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مقدمه
اقدام به خودکشي با شيوهها و علل مختلف در جهت پايان
دادن به زندگي فرد صورت ميگيرد که فرد با آس يب زدن ب ه
جسم خود سعي در از ب ين ب ردن خويش تن دارد .ب ر اس ا
تعريف سازمان بهداشت جهاني اقدام به خودکشي عبارت است
از عملي که در آن شخص آگاهانه و بدون مداخله ديگران ب ه
خود آسيب ميزند [ .]2,1خودکشي و اقدام به آن در اج س
سازمان بهداشت جهاني در سال  1۹۹۱به عنوان ي ک چ اش
مهم بهداشت عمومي و رفتاري ضد اجتم اعي اع سم گردي د.
اقدام به خودکشي بي تر در افراد منزوي ,مضطرب ,پرخاشگر
و ناتوان در برقراري ارتباط ات اجتم اعي ص ورت م يگي رد
[.]3,1

طبق گ زار س ازمان جه اني بهداش ت در س ال 2۲۲۲
ميسدي نزديک به  ۰۰۲۲۲۲مرگ ناشي از خودکشي در جهان
وجود داشته اس ت و ب ي از  1۲ت ا  2۲براب ر آن اق دام ب ه
خودکشي رخ داده است و همچنين از  ۵۰سال گذشته ت ا ب ه
حال ميزان اقدام به خودکش ي در جه ان  ۱۲درص د اف زاي
داشته بهطوري که پي بيني ميگردد در س ال  2۲2۲م يسدي
تقريباً  1۰3۲۲۲۲نفر در اثر خودکشي خواهند مرد [ .]۱-1در
فراتحليل صورت گرفته ميزان بروز اقدام به خودکشي در ايران
 ۹1/۱۰درصد هزار نفر برآورد گرديد [ .]7اقدام به خودکش ي
به عنوان دهمين عامل مرگ و مير در ايران شناخته شده است
و از نظر اقتصادي ,اجتماعي و بهداشتي به عنوان ي ک معض ل
مهم جامعه مطرح ميباشد [.]۰
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کوم

پيشگيرانه متناسبي را جهت کاه
نمود.

اين پديده اجتماعي اتخ ا

مواد و روشها
مطاشعه حاضر يک مطاشعه مرور سيس تماتيک و فراتحلي ل
در مورد ميزان شيوع علل و شيوههاي اقدام ب ه خودکش ي در
ايران ميباشد .يافتههاي اين مطاشعه بر اسا مق االت منتش ر
شده در کشور طي سالهاي  13۰۲تا  13۹3بهدست آم د .در
اين مطاشعه طي جستجو در پايگ اهه اي اطسع اتي ,Medlib
,SID ,ISI ,Pubmed ,Google scholar ,Science Direct

 ,Irandoc, Scopus Magiranمقاالت استخراج گرديد .جه ت
جستجوي مقاالت از کليد واژههاي علل اقدام ب ه خودکش ي,
ايران ,شيوع ,شيوه اقدام به خودکش ي و ترکيب ات آنه ا و در
سايته اي انگليس ي از کلي د واژهه اي Attempts suicide
Motivation of ,Iran ,Meta-analysis ,Method of
 Prevalence ,Attempt suicideاستفاده شد.
ابتدا کليه مقاشه با عنوان شيوه و علل اقدام ب ه خودکش ي
جمعآوري ش د و پ س از اتم ام جس تجو شيس تي از چالي ده
مقاالت تهيه شد .پس از مخفي کردن مشخصات مقاالت مانند
نام نويسنده ,نام مجله و غيره متن کامل مقاالت در اختي ار دو
نفر پژوهشگر آموز ديده و مسلط ب ه م رور مق االت ق رار
گرفت .هر مقاشه توسط دو نفر به طور مس تقل م ورد بررس ي
قرار گرفت و در صورت رد مقاالت توسط دو نفر دشيل آن کر
گرديد و در صورت اختسف نظر بين آنها مقاش ه توس ط نف ر
سوم داوري گرديد .جهت بررسي کيفيت مقاالت از چکشيست
اس تروب (Studies in Epidemiology Strengthening the
) Reporting of Observationalاس تفاده گردي د [ .]17اي ن
چکشيست داراي  22قسمت ميباشد که امتيازدهي بر اس ا
اهميت هر قسمت با توجه به مطاشعه حاضر انجام ش د .امتي از
نهايي چکشيست  3۲بود که حداقل امتياز قابل قبول  1۰ب ود.
استخراج دادههاي مورد نياز با استفاده از چکشيس ت از قب ل
تهيه شدهاي که شامل حجم نمونه ,مالان مطاشعه ,زمان مطاشع ه,
نوع مطاشعه ,شيوع شيوه و علل اقدام به خودکشي انجام شد.
معيارهاي ورود به مطاشعه شامل کليه مطاشع ات فارس ي و
انگليسي زبان انجام شده در سطح کشور اي ران ک ه در م ورد
شيوع شيوه و علل اقدام به خودکش ي بودن د ,در کلي ه اف راد
جامعه انجام شده و پس از طي مراحل ارزيابي کيفي ت امتي از
باالتر از  2۲را کسب نموده بودن د داراي معياره اي ورود ب ه
مطاشعه بودند .و معيارهاي خروج از مطاشعه شامل مطاشعاتي که
پس از ارزيابي امتياز ک مت ر از  2۲کس ب نم وده بودن د ,در
گروههاي خاص جمعيتي انجام شده بودند ,فاقد تع داد نمون ه
کافي بودند ,در مورد شيوع شيوه و علل اق دام ب ه خودکش ي
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روشنترين دشيل اقدام ب ه خودکش ي ,مش الست پيچي ده
انسان ميباشد که براي رهايي از مشالست خود اي ن عم ل را
بهعنوان بهترين راه حل انتخاب ميکند .اين اقدام ب ا نيازه اي
برآورد نشده ,احسا يا و درماندگي ,تعارضهاي دوگان ه
در زندگي و فشار رواني غيرقابل تحمل رابطه مستقيم دارد []۹
همچنين اين عمل را ميتوان به عنوان پديدههاي پيچيده رواني
در نظر گرفت که تحت تاثير متقابل عوامل شخصي و محيط ي
قرار دارد [ .]1۲بررسيه ا نش ان دادن د ک ه عل ل اق دام ب ه
خودکش ي متف اوت ب وده و م يت وان آن را در س ه حيط ه
بيماريهاي رواني ,مسائل اجتماعي و مشالست جسمي ج اي
داد [ .]11در حيط ه اجتم اعي مس ائلي چ ون مش الست
خانوادگي ,فقر و بيالاري ,وضع تاهل ,سابقه زندان ,ط س ,،از
ميان عوامل رواني ميت وان ب ه مت يره اي شالس ت ع اطفي,
اختسالت رواني ,شالست تحصيلي ,سوء مصرف م واد ,س ابقه
اقدام به خودکشي و در حيطه جسماني ميتوان به بيماريهاي
جسمي اشاره کرد [ .]12اقدام به خودکشي به علت پيام دهاي
اجتماعي ,اقتصادي و رواني ,خسارات فراوان ي را ب ه جامع ه
تحميل ميکند [.]13
خودکشي در جهان با شيوههاي مختلف ي انج ام م يش ود
مانند حلقآويز کردن ,مسموميت دارويي ,خودسوزي و اسلحه
گرم ميباشد .بي ترين شيوه اقدام به خودکش ي در امريال ا و
ايتاشيا به وسيله حلقآويز کردن ,اس تفاده از داروه ا و اس لحه
گرم بوده است .امروزه بي ترين شيوههاي اقدام به خودکش ي
در کشور ,مصرف دارو [ ,]1۵حلقآوي ز ک ردن و خودس وزي
بوده است [ .]۰طبق مطاشعات انجام شده در ايران انگيزه اق دام
ب ه خودکش ي  ۵۰/2درص د زن ان و  1۹/۰درص د م ردان
اختسفات زناشويي بوده است و ش يوه اق دام ب ه آن در ۰۰/۰
درصد اقدامکنندگان مصرف دارو بوده است که آرامبخ ها در
هر دو جنس شايعترين بودهاند [ .]1۰از شحاظ آماري مردان و
زنان در بهکار بردن شيوههاي اقدام به خودکشي متفاوت عم ل
ميکنند .مردان بي تر از شيوه حلقآويز ( ۰۱درصد) و زن ان
بي تر از شيوه خودسوزي (۱3/۵درصد) استفاده کردند [.]1۱
اقدام به خودکشي با شيوهها و به عل ته اي مختلف ي در
جوامع انساني صورت ميگيرد در نتيجه آگاهي از ش يوهه ا و
عللها در کشور جهت برنامهريزي و انجام اقدامات مداخلهاي
براي کاه اين پديده اجتماعي موثر باشد .با توجه به اينک ه
اطسعات مربوط به شيوهها و علل اقدام به خودکشي در کشور
در سطح استاني گزار ش ده و اطسع ات ج امعي در س طح
کشوري موجود نميباشد مطاشعه حاضر با هدف تعي ين مي زان
شيوع علل و شيوههاي اقدام ب ه خودکش ي در کش ور انج ام
گرديد تا بتوان با ارائه اطسعات مناسب برنامهريزي و اقدامات
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سلمان دشيري و همالاران

در جستجوی اولیه  122مقاله یافت شد.
مقاالت تکراری()۳۶
مقاالت غیر مرتبط()۴۸
مقاالت مرتبط بااهداف پژوهش (2۴مقاله)
 ۳مقاله فاقد کیفیت مطلوب
مقاالت مورد استفاده در
فراتحلیل شیوه اقدام به
خودکشی=
 1۸مقاله

مقاالت مورد استفاده در
فراتحلیل علل اقدام به
خودکشی=  ۸مقاله

مقاالت مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل نهایی( 21مقاله)

شیوه مصرف
دارو  1۷مقاله

شکست تحصیلی
 ۴مقاله

شیوه
خودسوزی
 12مقاله

بیکاری و فقر ۶
مقاله

شیوه
خودزنی12
مقاله

اعتیاد  ۶مقاله

شیوه حلقآویز
1۴مقاله

مشکالت عاطفی۴
مقاله

شیوه مصرف
مواد مخدر۸
مقاله

شیوه مصرف
سم  1۶مقاله

بیماریهای روانی ۸
مقاله

مشکالت خانوادگی ۸
مقاله

شکل .۱فلوچارت مراحل ورود و انتخاب مقاالت جهت انجام مرور سیستماتیک و فراتحلیل.

نتايج
تعداد  21مقاشه مرتبط با پژوه وارد فرايند فراتحليل شد
(جدول  .)1در مورد شيوههاي اقدام به خودکشي  1۰مطاشعه با
تعداد نمونه  ۹۰۲3۵نفر به طور متوسط با تعداد نمون ه ۰۵۵۱
نفر در هر مطاشعه و در علل اقدام ب ه خودکش ي  ۰مطاشع ه ب ا
تعداد نمونه  ۹3۲۵۱نفر به طور متوسط با تعداد نمونه 11۱3۲
نفر در هر مطاشعه مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاصل از فراتحليل حاضر نشان داد ,بي ترين شيوه
اقدام به خودکشي مربوط به مص رف دارو ( ۱۰در ص د ه زار
نفر) و کمترين شيوه حلقآويز کردن ( 1/2در صد ه زار نف ر)

بود .در بررسي علل اقدام به خودکشي بي ت رين و ک مت رين
ميزان شيوع به ترتي ب ب ه مش الست خ انوادگي ( ۰7/3۹در
صدهزار نفر) و شالست تحصيلي ( 1/1در صدهزار نفر) تعل ق
داشت (جدول  2و  ,3شالل  1و .)2
کمترين ميزان شيوع اقدام به خودکشي ب ا ش يوه مص رف
دارو مربوط به مطاشعه استان ايسم ( 2۵/2درص دهزار نف ر) و
بي ترين ميزان مربوط به مطاشع ه کاش ان ( 1۵3/7۰در ص د
هزار نفر) بود .کمترين و ب ي ت رين مي زان اس تفاده از رو
خودسوزي به ترتيب به گيسن و ايسم [ ]33تعلق داشت.
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بحث کرده بودند وشي شيوع گزار نشده بود و قاب ل ب رآورد
نيز نبود ,مطاشعات مداخلهاي ,کيفي و يا سري موارد از مطاشع ه
خارج گرديدند.
در جستجوي اوشيه تعداد  122مقاشه ک ه ط ي س اله اي
 13۰۲تا  13۹3انجام شده بودند مورد بررسي ق رار گرفتن د.
پس از بررسي عناوين و چاليده مقاالت تعداد  23مقاشه مرتبط
با موضوع يافت شد که  21مقاشه داراي اطسعات مورد نياز بر
اسا اهداف پژوه بودند .و مورد تجزيه و تحلي ل آم اري
قرار گرفتند (شالل.)1

جه ت ترکي ب مي زانه اي ب روز
خودکش ي در مطاشع ات از مي انگين وزن ي و رو اث رات
تص ادفي ( )Random effects modelsاس تفاده ش د وزن
مطاشعات با توجه به جمعيت استان يا شهرستان مورد بررس ي
در نظ ر گرفت ه ش د .رس م نموداره ا توس ط رو
( )Epanechnikov) Kernel Smoothingانج ام ش د .از
شاخص  I2و آزمون کوکران براي بررسي مقدار ناهمگوني بين
نتايج و از آزمون  Eggerبراي بررسي تور انتش ار اس تفاده
شد .جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرماف زار ) STATA(13و
 SPSS-16استفاده شد.

جلد  ,2۲شماره ( 3پياپي  ,)71تابستان 13۹7

کوم
جدول  .1مشخصات مقاالت مورد استفاده جهت متاآنالیز علل و شیوه های اقدام به
خودکشی در ایران
ردیف

نویسنده

1۳۹1
1۳۹1
1۳۹۱
1۳۹۱
1۳۹۱
1۳۸۹
1۳۸۸
1۳۸۸
1۳۸۸
1۳۸۷
1۳۸۷
1۳۸۷
1۳۸۷
1۳۸۶
1۳۸2
1۳۸2
1۳۸2
1۳۸2
1۳۸1
1۳۸1
1۳۸۱

۷۹۳
1۳۳۴
۷12
1۳۸1۱
۴۶۸
۷۴۳
۶11
۳۷۶
2۴۳۴
۳۹2
۸۷۷
۴۹۷۷
۹۶1
1۳۶۶
1۸۷۳
۴۳۶
2۱۷
2۴۱۴
۳۸۳
2۳12
۶۱2

جدول .2شیوع شیوههای اقدام به خودکشی به صورت فراتحلیل در ایران طی سالهای
1۳۸۱–1۳۹۳
متغیر

تعداد
نمونه

میزان
شیوع

انحراف
معیار

*

کمترین میزان بیشترین میزان
***
**
شیوع
شیوع

مصرف دارو

21۷۱۸

۶۸

۳۴/۳

2۴/2

1۴۳/۷۳

مصرف سم

2۱۹۶۳

۷/۸۷

۴1/۴

1/۳1

1۴/۴

مصرف مواد مخدر

۶۶۸۴

۳/۳۴

۳/۹۴

۱/۴1

21

خودسوزی

1۶۶۳۱

1/۳۳

1/۹۷

۱/2۳

۳/۸

خودزنی

1۳۳۷۴

1/2۹

1/۳۷

۱/۳

۶/۳

حلق آویز

1۷۶۷۳

1/2

۱/۸2

۱/22

۳/۹۹

%

متغیر

تعداد
نمونه

میزان شیوع
(براساس
میانگین وزنی)

مشکالت
خانوادگی

1۹۳۳۴

۳۷/۳۹

1۸/۹۸

بیماریهای
روانی

1۸۳2۳

22/1۳

۷/۸۸

۴/۹

۴1

مشکالت
عاطفی

1۶۷۴1

۳/12

۳/۷۳

۳/۴

2۱

اعتیاد

1۷۸۷۳

۴/۸

1/۳۳

1

۳/۳

فقر و بیکاری 1۷2۹۱

۳/۸۶

1/۱۹

1/1۸

۴/۳۶

۳2۶۳

1/1

۱/۶

۱/22

2/۳۴

شکست
تحصیلی

* میزان شیوع در صدهزار نفر** ،کمترین میزان شیوع بدست آمده از مطالعات،
***بیشترین میزان شیوع بدست آمده از مطالعات.

همچنين در شيوههاي خودزني ,حلقآويز ک ردن ,مص رف
مواد مخدر و سم به ترتيب کمترين ميزان مربوط ب ه گلس تان

3.98

)0.000530 (0.000452, 0.000622

)Gorgi Z (2012

4.05

)0.000271 (0.000247, 0.000298

)KHzaei HA (2001

4.04

)0.000062 (0.000035, 0.000111

)Jabari Fard F (2011

4.05

)0.000062 (0.000046, 0.000083

)Behmanehsh Pour F (2011

4.04

)0.000350 (0.000322, 0.000380

)Khajeh E (2011

4.05

)0.000272 (0.000252, 0.000294

)Monsef Kasmaie V (2010

4.03

)0.000586 (0.000539, 0.000638

)Hajivandi A (2009

4.00

)0.000850 (0.000779, 0.000927

)Pourazizi M (2009

3.92

)0.001438 (0.001325, 0.001560

)Moravveji AR (2008

3.92

)0.001412 (0.001300, 0.001533

)Moravveji AR (2007

3.94

)0.002040 (0.001932, 0.002154

)Ghaleiha A (2007

3.95

)0.001147 (0.001047, 0.001257

)Moravveji AR (2006

3.92

)0.001205 (0.001093, 0.001329

)Hossini SH (2011

3.99

)0.000660 (0.000585, 0.000745

)Moravveji AR (2005

4.04

)0.000534 (0.000500, 0.000570

)Bakhsha F (2008

4.01

)0.000495 (0.000431, 0.000569

)Moravveji AR (2004

4.00

)0.000557 (0.000489, 0.000636

)Moravveji AR (2003

4.04

)0.000288 (0.000255, 0.000326

)Mobasheri M (2012

4.03

)0.000884 (0.000839, 0.000931

)Taziki MH (2003

4.02

)0.000360 (0.000309, 0.000420

)Mohamadi GH (2003

4.04

)0.000242 (0.000204, 0.000288

)Rezaeian M (2002

4.03

)0.000304 (0.000259, 0.000357

)Janghorbani M (2002

100.00

)0.000681 (0.000551, 0.000810

)Overall (I^2 = 99.552018%, p = 0.000000

.001

.002

-.001

0

%

.0003

1۳/۸

3.94

)0.000997 (0.000895, 0.001111

)Saberizafarghandi MB (2002

دهد.

کمترین میزان بیشترین میزان
***
**
شیوع
شیوع

12۱

3.92

)0.000433 (0.000331, 0.000567

)Moradi A (2007

شکل  .1میزان شیوع استفاده از دارو جهت اقدام به خودکشی و فاصله اطمینان ۹۳
درصدی آن در مطالعات مورد بررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی .نقطه وسط هر
پاره خط برآورد میزان شیوع و طول پاره خط فاصله اطمینان  ۹۳درصدی در هر
مطالعه را نشان می دهد .عالمت لوزی میزان شیوع را برای کل مطالعات نشان می

جدول  .۳شیوع علل اقدام به خودکشی به صورت فراتحلیل در ایران بین سالهای –1۳۹۳
1۳۸۱
*

4.03

)0.001140 (0.001090, 0.001192

)Amiri B (2009

.003

* میزان شیوع در صدهزار نفر** ،کمترین میزان شیوع بدست آمده از مطالعات،
***بیشترین میزان شیوع بدست آمده از مطالعات

انحراف
معیار

Weight

)ES (95% CI

Study

Weight

)ES (95% CI

Study

7.48

)0.00001430 (0.00000964, 0.00002122

)Amiri B (2009

0.49

)0.00011450 (0.00006821, 0.00019221

)Moradi A (2007

8.36

)0.00000250 (0.00000097, 0.00000647

)KHzaei HA (2001

2.23

)0.00002860 (0.00001230, 0.00006650

)Jabari Fard F (2011

5.93

)0.00003990 (0.00003119, 0.00005105

)Khajeh E (2011

8.46

)0.00000230 (0.00000103, 0.00000514

)Monsef Kasmaie V (2010

7.79

)0.00000540 (0.00000230, 0.00001267

)Hajiv andi A (2009

7.30

)0.00000600 (0.00000222, 0.00001620

)Pourazizi M (2009

2.14

)0.00010800 (0.00008532, 0.00013670

)Ghaleiha A (2007

6.96

)0.00000440 (0.00000100, 0.00001930

)Hossini SH (2011

8.39

)0.00000230 (0.00000088, 0.00000601

)Bakhsha F (2008

5.34

)0.00003000 (0.00002051, 0.00004389

)Mobasheri M (2012

7.89

)0.00000810 (0.00000473, 0.00001388

)Taziki MH (2003

7.91

)0.00000220 (0.00000038, 0.00001259

)Mohamadi GH (2003

5.85

)0.00001400 (0.00000692, 0.00002833

)Rezaeian M (2002

7.50

)0.00000400 (0.00000108, 0.00001479

)Janghorbani M (2002

100.00

)0.00001224 (0.00000793, 0.00001655

)Ov erall (I^2 = 9.159e+01%, p = 0.00000000

.0002

.0001

0

-.0001

شکل .2میزان شیوع استفاده از حلق آویز کردن جهت اقدام به خودکشی و فاصله
اطمینان  ۹۳درصدی آن در مطالعات مورد بررسی بر اساس مدل اثرات تصادفی.
نقطه وسط هر پاره خط برآورد میزان شیوع و طول پاره خط فاصله اطمینان ۹۳
درصدی در هر مطالعه را نشان می دهد .عالمت لوزی میزان شیوع را برای کل

مطالعات نشان می دهد.
اقدام به خودکشي با استفاده از دارو در ابتدا داراي ش يوع
نسبتاً بااليي بوده است و طي س اله اي  13۰۲ت ا  13۹1در
حال افزاي بوده است (ش الل  .)3ش يوه خودس وزي داراي
شيوع پاييني بوده و طي دهه گذشته در کشور نيز سير نزوش ي
داشته است (شالل  .)۵در مجموع شيوه خودزني جه ت اق دام
به خودکشي داراي ميزان شيوع پ اييني ب ود وش ي ط ي ده ه

Downloaded from koomeshjournal.semums.ac.ir at 7:15 +0330 on Thursday February 21st 2019

1
2
۳
۴
۳
۶
۷
۸
۹
1۱
11
12
1۳
1۴
1۳
1۶
1۷
1۸
1۹
2۱
21

مکان مطالعه

الرستان(فارس)
گرگی[]1۸
مباشری[ ]1۹چهارمحال بختیاری
هرمزگان
خواجه[]2۱
کرمانشاه
پورالعجل[]21
بجنورد
حسینی[]22
گیالن
کسمایی[]2۳
بوشهر
حاجیوندی[]2۴
سمنان
پورعزیزی[]2۳
همدان
امیری[]2۶
کاشان
مروجی[]2۷
البرز
اسکندریه[]2۸
گلستان
بخشا[]2۹
مرکزی
رفیعی[]۳۱
همدان
قلعهای ها[]۳1
گلستان
تازیکی[]۳2
اردبیل
مولوی[]۳۳
نیشابور
محمدی[]۳۴
ایالم
رضائیان[]۳۳
سمنان
صابری[]1۳
ایالم
جانقربانی[]۳۶
تبریز
خزایی[]۳۷

سال انجام مطالعه حجم نمونه

[ ,]2۱نيشابور ,چهارمحال بختياري و بوشهر بوده و بي ترين
ميزان به سمنان ,هرمزگان ,کاشان و همدان [ ]23تعلق داش ت
(جدول .)2

سلمان دشيري و همالاران

شکل  .۶روند شیوع استفاده از سموم جهت اقدام به خودکشی در ایران بین سالهای
.1۳۸۱-1۳۹۳

شکل  .۳روند شیوع استفاده از دارو جهت اقدام به خودکشی در ایران بین سالهای -1۳۹۳
.1۳۸۱

شکل  .۷روند شیوع حلق آویز کردن جهت اقدام به خودکشی در ایران بین سالهای
.1۳۸۱-1۳۹۳

شکل  .۴روند شیوع استفاده از خودسوزی جهت اقدام به خودکشی در ایران بین
سالهای.1۳۸۱ -1۳۹۳

شکل  .۸روند شیوع استفاده از مواد مخدر جهت اقدام به خودکشی در ایران بین سالهای
.1۳۸۱-1۳۹۳

شکل  .۳روند شیوع استفاده از خودزنی جهت اقدام به خودکشی در ایران بین سالهای
.1۳۸۱-1۳۹۳

اختسف ات خ انوادگي و شالس ت تحص يلي ب ه ترتي ب
بي ترين و کمترين ميزان شيوع علل اقدام به خودکشي را ب ه
خود اختصاص داده بودند .در مطاشعات مورد بررسي بي ترين
ميزان اقدام به خودکشي ناشي از مشالست خ انوادگي مرب وط
به مطاشعه استان اشبرز و کمترين ميزان مربوط ب ه تبري ز ب ود.
بي ترين شيوع اقدام به خودکشي به علت بيماريهاي رواني,
مشالست عاطفي ,اعتياد ,فقر و بيالاري و شالست تحصيلي به
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گذشته افزاي داشته است (شالل .) ۰شيوه اس تفاده از س موم
در ابتداي دهه گذشته داراي بروز بااليي ب وده و س س س ير
کاهشي داشته است (شالل  .)۱روند شيوع حلقآويز کردن اگر
چه افزاي داشته است وشي در مجموع طي ساله اي م ذکور
داراي شيوع پاييني بوده است (شالل  .)7ميزان شيوع اس تفاده
از مصرف مواد مخدر طي س اله اي  ۰۲ت ا  ۰2داراي س ير
افزايشي بوده ,پس از آن کاه يافته و رون د کاهش ي آن ت ا
سال  ۰۹ادامه داشته است (شالل .)۰

کوم

بحث و نتيجهگيري
امروزه در جهان اقدام به خودکشي به عل ل مختل ف و ب ا
شيوههاي گوناگون صورت ميگيرد و اين علل و ش يوهه ا در
مناطق ,جمعيتها و فرهنگهاي مختلف متفاوت ميباشد .ب ر
اسا يافته حاصل از مطاشعات ,از ميان شيوهه اي اق دام ب ه
خودکشي بي ترين ميزان مربوط به مص رف دارو و ک مت رين
ميزان به حلقآويز کردن تعلق داشت اين در حاشي است که در
مطاشعه خدابنده و همالاران در تهران۰7 ,درصد افراد با استفاده
از قرص و دارو3/1۲ ,درصد خوردن س موم گي اهي و م واد
شوينده و 2/7درصد خوردن ترياک و مشتقات آنها اقدام ب ه
خودکشي نموده بودند که نتايج با مطاشع ه حاض ر ه مخ واني
داش ت [ .]3۰در مطاشع هاي کس مايي و همال اران در گ يسن,
ش ايعت رين رو اق دام ب ه خودکش ي در م ردان خ ودزني
21درصد و س س حلقآويز ک ردن 2/1درص د ب ود [ .]23در
مطاشعاتي که در خارج از کشور صورت گرفت انواع رو هاي
مورد استفاده جهت اقدام به خودکشي به ترتيب شامل اس تفاده
از اسلحه ۰۵درصد ,حلقآويز کردن 2۲/۵درص د ,مس موميت
17/3درصد ,خودزني 1/۰درصد ,پرتاب از بلندي 1/2درصد
و خودسوزي  ۲/۰بوده اس ت اشبت ه ش ايعت رين رو م ورد
استفاده براي اقدام به خودکشي در زنان مسموميت دارويي بود
[ .]3۹در شهستان داروها شايعترين عامل مس موميت ناش ي از
اقدام به خودکشي و پس از آن استفاده از آفتک ه ا و م واد
شيميايي قرار داشتند [ ]۵۲در آمريالا شايعترين رو اقدام به
خودکشي در مردان سسح گرم و در زنان دارو و س موم ب وده
است [ ]۵1در مطاشعه صورت گرفته در دانمارک بي ترين نوع
داروي بهکار رفته در مس موميته اي عم دي ض د درده ا و
آرامبخ ها بودند [.]۵2
بي ترين علت اقدام به خودکشي در مطاشعه ما مربوط ب ه
مشالست خ انوادگي و ک مت رين عل ت مرب وط ب ه شالس ت
تحصيلي بود .در مطاشعه خدابنده و همال اران ۱7/7درص د از
علل اقدام به خودکشي به مشالست خانوادگي1۰/7 ,درصد به
مشالست ماشي و اقتصادي12 ,درصد به بيماريهاي جسمي يا
رواني و ۵/۱درصد به اعتياد يا خشونت همس ر مرب وط ب ود
[ .]3۰در مطاشع هي ض رغامي و خليلي ان در مازن دران عل ل

اص لي اق دام ب ه خودکش ي در ۹2درص د م وارد مش الست
زناش ويي11/۹ ,درص د مش الست خ انوادگي و ۹/۵درص د
مشالست عاطفي بود که با مطاشعه ما همخ واني داش ت [.]۵3
 Hicksو  Bhugraطي مطاشعهاي بر روي زنان آسياي جن وب
شرقي ساکن شندن ,سه عامل خشونت همسر ,ق رار گ رفتن در
يک وضعيت خ انوادگي ن امطلوب و افس ردگي را ب ه عن وان
شايعترين علل اقدام به خودکشي کر نمودند [ .]۵۵در مطاشعه
نظر زاده و همالاران عل ت  32۳از خودکش يه ا اختسف ات
خانوادگي کر شد(.)۵۰
اقدام به خودکشي يالي از رفتارهاي ناهنجار جامعه ب وده
که به عنوان يک معضل اجتماعي شناخته شده اس ت و برخ ي
از اقشار جامعه را بي تر تحت تاثير قرار ميدهد ,اين عمل به
علل و با شيوههاي مختلفي صورت ميپذيرد که م يت وان ب ا
شناسايي اين عوامل از بروز آنها پيش گيري نم ود .بن ابراين
مسئوشين و سازمانهاي يربط ميبايست توجه به حل مس ائل
و مشالست خ انوادگي ,مس ائل تحص يلي ,بح ران اش ت ال و
ازدواج آسان در دستور کار قرار دهند ت ا عوام ل زمين هس از
اقدام به خودکشي حذف يا به ح داقل ممال ن ک اه يابن د.
همچنين با توجه به اينکه استفاده از برخي شيوهها جهت اقدام
به خودکشي شايعتر ميباشند پيشنهاد ميگ ردد ب ا م داخست
الزم نسبت به محدود نمودن دسترس ي ب ه وس ايل کش نده و
تاسيس و فعالسازي مراکز مشاوره خانواده و ب ه ک ار ب ردن
عوامل مرتبط ديگر جهت پيش گيري از اي ن اق دام ,تمهي دات
الزم را اتخا نمايند.
با توجه به اينکه ميزانهاي بروز در اين مطاشع ه اع دادي
کوچک و نزديک به صفر هس تند اس تفاده از دس تور مت داول
 metanدر  STATAباعث ميشود که به مطاشعاتي ک ه مي زان
بروز کوچکتري دارند وزن بي تري داده شود و برآورد کلي
دچار خطا شود .در ترکيب ميزانه اي ب روز در م دل اث رات
تصادفي از دستور  metapropاستفاده شده که اين دستور براي
ميزانهاي کوچک و نزديک به يک ميباشد .اما چ ون تع داد
موارد اقدام به خودکشي در برخي از مطاشعات داده نشده بود و
تعداد از حاصل ضرب جمعيت در بروز محاسبه شده ب ود ب ه
نظر ميرسد اين رو نيز در برآورد کلي داراي خطا باشد .به
نظر ميرسد که رو ميانگين وزني که از جمعيت کل جامع ه
مورد بررسي به عنوان وزن استفاده نموده ب رآورد دقي قت ري
باشد.
مطاشعه حاضر با هدف تعيين ميزان شيوع علل و شيوههاي
اقدام به خودکشي در ايران بهص ورت فراتحلي ل انج ام ش د.
يافتهها نشان داد مسائل و مشالست خ انوادگي از عل ل مه م
اقدام به خودکشي ميباشد .و همچنين در بين شيوههاي اق دام
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ترتيب متعلق به هم دان [ ,]23نيش ابور ,کرمانش اه و تبري ز و
کمترين ميزان ب ه اس تانه اي مرک زي ,اردبي ل و شهرس تان
نيشابور بود (جدول  .)2بر اسا ننايج آزم ون Egger’s test
جهت بررسي تور انتشار ميزان  p:۲/27بهدست آمد ک ه از
شحلظ آماري معنيدار نبود و نشان ميدهد ت ور انتش ار رخ
نداده است.

جلد  ,2۲شماره ( 3پياپي  ,)71تابستان 13۹7
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Introduction: Suicide attempts are made in various ways to end the life of a person, who is trying to eliminate
himself by hurting his body. The present study conducted with the purpose of determining the prevalence and causes
of suicide in Iran through meta-analysis and systematic review.
Materials and Methods: This study systematically and meta-analytically reviewed published papers on suicide
attempts in Iran within 2001-2014. For this purpose, 31 articles of searching databases including Medlib, Google
Scholar, PubMed, ISI, Science Direct, Scopus, SID, Medline, Magiran, Irandoc, extracted and the results were
analyzed through weighted average and Poisson Distribution.
Results: Of the 21 studied cases, the highest prevalence of suicide attempt was for drug use (taking pills) (59.52%)
and the least amount was for hanging out (0.77%). The highest prevalence of suicide causes was for family problems
(57.39%) and the least amount was for academic failure (1.1%).
Conclusion: It is concluded that the most common suicide attempts in the last decade belonged to drug use and
family problems were the most common causes of suicide. Thus, it is recommended that authorities adopt necessary
interventions to limit access to harmful means and activate family counseling centers to prevent such attempts.
Keywords: Suicide Attempt, Iran, Causality, Prevalence, Meta-Analysis.
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