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-و شغل مخاطره ADHDي ابتال به ي مرگ زودهنگام والدین، سابقههدف این پژوهش مقایسه

 ي تالش براي خودکشـی اسـت. روش تحقیـق در ایـن پـژوهش،     یز در بزرگساالن با و بدون سابقهآم

نفر داراي سابقه ي  30سال ( 18ي بزرگسال باال 60ها مشتمل برروش علی مقایسه اي بود. آزمودنی

گیــري دردســترس از ي خودکشــی) بودنــد کــه بــه روش نمونــهنفــر بــدون ســابقه  30خودکشــی و

هـاي دموگرافیـک و    الن انتخـاب شـدند و توسـط پرسشـنامه    هاي اردبیل و گیهاي استانبیمارستان

ها داده ابی قرار گرفتند.بزرگساالن مورد ارزی کنشیفزون و توجه نارسایی اختالل خودگزارشی مقیاس

دو یل واریانس چنـدمتغیره و آزمـون خـی   متغیره، آزمون تحلتحلیل واریانس تک با استفاده از آزمون

ي تـالش  در افراد با و بدون سابقه ADHDهاي ند. نتایج نشان داد که بین نشانهتحلیل و بررسی شد

ودکشی بیشتر از ي خفراد داراي سابقهتوجه در ا براي خودکشی تفاوت وجود دارد. همچنین نارسایی

شـاغل  ي خودکشـی م ج نشـان داد کـه افـراد داراي سـابقه    ي خودکشی است. نتـای افراد بدون سابقه

-ي معناداري وجود دارد. مـی ي خودکشی و وضعیت شغلی رابطهسابقهبین آمیزتري دارند و مخاطره

-و تثبیت شرایط و وضعیت شغلی می ADHDي ابتال به تیجه گرفت که در نظر گرفتن سابقهتوان ن

  تواند در پیشگیري از خودکشی مؤثر باشد.
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  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



 

  مقدمه - 1- 1

شود که فرد به تر میانگیزتر و غمانگیزي است. زمانی این پدیده تلخي غماز دیدگاه بشر مرگ پدیده

صورت عمدي و آگاهانه دست به آن بزند. امروزه یکی از معضالت رو به گسترش در کشورهاي جهان و 

ي خودکشی است که به دلیل پیامدهاي منفی براي فرد و خانواده و تحمیل هزینه به جامعه هایران، پدید

مورد توجه قرار گرفته است. خودکشی اقدامی آگاهانه جهت از بین بردن خود است که بروز آن وابسته به 

  عوامل و دالیلی است.

ي رون خود گریزان است. ریشهکند، از رنج عمیقی در دفردي که اقدام به آسیب رساندن به خود می

ي این تواند اختالالتی باشد که فرد از کودکی یا بزرگسالی به آن دچار شده است. از زمرهاین رنج می

ها و  ي برخورد با ناکامیاختالالت، اختالالتی است که توانایی فرد را در کنترل تکانه، هیجان پذیري، نحوه

هد. عدم توانایی فرد در کنترل این موارد می تواند منجر به بروز افکار دبازداري رفتاري تحت تاثیر قرار می

- توان در این مورد از اختاللی مانند اختالل نارسایی توجه / فزونخودکشی یا اقدام تکانشی گردد. می

  سازي بستر خودکشی است.هایی براي آمادهکنشی یاد کرد که داراي ویژگی

ي ساز بروز پدیدهتواند زمینهدهد میدر طول زندگی فرد رخ میهمچنین حوادث تلخ و ناگواري که 

ي کودکی و نوجوانی براي فرد اتفاق می افتد ممکن است آثار خودکشی باشد. حوادثی که در دوره

زاترین حوادث در دوران کودکی و ي بزرگسالی به همراه داشته باشد. از استرساي در طول دورهپیشرونده



 

تواند منجر به بروز به مرگ والد یا والدین اشاره کرد که به دلیل آثار متعدد می تواننوجوانی، می

  ساز خودکشی است.ترین اختالالت زمینهاختالالتی نظیر افسردگی گردد که از مهم

کند. شرایط اجتماعی و اقتصادي ناپایدار از دیگر عواملی است که به بروز خودکشی کمک می 

یا داشتن شغلی ناپایدار به لحاظ ساعات کاري، مسائل مالی و وضعیت شغلی شرایطی مانند بیکاري و 

ممکن است منجر به به بروز اضطراب و احساس عدم امنیت روانی در فرد گردد که موجب انواع اختالالت، 

  افکار و یا اقدام به خودکشی شود.

  بیان مسئله -2- 1

ت به آن بسته به زمان، فرهنگ و ها نسبخودکشی از شروع تاریخ مکتوب روي داده و نگرش

شود، معنا تلقی نمیها متغیر بوده است. امروزه در جوامع غربی خودکشی یک عامل بیهمچنین انگیزه

و  (کاپالن کندبلکه راهی براي خروج از مسئله یا بحرانی است که بدون استثنا رنج شدید ایجاد می

و یکی از معضالت  شودخود شخص حاصل می ). خودکشی مرگی است که عمدا به دست1995، 1سادوك

تر شدن تعامالت و ارتباط در بیشتر جوامع رو به اجتماعی است که امروزه با توجه به پیچیده روانی

 2020). سازمان بهداشت جهانی برآورد نموده است که در سال 2001، 2(النکاستر استانهوپ افزایش است

 ). در3،2002خودکشی باشیم (سازمان بهداشت جهانی مورد مرگ ناشی از 1530000میالدي، شاهد 

تر است درصد هزار نفر است که گرچه نسبت به کشورهاي غربی پایین 2/6ایران میزان بروز خودکشی 

  ).2009، ، زردخانه، چراغی و فوالدوندولی باالتر از سایر کشورهاي خاورمیانه است (مرادي

د است که به عنوان یکی از معضـالت اجتمـاعی در   ي آسیب رساندن به خوعمل آگاهانه 4خودکشی

خودکشی مرگی است غیراتفاقی که عمـدتا بـه دسـت    ) 2001، 5آموس( بیشتر جوامع رو به افزایش است

معنـی  شود و این عمل سهوي و بـی آگاهانه حاصل میخود شخص یا با هدف از بین بردن آگاهانه یا نیمه

                                                
1 -Kaplan & Sadoc 
2 -Lancaster Stunhope 
3 -WHO 
4 -Suicide 
5 -Amos 



 

کـاپالن  ( نشده و احساس یـأس و ناامیـدي ارتبـاط داشـته باشـد      هتواند با نیازهاي برآوردنیست، بلکه می

 ).2005 ،سادوكو

آگاهانـه و بیشـتر در افـراد خودمحـور،      اقدام به خودکشی با هدف آسیب رساندن به خـود بـه طـور   

شـود. بـر اسـاس تعریـف سـازمان      هاي اجتماعی انجام میمضطرب، پرخاشگر و ناتوان در برقراري ارتباط

 يعمـدي و بـدون مداخلـه    ،اقدام به خودکشی عبارت است از عملی کـه در آن شـخص   بهداشت جهانی،

زنی یا خوردن یک ماده به میزان بیشتر از مقـدار تجـویز شـده    دیگران رفتاري غیرعادي مثل خود آسیب

(قریشی و موسوي نسـب،   دهد و هدف وي تحقق تغییرات مورد انتظار خود استبراي درمان را انجام می

  ).2002؛ یاسمی و همکاران، 2007ادوك، ؛ س2008

خودکشی با نیازهاي برآورده نشده یا ناکـامی، احسـاس ناامیـدي و درمانـدگی،     6طبق نظر اشنایدمن

-جامعـه  7دورکیم .تحمل و نیاز به فرار رابطه داردهاي دوگانه بین ماندن و تحمل استرس غیرقابلتعارض

شود کـه بـه   هایی اطالق میطالح خودکشی به مرگصا ،شناس برجسته، در تعریف خودکشی گفته است

مستقیم ناشی از عمل مثبت یا منفی فردي است که می داند انجام این عمل منجر به طور مستقیم یا غیر

اي بـه کـار بـرده    هاي حادثهشود. دورکیم این تعریف را به منظور تفکیک خودکشی از مرگمرگ وي می

  .)1982، 8(تامپسون و کنت است

ها هستند. به ویژه 9کند، استرسوراز عوامل مهمی که در اقدام به خودکشی نقش ایفا مییکی 

اند بر شود. اگرچه استرسورهایی که اخیرا شناخته شدهاسترسورهایی که در اوایل زندگی به فرد وارد می

، ربو(آگ )، استرسورهاي اوایل زندگی نیز دخیل هستند2009، 10(دنی گذارندخطر خودکشی تأثیر می

). استرس همراه با مرگ ممکن است به اثر جسمانی یا شکاف 2009، 11گونل، باند، مورتنسن و نوردنتافت

ي حساسی از رشد است و شناختی باشد. کودکی دورهعاطفی منجر شود یا شروع تغییرات مستقیم روان

                                                
6- Shneidman 
7-Durkheim 
8 -Thompson & Kenneth 
9- stressor 
10 -Denney 
11 -Agerbo, Gunnell,  Bonde, Mortensen & Nordentoft 



 

که باور دارد والدینش  کودکی را ،(به ویژه مادر) بینی می کند که مرگ یک والدپیش 12ي دلبستگینظریه

و مادر ممکن است شدید باشد  ). غم و اندوه پس از مرگ پدر1980، 13(بالبی کندمانند ویران میزنده می

هاي حاد یا مزمن بر سالمتی تأثیر بگذارد. اگر غم و اندوه ناشی از شوك به اندازه کافی و از طریق مکانیزم

شود، که ممکن است باعث افزایش واکنش  14قلب شکسته شدید باشد، بازمانده ممکن است دچار سندروم

و  ؛ روستیال2007، 16، دبوئک، ملمن و سیسوردا(کرامر گردد 15حاد سالمتی مانند انفارکتوس میوکارد

  ).1201، 17سارال

) به این نتیجه رسیدند که یکی از استرسورهایی که 2009( 19) و اسمیت2012( 18نیدرکروتن تالر 

باشد. بالقوه دخیل است مرگ زودهنگام والدین می به طور میر)وکلی مرگطوربه (و در خطر خودکشی

) دریافتند که مرگ زودهنگام والدین با خطر رو به افزایش خودکشی و 2015( و اسمیت 20هالینگشاس

، دو جنس همراه است. ویلکاکس سالگی براي هر 18هاي قلبی و عروقی بعد از سن مرگ ناشی از بیماري

فرزند را بررسی کردند، -لیون جفت والدی) چهار م2010( 21، لیختن اشتاین، النگستروم و برنتکوراموتو

دریافتند که خطر خودکشی در میان فرزندانی که  ،بعد از تطابق جنس و سال تولد والدین و فرزندان

دان در آنها همچنین دریافتند که مرگ والدین و سن فرزن اند افزایش یافت.والدینشان خودکشی کرده

هنگام مرگ آنان با خطر باالي خودکشی و بستري در بیمارستان به دلیل اختالالت روانی خاص همراه 

) در پژوهش خود نشان دادند که مرگ مادر در اوایل زندگی 2002( آگربو و همکاران است. همچنین

  .دهدخطر خودکشی را افزایش می

                                                
12 -Attachment theory 
13 -Bowlby 
14-Broken heart syndrome 
15-Myocardial infarction 
16-Cramer, De Boeck, Melman & Sieswerda 
17-Rostila & Saarela 
18- Niederkrotenthaler 
19- Smith 
20-Hollingshaus 
21-Wilcox, Kuramoto, Lichtenstein, Langstorm & Brent 



 

د در خطر اقدام به خودکشی نقش ایفـا کنـد.   یکی دیگر از متغیرهایی است که می توان22تکانشگري

ي اقـدام بـه خودکشـی    تکانشگري و پرخاشگري به عنوان دو صفت اصلی شخصیتی در افرادي که سـابقه 

ي اقدام به خودکشی هستند. به طور کلی، اند به طور معناداري بیشتر از کسانی است که فاقد سابقهداشته

بر  هاي قوي افکار خودکشی هستند.کنندهبینیاز پیش ،ري/پرخاشگ اختالل شخصیت مرزي و تکانشگري

کننـده و دردنـاك   رویـدادهاي تحریـک   ياساس مطالعات موجود، افراد تکانشگر تمایل بیشتري به تجربه

دارند و این وضعیت منجر به خوگیري آنها به ترس وارد شـده و در نهایـت موجـب ایجـاد ظرفیـت بـراي       

افراد مبـتال    23DSM-5). بر طبق1391نژاد، گرایانه می شود(سلطانییدرگیر شدن در رفتارهاي خودکش

هـاي پرخاشـگري تکانشـی نشـان     معموال تکانشی هستند و در نتیجه ممکن است طغیـان    24ADHDبه

با خطر بیشـتر اقـدام بـه خودکشـی،      ADHDبیان شده است که در اوایل بزرگسالی،  DSM-5 دهند. در

   .خلقی، سلوك، یا مصرف مواد همزمان باشد، ارتباط داردعمدتا زمانی که با اختالالت 

، (بالیز کندنقش مهمی در خطر خودآزاري یا خودکشی بازي میADHD شواهد نشان دادند که

؛ 2014، 27، بادن و راکلیج؛ تیلور2013، 26؛ پاتروس2014 ،25میکلوسی، کرستنس، داالس و گادوروس

کودك و  418) خودکشی را بین 2014( لیز و همکاران). به عنوان مثال با2010، 28تاسکانو-کرونیس

ي کوتاه بین المللی براي مصاحبه"با استفاده از  ADHD يیا در آستانهADHD  بزرگسال مبتال به

با خطر باالي خودکشی،  ADHD آزمون کرد و به این نتیجه رسید که عالئم "29کودکان و بزرگساالن

ي خودگزارشی، همراه است. با استفاده از یک پرسشنامهپردازي خودکشی شامل افکار مرگ و ایده

- توجهی با حالت افسردگی، ایدهتکانشگري و هم بی–کنشی فزوننشان داد که هم نشانه هاي  پاتروس

 30ي کارشناسی ارتباط دارد. اسونسنو تالش براي خودکشی در دانشجویان دوره پردازي خودکشی،

                                                
22-Impulsivity 
23-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
24-Attention Deficit Hyperactivity disorder 
25-Balazs, Miklosi, Kereszteny, Dallos & Gadoros 
26-Patros 
27-Taylor, Boden & Rucklidge  
28-Chronis-Tascano 
8- Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolecents 
30-Swensen 



 

 31کامل هستند. گولد در معرض خطر خودکشی ADHD به) گزارش کرد که بیماران مبتال 2002(

 5/9ساله که تالش براي خودکشی داشتند،  9- 17کودك و بزرگسال  42) گزارش کرد که بین 1998(

  .تشخیص داده شدند  ADHDدرصد از آنها مبتال به

بـه  هاي اخیر یکسانی کمتر و انعطاف و پیچیدگی بیشتر در نظام شغلی دیده شده است، که در دهه

، 33؛ راجـرز 2000، 32، بناویدس، پلت، دیز روکس و مونتانر(بنچ شودآمیز منجر میشرایط اشتغال مخاطره

ناپذیر کـه بـا طبیعـت موقـت،     بینیوقت یا پیشآمیز یعنی شغل غیراستاندارد، پاره). شغل مخاطره1989

، 34دلکالس، کاتوت و آمابـل  ، بناچ، مونتانر،(بناویدس شودناتوانی، مزایاي محدود و درآمد کم مشخص می

مانند پریشانی عاطفی، بیماري جسمی یا روحی و شرایط کاري پراسترس را به  یهایآسیب ها). این2006

، ؛ اشـنایدر 2007(آگربـو و همکـاران،    کند که عوامل خطر رفتارهاي خودتخریبی هسـتند فرد تحمیل می

آمیز بیشتر ها، شاغلین داراي شغل مخاطرهسیب). با این آ2011 ،35گربنر، اشنابل، همپل، جرجی و سیدلر

آمیز بر خودکشی متمرکز در معرض خطر خودکشی هستند؛ اگرچه تحقیقات کمی بر تاثیر شغل مخاطره

  ).2014، 36مینیانگهوانگ و جینهیپارك، سانگگو، شینمینبوك(کیانگ بوده است

متغیرهاي مرگ زودهنگام والـدین، سـابقه    آید که از لحاظبا توجه به موارد فوق این سوال پیش می

ي تالش براي خودکشی چه تفاوتی وجـود  آمیز در افراد با و بدون سابقهو شغل مخاطره ADHD ابتالء به

  دارد؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

ترین علل مرگ در جهان خودکشی است. خودکشی و اقـدام بـه خودکشـی یـک     امروزه یکی از مهم

 -رود. ایـن پدیـده یکـی از معضـالت روانـی     و رفتاري ضداجتماعی به شـمار مـی   مسئله بهداشت عمومی

دهـد. اقـدام بـه    اجتماعی محسوب می شود که گروه بزرگساالن به ویژه جوانان را بیشتر هـدف قـرار مـی   

                                                
31-Gould 
32-Bench, Benavides, platt, Diez-Roux & Muntaner 
33-Rodgers 
34-Benavides, Benach, Muntaner, delclos, Catot & Amable 
35-Schneider, Grebner, Schnabel, Hampel, Georgi & Seidler 
36-Kyoung-Bok Min, Shin-Goo Prk, Sang Hee Hwang & Jin-Young Min 



 

بر خانواده و اطرافیان وي نیز تاثیر گذاشته و فشارهاي متعددي بـراي   ،کنندهخودکشی عالوه بر فرد اقدام

هاي هاي متعددي را به اجتماع وارد آورد که شامل هزینهتواند هزینهان به همراه داشته و همچنین میایش

   .باشدي وي میدرمانی فرد و خانواده

ومیر در جهان و سـومین  بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی خودکشی سیزدهمین علت مرگ

از سیزدهمین علت مـرگ بـه ده علـت     2005 سال است، که در سال 34تا  15علت مرگ در گروه سنی 

هاي سنی در کشورهاي در حال توسعه رسید. بر اساس گـزارش سـازمان   اصلی مرگ و میر در تمام گروه

نفـر   100000در  1/3نفر بـراي مـردان و    100000در  7/5پزشکی قانونی ایران، نرخ خودکشی در ایران 

سال است. در ایران خودکشی از بیشتر کشـورهاي   29براي زنان است. میانگین سنی خودکشی در ایران 

خاورمیانـه اسـت. ایـران از نظـر      يتر، ولی باالتر از سایر کشورهاي منطقهدنیا به ویژه جوامع غربی پایین

ام قرار دارد که در این میان سه اسـتان ایـالم، کرمانشـاه و همـدان      58ي جهانی خودکشی در رتبه رتبه

دارند. لذا این روند رو به افزایش منجر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در این زمینه  باالترین آمار خودکشی را

  .شودمی

هاي اقدام به پیشگیري از ایـن پدیـده اسـت. عوامـل     شناسایی عوامل مرتبط با خودکشی یکی از راه

شی کامل متعدد روانی و اجتماعی می تواند منجر به افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و در نهایت خودک

هاي انجام شده، با توجه به رونـد رو بـه افـزایش خودکشـی، تـاکنون      رغم پژوهشو مرگ فرد گردد. علی

تمامی عوامل در این زمینه شناسایی نشده است. بنابراین شناخت این عوامل جهت جلوگیري از آسیب به 

ه از ضـروریات پـرداختن بـه    هاي واردي وي و به طور کلی آسیب به اجتماع و کاهش هزینهفرد و خانواده

ي دوران هاي اولیههاي پیشین، عواملی نظیر اختالالت روانی، آسیببر طبق پژوهش .باشداین موضوع می

ي افکـار خودکشـی و یـا    تواند زمینهکودکی و نوجوانی و شرایط شغلی، اجتماعی و اقتصادي نامطلوب می

ي ابـتالء بـه   ي مـرگ زودهنگـام والـدین، سـابقه    قایسـه اقدام به آن را فراهم کند، لذا در این تحقیق به م

ADHD ي تـالش بـراي خودکشـی پرداختـه     آمیز در دو گروه بزرگساالن با و بدون سابقهو شغل مخاطره

  شده است.



 

  

  

  پژوهش اهداف -1-5

  یکل اهداف

 بدون و با افراد در زیآممخاطره شغل و ADHD به ابتال يسابقه ن،یوالد زودهنگام مرگ يسهیمقا

  .یخودکش يبرا تالش يسابقه

  یاختصاص اهداف

  یخودکش يبرا تالش يسابقه بدون و با افراد در توجه یینارسا يسهیمقا- 1

  یخودکش يبرا تالش يسابقه بدون و با افراد در يتکانشگر/ی کنشفزون يسهیمقا- 2

  یخودکش يبرا تالش يسابقه بدون و با افراد در درآمد زانیم يسهیمقا- 3

  یخودکش يبرا تالش يسابقه و يکار ساعات يرابطه یبررس- 4

  یخودکش يبرا تالش يسابقه و شغلی تیوضع يرابطه یبررس- 5

  

  پژوهش اتیفرض -1-4

-سابقه بدون افراد از شتریب یخودکش يبرا تالش يسابقه يدارا افراد در نیوالد زودهنگام مرگ -1

  .است یخودکش ي

 تالش يسابقه بدون افرادو  یخودکش يبرا تالش يسابقه يدارا راداف در ADHD هايبین نشانه -2

  تفاوت وجود دارد. یخودکش يبرا

 يسـابقه  بـدون  افـراد  از شـتر یب یخودکشـ  يبرا تالش يسابقه يدارا افراد در توجه یینارسا -2-1

  .است یخودکش يبرا تالش

 بـدون  افـراد  از شـتر یب یخودکشـ  يبرا تالش يسابقه يدارا افراد در يتکانشگر/ی کنشفزون -2-2

  .است یخودکش يبرا تالش يسابقه
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Abstract:  

 

The goal of this study is to compare early parental death, ADHD, and precarious 

employment in adults with and without history of suicide attempt. The method used in this 

study was causal-comparative. The subjects included 60 adults who were at least 18 years 

old (30 adults with the history of suicide attempt, and 30 adults without the history of 

suicide attempt). These subjects were selected by convenience sampling method from 

hospitals of Ardabil and Gilan and measured by using Adult ADHD Self-Report Scale 

(ASRS) and demographic questionnaire. Data were analyzed by univariate variance test, 

multivariate variance test, and Chi-square test. The results showed that there is a 

significant difference in the symptoms of ADHD between adults with and without history 

of suicide attempt. Moreover the rate of attention deficit in adults with history of suicide 

attempt is more than adults without suicide attempt. The results showed that adults’ jobs 

with history of suicide attempt is more precarious than those adults’ jobs who are normal 

and there is a significant relation between suicide attempt and employment status. It can be 

concluded that the history of ADHD and stabilization of job status can be effective in 

preventing suicide. 
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