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 چکیده 

های های اساسی بر روی نیروهای مسلح و نظامی، شاهد افزایش استرسناشی از پست سخت و فشار باالیامروزه با توجه به شرایط 
های نظامی مورد توجه است. های روانی از جمله پدیدۀ خودکشی و خودزنی بین سربازان وظیفه در ارگانشغلی و در نتیجه آسیب

اجتماعی احتمالی اقدام به خودکشی بین کارکنان های روانیکنندهنیبیو مقایسۀ پیش تأثیرگذارشناسایی عوامل هدف این پژوهش 
 کلیهصورت نمونۀ در دسترس از میان بود که به 30کنندگان تعداد بود. شرکتای مقایسه-پژوهش حاضر از نوع علّی وظیفه بود.

 ند، انتخاب شدند.بود بستری شده 1395تا  1394های سال در بین 577که به علت اقدام به خودکشی در بیمارستان  سربازانی
های پژوهش حاضر یافته. ساخته بودندی محقق( و مقیاس ساختاریافتهSCL-90پرسشنامۀ عالئم روانی )ابزارهای پژوهش شامل 

روانی های احتمال بیشتری دارای سابقه اعتیاد، مشکالت خانوادگی و بیماریزنند بهنشان دادند سربازانی که دست به خودکشی می
 هستند.

 اجتماعی؛ خودکشیهای روانیکنندهبینیپیشها: کلیدواژه

 

 

 مقدمه

-پایان می جهان از طریق خودکشی به زندگی خود هزار نفر در 500های رسمی سازمان بهداشت جهانی هر ساله حدود بر اساس گزارش

اجتماعی، فرهنگی و  سال است. تبعات و پیامدهای منفی این امر در بعدمیلیون نفر در  2/1واقعی خودکشی  دهند و این در حالی است که برآورد
گردد. به همین جهت شناخت هر چه بیشتر عوامل مع محسوب میواتعالی ج همچنین اقتصادی یکی از موانع مهم بر سر راه توسعه و پیشرفت و

روی عمد  خودکشی مرگی است که آگاهانه و از. (1394ادری، )به نقل از عظیمی و ن باشداین پدیده ضرورتی مهم و حیاتی می مؤثر بر وقوع
انجام گیرد ولی منجر  عمل اقدام به خودکشی کهشود. درصورتیخودکشی موفق نامیده می به اصطالح وگیرد برای نابودسازی خود صورت می

تقریباً  است که در مقابل هر خودکشی منجر به مرگ،ها بیانگر آن پژوهش. نامندخودکشی ناموفق می به مرگ نشود، آن را اقدام به خودکشی یا
عادی است،  برابر بیشتر از جمعیت 100ماه پس از خودزنی، حدود  12در محدوده  اقدام به خودکشی وجود دارد و عیار خودکشی 200 تا 100بین 

 . شده است بیشتر از مرگ ناشی از خودکشی اعالم برابر 10تا   ۸میزان اقدام به خودکشی بین  و همچنین
های حیاتی و امروزه با توجه به شرایط سخت و فشار باالیی که بر روی نیروهای مسلح و نظامی کشورهای مختلف وجود دارد و پست

های روانی در پرسنل های شغلی و در نتیجه آسیبهای روانی و استرسباشند، شاهد افزایش بیماریها میدار انجام آناساسی که این افراد عهده
های نظامی شیوع بیشتری یافته و به عنوان بر همین اساس، پدیده خودکشی و خودزنی بین سربازان وظیفه در ارگاننیروهای مسلح هستیم. 

یان در م در همین راستا در نظر گرفتن برخی آمارها در مورد مسئله خودزنی و خودکشیرود. های نظامی به شمار مییک معضل در محیط
 شناختیآسیبهایی قرار دارند ضرورت بررسی و تحلیل چنین آسیب های اجتماعی که در معرضکارکنان وظیفه، به عنوان یکی از مهمترین گروه

 تواند دراست این شناخت می سازد. بدیهیکارکنان وظیفه با هدف شناسایی عوامل تأثیر گذار بر این پدیده نمایان می این پدیده را در میان
 جود خودکشی میان سربازان در هروواقع شود. خودکشی یا خودزنی مؤثر و اساسی  پیشگیری، اصالح و درمان افراد مستعد برای ارتکاب یهزمین

 .شودمعضل جدی محسوب می نظام سالمت کشور و نیروهای مسلح، اجتماعی به دنبال دارد و برای -ای، آثار منفی روانیوسعت و اندازه

                                                           
 sqinasri@gmail.com نویسندۀ مسئول: پست الکترونیک  *
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تواند آشکارا اقدام پیشگیری است. دخالت صحیح میخودزنی و خودکشی موضوعی تخصصی، پیچیده، علمی و معموالً قابل پدیدهبررسی  
تواند کننده در بروز این پدیده میتر و بهتر عوامل تهدیدکننده و محافظت. در این راستا شناخت دقیقیا از بین ببرد ردهک تعدیل به خودکشی را

 آورد. ای الزم در این زمینه فراهم ی را جهت پیشگیری و اقدامات مقابلههای شایانکمک
توانند اجتماعی و روانی چه عامل یا عواملی می -گویی به این پرسش است که از بین عوامل فردیاز این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ

 وظیفه نیروهای مسلح داشته باشند؟تری در بروز پدیده خودکشی و خودزنی بین کارکنان نقش بیشتر و پررنگ

 

 روش

  کنندگانشرکت
نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین  30پس آزمون با گروه کنترل است. تعداد  -آزمونطرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش

و  15سیاهه اضطراب اجتماعی ) افرادی که نمره کننده به مرکز خدمات جامع سالمت اردبیل و با استفاده از مصاحبه بالینی و آزمون زنان مراجعه
نفر نیز در گروه  15نفر در گروه آزمایشی و  15باالتر دریافت کرده بودند( به صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس از بین افراد گروه نمونه 

 کنترل با استفاده از انتساب تصادفی واگذار شدند.

 ابزار
سوال و دارای سه خرده مقیاس؛ ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیکی است. روش  17شنامه شامل ( سیاهه اضطراب اجتماعی: این پرس1

نمره گذاری بدین صورت هست که افرادی که دارای آن ویژگی باشند نمره یک و در غیر این صورت نمره صفر دریافت می کنند. افرادی که 
در پژوهش حاضر اعتبار این ابزار با استفاده از روش باز آزمایی و روش آلفای کرونباخ  .و باالتر را کسب کنند دارای این اختالل هستند 15نمره 

 (.13۸9به دست آمد )لطفی،  ۸6/0و ۸3/0 به ترتیب
و برای ارزیابی میزان ترس از عالیم  199۸: این پرسشنامه توسط تیلور و کاکس در سال حساسیت اضطرابی تجدیدنظر شده پرسشنامه( 2

تا  0) ای لیکرتمقیاس پنج درجه آیتم می باشد که به صورت 16اضطراب طراحی شده است. پرسشنامه حساسیت اضطرابی دارای و پیامدهای 
، این عقیده را که احساسات اضطرابی به صورت ناخوشایند تجربه شده و توان منتهی شدن به پیامد آسیب زا را آیتمهر ( نمره گذاری می شود. 5

، باز آزمایی و دو نیمه کردن به ترتیب آلفای کرونباخی ایرانی براساس سه روش در نمونه اعتبار این پرسشنامه کند.دارد، منعکس می
 (.13۸6محمدی، گودرزی، میرجعفری، منش، مرادی)گزارش شده است  93/0، 97/0،95/0

آیتم  در  11ر این مقیاس پاسخ دهندگان به بر گرفته شده از مقیاس قضاوت موقعیتی است. د : این مقیاسمقیاس قضاوت اجتماعی( 3
 43/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  در یک فراتحلیلاعتبار این مقیاس  .دهنداز خیلی بی اثر تا خیلی موثر پاسخ می ایدرجه 5یک مقیاس 

 .(13۸9، لطفی)گزارش شده است  94/0تا

 شیوه اجرا
کنندگان، این اطمینان داده شد که تمامی مطالب ارائه شده در بعد از جلسه توجیهی و تکمیل فرم موافقت و رضایت آگاهانه به شرکت 

های داشتن اضطراب اجتماعی، عدم استفاده از درمان های انتخاب افراد شامل:جلسات درمانی و نتایج پرسشنامه محرمانه خواهد بود. مالک
-جلسه کاهش استرس مبتنی بر ذهن ۸یا دارودرمانی، و نداشتن اختالالت روانشناختی دیگر بود. سپس پیش آزمون ها گرفته شد و روانشناختی 

آزمون اجرا گردید. خالصه جلسات آگاهی بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. گروه کنترل در طول این مدت در لیست انتظار بودند. در نهایت پس
های بدنی، توجه به نحوه تنفس و آگاهی از آن و در آگاهی، توجه به اسکنبود؛ جلسات اول تا چهارم بر تعریف  مدل ذهن درمانی بدین صورت

 آگاهی و مراقبه، توجه به افکار و پذیرش آنها متمرکز بود.های ذهنجلسات پنجم تا هشتم بر  بر تمرین

 

 نتایج

 50ارائه شده است. شرکت کنندگان در گروه عادی  1متغیرهای پژوهش در جدول های توصیفی شود، شاخصهمانگونه که مالحظه می
 .نفر بودند 47نفر و در گروه بالینی 
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 1جدول 
 های روانی در دو گروه بالینی و عادیمیانگین و انحراف معیار نمرات شاخص

 انحراف معیار میانگین گروه شاخص

 شکایت جسمانی
 عادی
 بالینی

437/0 
491/0 

202/0 
324/0 

 وسواس
 عادی
 بالینی

4۸۸/0 
544/0 

311/0 
307/0 

 فردیحساسیت بین
 عادی
 بالینی

454/0 
607/0 

205/0 
249/0 

 افسردگی
 عادی
 بالینی

443/0 
۸96/0 

379/0 
319/0 

 اضطراب
 عادی
 بالینی

461/0 
519/0 

239/0 
216/0 

 پرخاشگری
 عادی
 بالینی

49۸/0 
5۸2/0 

240/0 
213/0 

 ترس مرضی
 عادی
 بالینی

306/0 
321/0 

26۸/0 
221/0 

 افکارپارانوید
 عادی
 بالینی

670/0 
75۸/0 

430/0 
360/0 

 پریشیروان
 عادی
 بالینی

223/0 
275/0 

250/0 
220/0 

نشان داد که گروه بالینی به طور  در دو گروه بالینی و عادی SCL-90های آزمون های نمرات زیرمقیاسمقایسه زوجی میانگین نتایج 
ها برای سایر های حساسیت بین فردی و افسردگی در مقایسه با گروه عادی میانگین باالتری دارند. نتایج مقایسه میانگینمعناداری در شاخص

 ها معنادار نشد.زیرمقیاس

 3جدول 
 در دو گروه بالینی و عادی SCL-90های آزمون های نمرات زیرمقیاسمقایسه زوجی میانگین

 معناداری هاتفاوت بین میانگین عادی بالینی زیرمقیاس

 322/0 054/0 437/0 491/0 شکایت جسمانی
 297/0 066/0 4۸9/0 554/0 وسواس

 <001/0 153/0 454/0 607/0 فردیحساسیت بین

 <001/0 451/0 443/0 ۸94/0 افسردگی

 219/0 05۸/0 462/0 519/0 اضطراب
 073/0 0۸4/0 49۸/0 5۸2/0 پرخاشگری

 773/0 014/0 307/0 321/0 ترس مرضی

 276/0 0۸9/0 670/0 759/0 پارانویید
 2۸5/0 052/0 224/0 275/0 سایکوتیک
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 بحث 

های  نظامی یکی از ارگان فهیکارکنان وظ نیب یاقدام به خودکش یاحتمال اجتماعی یروان هایکنندهینبیشیپ سهیمقاهدف مطالعه حاضر 
زنند به احتمال بیشتری دارای سابقه اعتیاد، مشکالت خانوادگی و نتایج پژوهش حاضر نشان داد سربازانی که دست به خودکشی می بود.

 د.های روانی هستنبیماری
بودند و این معناداری بیشتر در نتایج نشان داد افراد گروه بالینی به طور معناداری بیش از افراد گروه عادی دارای عالئم اختالالت روانی 

فردی، افسردگی و پرخاشگری مشاهده شد، در تحقیقات دیگر نیز اختالالت روانی از مهمترین عوامل موثر در های حساسیت بینشاخص
و همکاران، میزان آسیب به خود در بیماران روانی فارسی همچنین در تحقیق  (؛1391اند )به نقل از نوری، ها گزارش شدهخودکشی و خودزنی

گری و پایش سربازان برابر بیشتر از جمعیت عادی تخمین زده شده است. از این رو برای پیشگیری از چنین وقایعی همواره بحث غربال 50
 یری شود. های از این دست جلوگبایستی در دستور نیروهای نظامی قرارداشته باشد، تا از احتمال بروز آسیب

ی پژوهشی نیز کم اند دارای مشکالت خانوادگی هستند که پیشینهاز افرادی که به خودکشی اقدام کرده %3/73همچنین نتایج نشان داد 
و بیش به نتایج مشابه دست یافته است برای نمونه در چین ارتباط خانوادگی ضعیف، در نیکاراگوئه مشکل ارتباطی و دعوای والدین از جمله 

(. در این رابطه نیز با توجه به گستردگی مشکالت خانوادگی در بین سربازان 1391ها اعالم شده است )نوری، وامل بروز خودکشی و خودزنیع
توان با اتخاذ تدابیری تالش نمود تا سربازان دارای مشکالت ها آموزش داده شود، همچنین میهای ارتباطی به آنبهتر است که مهارت

ها باشند تا اقدامات حمایتی االمکان فرماندهان در جریان مشکالت آنمناطق نزدیک به محل سکونتشان به خدمت بپردازند و حتی خانوادگی در
 ها اتخاذ نمایند. مناسبی را برای آن

که این یافته همسو با اند، زنند سابقه اعتیاد به مواد مخدر را دارا بودهافرادی که دست به خودزنی می %۸/29نتایج همچنین نشان داد 
ویژه سربازان جوان به دالیل مشکالتی از  باشد. خیلی از افراد بهها میدر خصوص تاثیر اعتیاد در بروز خودکشی و خودزنیها نتایج سایر پژوهش

آورند. ل به اعتیاد روی میخوابی با توصیه غلط دیگران مبنی بر موثربودن مواد و الکقبیل خستگی، دلتنگی و بیقراری، اضطراب، کمرویی، بی
های زندگی و آشنایی با خطرات مصرف مواد، رسانی، آموزش مهارتها، اطالعشناختی در پادگانبنابراین افزایش فعالیت دفاتر مشاوره روان

د گامی موثر در جهت توانهای منظم، میهای مقابله با مشکالت و حل مساله برای افراد جدیدالورود و به صورت دورههمچنین آموزش شیوه
 پیشگیری از اعتیاد و کاهش شیوع خودزنی و خودکشی در بین سربازان باشد. 

 

 منابع

، (17)5 ,روانشناسی نظامی فصلنامه (. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان.1394)مرتضی.  ،مالمیر، محمدباقر  و حبیعلی؛  ،دالور
5-15. 

فصلنامه . شناختیهای جرمدر میان کارکنان وظیفه ناجا در پرتوی نظریه های بروز خودزنیشناسایی و ارزیابی علت(. 1394عظیمی، میثم و نادری، محمد. )
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