مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال پنجم/شماره  /3پاییز 5331

تاریخ دریافت1931/2/1 :

تاریخ پذیرش1931/3/23 :

بررسی افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی ورودی
سالهای  6831تا  68۳۱دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده
مقدمه :خودکشی اقدامی آگاهانه در آزار خود است که به مرگ منتهی میگردد و شیوع باالیی در سنین  11تا  21سال دارد .این
مطالعه به منظور بررسی فراوانی افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکش ی در دانش وویان پزش کی دانش اا لو وم پزش کی
رفسنوان طراحی و اجرا شد.
روشها :این مطالعه به صورت مقطعی انوام گردید و جمعیت مورد پژوهش تمامی دانش وویان رش ته پزش کی دانش اا لو وم
پزشکی رفسنوان از ورودی  19۳۱تا  1932به تعداد  9۳۳نفر بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند ام ا فق  2۱1نف ر
( )%۳۳آنها حاضر به شرکت در مطالعه شدند .جهت جمعآوری اطاللات از پرسشنامه اس تاندارد خودکش ی  Beckاس تفاد ش د.
داد ها پس از جمعآوری با آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی نظیر کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر م ورد توزی ه و تحوی ل
قرار گرفت.
نتایج :شرکت کنندگان شامل  12۱پس ر و  193دخت ر بودن د .از ب ین آنه ا  %51/۳1فاق د افک ار خودکش ی  %1۳/11دارای
افکارخودکشی  %1/11آمادگی برای خودکشی و  %1/۳۳قص د اق دام ب ه خودکش ی داش تند .ب ین افک ار خودکش ی و جنس یت
( )P=۳/۳15محل سکونت ( )P=۳/۳2۱سابقه بیماری مزمن ( )P=۳/۳12سابقه اختالل روانی در ف رد ( )P=۳/۳۳2ل ادت ب ه
مصرف سیاار ( )P=۳/۳13ارتباط معنیداری دید شد.
بحث و نتیجهگیری :این مطالعه نشان داد خطر خودکشی در دانشوویان پزشکی شیوع باالیی دارد .بنابراین برنامهریزیه ای
الزم برای پیشایری از بروز افکار و اقدام به خودکشی بایستی صورت بایرد.
واژگان کلیدی :خودکشی دانشوویان پزشکی افکار خودکشی اقدام به خودکشی رفسنوان
مقدمه

شتتا داد (ما نتتد افتتزایش می تزا آ در وجوا تتا ا

خودکشی یک فوریت عمده در حرفه بهداشتت راا

کاهش در سالمندا ) اما میزا این پدیده ستتتا ثابتت

محستتوم متتیشتتود ( .)1در ایتتاالتمتحتتده ستتاال ه

ما ده ا در تمام طول قر بیستم ا ستالهتای سترری

 030333فر به علت خودکشی میمیر تد .هرچنتد در

شده از قر حاضتر میتزا کلتی خودکشتی بته طتور

اشتی از خودکشتی در

متوسط  11/5مورد در هر صد هزار فتر بتوده استت0

برخی گراههای جمعیتی تفااتهتای چشتم یری را

در حالی که این میزا در افراد  15تا  12ساله  1تتا 0

طول قر گذشته میزا متر

 -۱پزشک عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -2کارشناس بهداشت عمومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -۳استادیار ،گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -۴استاد ،مرکز تحقیقات محیط کار ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
 -5استاد ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،رفسنجان ،ایران
نویسندهی مسئول :محسن رضائیان

Email: moeygmr2@yahoo.co.uk

آدرس :رفسنجان ،بلوار خلیج فارس ،خیابان شرکت پسته ،پرديس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
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تلفن430-33331313 :

فاکس430-33331443 :
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نیوشه صوفی افشار ،۱مرضیه باختر ،۲پروین آقامحمدحسنی ،۳محسن رضائیان

4،5

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

برابر شد ( .)1در سالهای اخیر رفتار خودکشتی گترا
علت مر

نیوشه صوفی افشار و همکاران

ز دگی آ ا را ارتواء داد (.)2 013

ا میر  8الی  15درصد از وجوا تا  11تتا

خودکشی که ساال ه  12درصد از بار جها ی بیماری

 18ساله ا گراه سنی  18تا  23ستاله در جهتا بتوده

را تشتتکیل متتیدهتتد 0از موضتتوعات دارای االویتتت

است ( .)1بر طتق آمار ستازما جهتا ی بهداشتت در

بهداشت راا برای ستازما بهداشتت جهتا ی استت

افراد  15تا  12سال بتوده

دلیل شرایط ایژهای که دار د بیشتر احساس میشتود.

گردیده ا دامین علت مر

است ( .)0هر چنتد موولته خودکشتی در کشتورهای

از مهمترین این گراهها میتوا به دا شتجویا اشتاره

توسعه یافته مورد توجه بیشتری ااقع شده است 0الی

کرد که به دلیل شرایط سنی خاص 0داری از خا واده0

در کشورهای در حال توسعه مورد بتیتتوجهی قترار

ز دگی خواب اهی 0رایارایی با مشتکالت اقتاتادی0

گرفته ا در مورد اضعیت خودکشی در بیش از یمتی

آینده کاری ا غیره گراه در معتر

خرتر ابتتالء بته

از کشورهای جها آمتاری اجتود تدارد ( .)2میتزا

اختتتالالت راا تتی چتتو افستتردگی ا حتتتی افکتتار

خودکشی در ایرا از بیشتر کشورهای د یتا بته ایتژه

خودکشی به حسام میآیند ( .)11آمارهتا یتز شتا

جوامع غربی پایینتتر 0امتا در موایسته بتا کشتورهای

دادها د که خودکشی در دا شجویا دامین علت مر

خاارمیا ه باالتر است ( .)5بر اساس تحویوتات ا جتام

ا میر پس از تاادف میباشد ( .)11 011این موضتوه

گرفته 0ایرا پس از چین ا هنداستا ستومین کشتور

در دا شجویا علتوم پزشتکی از حساستیت بیشتتری

جها است که در آ آمتار خودکشتی ز تا افتزایش

برخوردار است؛ هم به علتت محتیط پراسترستی کته

یافته است ( .)6با این حال بیشتترین میتزا اقتدام بته

همواره با آ در تماسا د ا هتم آشتنایی ا دسترستی

خودکشی در ایرا مربوط به گراه سنی جوا ا استت

سریعتر آ ها به داراهتا ( .)11بتا توجته بته ایتنکته

(.)5

دا شجویا پزشکی به عنوا پزشکا آینتده ا یترای

االین مرحله در شکل گیری رفتار خودکشیگرایا ته0

ارزشمند ا سا ی هستند 0یاز بته حفاتتت از آ هتا در

به اجود آمد افکار خودکشی در فترد استت .افکتار

ا می تر ا

برابتتر علتتل قابتتل پیش ت یری از ظتتر متتر

خودکشی بتر اقتوه هتر گو ته ا دیشته ختودترریتی

عوار

داللت دارد .تفاات اقدام آگاها ته صتدمه بته ختود ا

پارامترهای اپیدمیولوژیک در جهت رفع این مشکل ا

خودکشی در این است کته در متورد اقتدام آگاها ته0

طرحریزی استراتژیهایی بر اساس آ یازی است که

توده ا بدین اسیله میخواهتد

احساس میشود ( )12ا از آ جا که اطالعات مدا ی

توجه دی ترا را بته ختود جلتن کنتد ا احساستات

در این خاوص در شهرستا رفسنجا یافتت شتد0

خویش را بیا دارد ( .)7خودکشی اغلتن در حوتور

این مرالعه جهت تعیین فرااا ی افکار ا بر امتهریتزی

اختالالت خلوی به اقتوه متیپیو تدد ( .)8فشتارهای

جهتتت اقتتدام بتته خودکشتی در دا شتتجویا پزشتتکی

راا تی باعتتا افتتزایش شتتمار خودکشتی در جوا تتا

دا ش اه علوم پزشکی رفسنجا طراحی ا ا جام شد.

شرص خواها مر

اجتود دارد .شتناخت ایتن عوامتل ا یتافتن

میشود .با باال برد مهارت کنتترل استترس ا از بتین
بترد افتکار ختودکشی در جتوا ا میتتوا کیتفیت
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سال  01311خودکشی پا زدهمین علتت متر

عنتوا

( .)110 11این االویت در گراههای خاص جامعه بته

نیوشه صوفی افشار و همکاران

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

جمعی تت متتورد پتتژاهش تمتتامی دا شتتجویا رشتتته

خودکشی 1 0تتا  5دارای افکتار خودکشتی 6 0تتا 12

پزشتکی دا شت اه علتوم پزشتکی رفستنجا در ستال

آمادگی جهت خودکشی 13 0تا  08بر امه ریزی جهت

 1020از ارادی  1086تا  1021به تعداد  033فتر را

اقدام به خودکشی میباشد (.)16

شامل میشتد کته بته راس سرشتماری اارد مرالعته

راایی پرسشنامه معتادل  3/76ا پایتایی آ بتا راس

شد د؛ از این تعداد  165فر( )%88به صورت آزادا ته

آلفای کرا تاخ  3/25تعیین گردیتده استت ( .)17ایتن

در ایتن پتتژاهش مشتتارکت داشتتتند؛ ایتن مرالعتته در

پرسشتتنامه بتته صتتورت استتتا دارد در ای ترا موجتتود

دا شکده پزشکی 0زایش اه یک فس ا بیمارستا هتای

میباشد.

علی بن ابیرالن ا مرادی شهرستتا رفستنجا ا جتام
گردید.

دادهها با استتفاده از ترم افتزار  SPSSستره  13ا
آزمو های آمتاری توصتیفی ا استتنتاطی ظیتر کتای

ابتتزار جمتتعآاری اطالعتتات پرسشتتنامه استتتا دارد

اسکوهر ا آزمو دقیق فیشتر متورد تجزیته ا تحلیتل

 Beckبتتوده استتت ( )15کتته  16س تؤال مربتتوط بتته

قرار گرفت 0در کلیه آزمو ها سرح معنیداری برابر ا

اطالعات دموگرافیک به آ اضافه گردید 0که بتا اراهته

یا کمتر از  3/35در ظر گرفته شد.

توضیحات الزم ا کستن رضتایت امته شتفاهی بتین
دا شجویا توزیتع ا پتس از تکمیتل آ کته یازمنتد
صرف حداد  13الی  15دقیوه زما بتود 0جمتعآاری
شد .اطالعات دموگرافیک شامل ستؤاالتی مثتل ستن0
جتتنس 0مورتتع تحاتیلی 0اضتتعیت تأهتتل 0اضتتعیت
سکو ت ا اطالعاتی از این قتیل بتوده استت .مویتاس
افکتتتار خودکشتتتی  0Beckپرسشتتتنامهای جهتتتت
آشکارسازی ا ا دازهگیری شدت رس ها 0رفتارها ا
طرحریزی بترای ارتکتام بته خودکشتی استت .ایتن
پرسشنامه شامل  12سؤال بوده ا مویاس آ بر استاس
سه درجه  1 03ا  1است 0بنابراین مره کلی هتر فترد
از  3تا  08محاسته میشود .سؤاالت آ شامل مواردی
ما نتتد آرزای متتر  0تمتتایالت خودکش تی 0متتدت ا
فرااا ی افکار خودکشتی 0احستاس کنتترل بتر ختود0
عوامل بازدار ده ا میزا آمادگی فترد بترای اقتدام بته
خودکشی است .چنا چه پاسخ فرد به پتن ستؤال اال
شا دهنده تمایل ای به خودکشی فعال یا غیر فتعال
باشد 0میبایست بویه ستؤاالت یتز تکمیتل گتردد .در
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 5شماره  / 3پاییز 9315

نتایج

از  165دا شجوی شرکت کننده در ایتن مرالعته 102
فر دختر ( )%51/5ا  116فر پستر ( 0)%27/5بود تد.
 117فر( )%81/88از شرکت کنندگا مجرد ا  28فر
( )%18/11متأهل بود د 52/02 .درصد از دا شتجویا
غیربومی بود د .شرکتکننتدگا در مورتع کتارارزی
بیشتتترین درصتتد را بتته ختتود اختاتتاص دادها تتد
( .)%02/02ستتابوه مراجعتته بتته راا پزشتتک در 6/32
درصد از شرکت کننتدگا اجتود داشتت .تنهتا 8/67
درصد از دا شجویا ستابوه ماترف ستی ار داشتتند.
سابوه بیماری مزمن (ازجمله بیمتاری دیابتت 0صتره0
مولتیرل اسکلرازیس ا )..در  8فر ( )%0/31ثتت شتد
(جدال .)1
از بین شرکتکنندگا

در این مرالعه 131 0فر

( )%75/82فاقد افکار خودکشی 28 0فر ()%18/11
دارای افکار خودکشی 11 0فر ( )%2/15آمادگی برای
خودکشی 5 0فر ( )%1/88قاد اقدام به خودکشی
داشتند.
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این مرالعه به صورت مورعی طراحتی شتده استت ا

ای تن پرسشتتنامه امتی تاز صتتفر بتته معن تی فاقتتد افکتتار

نیوشه صوفی افشار و همکاران

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

سکو ت رابره معنادار آماری داشته است 0شیوه افکار

است .اما از لحاظ آماری بین مورع تحایلی ا افکار

خودکشی در دخترا بیشتر از پسرا ا در دا شجویا

خودکشی رابره معنیداری مشاهده شد .بر اساس

بومی (ساکن استتا کرما ) بیشتر از دا تشجویا غیر

یافتههای به دست آمده بین افکار خودکشی ا سابوه

بومی بود؛ الیکن شیوه آمادگی ا بر امهریزی برای

اختالل راا ی در فرد 0بیماری مزمن ا مارف سی ار

خودکشی در دا شجویا

غیربومی بیشتر از

رابره معنیداری به دست آمد (جدال .)1

دا شجویا بومی بود .بیشترین میزا افکار خودکشی
جدول  :۱فراوانی و درصد متغیرهای کیفی در جمعیت دانشجویان مورد مطالعه

فراوانی

درصد

متغیر
زن

931

52/5

مرد

926

77/5

مجرد

297

29/1

متأهل

72

92/9

بومی

929

75/7

غیربومی

977

57/3

علوم پایه

79

26/2

فیزیوپاتولوژی

35

93/2

کارآموزی

62

25/7

کارورزی

19

37/3

دارد

77

96/6

ندارد

229

23/7

سابقه اختالل روانی در

دارد

37

92/2

خانواده

ندارد

239

27/2

وابستگی اقتصادی

دارد

271

17

ندارد

96

6

دارد

277

13

ندارد

92

6/71

جنس
تأهل
سکونت
مقطع تحصیلی

سابقه اختالل روانی در فرد

رضایت از رشته تحصیلی

دارد

23

2/ 7

ندارد

272

19/3

مصرف سیگار
سابقه نیاوردن نمره قبولی در

دارد

997

73

واحد درسی

ندارد

959

57

سابقه مشروط شدن

دارد

22

7/ 5

ندارد

275

12/5

دارد

92

3/ 2

ندارد

255

16/2

دارد

6

2/ 3

ندارد

251

17/7

سابقه شکست عشقی

سابقه بیماری مزمن

262
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بر اساس مرالعه حاضر خودکشی با جنسیت ا محل

مربوط به دا شجویا مورع کارآموزی با  %61/5بوده

نیوشه صوفی افشار و همکاران

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی
جدول  :۲فراوانی افکار خودکشی در دانشجویان پزشکی بر اساس متغیرها
افکار خودکشی
خصوصیت دموگرافیک
جنسیت

مذکر
مؤنث

متأهل
سکونت

بومی
غیربومی

مقطع تحصیلی

علوم پایه
فیزیوپتولوژی
کارآموزی
کارورزی

سابقه اختالل

بله

روانی در فرد
خیر
سابقه اختالل

بله

روانی در خانواده
خیر
وابستگی اقتصادی

بله
خیر

رضایت تحصیلی

بله
خیر

عادت به مصرف

بله

سیگار
خیر
نیاوردن نمره

بله

قبولی
خیر
سابقه مشروط

بله

شدن
خیر
شکست عشقی

بله
خیر

داشتن بیماری

بله

مزمن
خیر

بدون افکار خودکشی

دارای افکار

آمادگی برای

برنامهریزی برای

خودکشی

خودکشی

خودکشی

آماری

تعداد

922

97

5

7

926

درصد

71/2

35/7

75/5

22

77/5

تعداد

929

39

6

9

931

درصد

52/2

67/6

57/5

22

52/5

تعداد

929

25

99

2

291

درصد

12

52/9

922

72

22/6

تعداد

22

23

2

3

76

درصد

92

77/1

2

62

97/7

تعداد

23

36

2

2

991

درصد

79/3

75

2

2

77/1

تعداد

992

92

99

5

976

درصد

52/7

25

922

922

55/9

تعداد

66

9

3

9

79

درصد

32/2

2/9

27/3

22

26/2

تعداد

32

9

2

2

33

درصد

95/1

2/9

2

2

92/5

تعداد

72

96

7

2

61

درصد

23/1

33/3

75/5

2

26

تعداد

55

32

3

7

12

درصد

27/7

62/5

27/3

22

37/7

تعداد

32

99

2

9

77

درصد

95/1

22/1

2

22

96/6

تعداد

961

37

99

7

229

درصد

27/9

77/9

922

22

23/7

تعداد

21

5

2

2

37

درصد

97/7

92/7

2

2

92/2

تعداد

972

73

99

5

239

درصد

25/6

21/6

922

922

27/2

تعداد

919

75

99

7

259

درصد

15

13/2

922

22

17/7

تعداد

92

3

2

9

97

درصد

5

6/2

2

22

5/3

تعداد

919

73

99

7

271

درصد

15

21/6

922

22

13/1

تعداد

92

5

2

9

96

درصد

5

92/7

2

22

6/9

تعداد

97

6

2

9

29

درصد

7

92/5

2

22

7/1

تعداد

927

72

99

7

277

درصد

13

27/5

922

22

12/9

تعداد

997

2

2

2

997

درصد

56/7

2

2

2

73

تعداد

27

72

99

5

959

درصد

73/3

922

922

922

57

تعداد

22

2

2

2

22

درصد

92

2

2

2

7/5

تعداد

929

72

99

5

275

درصد

12

922

922

922

12/5

تعداد

7

2

2

9

92

درصد

3/5

7/2

2

22

3/2

تعداد

917

76

99

7

255

درصد

16/5

15/2

922

22

16/2

تعداد

5

2

2

9

6

درصد

2/5

2

2

22

2/3

تعداد

916

72

99

7

251

درصد

17/5

922

922

22

17/7
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وضعیت تأهل

مجرد

() 0

()1-5

()6-11

()00-83

جمع

نتیجه آزمون

P=2/267

P=-2/226

P=2/26

P=2/222

P=2/927

P=2/272

P=2/279

P=2/271

P=2/73

P=2/972

P=2/75

P=2/272
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نیوشه صوفی افشار و همکاران

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

بحث

درصتتد متتر هتتای اشتتی از خودکشتتی در منروتته

در مرالعتته حاضتتر می تزا افکتتار خودکش تی در ب تین

مسلما شین مدیترا ته شترقی از ستایر منتاطق کمتتر

دا شجویا پزشکی  %18/11برآارد گردید .در مرالعه

است (.)7

دا شتتجویا دا شت اه علتتوم پزشتتکی اصتتفها %8/52

بیشتر از پسرا بتوده استت .در مرالعته  Sanchezا

( )18ا در مرالعه محمدی یا ا همکارا کته بتر رای

همکارا بتر رای دا شتجویا دا شت اهی در کلمتیتا

 188فتتتر دا شتتتجوی پرستتتتاری مامتتتایی ا مرکتتتز

افکار خودکشی در دخترا شایعتر از پسترا بترآارد

فوریتهای پزشکی ایرا شهر ا جام داده بود د 0میتزا

گردید ( .)12در حالی که  Gmitrowiczا همکتارا

افکار خودکشی  %16/2به دستت آمتد کته  %17فکتر

در مرالعتته ختتود بتتر رای جوا تتا  12التی  11ستتاله

خودکشتی ا  %2/2آمتادگی بترای خودکشتی داشتتند

مدرسهای در شهر لتودز لهستتا ( )11ا همتینطتور

( .)11میرزایی ا شمس علیزاده میزا افکار خودکشی

 van der Heijdenا همکارا در مرالعته ختود بتر

را در دا شتتجویا دا ش ت اه علتتوم پزشتتکی کردستتتا

رای تمام دا شجویا داره دستتیاری در هلنتد (0)10

 %01/7برآارد کرد د که شامل درجات خودکشی کتم

جنس تیت را در بتتراز تفکتترات خودکش تی ب تیت تأثیر

تا شدید میشد ا در دا شتجویا پزشتکی بته میتزا

دا ستند .اما موسوی ا همکارا ( )18در بررسی خود

 %21/7به دست آمد ( .)16در مرالعات ختارجی یتز

بتتر رای دا شتتجویا ستته دا ش ت اه (علتتوم پزشتتکی0

این میزا ها بسیار متفاات استت بته گو تهای کته در

دا ش اه اصفها  0دا ش اه صنعتی) در اصتفها شتا

پژاهش صورت گرفته توسط  Sanchezا همکتارا

داد د که افکار خودکشی در دا شجویا پسر بته طتور

بر رای دا شجویا دا ش اهی در کلمتیا شتیوه افکتار

معنتتاداری بیشتتتر از دختتترا استتت .علی توردی ی تا ا

خودکشی  )12( %2/2ا در مرالعته  Leeا همکتارا

همکارا ( )12یز در مرالعه خود بر رای دا شجویا

بتتر رای دا شتتجویا  5دا ش ت اه مرتل ت

در ستترح

دا ش ت اه رازی کرما شتتاه 0گتترایش بتته خودکش تی در

کشور کره جنوبی  %2/8بود ( Eskin .)13ا همکارا

پسرا را باالتر مشاهده کرد د ا این تیجه در مرالعته

این میزا را در دا شجویا پزشکی اتریشتی  %07/8ا

 Leeا همکارا در کره جنوبی ( )13یز دیده شد.

در دا شجویا پزشتکی ترکتی  %17/8بترآارد کرد تد

در مرالعه حاضتر افکتار خودکشتی در دا شتجویا

( )11ا در پژاهشی که توستط  Garlowا همکتارا

مجرد بیشتر از متأهل بود 0الی رابره معنیدار تود .در

بر رای دا شجویا (پزشتکی 0پرستتاری ا بهداشتت)

زمینه اضعیت تأهل آمارها بر طتق مرالعات داختل ا

دا ش اه ایموری ا جام گردید 0ایتن میتزا  %11/1بته

خارج از کشور 0شا دهنده میزا باالی خودکشتی در

دست آمد (.)8

مجتتردین ستتتت بتته متتتأهلین استتت ( 0)6 015امتتا

هما طور که مشاهده میشتود تفتااتهتا در سترح

 Gmitrowiczا همکارا ( )11اضعیت تأهتل را در

کشورها بسیار زیاد میباشد .د یتا دارای فرهنت هتا ا

براز تفکرات خودکشی در جمعیت متذکور بتیتتأثیر

مذاهن بسیار متعددی میباشند ا ایتن گو تاگو یهتا

دا ستها د.

امری بسیار طتیعی است؛ به طوری که به عتنوا مثال

دار بتود از خا واده عامل مهمی در ایجاد افسردگی
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موسوی ا همکارا میتزا افکتار خودکشتی در بتین

بر طتق این مرالعه میزا افکتار خودکشتی دختترا

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

نیوشه صوفی افشار و همکاران

ا افکتتار خودکش تی استتت ( .)13در مرالعتته حاضتتر

عالقه داشتند بیشتر از دا شجویا عالقهمند بتود 0کته

میزا افکار خودکشی در افتراد بتومی بیشتتر از افتراد

شا دهنده تأثیر عدم عالقته بته رشتته تحاتیلی بتر

غیربومی بود 0التیکن آمتادگی ا بر امتهریتزی بترای

میزا افسردگی میباشد (.)18

دا شجویا بومی بود .طتق تتای مرالعته موستوی ا

خودکشی رابره معنیداری به دستت آمتد .شتریفی ا

همکتتارا ( )18همچنتین مرالعتته میرزایتتی ا شتتمس

همکتتارا ی تز در مرالعتته ختتود ستترح اضتتررام در

علیتتزاده ( 0)16افکتتار خودکش تی در افتتراد غیربتتومی

دا شجویا پزشتکی دا شت اه هرمزگتا را بتا متوارد

بیشتر از افراد بومی بود.

متعدد 0از جمله سی ار کشید مرتتط دا ستها تد (.)12

افکار خودکشی در مورع کتارارزی بیشتتر از ستایر

 Wilcoxا همکارا عتواملی ما نتد ماترف تنتتاکو0

موتتتاطع بتتتود ا دا شتتتجویا داره علتتتوم پایتتته ا

الکل 0مواد اعتیادآار صنعتی ا همچنین اتفاقاتی که در

فیزیوپاتولوژی کمتترین آمتار را بته ختود اختاتاص

ز دگی باعا ایجاد اامیدی ا افستردگی متیگتردد را

داد د که التته در این مورد رابره معنیدار دیتده شتد.

در ایجاد افکار خودکشی جوا ا مؤثر دا ستند (.)11

طالیتتی ا همکتتارا ( )16در مرالعتتهای کتته بتتر رای

بتتر استتاس مرالعتته حاضتتر  %13از افتترادی کتته

دا شجویا رشته پزشکی در دا شت اه علتوم پزشتکی

بر امهریزی برای خودکشی داشتها د به بیماری متزمن

مشهد ا جام داد د به این یافته رسید د که دا شتجویا

متتال بود د؛ چنا که در مرالعته مترادی ا همکتارا 0

مواطع ابتتدایی پزشتکی ستتت بته موتاطع بتاالتر در

 %12از افرادی که اقتدام بته خودکشتی کترده بود تد

معر

خرر بیشتری از لحاظ مشکالت راا شناختی

اذعا مود د که به بیماری مزمن متتال هستند (.)03

قرار دار د Fan .ا همکتارا ( )17همچنتین Tyssen

از محدادیتهتای ایتن مرالعته متیتتوا بته عتدم

ا همکارا ( 0)15در مرالعتات ختود بته ایتن تیجته

همکاری  %11از دا شجویا اشاره کرد؛ که متیتوا تد

رسید د که با باال رفتن سالهای تحایلی میزا افکتار

یافتههای مرالعه را تا حدادی تحت تأثیر قترار دهتد؛

خودکشی یز افزایش مییابد .محمدی یتا ا همکتارا

لذا در تعمیم تای به تمام جمعیتت دا شتجویی بایتد

در مرالعه خود اجود افکار خودکشی در دا شتجویا

احتیاط شود .همچنتین محتدادیتهتایی چتو تتأثیر

کارشناسی را بیشتر از کاردا ی دا ستها تد ( .)11شتاید

تفااتهای فردی 0خاوصیات راا تی 0ایژگتیهتای

این مرلن با ایجاد استرس ا ترس از آینتده در متورد

شرایتی ا خا وادگی اجتود داشتته کته هم تی در

بازار کار ا مساهل فرااا پیشرا 0توجیهپذیر باشد.

پاسخ بته ستؤاالت تأثیرگتذار بتودها تد .از آ جملته

در این مرالعه میزا افکار خودکشی در دا شجویا ی

میتوا به مشکالت مربوط به میتزا صتداقت مو ته

که از رشته خود راضی بود د بیشتر به دست آمد 0امتا

مورد مرالعه در تکمیل پرسشنامههتا اشتاره کترد کته

رابره معنیداری بین این دا متغیر پیدا شد؛ التی بتر

ا دازهگیری آ توریتا دشوار است.

اساس مرالعه ایلدرابادی ا همکارا بر رای  175فر

با توجه به میزا باالی  15درصدی افکتار 0آمتادگی ا

از دا شجویا دا شتکده علتوم پزشتکی زابتل 0میتزا

قاد اقدام به خودکشی در دا شجویا دا ش اه علتوم

افسردگی در دا شجویا ی که به رشته تحاتیلی ختود

پزشکی رفستنجا  0بتتایستی تتالسهتا در ایتن بتاره
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خودکشتتتی در دا شتتتجویا غیربتتتومی بیشتتتتر از

در مرالعتته حاضتتر بتتین ماتترف ستتی ار ا افکتتار

نیوشه صوفی افشار و همکاران

افکار و برنامهریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پزشکی

گسترس یابتد؛ به عنوا متثال 0ختا وادههتا در زمتینه

اجتتود دارد .بنتتابراین بر امتتهری تزیهتتای الزم بتترای

افتسردگی فترز تدا شا احساس مسئولیت بیشتتری

پیش یری از براز افکار ا اقدام به خودکشی در گتراه

داشته باشند ا مسئولین دا ش اه با شناسایی ا مشااره

های خاص بایستی صورت ب یرد.

به این دا شجویا زمینه افکار خودکشی در آ ها را به
در مرالعه حاضر 0سوءاستفاده از مواد مردر در فترد

این مرالعه برگرفته از پایا امه دا شتجویی بتا عنتوا

یا خا واده ا همچنین سابوه خودکشی در خا واده فرد

«بررسی فرااا ی اجود افکتار ا بر امتهریتزی جهتت

متتورد بررس تی قتترار رفتتت .توص تیه م تیشتتود در

اقدام به خودکشتی در دا شتجویا پزشتکی دا شت اه

مرالعات آینده 0ایژگیهتای شراتیتی ا ختا وادگی

علوم پزشکی رفستنجا در ستال  »1020ا همچنتین

شرکتکنندگا  0سوءمارف مواد ا ستابوه خودکشتی

طتترح تحویوتتاتی تاتتوین شتتده در دا ش ت اه علتتوم

در خا واده افراد لحاظ گردد .همچنین شایستته استت

پزشکی رفسنجا با شماره ماوم  2/1012در تاریخ

چنین مرالعاتی در سایر دا ش اههای علوم پزشکی یتا

 1020/5/15میباشد.

سایر شهرستا ها صورت ب یرد.

بدیناسیله از همکتارا ارجمنتد ختا م دکتتر ستیده
آیسا پاک ژاد 0خا م دکتتر ستمیه کتارگر 0آقتای دکتتر

نتیجهگیری

محمدحسین محمودی میمند 0آقای دکتتر احمتد پتور

طتق تای مرالعه حاضر احتماال بین افکار خودکشتی

رشیدی ا خا م زینن گرگی به دلیتل مستاعدتهتای

ا جنسیت 0سکو ت 0عادت به مارف سی ار 0داشتتن

صمیما هشا ا کلیه دا شجویا ی کته در ایتن مرالعته

بیماری مزمن ا سابوه اختالل راا تی در فترد ارتتتاط

حاضر به همکاری شد د 0کمال تشکر به عمل میآید.
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Abstract
Background: Suicide is an intentional self-harm behavior leading to death that is more
common in young people aged 15-24 years. The aim of this study was to evaluate the
frequency of suicidal thoughts and planning for suicide among medical students of Rafsanjan
University of Medical Sciences.
Methods: In this cross-sectional study, all 300 Entrance 2007-2013 medical students of
Rafsanjan University of Medical Sciences were included by census sampling. Among them,
only 265 students (88%) agreed to participate in this study. Data were collected by using Beck
standard suicide questionnaire. Data analysis was performed by using descriptive and
analytical statistics like Chi-square and Fisher's exact tests.
Results: The participants included 126 male and 139 female medical students. Among them,
75.84% had no suicidal thoughts, 18.11% had suicidal thoughts, 4.15% were susceptible for
committing suicide and 1.88% had a plan for suicide attempt. There was a significant
relationship between suicidal thoughts and gender (P=0.017), living area (P=0.026), history of
chronic disease (P=0.042), history of mental disorder (P=0.002), and smoking (P=0.049).
Conclusion: The results show that the risk of suicide is high in medical students. Therefore,
preventive strategies should be performed for preventing suicidal thoughts and committing
suicide.
Keywords: Suicide, Medical Students, Suicidal Thoughts, Committing Suicide, Rafsanjan
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