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دس چٌذ دِّ اخیش ؿیَع ٍ ػلل هشگ  ٍ هیش تغییشات صیبدی یبفتِ       
 . اػت

دس گزؿتِ ػَاهل طبیؼی ٍ بیوبسی ّبی اغلب هؼشی ػلل اصلی        
هشگ ٍ هیش دس جْبى بَدًذ ٍلی اهشٍصُ بشخی بیوبسی ّبی هضهي 

ُ اًذ  .ٍ ػَاهل قببل  پیـگیشی جبیگضیي آى ّب ؿذ
ِ ٍیظُ        قؼوتی اص ایي تغییشات بِ افضایؾ جْبًی تؼذاد خَدکـی ب

دس دٍساى جَاًی دس کـَسّبی پیـشفتِ ٍ دس حبل تَػؼِ استببط 
 .داسد

، خـًَت ّب 2000طبق گضاسؽ ػبصهبى بْذاؿت جْبًی دس ػبل       
ّضاس هشگ دس جْبى ؿذُ اػت کِ حذٍد  700هٌجش بِ حذٍد 

ُ اًذ ُ اًذ کِ . ًیوی اص آًْب خَدکـی بَد تب  2.9بشسػی ّب ًـبى داد
دسصذ اص جوؼیت کـَس آهشیکب داسای افکبس خَدکـی دس   18.5

ُ اًذ  .صًذگی خَد بَد
 

     



دس جوؼیت ػوَهی کـَس آهشیکب، هیضاى اقذام بِ خَدکـی دس یک    
دسصذ   10تب  0.7دسصذ ٍ دس طَل ػوش اص  4.6تب  0.3ػبل اص 

 . گضاسؽ ؿذُ اػت
ُ اًذ کِ دس آهشیکبی ؿوبلی ٍ اسٍپب،        ّوچٌیي بشسػی ّب ًـبى داد

ػبلِ ٍ ببالتش حذاقل یک ببس اقذام بِ  15دسصذ افشاد  4.5
خَدکـی دس صًذگی سا تجشبِ کشدُ ٍ یب بِ صَست ػوذی بِ  

ُ اًذ  .خَد آػیب ٍاسد ًوَد
آهبس خَدکـی دس آػیب ًیض، تَجِ صبحب ًظشاى سا بِ خَد جلب       

بشابش  3ًشخ خَدکـی دس تبیلٌذ  1987دس ػبل . کشدُ اػت
ًفش دس ّش صذ ّضاس   7.4بَدُ ٍ بِ هشص  1980تب  1975ػبل ّبی 
 .ًفش سػیذ



بش اػبع یک هطبلؼِ هشٍسی اًجبم ؿذُ دس داخل کـَس هیضاى 
دس یکصذ ّضاس ًفش جوؼیت گضاسؽ ؿذُ  4.9خَدکـی دس ایشاى، 

 .اػت
بِ اصای ّش یکصذ ّضاس ًفش   5.7هیضاى خَدکـی هَفق دس ایشاى       

  1380بِ اصای ّش یک صذ ّضاس ًفش صى دس ػبل  3.1هشد ٍ 
 .گضاسؽ گشدیذُ اػت 

ًشخ خَدکـی هشداى ٍ صًبى دس ایشاى اص اغلب کـَسّبی دًیب،       
ِ ٍیظُ جَاهغ غشبی کوتش اػت ٍلی دس بیي کـَسّبی  ب

 .خبٍسهیبًِ سقن قببل تَجْی هی ببؿذ



ِ ای اص گزس اجتوبػی ؿذُ کِ        ببیذ تَجِ داؿت کِ ایشاى ٍاسد هشحل
بب دگشگًَی بشخی اسصؽ ّب ٍ ببٍسّبی دیٌی، هزّبی ٍ اػتقبدی 

ِ ػبص  ّوشاُ اػت کِ ایي هؼئلِ خَد هی تَاًذ بش ػَاهل صهیٌ
 .خَدکـی تأثیشگزاس ببؿذ

بش اػبع ًتبیج هطبلؼبت، هیضاى اقذام یب تْذیذ بِ خَدکـی دس        
 .صًبى دٍ بشابش هشداى ٍلی خَدکـی هَفق دس هشداى بیـتش اػت

بیـتش بشسػی ّبی اًجبم ؿذُ داخلی ًـبى گش فشاٍاًی بیـتش اقذام       
بِ خَدکـی دس صًبى اػت، ٍلی هشگ ًبؿی اص خَدکـی دس  

 .صًبى ٍ هشداى بش حؼب هٌطقِ هتفبٍت بَدُ اػت
ؿبیغ تشیي سٍؽ هَسد اػتفبدُ بشای خَدکـی دس ایشاى، بِ ٍیظُ       

 .  دس صًبى، اػتفبدُ خَساکی اص داسٍّب ٍ ػوَم بَدُ اػت



 :  عوامل خطر اقدام به خودکشی
 ػي

 جٌغ
 ًظاد

 هزّب
 تأّل
 ؿغل

 بیوبسی ّبی سٍاًی یب جؼوبًی
 ػَءهصشف هَاد

 اختالالت ؿخصیت 

 



                    

       

 

 :سایر علل
یک هطبلؼِ هشٍسی دس صهیٌِ ؿٌبػبیی ػَاهل خطش خَدکـی،       

اػکیضٍفشًی ٍ افؼشدگی )ػَاهلی ّوچَى بیوبسی ّبی سٍاًی 
سا ( ًَجَاًی ٍ اٍایل جَاًی)، جٌؼیت هؤًث، ػي پبییي (اػبػی

 .بِ ػٌَاى ػَاهل خطش خَدکـی هطشح ًوَدُ اػت 
 

دس یک هطبلؼِ اًجبم  ؿذُ دس ؿْشػتبى اسٍهیِ بب ػٌَاى        
اپیذهیَلَطی ػَختگی صًبى اػتبى آرسببیجبى غشبی طی  

کِ تَػط دکتش فشخ اػالهلَ ٍ ّوکبساى  1391تب  1389ػبل ّبی 
دسصذ اص  29.2صًی کِ ٍاسد هطبلؼِ ؿذًذ   939اًجبم گشفت، اص 

بب قصذ ( ػبلِ 49تب  15)ػَختگی ّبی صًبى دس ػٌیي ببسٍسی 
 .خَدکـی ٍ ػوذی بَدُ اػت 



 
ِ ساس اقذام بِ خَدکشی در سًاى بستزی شذُ در بخش   بزرسی علل سهیٌ

طالقاًی ارٍهیِ... هسوَهیت بیوارستاى آیت ا  
  

ًتایج: 
 55ٍ حذاکثز  13سال با حذاقل  25.68بیوار هَرد هطالعِ  200هیاًگیي سٌی  

 .سال بِ دست آهذ
75  هتأّل%( 53.5)ًفز  107هجزد، %( 37.5)بیوار خاًن 

 اس بیواراى هَرد هطالعِ ساکي شْز ٍ %( 73.5)ًفز  147اس ًظز هکاى سکًَت
 .ساکي رٍستا بَدًذ%( 26.5)بیوار  53

 



 

 

 

 

 سطح تحصیالت
 

 
 

 درصد فزاٍاًی سطح تحصیالت

 7.5 15 بی سَاد

 16.5 33 ابتدایی

 23.5 47 راٌّوایی

 15.5 31 دبیزستاى

 15.5 31 دیپلن

 6 12 کارداًی

 13 26 کارشٌاسی

 2.5 5 کارشٌاسی ارشد



 شغل بیواراى

 درصد فزاٍاًی شغل

ِ دار  53 106 خاً

 15 30 داًش آهَس

 14 28 داًشجَ

 10.5 21 بیکار

 4 8 کارهٌد

 2 4 کارگز

 1.5 3 آساد



 هیشاى درآهد هاّیاًِ



 باٍرّای دیٌی ٍ پایبٌدی بِ اعتقادات هذّبی



41  اًذ سابقِ%( 20.5)بیوار ِ  ی اقذام بِ خَدکشی در گذشتِ داشت

 ،ِی اقذام بِ سابقِ( درصذ 18.5)بیوار  37در بیواراى هَرد هطالع
 . هسوَهیت قبلی ٍ بستزی در بخش هسوَهیت داشتٌذ

 



 

 

 درصد فزاٍاًی ًَع اختالل رٍاًی

 11.5 23 افسزدگی

 10.5 21 اختالل شخصیت

 3.5 7 اضطزاب

 1 2 جبزی –ٍسَاسی 

 73.5 147 ی ًاراحتی رٍاًیبذٍى سابقِ



 درصد فزاٍاًی اًگیشُ اقدام بِ خَدکشی

 27.5 55 هشاجزُ با ّوسز

 12.5 25 هشکل رٍاًی

 8 16 عاطفیشکست 

 6.5 13 هشاجزُ با هادر

 6 12 هشاجزُ با پدر

 4 8 هشاجزُ با هادر شَّز

 3.5 7 تَّیي ٍ تحقیز

 3 6 هشاجزُ با بستگاى ّوسز



 1.5 3 هشکل تحصیلی

 1.5 3 هشاجزُ خَاّز

 1.5 3 هشاجزُ بزادر

 1.5 3 هشاجزُ با فزسًد

 1 2 هشکل هالی

 1 2 هزگ عشیشاى

 1 2 فحاشی ٍ تْوت ًارٍا

عدم درهاى بیواری 

 جسواًی
2 1 

 4 8 ًاهعلَم

 15 30 سایز علل

 100 200 جوع



 والسالم


