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بررسی رفتار خودکشی در نیروهاي نظامی ایرانی: یک مطالعه مروري منظم

2،3، محسن رضائیان1مرضیه باختر

10/10/96پذیرش مقاله:2/10/96از نویسنده:دریافت اصالحیه26/9/96ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح:4/7/96دریافت مقاله:

چکیده
گردد. خودزنی بندي میباشد و به انواع مختلف تقسیماست که در جوانان شایع میايخودکشی پدیدهزمینه و هدف:

له مروري آید. این مقاخصوص سربازان معضل مهمی به شمار میه است که در نیروهاي نظامی و ببندياین تقسیمبخشی از
منظم با هدف تعیین رفتار خودکشی در نیروهاي نظامی ایرانی طراحی شده است. 

، SID ،Magiran ،Google Scholarبا کمک موتورهاي جستجوگر 1396: مقاله مروري حاضر در بهار هامواد و روش
Pubmedهاي تنظیم گردید. در جستجو از کلید واژه»Soldier« ،»Suicide« ،»Army« ،»Military « و»Self-mutilation «

استفاده شد.» خودزنی«و » نظامی«، »ارتش«، »خودکشی«، »سرباز«همچنین معادل فارسی آنها 
مقاله به دالیل مختلف از مطالعه خارج شد و 305تعداد ،بدست آمدهمقاله321: طی مراحل غربالگري از مجموع هایافته
مقاله به طور مستقیم آمار افکار خودکشی سربازان را 4رار گرفت که از میان آنها مقاله مورد تأیید و بررسی ق16تنها 

گزارش نموده بودند. در اکثریت مطالعات، چند جنبه از رفتار خودکشی بررسی شده بود. در این مطالعه مروري منظم، شیوع 
درصد برآورد شد.4/28تا8/5افکار خودکشی در سربازان کشور از

افکار خودکشی در سربازان به نسبت باال برآورد شد. بنابراین، باید در این رابطه اقدامات جدي و مناسب جهت گیري:نتیجه
ربط صورت گیرد.به حداقل رساندن آن توسط مسئولین ذي

: خودکشی، افکار خودکشی، اقدام به خودکشی، پرسنل نظامی، سرباز، مطالعه مروري منظمهاي کلیديواژه

ایرانجان، رفسنجان،رفسنپزشکیعلومدانشگاهپزشکی،دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي،-1
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: 

شکی رفسنجان، رفسنجان، ایراندانشگاه علوم پزاستاد مرکز تحقیقات محیط کار، -3

مقدمه
ر خودکشی به سه دسته اصلی افکار، اقدام و رفتا

شود. در افکار بندي مییافته تقسیمخودکشی انجام

پروراند خودکشی، شخص در ذهنش اندیشه خودکشی می

گاه عملی نشود. اقدام به خودکشی ولی ممکن است هیچ

ایست که معموالً در سنین جوانی اتفاق عمل عامدانه

برابر خودکشی برآورد افتد و گاهی به میزان بیستمی
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شده است؛ خودزنی در دسته اقدام به خودکشی قرار دارد 

که اغلب جنبه نمایشی داشته و منظور شخص از انجام آن 

یافته، فرد جلب توجه دیگران است. در خودکشی انجام

عامدانه به اقدامی دست زده که ممکن است منجر به مرگ 

. ]1-5[گردد وي 

سخت در زندگی مردان خدمت سربازي یک دوره 

شود و شرایط سخت در صورت عدم جوان محسوب می

تواند تشدید شود، خودکشی در این انطباق با محیط می

. برخی از ]6[آید دوره مشکل روانی مهمی بشمار می

سربازان در برابر مشکالت خود احساس تنهایی شدید 

کنند و این مسئله ممکن است باعث افزایش حساسیت می

. ]7[هاي خارجی، ناراحتی و افسردگی شود ركبه مح

تواند نتیجه عوامل اقدام به خودکشی در سربازان می

. ]8[باشد خانوادگی، اجتماعی و یا سوء مصرف مواد نیز 

عالوه بر این موارد، اقدام به خودکشی طول و هزینه درمان 

.]9[طلبد بیشتري را می

که خودکشی هر چند در ایران آمار دقیقی از سربازانی

. اما فراوانی آن به نظر کمتر از ]10[اند وجود ندارد کرده

. با این حال، خودکشی ]2[باشد هاي جهان میسایر ارتش

در نظامیان بیشتر از افراد غیر نظامی برآورد شده است 

. در یک بررسی، خودکشی در نیروهاي نظامی ]12-11[

در 9در یکصد هزار نفر و در اشخاص غیر نظامی 12

این روند همچنان در ].13[یکصد هزار نفر ذکر گردیده 

.]14[حال افزایش است 

با توجه به اینکه، تنها در ارتش جمهوري اسالمی ایران 

که ]15[کنند پرسنل، خدمت مینفر420000حدوداً 

جمعیتی در خور توجه است. همچنین، با توجه به امر مهم 

مستلزم داشتن پاسداري از کشور و مرزهاي آن، که 

باشد. سالمت روان نیرویی شاداب، سالم و متعهد می

نیروهاي نظامی و سربازان باید حفظ و ارتقا داده شود 

. این مطالعه مروري منظم که بنابر اطالع ]17-16[

نویسندگان مقاله حاضر، تاکنون مطالعه مشابه با آن در 

ی ایران صورت نگرفته است، به منظور تعیین رفتار خودکش

در نیروهاي نظامی ایرانی انجام شده است.

هامواد و روش
، با استفاده از 1396این مطالعه مروري منظم در بهار 

، SID ،Magiran ،Google Scholarموتورهاي جستجوگر 

Pubmedهاي و ترکیب کلید واژه»Soldier« ،»Suicide« ،

»Army« ،»Military « و»Self-mutilation « همچنین

، »ارتش«، »خودکشی«، »سرباز«ارسی آنها معادل ف

صورت گرفت. کلمات مذکور در » خودزنی«و » نظامی«

عنوان و کلید واژه مقاالت جستجو گردیدند؛ این جستجو 

آغاز شد سپس » خودکشی«و » سرباز«ابتدا با دو کلمه 

هاي دیگر به این مجموعه اضافه گردید؛ در کلید واژه

عنوان و برخی از چکیده مقاله بدست آمد. 321،نهایت

ها، مورد بررسی قرار مقاالت به تفکیک هر یک از پایگاه

گرفت و موارد تکراري در چهار پایگاه ذکر شده (به تعداد 

مقاله)، حذف گردید. مطالعاتی به غیر از مقاالت 177

پژوهشی اصیل شامل گزارش موارد و نامه به سردبیر نیز از 

ین بین، تعداد زیادي از دایره بررسی خارج شدند. در ا

شدند که تعداد آنها مقاالت مربوط به مطالعات خارجی می

مقاله رسید و آنها نیز کنار گذاشته شدند. بنابر 122به 

مانده که مورد مطالعه کامل قرار باقیمقاله22این، از 
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، 1مقاله به دالیل ذکر شده در فلوچارت 6گرفتند تعداد 

کامالً غربال شده و مقاله16نهایت و در نداستفاده نگردید

مرتبط، مورد بررسی قرار گرفت.

مراحل انجام مطالعه مروري منظم، رفتار خودکشی در نیروهاي نظامی ایرانی-1فلوچارت 

؛ نداي که مورد بررسی و تأیید قرار گرفتمقاله16از 

طور مستقیم آمار افکار خودکشی در ه مقاله ب4تنها 

طور واضح و ه یک بسربازان را گزارش نموده بودند. هیچ

در سایر نیروهاي نظامی رفتارهاي خودکشیصریح به آمار

مقاله، مسئله افکار 2. در ندو پرسنل اشاره نکرده بود

خودکشی و خودزنی به صورت همزمان بررسی شده بود. از 

مقاله 1مقاله از نوع توصیفی، 13لحاظ نوع مطالعه نیز، 

1جدولاي بود.مقاله نیز از نوع مداخله2شاهدي و -مورد

پرداخته است. الزم مختلفمطالعه16جزئیات این به ارائه

به توضیح است که ترتیب ارائه مقاالت در این جدول، بر 

باشد.اساس سال انتشار مقاله از قدیم به جدید می

مطالعه مختلف در زمینه رفتار خودکشی در نیروهاي نظامی ایرانی16جزئیات - 1جدول 

مهمترین یافتهنوع ابزار مورد استفادهحجم مکان انجام عنوان و سال انتشار نام محقق

ها بدست آمد.مقاله طی جستجوي پایگاه داده321

مقاله پس از حذف موارد تکراري144 دندمقاله خارجی از مطالعه حذف ش122

ه قرار گرفتند.مقاله پس از بررسی کامل مورد مطالع22

مقاله بر اساس مشکالت روانی بود و5گیري جهت
مقاله 1به طور مستقیم به خودکشی نپرداخته بودند و 

نیز به بررسی روایی و پایایی مقیاس افکار خودکشی 
پرداخته بود، به همین دلیل حذف شدند.

مقاله وارد مطالعه شدند.16
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مطالعهنمونهمطالعهمقاله

Anisi و
]11[همکاران 

بررسی شیوع افکار 
خودکشی و عوامل 

مرتبط با آن در میان 
1385-سربازان

لشکرهاي 
مستقر در 

هاي مکان
مرزي و 
غیرمرزي

1329
پرسشنامه 

تکمیل 
شده 
توسط 
سربازان

ي مقیاس اندیشه پرداز
(BSSI)خودکشی بک 

Beck Suicide Scale
Ideation پرسشنامه ،

سالمت عمومی گلدبرگ 
)GHQ(General

Health
Questionnaire و

ساختهپرسشنامه محقق

توصیفی

افکار خودکشی در سربازان شیوع 
و افزایش افکار .برآورد گردید8/5%

خودکشی سربازان با اقدام قبلی 
ت و خودکشی، عدم رضایت از خدم

، >01/0pاختالل روانی به ترتیب با 
001/0p< 01/0وp<یرابطه معن-

داري داشت.

Hoseini و
]18[همکاران 

بررسی مشخصات 
خودزنی در سربازان 

کننده به مراجعه
ارتش 506بیمارستان 

هايسالطی تهران در 
1386-1383

بیمارستان 
نفر150ارتش506

ساخته هاي محققپرسشنامه
ورت مصاحبه که به ص

تکمیل شدند.
توصیفی

ت مرزي افراد به اختالل شخصی74%
آنها عالئم %1/85مبتال بودند. در 

خودزنی قبلی مشاهده شد. 
، اندام فوقانی به میزان همچنین

بیشترین محل خودزنی را به 3/93%
خود اختصاص داد.

Matini sadr و
]10[همکاران 

عوامل مؤثر در انسجام 
اط آنها با گروهی و ارتب

پرخاشگري و افکار 
خودکشی در سربازان 

1388- وظیفه

یکی از 
نیروهاي 

نظامی
نفر237

پرسشنامه اطالعات شخصی 
ساخته، و سازمانی محقق

نامه بازنگري شده پرسش
بِلد و انسجام گروهی سی

کلی، فرم اصالح شده 
پرسشنامه پرخاشگري 

هیوسمان، میلر و زِللی و 
کشیخودافکارپرسشنامه
(BSSI)بک 

توصیفی

گزارش %1/15شیوع افکار خودکشی 
گردید. بین عامل انسجام گروهی، 
پرخاشگري و افکار خودکشی 

>01/0pدار با همبستگی معنی
بینی مشاهده شد اما به جهت پیش

داراي اعتبار الزم نبود.

Farsi و همکاران
]19[

بررسی ارتباط بین 
افسردگی با سابقه 
خودزنی و برخی

متغیرهاي جمعیت 
شناختی در سربازان 

کننده سرپایی به مراجعه
- یک کلینیک نظامی

1389

یکی از 
هاي بهداري

سرپایی 
نظامی تهران

نفر301
پرسشنامه افسردگی بک 
Beck Depression

Inventory)BDI- II(
توصیفی

سربازان سابقه خودزنی داشتند. 5%
میان افسردگی و خودزنی ارتباطی 

ار مشاهده نشد. افسردگی با دمعنی
سن، سطح تحصیالت، سابقه اعتیاد 
در بستگان درجه اول و تحصیالت 

دار رابطه معنی>05/0pوالدین با 
داشت.

Anisi و
]20[همکاران 

عوامل مرتبط با افکار 
خودکشی در سربازان 

1390-ایرانی

مناطق 
مختلف ایران 
(بدون ذکر 

نام)

نفر1383

ودکشی پرسشنامه افکار خ
و پرسشنامه (BSSI)بک 

-GHQ(سالمت عمومی 

28(

توصیفی

افکار خودکشی با عوامل روانی، 
سابقه خانوادگی و مسائل اجتماعی 

دار رابطه معنی>01/0pسربازان با 
داشت.

Nouri و
]21[همکاران 

ساز عوامل زمینه
خودکشی در سربازان 

- یک نیروي نظامی
1391

یکی از 
نیروهاي 

نظامی
توصیفیساختهمحققپرسشنامهنفر341

بیشترین عوامل مشترك خودکشی و 
8/13و 7/36، 2/37خودزنی با 

درصد به ترتیب در اختالالت روانی، 
مشکالت خانوادگی و ناسازگاري با 
همکاران و محیط دیده شد. 

هاي مورد استفاده به بیشترین روش
ترتیب سالح گرم، سالح سرد، 
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کردن، خوردن آویزخوردن دارو، حلق
نفت و مایع دستشویی و پریدن از 

ارتفاع بود.

Avakh و
]22[همکاران 

تعیین رابطه خودزنی و 
اختالل شخصیت در 

1392-سربازان

یکی از مراکز 
روانپزشکی 

ارتش (مورد) 
و یکی از 

مراکز درمانی 
ارتش 
(کنترل)

نفر 30
30مورد و 

نفر شاهد

هاي اختالالت و بیماري
بر اساس روانپزشکی

معیارهاي تشخیصی 
Diagnostic and

Statistical Manual
of Mental Disorders

)DSM-IV-TR(

-مورد
شاهدي

و در گروه %3/63در گروه مورد 
سربازان خودزنی %7/6شاهد 

دار در گروه داشتند. اختالف معنی
مورد بین کسانی که خودزنی داشتند 
و افرادي که خودزنی نداشتند در 

مشاهده Bل شخصیت کالستر اختال
این تفاوت در گروه . )>002/0pشد (

دار بود کنترل نیز معنی
)003/0p<.(

Soltani nejad
]23[و همکاران 

گیري بررسی رابطه جهت
مذهبی با رفتارهاي 

گرایانه خودکشی
1392-سربازان

هايسازمان
درنظامی

استانشش
کشور

نفر1659
پرسشنامه افکار خودکشی 

و مقیاس (BSSI)بک
گیري مذهبی اسالمیجهت

توصیفی

برآورد شد و %9/10افکار خودکشی 
هاي داراي افکار خودکشی و گروه

اشخاص فاقد افکار خودکشی در 
هاي اخالق اسالمی، ارتباط با مولفه

عقاید و مناسک اسالمی و همچنین 
گیري مذهبی بر اساس اسالم با جهت
0001/0p<ا داري ب، تفاوت معنی

یکدیگر داشتند.

Nosratabadi و
]8[همکارش 

تبیین افکار خودکشی بر 
اساس سوء مصرف مواد 
و برخورداري از حمایت 

-اجتماعی در سربازان
1393

سه یگان 
نفر176نظامی

پرسشنامه حمایت اجتماعی 
Social Support
Questionnaire

)SSQ(افکار، پرسشنامه
و (BSSI)بک خودکشی

مصرف ال سوءمقیاس احتم
)PDAS(مواد 

Possibility of Drug
Abuse Scale

توصیفی

سربازان افکار بسیار باالي 4/28%
شتند. همچنین مدل خودکشی دا
تغییرات افکار %69ساختاري، 

خودکشی را از طریق متغیرهاي 
مصرف مواد حمایت اجتماعی و سوء

میان متغیر حمایت . تبیین کرد
رابطه اجتماعی و افکار خودکشی 

>001/0pدار  با معکوس معنی
مشاهده شد.

Donyavi و
]24[همکاران 

رابطه اختالالت 
شخصیت با گرایش به 
خودکشی در سربازان 

1393-یک واحد نظامی

یک واحد 
نظامی شهر 

اصفهان
نفر310

چندبالینیپرسشنامه
Millonمیلونمحوري

Clinical Multiaxial
Inventory(MCMI-

II)افکاریاسمقو
(BSSI)بک خودکشی

توصیفی

گرا، ضد میان اختالالت مرزي، منفی
اجتماعی، پارانوئید، اجتنابی، 
آزارطلب، خودشیفته و اسکیزوتایپال 
با افکار خودکشی به ترتیب با 

، 60/0، 65/0، 69/0همبستگی 
25/0و 44/0، 44/0، 50/0، 60/0

دیده شد >05/0pدار با رابطه معنی
گرایش به خودکشی و تغییرات 

بین قابل توسط متغیرهاي پیش
تبیین بود.

Mesgar و
]2[همکارش 

نقش عوامل برون 
سازمانی در خودزنی و 

خودکشی کارکنان 

هاي یگان
ابزارهاي میدانی و نفر82ارتش

توصیفیايکتابخانه
اي هکارکنان وظیفه یگان50%

هاي روحی و جاريارتش، ناهن
، مشکالت اقتصادي و 48اجتماعی، 
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هاي ارتش وظیفه یگان
- جمهوري اسالمی ایران

1393

ایشان عوامل خانوادگی را در 43%
ارتباط با خودکشی و خودزنی زیاد 

ارزیابی کردند.

Anisi و
]25[همکاران 

بررسی تأثیر آموزش حل 
مسئله در کاهش افکار 

-خودکشی سربازان
1394

یکی از 
هاي پادگان

نظامی
اس افکار خودکشی بک مقینفر500

(BSSI)

امداخله
ي

سربازان در دو گروه آموزش و کنترل 
شدند که حل مسئله باعث تقسیم 

کاهش افکار خودکشی در گروه 
توجه و آموزش به میزان قابل

) شد.>05/0pداري (معنی

Hosseini و
]26[همکارش 

رابطه بین ابعاد هویت با 
افکار خودکشی در 

1394-سربازان ارتش

هاي پادگان
ارتش در 

مشهد
نفر361

مقیاس افکار خودکشی بک 
(BSSI) و پرسشنامه ابعاد

-AIQ(هویت چیک  IV (
Aspects of Identity

Questionnaire

توصیفی

ابعاد هویت اجتماعی و ارتباطی 
دار با افکار خودکشی رابطه معنی

) و 05/0داشتند (سطح خطاي 
بین هویت اجتماعی به تنهایی پیش

داري افکار خوبی جهت معنی
خودکشی شناخته شد.

Shiralinia و
]27[همکاران 

نقش متغیرهاي فردي و 
شغلی در خودکشی و 

زنی کارکنان خودآسیب
1394- نظامی

یکی از 
هاي پادگان

ارتش
نفر215

پرسشنامه رفتار خودکشی 
)SBQ- R(Suicide

Behavior
Questionnaire-

Revised پرسشنامه ،
)SHI(آسیب زنی خود

Self-Harm
Inventory پرسشنامه ،

فرسودگی شغلی ماسالچ 
)MBI(Maslach

Burnout Inventory ،
پرسشنامه رضایت و استرس 

شغلی

توصیفی

بین متغیرهاي درجه، سابقه خدمت 
دار و سن با خودزنی رابطه معنی

)001/0p<هاي ) دیده شد. مؤلفه
فرسودگی و استرس شغلی نیز با 

دار داشتند اما شی رابطه معنیخودک
رسان ارتباط با رفتارهاي خود آسیب

دار مشاهده نگردید.معنی

Zahedi asl و
]28[همکارش 

خشی آموزش مهارت اثرب
حل مسئله بر افکار 

-خودکشی سربازان
1395

ازیکی
هايپادگان

نظامینیروي
تهران

نفر 32
نفر 16(

گروه 
آزمایش و 

نفر 16
گروه 
کنترل)

بک خودکشیافکارمقیاس
(BSSI) و برگزاري هشت

جلسه گام به گام کارگاه 
آموزشی حل مسئله

امداخله
ي

میانگین امتیاز افکار خودکشی در 
ارتباط با آموزش حل مسئله در گروه 

کمتر از 13/9آزمون) با آزمایش (پس
مشاهده شد و 46/18گروه کنترل با 

هاي پاسدار و انتظامات یگان
کنندگان به خودکشی اقدامبیشترین

دادند.را تشکیل می

Nosratabadi و
]29[همکارش 

مدل ساختاري برابري 
رابطه بین افسردگی، 
سوء مصرف دارو و 

حمایت اجتماعی با افکار 
خودکشی در بین 

1395-سربازان ایرانی

سه واحد 
نفر176نظامی

پرسشنامه حمایت اجتماعی 
)SSQ(افکار، پرسشنامه

و (BSSI)بک یخودکش
مصرف مقیاس احتمال سوء

)PDAS(مواد 

توصیفی

تغییرات افکار %74مدل ساختاري 
با افسردگی، حمایت خودکشی را 

مصرف مواد، تبیین اجتماعی و سوء
کرد.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

11
.6

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.11.6.8
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3972-fa.html


1071مرضیه باختر، محسن رضائیان

1396سال ،11ه ، شمار16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

بحث
ها پیداست افکار خودکشی در آنطور که از پژوهش

]11[%8/5اي از ازان دامنه گستردهنیروهاي نظامی و سرب

شود. در هاي مختلف شامل میرا در سال]8[%4/28ا ت

اي نظامی هاین بین، شیوع افکار خودکشی در سازمان

ه یکی و در سربازان وظیف]23[%9/10شش استان کشور 

م . اگر بخواهی]10[برآورد گردید %1/15از نیروهاي نظامی 

سربازان آمریکایی حاضر در جنگ %8/2این آمار را با افکار 

و افزایش آن به ]30[2006و 2005هاي در سالعراق

مقایسه کنیم، زیاد به ]31[2011در سال %9/13میزان 

رسد. اگر چه تعداد مطالعات ایرانی اندك است ولی نظر می

با توجه به استفاده از ابزار یکسان (پرسشنامه افکار 

هاي مورد پژوهش، ) و تفاوت در مکانBeckخودکشی 

این دامنه را صحیح و قابل تعمیم دانست. احتماالً بتوان

هاي اندك در ارتباط با خودزنی، با توجه به بررسی

صورت گرفته و عدم گزارش واضح شیوع آن در سربازان و 

قابل تعمیمی بدست نیامد. زیرا تنها نیروهاي نظامی، یافته

دو مورد مطالعه آمار خودزنی در نیروهاي نظامی ایران 

شاهد - اي موردود؛ یکی از آنها مطالعهگزارش گردیده ب

کننده به یکی از و دیگري نیز سربازان مراجعهبود ]22[

. عالوه بر نوع ]19[شد هاي تهران را شامل میبهداري

مطالعه، حجم نمونه کم مطالعات نیز دلیلی بر عدم 

ها، گیري مطلوب در این زمینه است. اما بررسینتیجه

شکالت روحی روانی و سابقه دار بین مارتباطی معنی

هاي که بیماريطوريه خودزنی سربازان مشاهده کردند ب

شدید روانی شامل: اختالالت شخصیتی مرزي، 

ضداجتماعی، نمایشگري، اجتنابی و پرخاشگري در این 

در مطالعه . ]18، 22، 32- 33[گونه افراد به وفور دیده شد

Farsi ،ل روانی در مورد افسردگی که اختالو همکاران

دار یشایعی است و ارتباط آن با خودزنی، رابطه آماري معن

ها را از نظر بالینی حائز مشاهده نگردید اما آنها یافته

اهمیت دانستند؛ در پژوهش ایشان با باال رفتن نمره 

در . ]19[یافت افسردگی، سابقه خودزنی افزایش می

در و همکاران نیز اختالالت افسردگی Hoseiniمطالعه 

. البته در هر یک ]18[درصد بود 3/1تا 7/0افراد خودزن 

برده، ابزارها مورد سنجش، بسیار متفاوت از مطالعات نام

شود. بود که این خود نکته مهم دیگري محسوب می

بنابراین، تحقیقات بیشتر در زمینه شیوع واقعی خودزنی با 

تر و ارتباط افسردگی با خودزنی، کامالًمطالعات دقیق

شود.احساس می

خدمت سربازي نوعی مهاجرت تلقی شده که مشکالت 

زمانی این مشکالت ]32[خاص خود را به همراه دارد 

شوند که سرباز جوان به تنهایی قدم در تر میوخیم

محیطی گذارده که داراي قوانین سخت نظامی است. این 

فرد در صورت عدم رضایت از محیط پادگان و چنانچه در 

ز پادگان از حمایت خانواده و دوستان برخوردار خارج ا

دهد. هر چند معموالً فرار را به خودکشی ترجیح می،باشد

در سربازان فراري نیز اختالالت شخصیتی به صورت عمده، 

رسد حمایت خانواده اما به نظر می]34[خورد به چشم می

و دوستان مسئله مهمی باشد که بر خودکشی آنها سرپوش 

. در حقیقت، هنگامی که آمادگی قبلی جهت ]8[د گذارمی

تواند خودکشی وجود داشته باشد شرایط محیط جدید می

. با این حال در مطالعه دیگري ]35[آنرا مضاعف نماید 
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مانع از ایجاد مشکالت رفتاري در ،تطابق سرباز با مقررات

در این زمینه الزم است مطالعات ]36[وي شده است 

گیري بهتري وان نتیجهنجام گیرد تا بتتحلیلی بیشتري ا

ارائه داد.

Shiralinia و همکاران معتقدند هر اندازه درجه نظامی

شود تر باشد فشار بیشتري بر نیروي نظامی وارد میپایین

در نتیجه میزان افسردگی و اضطراب و رفتارهاي خودزنی 

اد کم افراد باشد که . شاید سن و سو]27[یابد افزایش می

ه تر نظامی قرار گیرند بهاي پاییندر ردهشودث میباع

طوري که درجه پایین و سن کم سربازانی که افکار و اقدام 

به خودکشی و خودآزاري داشتند عامل خطر بسیار مهمی 

هاي . نشانه]11، 22، 25، 37- 38[در مطالعات دیده شد

افسردگی بر روي سربازان سه دوره آموزش رزم مقدماتی 

و همکاران در افراد Nouriدر مطالعه 1391در سال 

تر بیشتر از سایرین مشاهده داراي تحصیالت دیپلم و پایین

سربازانی که داراي افکار بسیار %4/28. از ]17[گردید 

سال سن داشتند 23زیر %1/31باالي خودکشی بودند؛

خودکشی موفق در نیروهاي نظامی لهستان 7/62%. ]29[

دادند سال تشکیل می7/21یانگین سنی را سربازانی با م

نظامیان ارتش آمریکا در جنگ عراق و %62و ]7[

سال 21افغانستان که افکار خودکشی داشتند را افراد زیر 

. از طرف دیگر، افکار خودکشی در ]39[گرفتند در بر می

تر از سایرین مشاهده سربازان با مدرك تحصیلی باال، پایین

و همکارش نتیجه Agha pourود، . با این وج]26[شد 

متناقضی را اعالم کردند، آنان باال رفتن سن را مساوي با 

. ]16[دانند کم شدن کیفیت زندگی سربازان می

در مقام مقایسه دانشجویان با سربازان، هر چند که 

افسردگی و اضطراب در دانشجویان نیز به میزان باال 

دکشی گردیده شود که خود باعث افزایش خومشاهده می

دلیل فشارهاي ناشی از الزام ه اما سربازان شاید ب]40[

باش در هر ورات نظامی، محیط پادگان و آمادهاجراي دست

لحظه، بیشتر در معرض افسردگی و اضطراب قرار دارند. به 

نیروهاي نظامی که خودکشی کرده %9/27که طوري

%3/65و ]7[بردند بودند از اختالالت افسردگی رنج می

. در ]29[درجات خفیف تا شدید افسردگی داشتند 

سربازان داراي افسردگی شدید بودند %6/6اي دیگر مطالعه

هاي سربازان ارتش که به یکی از بهداري2/38%. ]19[

سرپایی نظامی تهران مراجعه کرده بودند از افسردگی 

پرسنل نظامی %5/28بردند و تا شدید رنج میمتوسط 

ا... نیز مبتال ش روانپزشکی بیمارستان بقیهبستري در بخ

. البته مرور زمان باعث کاهش ]9[به افسردگی بودند 

]19[دلیل انطباق بیشتر با محیط شده است ه افسردگی ب

تواند هاي دلگرمی میطور که به اثبات رسیده آموزشو آن

تأثیر بسزایی بر روي کاهش افسردگی سربازان داشته باشد 

هاي شرایط نیروهاي نظامی در پادگان. گر چه]41[

هاي هاي متفاوت مطالعه و حتی پرسشنامهمختلف، سال

ها دور از ذهن دانست.گوناگون را نباید در رابطه با تفاوت

هاي جسمانی، همچنین، افراد غیر بومی از نظر نشانه

اضطراب و نارسایی در عملکرد اجتماعی بیشترین فراوانی 

هاي آخر توانند از مرخصیازان بومی می. سرب]17[را دارند 

هفته و یا دو سه روزه به راحتی استفاده کنند اما آنان که 

غیر بومی هستند و مسافت زیادي تا محل سکونتشان 

دارند مجبورند در پادگان بمانند و این موضوع نیز باعث 
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. در حالی که ]17[شان خواهد شد تشدید مشکالت روانی

کنند از هاي شخصی زندگی میهسربازانی که در خان

، دوري از خانه و ]16[کیفیت زندگی بهتري برخوردارند 

خصوص در کارکنان وظیفه باعث ایجاد ه ب،خانواده

گردد و انگیزه اختالالت روحی و روانی در آنان می

. بنابراین، مسئولین ]2[دهد خودکشی را افزایش می

بندي سربازان به این نکته مهم بایست در هنگام تقسیممی

دقت داشته باشند و آنرا مد نظر قرار دهند. 

دلیل اینکه یکی از بهترین ه ب،افراد در حال خدمت

هاي خودکشی را به آسانی در اختیار دارند ممکن است راه

ن کاري بزنند. این بدون اندیشه به عواقب آن دست به چنی

ن چنین افراد، به اسلحه ناپذیر است که اگر ایواقعیتی انکار

دسترسی نداشته باشند ممکن است به سادگی از بین 

. بالطبع محیط نظامی جدیت و نظم را ایجاب ]42[نروند 

خصوص در ه ب،کند اما سختگیري و فشار بیش از حدمی

افراد داراي مسائل روانی مختلف که آستانه تحمل کمتري 

تبدیل به اقدام دارند، افکار احتمالی خودکشی در آنها را 

کند. چنانچه این افراد از طرف دیگران مورد حمایت می

. به ]41[تواند برایشان بسیار خوشایند باشد قرار گیرند می

هر میزان برخورداري از حمایت اجتماعی در سربازان 

. ]8[یابد بیشتر شود افکار خودکشی در آنها کاهش می

در مناطق کمتر بنابراین، وجود یک مشاور در پادگان بویژه

رسد.اي ضروري به نظر میتوسعه یافته به طور فزاینده

ترین نوع خودکشی با سالح گرم که یکی از خشن62%

باشد در اماکن نظامی و نگهبانی اتفاق ها میخودکشی

سربازان از سالح گرم جهت %9/49. ]43[افتاده است 

نی . در سربازان لهستا]21[خودکشی استفاده کرده بودند 

نیز بعد از حلق آویز، خودکشی با گلوله مقام اول را به خود 

. اغلب استفاده از تفنگ با قرار دادن سر ]7[اختصاص داد 

اسلحه به زیر چانه و چکاندن ماشه با انگشت پا انجام شده 

. اما در خودزنی، کمتر از اسلحه استفاده گردیده ]43[است 

جهت آسیب به و اغلب به ترتیب از تیغ، چاقو و شیشه 

. هر میزان خشونت در ]18[خود استفاده شده بود 

خودکشی یا خودزنی بیشتر شود تأثیرات مخرب آن روح و 

آزارد و خصوص اطرافیان فرد را بیشتر میه روان دیگران ب

تواند باعث تبعات منفی بیشتري بدنبال دارد حتی می

. ]28،2[ایجاد دشمنی نسبت به مسئولین شود 

رأفت بیش از حد نسبت به فردي که ،یگراز سوي د

چنین اقدامی را انجام داده باعث تشویق دیگران به انجام 

. بنابراین، باید در بدو خدمت سربازي ]21[آن خواهد شد 

شود به به همان اندازه که به جسم سربازان توجه می

صورت ه مسائل روحی آنان نیز توجه شود و همچنین ب

ظر روانی مورد بررسی قرار داد تا بتوان اي، آنها را از ندوره

در حد امکان جوانانی که داراي مشکل هستند را شناسایی 

، 32، 42[کرد و از وقوع خودکشی در آنها پیشگیري نمود 

غربالگري این افراد قبل از ورود به ].2، 21، 24، 29

تواند بسیار مهم باشد خدمت و یا در اوایل سربازي می

ماه اول رخ 12قدام به خودکشی در چنانکه بیشترین ا

. حتی میانگین مدت طی شده افراد ]28،7[دهد می

. ]18[ماه ذکر شده است 11خودزن در طول خدمت نیز 

گیر هستند مشورت شناسایی افرادي که افسرده و گوشه

گشا است با آنها و تالش جهت رفع مشکل ایشان، بسیار راه

بر آن ،اي یافت شدهاخلهمدتا بدانجا که در هر دو مقاله

تأکید گردیده و از آموزش حل مسئله به عنوان اقدامی 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
96

.1
6.

11
.6

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.r

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1396.16.11.6.8
http://journal.rums.ac.ir/article-1-3972-fa.html


بررسی رفتار خودکشی در نیروهاي نظامی ایرانی: یک مطالعه مروري منظم1074

1396، سال 11، شماره 16دورهرفسنجانکیمجله دانشگاه علوم پزش

که به میزان پنجاه ]28, 25[مهم، نام برده شده است 

و در جهت ]28[دهد درصد افکار خودکشی را تقلیل می

بهبود روان سربازان نیز به همین میزان مفید بوده است 

]44[.

وان و ناآگاه نسبت به علت اینکه سربازان افرادي جه ب

تأثیرات و عواقب مصرف مواد مخدر و یا الکل هستند بنا به 

خاطر مسائل جزئی در دام ه توصیه دیگران ممکن است ب

. استعمال سیگار و اعتیاد به مواد ]21[اعتیاد گرفتار شوند 

، 45- 46[گرددمخدر باعث افزایش خطر خودکشی می

و Millerت توسط . این مسئله در یک مطالعه کوهور]11

نفر از کارکنان مرد ارتش 300000همکاران نیز بر روي 

. از سوي دیگر، افزایش ]47[آمریکا به اثبات رسیده است 

گردد افکار خودکشی نیز باعث افزایش در مصرف مواد می

. همچنین، اعتیاد به عنوان دلیل خودزنی شناخته شده ]8[

و Anisiعه . اما نکته جالب توجه در مطال]48[است 

رابطه مصرف سیگار در افراد افسرده و افزایش ،همکاران

در این ]11[افکار خودکشی در بین آنها بیان گردیده 

کنندهعامل مخدوشرسد سیگار کشیدن نظر میه ارتباط ب

اي غیر واقعی شده است. باشد که باعث ایجاد رابطه

و خودکشی در رابطه معکوس بین دین و مذهب

از سایر اقشار جامعه نیست. بازان مستثنیجمعیت سر

انین و هاي قرآنی و قوآشنایی کارکنان وظیفه با آموزه

]2[داشتن آنها از خودزنی شود تواند موجب بازمقررات می

و ارتقاي باورهاي مذهبی در کاهش افکار و اقدام به 

. ]23[خودکشی سربازان مفید دانسته شده است 

اي وضوع مهم شناخته شدهگیري مذهبی مهمچنین، جهت

است که با کیفیت زندگی سربازان رابطه مستقیم دارد 

. باور اینکه پروردگار جهانیان از احوال بندگان خویش ]16[

غافل نیست و همواره خیرخواه آنان بوده و هست، فارغ از 

هر دین و مذهبی، آرامش عمیقی را به قلب انسان وارد 

گیري افکار شکلکند و چنین آرامشی مانع از می

گردد.خودکشی می

تواند اند مینامه وداع سربازانی که خودکشی کرده

اطالعات ذي قیمتی از علت اصلی انجام این کار در اختیار 

دیگران بگذارد که متأسفانه هیچ یک از مطالعات ایرانی به 

آن اشاره نکرده بودند؛ در بررسی که بر روي خودکشی 

شده بود، ذکر گردید که نجامنیروهاي نظامی لهستانی ا

اند. در مجموع، علل آنها از خود نامه بجا گذاشته8/26%

اصلی به ترتیب، مشکالت سازشی، ناکامی در عشق، 

حسادت و ترس از تنبیه عنوان گردیده بود. البته محققان 

این پژوهش معتقدند که بر روي یک عامل به تنهایی نباید 

ن دارند که آشناسازي متمرکز شد. همچنین، آنها اذعا

هاي پیشگیري از نیروهاي نظامی نسبت به برنامه

ها تر از سایر مکانهاي نظامی، سادهخودکشی در محیط

هاي الزم را ها آموزشتوان در پادگانباشد و براحتی میمی

. بنابراین، مطلوب است بتوان از این سادگی ]7[انجام داد 

کشی و خودزنی به بهترین نحو جهت پیشگیري از خود

ل، تا حد ممکن آنرا کاهش داد. استفاده کرد و یا حداق

چه به منظور حصول اطمینان، نیاز به مطالعات بیشتر و گر

.استتر کامل

هاي رفتار تمامی دستهشدسعی ،در مطالعه حاضر

اما متأسفانه در گرددخودکشی در نیروهاي نظامی بررسی 

عدم گزارش صریح . هایی وجود داشتاین مورد محدودیت

هاي مورد مطالعه، مانع از ها و حتی مکانآمار خودکشی
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که به توان به محققین حق داد میانجام آن شد. البته 

اند، دالیل امنیتی و محرمانه بودن نتوانسته و یا نخواسته

ترین دالیل یکی از مهمرسد میآنرا افشا نمایند. اما به نظر 

هاي آن باشد. از کشی، مکانهاي زیاد در افکار خودتفاوت

عدم گزارش سال انجام مطالعه حاضر،هاي دیگر محدودیت

مطالعه در برخی از مقاالت بود که ما را مجبور به استفاده 

اي چند تواند فاصلهاز سال انتشار آنها نمود. این مسئله می

دهی ایجاد کند. نکته مهم در این زمینه، ساله در گزارش

طالعات در چند سال اخیر است، جاي عالقه به انجام م

خوشحالی دارد که موضوع خودکشی نیروهاي نظامی در 

هاي اخیر، توجه محققین را به اهمیت خود جلب سال

کرده و مسئوالن را در جریان روند آن قرار داده است.

هاي حاصل از این پژوهش در انتها و بر اساس یافته

شود:پیشنهاد می

هاي رتباط با تمامی جنبهمطالعات بیشتري در ا.1

خصوص تعداد ه خودکشی نیروهاي نظامی ب

هاي انجام یافته، صورت گیرد.خودکشی

در زمینه برآورد شیوع رفتار خودکشی، به جز سربازان .2

تري انجام در سایر نیروهاي نظامی نیز مطالعات گسترده

گیرد.

هاي آتی به اثر طبقه اجتماعی و مذهب در پژوهش.3

ود. توجه ویژه ش

هاي مربوط به زمان خودکشی (ساعت،محققان، داده.4

آوري روز هفته و ماه) را نیز در مطالعات خویش جمع

نمایند.

اي بیشتر به منظور مقایسه الزم است مطالعات مداخله.5

هاي پیشگیري از خودکشی به تر برنامهبهتر و صحیح

مرحله اجرا درآید. 

ویژه ه تهدید به خودکشی در نیروهاي نظامی ب.6

تواند موضوع جالبی باشد که توصیه سربازان، می

گردد در این زمینه نیز مطالعاتی انجام شود. می

گیرينتیجه
وسیع و نسبتاً باالیی را افکار خودکشی سربازان دامنه

دهد. چنانچه به این مسئله مهم بقدر به خود اختصاص می

پذیري ناتواند تبعات وخیم و جبرانکافی توجه نشود می

بایست مسئولین در رابطه بدنبال داشته باشد. بنابراین، می

با کاهش افکار سربازان اهتمام ویژه داشته باشند تا شاهد 

تبدیل این افکار به اقدام و در نهایت خودکشی منجر به 

مرگ نباشیم.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از جناب آقاي جعفر انیسی بدلیل همکاري 

نویسندگان در به اختیار گذاشتن برخی اي که باصمیمانه

آید.از منابع داشتند، تقدیر و تشکر به عمل می
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Background and Objectives: Suicide is a phenomenon that is common among young people and is divided into

different types. Self-mutilation is a part of suicide behavior and is a major problem among the military forces,

especially the soldiers. This systematic review aimed to assess the prevalence of suicidal behavior in Iranian

military forces.

Materials and Methods: The present review article has been conducted in spring 2017 with the help of search

engines: SID, Magiran, Google Scholar, and PubMed. In the search strategy the “Soldier”, “Suicide”, “Army”

“Military”, and “Self-mutilation” key words and their Persian equivalents were used.

Results: During the screening process, of a total of 321 papers, 305 articles were excluded from the study for

various reasons and only 16 articles were included. Of these, 4 articles had directly reported the statistics of

suicidal thoughts of the soldiers. In most studies, several aspects of suicidal behavior had been investigated. The

prevalence of suicidal ideation in the country's soldiers was estimated to be from 5.8 up to 28.4 percent

Conclusion: Suicidal thoughts in soldiers were estimated to be relatively high. Therefore, serious and

appropriate measures should be taken by the relevant authorities to minimize it.
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