی احتمال اقدام به
خودکشـــی افزایش می یابد( .)19،20نتایج حاصـــل از
تحلیل رگرســیون در مطالعه حاضــر نشــان می دهد که
متغیر احســـاس آنومی با ب تای  0/09بر روی رف تار
خودکشی تاثیر می گذارد .این یافته با گزاره های نظری
آنومی اجتماعی و نظریه بلوک های مرتب لی و اتسلندر
همسو است .هم چنین یافته های مرتبط با این متغیر با
یافته های مطالعات دیگر مطابقت دارد(.)19-21
یکی دیگر از متغیر های مهم و تاثیر گذار ب نا بر
اســـتدالل های نظری این تحقیق ،ســـرمایه اجتماعی
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اســـت .در تبیین ارتباا مولفه های ســـرمایه اجتماعی
همانند انســجام اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،مشــارکت
اجت ماعی و اعت ماد اجت ماعی سـ ـ بب افزایش ســـطی
همکاری اعضــاء در گروه های اجتماعی شــده و از این
طریق منجر به افزایش سطی ارتباطات ،نظارت و کنترل
در ســطی نهادهای عمومی می گردد ،در نتیجه فاصــله
اجتماعی کاهش یافته و روابط افقی زیاد گشـــته ودر
نهایت از نابرابری توزیع فرصـــت ها می کاهد(.)22،23
انسجام اجتماعی ،وحدت جامعه را زیـــــــــاد می کند،
تعامل ها و شبکه های اجتماعی قوی تر باعث به وجود
آمدن زندگی جمعی و تعامل و گســـترش شـــبکه های
اجتماعی و در ن ــهایت منجر به آگ ــاهی اجت ـــماعی
می گردد .در جامعه ای که اجتماعات آن با هم همبسته
و دارای انســـجام باشـــند ،کنش فردی تحت نظارت و
کنترل قرار می گیرد .در این صـــورت جمع گرایی و
انســجام بیشــتر مانع از رفتارهای مرتبط با خودکشــی و
ا یده خودکشـــی می گردد .چ نان چه ،کنســ ـت و
هم کاران( )2013در تحقیقی ت حت عنوان«ســـر ما یه
اجتماعی و مرگ و میر در هلند» و مشکالت رفتاری به
بررسـ ـی رابطه بین این دو متغیر پرداخته اند .اکاموتو و
همکاران( )2001در مقاله خود ،ســـرمایه اجتماعی را به
عنوان یک مت ـ ـغیر پن ـ ـ ـهان با استفاده از جمع آوری
داده هــای پیمــایش بر روی اعتمــاد اجتمــاعی مورد
ســـنجش قرار داده و رابطه آن را با میزان خودکشـــی
آزمون کرده اند که با نتایج مطالعه حاضـــر مطابقت
دارد(.)22-24
انســجام اجتماعی از جمله متغیرهای اســت که در
حوزه های مختلف مسائل اجتمـــاعی مورد تــــــوجه
جامعه شناسان قرار گرفته است ،این ایده که خودکشی
و انســجام اجتماعی با هم مرتبط هســتند ،حداقل یک
قرن قدمت دارد .در اواخر قرن  ،19دورکیم نشـــان داد
که نر خودکشی در جمعیت هایی که انسجام اجتماعی
کمتری دارند ،بیشتر است .شواهد تجربی بیشتری برای
بین ســطوح ســالمت روانی و خودکشــی و ارتباا های
اجتماعی از اواخر دهه  1970به وجود آمده که نشـــان
می دهد اف ـ ـ ـرادی که دارای شب ـ ـکه های اجتماعی
قوی تری ه ستند ،دارای نر خودک شی کمتر و مرگ و
میر ن صف یا یک سوم ک سانی ه ستند که دارای پیوند
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اجتماعی ضعیفی هستندکه نتایج این مطالعات در تطابق
با مطالعه حاضر می باشد(.)9،25،26
یافته های این تحقیق نشـــان می دهند که متغیر
امنیت اقت صادی ن سبت به سایر متغیرهای تحقیق مورد
بررســی قدرت تبیین کنندگی بیشــتری در تبیین رفتار
خودکشــی دارد .فرضــیه امنیت اقتصــادی بر گرفته از
تئوری احســاس محرومیت نســبی ،نظریه آنومی لی و
مرتون است( .)17،27یافته های تحقیق نشان می دهند
که احســـاس امنیت اقتصـــادی در  38/72درصـــد از
پاسخگویان در سطی پایین و در  43/77درصد در سطی
متو سط بوده ا ست؛ به عبارت دیگر امنیت اقت صادی در
جامعه مورد مطالعه از و ضعیت نامطلوب برخوردار ا ست.
متغیر امنیت اقت صادیهمب ستگی معنی دار آماری با متغیر
وابســـته رفتار خودکشـــی داشـــته اســـت( r=-0.39,
 .)P=0.01این یافته با نتایج پژوهش انجام شده بر تاثیر
مشــکالت اقتصــادی بر فرآیند خودکشــی همســو بوده
است( .)27،28البته تاثیر امنیت اقتصادی پایین را باید با
ع نا یت بر تاثیر این متغیر بر ســــایر متغیر ها تبیین
نمود( .)28به نظر می ر سد آثار غیرم ستقیم متغیر امنیت
اقتصــادی ،ارزش تبیین جامعه شــناختی بیشــتری دارا
باشـــند؛ بنا بر این بلوک اقتصـــادی نظریه آنومی لی و
مرتون قادر به تبیین بخشـــی از واقع یت خودکشـــی
است(.)19،27
مطــابق نتــایج پژوهش وضـــعیــت فــاکتورهــای
اجتماعی-اقتصـــادی در نمونه های مورد بررســـی در
مطالعه منجر به کاهش ســـرمایه اجتماعی و حمایت
اجتماعی شــده اســت ،در این شــرایط نظام خانواده و
انسجام اجتماعی تضعیف و میزان احســـــاس ناکامی

اجتماعی شــدت می گیرد .مولفه نا امنی اقتصــادی به
عنوان یکی از تعیین کننده های ســــــاختاری بر سایر
مولفه های اجتماعی و فرهنگی افراد تاثیرگذار ا ست .در
شــرایط نا امنی اقتصــادی ،احســاس محرومیت نســبی
بیشتر شده و ترکیب احساس محرومیت نسبی و نا امنی
اقتصـــادی منجر به ایجاد احســـاس آنومی اجتماعی و
زمینه فرســایش ســرمایه اجتماعی(اعتماد-انســجام) را
فراهم می کند .در این وضعیت بر اساس تئوری دورکیم
با تضــعیف انســجام اجتماعی و حمایت های اجتماعی
ناشــی از آن ،زمینه آســیب پذیری افراد در زمینه های
رفتارهای خودک شی فراهم می شود .در این شرایط که
ترکیبی از نا امنی اقت صادی ،اح ساس محرومیت ن سبی،
ناکامی اجتماعی و کاهش ســـرمایه اجتماعی(اعتماد و
انســجام) ر می دهد؛ باعث از هم گس ـیختگی خانواده
حاصـــل از آن موجب افزایش خطرپذیری افراد در برابر
آ سیبهای اجتماعی ازجمله خودک شی می شود .بنا بر
این هر گو نه بر نا مه ریزی و حرکتی در ج هت کاهش
شـــکاف های اقتصـــادی-اجتماعی و هم چنین تامین
امنیت اقت صادی در جامعه مورد برر سی می تواند باعث
بهبود سایر تعیین کننده های مرتبط با رفتار خودک شی
شود.
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Abstract
Introduction: Suicide as a major health
problem is considred as a social problem
worldwide. The role of social factors in
suicide is more important than that of other
factors. Suicidal behaviors and suicide
attempts are usually higher in the societies
where values, norms, and social laws are
poorly intergrated. This study aimed to
investigate the association between some
social factors (i.e., social anomie, social
support, social participation, and social
trust) and suicidal behaviors in Ilam, Iran,
during 2018.

cases were male. Moreover, 16.2% of the
subjects showed the risk of suicidal behavior
(n=82).The mean score of the suicidal
behavior was obtained at 5.41±3.01. Based
on the regression model, variables, such as
age (P=0.03), gender (P=0.02), marital
status (P=0.02), occupational status
(P=0.01), place of residence (P=0.02), social
anomie (P=0.04), social cohesion (P=0.03),
social support (P=0.02), social participation
(P=0.01), interpersonal social trust (P=0.02),
and economic security (P=0.01) explained
suicidal behaviors.

Materials & Methods:The population of this
cross-sectional study included all residents
over 15 years of age in Ilam province, Iran.
The sample size was obtained at 515 cases
who were selected based on a multi-stage
random sampling method. The data were
collcetd using the Suicide Behavior
Questionnaire-Revised to measure the
suicidal behaviors. Moreover, the data were
analyzed in SPSS software (version 16)
through t-test, one-way analysis of variance,
Pearson correlation, and multivariate linear
regression analysis.

Discussion & Conclusions: According to the
results, socioeconomic status led to a
decrease in social capital and social support
which resulted in an increase in suicidal
behaviors. Therefore, any management
planning and action to reduce economic and
social gaps as well as providing economic
security in the community can improve other
determinants of suicidal behaviors.
Keywords:
Social
participation, Social
behavior, Suicide

anomie,
Social
support, Suicidal

Findings: The mean age of the particpinats
was 34.17±3.26 years, of which 271 (52.9%)
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