
 

 

  
  

  عوامل اجتماعي موثر بر خودكشي جوانان استان كردستان
1سعيد معيدفر

   2پناه حسين حسن    
  10/6/89:تاريخ پذيرش   14/11/88:تاريخ دريافت

  چكيده

، عوامل اجتماعي مؤثر بـر اقـدام بـه    رويكردي جامعه شناختيدر اين تحقيق سعي شده است با 
در اين پژوهش از روش پيمايشي و پرسشنامه . ناسايي شودخودكشي در بين جوانان كردستان ش

سـال كـه در فاصـله     25نفر از افـراد زيـر    128با . براي گرد آوري اطالعات استفاده شده است
. انـد، مصـاحبه شـده اسـت    ودكشي كرده اما موفق به آن نبودهاقدام به خ 1386تا  1383سالهاي 

ظـام اجتمـاعي شـديد در بـين زنـان و احسـاس       دهد كه احساس انت نتايج بدست آمده نشان مي
  .اندنابساماني اجتماعي در بين مردان عامل اصلي خودكشي جوانان در كردستان بوده

نابساماني اجتماعي، شكاف نسلي، دگرگوني ، انتظام اجتماعي خودكشي، :واژگان كليدي

  .انسجام اجتماعي ارزشها،

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
  smoidfar@ut.ac.ir، ناسي دانشگاه تهرانش دانشيار گروه جامعه - 

2
  شناسي دانشگاه تربيت مدرس كارشناسي ارشد جامعه - 
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  مقدمه
اي است كه ساليان دراز از  بردن خود، پديده به معناي نابود كردن و از بين 1خودكشي
امروزي، گريبان بشر را گرفته است و در  اي و سنتي تا روابط پيچيده شهرهاي روابط عشيره

اما در دنياي  .ها و اجتماع را آزرده است فراز و نشيب تحوالت اجتماعي قلب و روح خانواده
تر نيست كه وي با  براي فرد از اين فردياي استثنايي دارد زيرا هيچ چيز  جديد خودكشي جاذبه

  . دست خود به حيات خويش پايان دهد

كنند كه اكثريت مردم  شناسان، مسائل اجتماعي را به شرايطي در جامعه محدود مي جامعه
شناسان اغلب عقيده دارند كه بايد شمار  به عبارت ديگر، جامعه. آن را نامطلوب بدانند

يا حتي اكثريت مردم، يك واقعه اجتماعي را به عنوان انحراف چشمگيري از افراد يك جامعه 
شان تلقي كنند، تا اين واقعه به عنوان يك مسئله اجتماعي قلمداد شود  از معيارهاي

اند و خودكشي در زمره در دين اسالم، مسلمانان از خودكشي نهي شده). 27، ص1376مرتون،(
هستند،  معه ما كه اكثريت مردم مسلمان بنابراين در جا .گناهان كبيره محسوب شده است

هاي اكثريت افراد  هاي جامعه در تضاد است و يك نوع انحراف از ارزش خودكشي با ارزش
اي  مسئله ،ن در جامعه نيزآتعداد كمي از حتي وقوع با اين وصف،  .شود جامعه محسوب مي

  .رود اجتماعي به شمار مي
به آمار خودكشي در اين استان و مقايسه آن با  در مورد ميزان خودكشي در كردستان، اگر

  .شود كل كشور توجه شود، تفاوت محسوسي مالحظه مي
  

  ميزان خودكشي در هر صد هزار نفر در كل كشور و استان كردستان. 1جدول

  1380  1381  1382  1383  1384  
  7/5  5/5  58/5  47/5  32/5  كل كشور

  2/6  2/6  7  7/6  6/6  استان كردستان

  لنامه آماري كشور و استان كردستان و پزشكي قانوني استان كردستانسا: ماخذ

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 - suicide 
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با مقايسه نرخ خودكشي در هر صد هزار نفر در كل كشور با اين ميزان در استان كردستان 
پيوسته  ،84تا  80هاي  توان به اين نتيجه رسيد كه در استان كردستان، اين ميزان در سال مي

ل كشور برابر در ك 1380ميزان خودكشي در سال . وده استباالتر از ميزان متوسط كشوري ب
. بوده است در هر صد هراز 6/6در استان كردستان برابر با  اما، در هر صد هراز 32/5

، 58/5، 47/5، ميزان خودكشي در كل كشور به ترتيب 1384تا  1381طور در سالهاي  همين
كردستان طي اين سالها به ترتيب  در صدهزار بوده است، در حالي كه در استان 7/5و  5/5
اين ميزان باالتر خودكشي در استان نسبت . در صدهزار، گزارش شده است 2/6و  2/6، 7، 7/6

  . تر بودن اين مسئله در استان كردستان باشد تواند نشان دهنده جدي به متوسط كشوري مي
ر سطح كل كشور نكته ديگر در اين زمينه، مقايسه آمار خودكشي گروههاي سني مختلف د

  . آمده است 2و استان كردستان است كه در جدول شماره 
 كرده در كل كشور و استان كردستان درصد گروههاي سني خودكشي. 2جدول

  سال و بيشتر35  سال 34تا25  سال 24تا 18  سال و كمتر17  سن
  7/20  30  40  3/9  كل كشور
  19  4/22  8/41  8/16  كردستان

  و استان كردستان و پزشكي قانوني استان كردستان سالنامه آماري كشور: ماخذ

 17هاي سني كمتر از  شود كه در گروه با مقايسه اين آمارها در اين جدول، مشاهده مي 
ضمن آنكه  .سال، ميزان خودكشي در استان كردستان نزديك به دو برابر ميانگين كشوري است

در استان كردستان باالتر از ميزان آن ها  كرده سال نيز، درصد خودكشي 24تا  18در گروه سني 
بنابراين، در مجموع، ميزان خودكشي نوجوانان و جوانان در اين استان از  .در كشور است

  . تر است ميانگين كشوري آن باال
بعد ديگر مسئله در كردستان كه در آمارهاي مربوط به اين استان قابل مشاهده است، 

ميزان خودكشي  86تا  84هاي  طي سال . مردان است افزايش تعداد خودكشي زنان در مقابل
ميزان خودكشي زنان در مقايسه با مردان، در . زنان در اين استان، باالتر از مردان بوده است

مسئله . است درصد از بوده 6/52، 86درصد و در سال  54، 85درصد، در سال  1/51، 84سال 
تان از روش ن خودكشي كرده در اين اسدرصد زنا 70ها  از اين مهمتر آن كه در اين سال

  .شود ترين شيوه خودكشي محسوب مي اند كه تقريبا دردناكخودسوزي استفاده كرده
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توان گفت كه خودكشي در استان كردستان خصوصاً در بين  با توجه به آمارهاي مذكور مي 
ا بيشتر به عنوان وجهي كه آن ر. اي اجتماعي است كه جداً نياز به بررسي دارد زنان، يك مسئله

. كنند سازد، درصد كساني است كه در سن پايين خودكشي مي يك مسئله اجتماعي مطرح مي
- سال سن داشته 24درصد افراد خودكشي كننده زير  6/58دهد  همان طور كه آمار نشان مي

ين با ا. خودكشي در استان كردستان در بين جوانان شيوع بيشتري دارد دهداين امر نشان مي.اند
  :وصف سواالت تحقيق عبارتند از

 عوامل خودكشي در بين جوانان استان كردستان  چيست؟  .1

 هاي انجام شده در كردستان از چه نوعي هستند؟  خودكشي .2

  :مباني نظري
هاي مختلفي به آن توجه شده  پديده خودكشي از جمله موضوعاتي است كه از ديدگاه

ناسان به بحث و بررسي در مورد علت و شناسان و روانش در قرن نوزدهم جامعه. است
اند و اين دو ديدگاه در تبيين اين مساله بعضا رو در روي يكديگر قرار هاي آن پرداخته انگيزه
  . اندگرفته

توان به دو رهيافت كالسيك  شناسي مي مطالعات انجام شده در مورد خودكشي را در جامعه
شناسان، تحت تأثير  كرد كالسيك، جامعهدر روي .شناسي و تفسيرگرايي تقسيم كرد جامعه

پردازند و معتقدند كه نرخ خودكشي در جوامع  هاي خودكشي مي دوركيم به بررسي نرخ
اي  ها به طور قابل مالحظه اين نرخ اما است، هاي اجتماعي يك جامعه متفاوت مختلف و گروه

توان بر  را فقط مي هاي خودكشي در طول زمان اين ثابت بودن نرخ. در طول زمان ثابت است
از . حسب اشكال متفاوت زندگي اجتماعي و سازمان اجتماعي اين جوامع تبيين كرد

توان به  اند ميشناساني كه بعد از دوركيم در اين رويكرد به مطالعه خودكشي پرداخته   جامعه
يس كساني چون هالبواكس، پورترفيلد، كاوان، هنري و شورت، گيبس و مارتين، دوبلين و مار

ها اين است كه ميزان خودكشي به نوعي بازتابي از  ترين مطلب در تئوري آن اصلي. اشاره كرد
هايي كه توسط  اين مساله بويژه در مورد تئوري. كيفيت روابط اجتماعي در يك جمعيت است

 شود دوركيم، هالبواكس، هنري و شورت وگيبس و مارتين اظهار شده است، مشاهده مي
؛ 144، ص1988؛ فرنكوئيست و كاترايت، 50ص ،2005؛ لستر و يانگ، 78ص ،1988ريتزر،(

   )33ص ،1366محسني، ؛ 140-147ص، ص1964گيبز و مارتين، 
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شناسي است، اعتقاد بر اين است  اما در رويكرد تفسيري كه مقابل رويكرد كالسيك جامعه
خودكشي، فرد و هاي  شناسان براي مطالعه خودكشي بايد به جاي استفاده از نرخ كه جامعه

ها را هر چه بيشتر به  وضعيت اجتماعي او را مد نظر قرار دهند و از منابعي استفاده كنند كه آن
شناساني كه در اين  از جامعه. دنياي دروني فردي كه اقدام به خودكشي كرده است نزديك كند

ز اشاره كرد توان به جك داگالس، بيچلر و جاكوب اند ميديدگاه به تبيين خودكشي پرداخته
  ).61- 62، 21-22 ، صص1379تيلور، (

شناسي به اين دليل كه از فرد خودكش گذر كرده  و بر نرخ و  رهيافت كالسيك جامعه
كند و از آنجا كه پايايي و روايي اين آمارها محل ترديد است، مورد  آمارهاي رسمي تأكيد مي

نيز انتقادهايي چون وابسته بودن بيش  در مقابل به رهيافت تفسيرگرايي. انتقاد قرار گرفته است
شناسي  در رهيافت كالسيك جامعه. از حد به ديدگاه فاعل و فاقد عينيت بودن، وارد شده است

اند، كمتر بحث شده در مورد فشارهاي اجتماعي كه باعث خودكشي به صورت فردي شده
جامعه كه تجارب فردي متقابال، در رهيافت تفسيري نيز درباره فرايندهاي اجتماعي در . است

  . دهند، كمتر بحث شده است خودكشي را تحت تاثير قرار مي

  :چارچوب نظري
در اين تحقيق سعي بر آن شده است تا هم از رهيافت كالسيك و هم رهيافت تفسيرگرايي 
درباره خودكشي استفاده شود تا مشكالتي كه هر يك از اين رهيافتها به تنهايي دارند اجتناب 

هاي اجتماعي خودكشي جوانان در استان كردستان بررسي  جانبه علت نگاهي همه شود و با
بر اين اساس، چهارچوب نظري و مدلي براي تحقيق عوامل موثر بر خودكشي جوانان . شود

كردستان طراحي شده است، كه در آن هم به موقعيت جوانان و هم جامعه كردستان توجه شده 
ها و هنجارها، شكاف نسلي،  ل، به متغيرهاي تغيير ارزشدر اين چهارچوب نظري و مد. است

  .احساس انتظام اجتماعي و نابساماني اجتماعي توجه شده است
هاي فرهنگي بشر در طول تاريخ  هنجارها و ارزش :ها و هنجارها تغييرات در ارزش

 پس از آغاز دوره روشنگري و رنسانس، اين. است   همواره در معرض تغيير و تحول بوده
يافته  اين تغييرات خصوصاً در جوامع توسعه. تغييرات روند شتاب آلودي به خود گرفته است

هاي عام توسعه چون شهرنشيني، جمعيت و آموزش و پرورش همراه بوده  غربي با تغيير بستر
  ). 99، ص1384ازكيا و غفاري(است 
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زايش ميزان شهرنشيني ها و هنجارها در جامعه كردستان نيز تحت تأثير اف تغييرات در ارزش
نگاهي به آمار جمعيت، شهرنشيني، سواد و تغييرات آن . و سواد و مانند آن شكل گرفته است

در استان كردستان، جمعيت با آهنگ رشد پر . گوياي تحوالت چشمگيري در اين استان است
ر نفر د 1440156به  1345نفر در سال  619573فراز و نشيب، طي يك دوره چهل ساله از 

ميزان . برابر شده است 4/2افزايش يافته است و تقريباً طي اين چهل سال  1385سال 
در حالي كه اين ميزان . است  درصد بوده 5/16برابر با  1345شهرنشيني در اين استان در سال 

 4/59به  1385درصد و در سال  4/52به  1375درصد و در سال  5/34به  1365در سال 
ساله بين دو  40واقع، رشد ميزان شهرنشيني در اين استان در يك دوره در . درصد رسيده است

درصد  6/51برابر  1365سطح سواد در اين استان نيز در سال . و نيم تا سه برابر بوده است
درصد  4/77نيز به  1385درصد رسيده و در سال  3/68اين ميزان به  1375بوده، كه در سال 

چندان زياد، تحوالتي  ، اين تغييرات سريع در يك فاصله زماني نهبالتّبع. افزايش پيدا كرده است
هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين استان موجب شده و تغييراتي را در  را در ساختار

تواند به شكاف نسلي و نابساماني در جامعه  ها و هنجارها به وجود آورده است كه مي ارزش
  .منتهي شود

همبستگي و يك دستي فرهنگي و پيروي فرزندان از پدران  در جوامع سنتي :شكاف نسلي
 .)101، ص1384بشيريه، ( شود ها مي خود معموالً مانع پيدايش شكاف نسلي در نگرش نسل

ها از  مانهايم مدعي بود كه دگرگوني سريع ارزشها در جامعه، در تشديد اختالف ميان نسل
توان شكاف نسلي را پديده  پس مي). 190، ص1373الور، . اچ(اي برخوردار است  اهميت ويژه

يابد و همبستگي و يك  ها سرعت تغييرات افزايش مي مربوط به جوامع جديد دانست كه در آن
پس در جامعه جديد كه سرعت تغييرات افزايش . دستي فرهنگي جوامع سنتي وجود ندارد

ينگلهارت با مطرح ا. شود هاي جديد مي گيري داشته است، اين تغييرات باعث بروز ارزش چشم
هاي نسل كهنسال به  كردن دو فرضيه كميابي و اجتماعي شدن معتقد بود تغييرات در ارزش

گيرد  هاي جديد مورد پذيرش نسل جوان قرار مي دهد در حالي كه ارزش سختي رخ مي
هاي جديد توسط نسل  با اين وصف، با پذيرش ارزش). 77-75، صص1382اينگلهارت، (

هاي  هاي نسل كهنسال، شكاف در بين ارزش ردن يا كند تغيير كردن ارزشجوان و تغيير نك
  .توان آن را شكاف نسلي ناميد آيد كه مي نسلهاي مختلف به وجود مي
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اي كه بورديو در شكاف نسلي و تعارض بين  مسئله :احساس انتظام اجتماعي شديد
هاي  هاي تند نسل اكنشراسيزم ضد جوان يا و. راسيزم ضد جوان است ،كند ها مطرح مي نسل

توكل و قاضي نژاد، (شود  پير نسبت به جوانان است كه در جوامع معاصر بسيار ديده مي
) جوان و سالمند(هاي اجتماعي دو نسل  اي كه تضاد بين هنجارها و ارزش در جامعه). 1385

ي و هاي سنت هاي نسل جوان متفاوت و بعضي اوقات متضاد با ارزش وجود داشته باشد، ارزش
ها و منافع نسل كهنسال كه وابسته به  شود، و در نتيجه، ارزش ارزشهاي نسل كهنسال جامعه مي

نسل كهنسال، با توجه به اينكه  بنابراين. شود ها و هنجارها هستند با خطر مواجه مي اين ارزش
ل هاي خويش و براي اين كه نس از قدرت بيشتري نيز برخوردارند، براي حفظ و دفاع از ارزش

آورند و هرچه بيشتر در پي  ها و هنجارهاي آنان پيروي كنند به جوانان فشار مي جوان از ارزش
در  بنابراين. ها و معيارهاي خود هستند تنظيم و تعيين كردن رفتار جوانان بر اساس ارزش

  . يابد چنين حالتي احساس انتظام اجتماعي افزايش مي
شود،  ودكشي نوع تقديرگرايانه دوركيم ميافزايش احساس انتظام اجتماعي منجر به خ

خواند كه  شوند، افرادي مي ه ميدوركيم كساني را كه احتماالً مرتكب خودكشي تقديرگرايان
رحمانه آينده آنان مسدود شده و شور و شوقشان از  اي بي بواسطه نظم شاق وافراطي بگونه«

  ).1378دوركيم، (» بين رفته است
ها و هنجارها، سازمان اجتماعي موجود  هاي شديد در ارزش نيدگرگو :نابساماني اجتماعي

هاي  ها و هنجارهاي سنتي جامعه است، سست كرده در حالي كه ارزش را كه متكي بر ارزش
در چنين شرايطي است كه . اي براي نظم و سامان جديد شوند اند پايهجديد نيز هنوز نتوانسته

هنجاري  شناسان، نابساماني يا بي نچه را كه جامعهيابد و آ نظمي و هنجارشكني افزايش مي بي
  . يابد نامند در جامعه رواج مي مي

هاي اجتماعي از هم  خواند كه هر گاه شيرازه نظم هنجاري مي دوركيم وضعيتي را بي
هاي فردي كارايي خود را از دست  هاي جامعه بر گرايش گسيخته شود نفوذ نظارت كننده

در چنين وضعيتي ). 155، ص1373ستوده، (شوند  ه حال خود رها ميدهد و افراد تقريباً ب مي
هاي فردي را با  تواند نيازها و خواسته آيد كه نمي چنان خأليي در نظام اجتماعي به وجود مي

داند كه به كدامين سو رهسپار شود و  در نتيجه شخص چون نمي. سرعت الزم برآورده سازد
در چنين شرايطي است كه فرد  ). 39ص ،1367زلسنكي، بروم و (شود  چه كار كند سرگشته مي
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و آن را نشان دهنده  نامد دوركيم آن را خودكشي آنوميك مي .زند دست به خودكشي مي
  . داند بارزترين خصيصه جامعه جديد مي

سازماني در خانواده، عدم  هايي  مانند بي ولفه  در اين بررسي، براي نابساماني اجتماعي، م
فرض بر اين است . انديابي به اهداف در نظر گرفته شده عتقادات ديني و عدم دستپايبندي به ا

سازماني خانواده، يعني هنگامي كه در درون خانواده هنجارها قادر به تنظيم  كه در شرايط بي
دوركيم نيز اثر . يابند كردن رفتارهاي فرد نيستند، افراد به سوي نوعي احساس آنومي سوق مي

) 240، ص1378(دوركيم . دهد ن خانواده را در خودكشي مورد بررسي قرار مياجتماعاتي چو
كند كه خودكشي در جهت عكس ميزان يكپارچگي اجتماع خانواده تغيير  چنين مطرح مي

يابد، تحقيقات  كند يعني با كاهش انسجام اجتماعي در خانواده خودكشي افزايش مي مي
 6و كانون 5، توكمن41972، اتو1979 3كانرني، م21965، جاكوبز1966و همكاران  1بيگارس

حسين (رهاي موثر بر خودكشي اشاره دارندسازماني خانواده به عنوان يكي از فاكتو به بي 1962
  ).103، ص1984و وندويرس، 

  
  
  
  
  

توان  دهند نيز مي هنگامي كه مذهب و اعتقادت مذهبي نفوذ خود را بر فرد از دست مي
دوركيم معتقد است كه مذهب و اجتماع مذهبي براي فرد نوعي . بودمنتظر چنين حالتي در فرد 

در مورد تأثير مذهب بر ) 1981(همچنين ماريس. كند پيشگيري در برابر خودكشي ايجاد مي
عالوه بر اين . دهد شان را افزايش مي خودكشي معتقد است كه مذهب انسجام مردم با جامعه

هاي زندگي را آسانتر  دهد كه تحمل ناسازگاري مفهوم معيني از مرگ را آموزش مي ،مذهب

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 bigars 

2
 jacobs 

3
 mkanzi 

4
 eto 

5
tokman  

6
 canon 

  نابسامانی اجتماعی

دگرگونی شديد 

 ارزشها و هنجارها

  احساس انتظام اجتماعی شکاف نسلی

 ای عوامل زمينه

 خودکشی
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اند كه سطح باالي  نيز تأييد كرده 1998 3و نيل من 1986 2برولت ،11997 لستر. كند مي
  ).2003گانل و ديگران، (اعتقادات مذهبي با نر خ خودكشي پايين همبستگي دارد 

به د خودكشي، شناسان در مور اي جامعهه توان در تئوري عالوه بر آنچه گفته شد، مي
اجتماعي، تحصيالت، جنس، وضعيت رواني و جسمي و محل  -عواملي مانند طبقه اقتصادي

اي در  سكونت كه در اين پزوهش به آنها توجه شده و در مدل تحقيق تحت عنوان عوامل زمينه
  .اندنظر گرفته شده

  ها فرضيه
اي كه با  نهبين شكاف نسلي و احساس انتظام اجتماعي رابطه وجود دارد به گو .1

 .يابد افزايش شكاف نسلي،  احساس انتظام اجتماعي نيز افزايش مي

اي كه با  بين احساس انتظام اجتماعي و خودكشي جوانان رابطه وجود دارد به گونه .2
 .يابد افزايش در احساس انتظام اجتماعي، احتمال خودكشي جوانان نيز افزايش مي

اي  گونه ان كردستان رابطه وجود دارد بهبين نابساماني اجتماعي و خودكشي در است .3
 .يابد كه با افزايش نابساماني اجتماعي، خودكشي جوانان نيز افزايش مي

  :روش تحقيق
نفر از افراد زير  128در اين تحقيق، با . در اين بررسي، از روش پيمايش استفاده شده است

به خودكشي كرده اما ناموفق اقدام  1386تا پايان سال  1383سال كه در فاصله ابتداي سال 25
نفر كه از نظر سن،  128همچنين با . اند، مصاحبه شده و پرسشنامه تكميل شده استبوده

اند نيز اند، اما هرگز اقدام به خودكشي نكردهجنس و محل سكونت مشابه افراد خودكش بوده
  . به عنوان گروه گواه مصاحبه شده و پرسشنامه تكميل شده است

. هاي جمع آوري شده است براي تجزيه و تحليل داده SPSSافزار  ق از نرمدر اين تحقي
و درصد و جداول يك بعدي و دو بعدي و براي   ها نيز از توزيع فراواني براي توصيف داده

داري و  ها و نشان دادن رابطه و همبستگي بين متغيرها از آزمونهاي معني تجزيه و تحليل داده
  .استفاده شده است فيسامرز و   dدو، هاي كي ها از آزمون يربا توجه به سطح سنجش متغ

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1
 lester 

2
 breault 

3
 neeleman 
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دراين تحقيق متغير وابسته، اقدام به خودكشي و متغيرهاي مستقل، نابساماني اجتماعي، 
سابقه بيماري رواني و  اي مانند شكاف نسلي، احساس انتظام اجتماعي و نيز متغيرهاي زمينه

  .هستند جسمي، طبقه اقتصادي و اجتماعي و تحصيالت

 1383هاي  سال هستند كه در فاصله سال 25افراد زير در اين بررسي، منظور از خودكش، 
اقدام به خودكشي ناموفق كرده و اسم آنها در نيروي انتظامي، يا نهادهايي چون  1386تا 

جش نابساماني اجتماعي از همچنين، براي سن. پزشكي قانوني استان كردستان ثبت شده است
يابي به اهداف و ميزان ضعف پايبندي به مذهب  سازماني خانواده، عدم دست بي سه شاخص

سازماني  منظور از بي. استفاده شده، كه به هر شاخص وزن مساوي اختصاص يافته است
هاي كنشي مورد انتظار در نهاد  خانواده نيز، گسيختگي خانواده و تخلفات اعضاء آن از الگو

هايي چون طالق در خانواده، اعتياد اعضاء  ز شاخصخانواده است كه براي سنجش آن ا
خانواده، سابقه كيفري اعضاء خانواده و گسيختگي روابط بين اعضاء خانواده استفاده شده 

براي سنجش ميزان پايبندي به مذهب نيز ميزان انجام مناسك و فرائض ديني و رعايت . است
عبارتند از نماز خواندن، روزه  فرائض ديني نيز. شئونات اسالمي توسط فرد مد نظر است

، قرآن خواندن ...)مراسم عزاداري و مانند اعياد مذهبي،(هاي مذهبي  گرفتن، شركت در مراسم
و رعايت شئونات اسالمي نيز عبارتند از رعايت حجاب اسالمي، رعايت حدود اسالمي در 

  .…برخورد با نامحرم، صدقه دادن و 
ق متغيرهاي رسيدن به اهداف تحصيلي، ازدواج، عشق يابي به اهداف نيز از طري عدم دست

 يدهو زناشويي، بدست آوردن پست و مقام، توان خريد يا بدست آوردن شي مورد نظر، سنج
هاي دو نسل  و يا نگرشها يا هنجارها  منظور از شكاف نسلي نيز اختالف در ارزش. اندشده
ها، سنجش شده  ، هنجارها و گرايشها هايي در زمينه ارزش شكاف نسلي به وسيله گويه. است
شوند و به ميزان  به ميزان فشار بيروني كه مردم متحمل مي، احساس انتظام اجتماعي. است

براي سنجش اين متغير از ميزان كنترل و فشار  .شود كنترل جامعه به روي رفتار فرد اطالق مي
منظور از متغيرهاي . تخانواده فرد براي رعايت هنجارهاي سنتي خانواده استفاده شده اس

اي نيز ميزان تحصيالت، سن، جنس، پايگاه اقتصادي، اجتماعي و سابقه بيماري جسمي و  زمينه
  .رواني افراد است
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  :هاي تحقيق يافته
درصد آنان  9/28اند، در شهر و كردهناموفق درصد افراد جمعيت نمونه كه خودكشي  1/71

در شهرهاي اقدام به خودكشي حاكي از آن است كه اين درصدها . انددر روستاها زندگي كرده
درصد از افراد جمعيت  57همچنين، . مراتب باالتر از روستاهاي آن است استان كردستان به

دهند كه نشان  درصد از آنان را مردان تشكيل مي 43و   اند زنانكردهناموفق نمونه كه خودكشي 
  .ر از مردان بوده استدهنده آن است كه تعداد زنان خودكشي كرده باالت

مشخص شده  14تا  3رابطه متغير وابسته يعني خودكشي و متغيرهاي مستقل در جداول 
  .است

   كرده و نكرده مذهب در ميان افراد خودكشي  ميزان پايبندي به. 3جدول

  جمع  خيلي زياد  زياد  تاحدودي  كم  خيلي كم  مذهب  ميزان پايبندي به

  100  1/3  4/9  9/28  5/44  1/14  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 

  100  2/24  8/39  9/21  7/11  3/2  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

اقدام   مذهب در ميان افرادي كه  شود ميزان پايبندي به مي  مشاهده 3طور كه در جدول  همان
. اند نكرده خودكشي   اقدام به  اند كمتر از ميزان پايبندي افرادي است كه به خودكشي كرده

  ، در حالي كه ها كمتر از حد متوسط بوده كننده درصد خودكشي 6/58ايبندي به مذهب پ
. درصد كمتر از حد متوسط است 14اند  خودكشي نكرده  اقدام به  مذهب افرادي كه  پايبندي به

است، كه در سطح  388/0برابر با رابطه ميزان نابساماني اجتماعي و خودكشي  سامرز dمقدار 
  .دار است معني 000/0

  
  نكرده و خودكشي  كرده اهداف در ميان افراد خودكشي  يابي به ميزان عدم دست. 4جدول

  جمع  خيلي زياد  زياد  تاحدودي  كم  خيلي كم  اهداف  يابي به ميزان عدم دست

  100  5/5  5/30  5/30  9/21  7/11  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  100  7/22  3/38  8/14  6/15  6/8  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

ها  كرده اهداف در ميان خودكشي  يابي به شود دست مي  مشاهده 4طور كه در جدول  همان
درصد افراد اقدام كننده به  6/33اهداف در   يابي به دست. ها است نكرده كمتر از خودكشي
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درصد افراد  2/24اهداف براي   يابي به در حالي كه دست  خودكشي كم و خيلي كم بوده،
رابطه ميزان نابساماني اجتماعي و  سامرز dمقدار . است  دكشي نكرده كم و خيلي كم بودهخو

  .دار است معني 000/0است، كه در سطح  175/0برابر با خودكشي 

   كرده و نكرده در ميان افراد خودكشي  سازماني خانواده ميزان بي. 5جدول

  جمع  خيلي كم  مك  تاحدودي  زياد  خيلي زياد   سازماني خانواده ميزان بي

  100  3/20  5/30  9/10  3/20  18  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  100  4/59  2/24  7  3/6  1/3  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

ها بسيار  كرده در خودكشي  سازماني خانواده شود بي مي  مشاهده 5طور كه در جدول  همان
درصد اقدام  3/38ي خانواده در بين سازمان در حالي كه بي. ها است نكرده بيشتر از خودكشي

درصد افرادي  4/9سازماني خانواده در بين  كنندگان به خودكشي زياد و خيلي زياد است، بي
رابطه ميزان نابساماني  سامرز dمقدار . اند زياد و خيلي زياد استكه اقدام به خودكشي نكرده

  .دار است عنيم 000/0است، كه در سطح  347/0برابر با اجتماعي و خودكشي 

  نكرده كرده و  ميزان نابساماني اجتماعي در ميان افراد خودكشي. 6جدول

  جمع  خيلي كم  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  ميزان نابساماني اجتماعي

  100  8/0  2/35  2/24  32  8/7  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  100  6/33  5/30  6/26  3/6  1/3  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

نابساماني اجتماعي در بين افراد شود ميزان  مي  مشاهده 6طور كه در جدول  نهما
در حالي كه ميزان نابساماني اجتماعي در .  نكرده است كرده باالتر از افراد خودكشي خودكشي

است، ميزان نابساماني اجتماعي در بين زياد و خيلي زياد   كرده درصد افراد خودكشي 8/39بين 
رابطه ميزان نابساماني  سامرز dمقدار . استزياد و خيلي زياد نكرده  خودكشي درصد افراد 4/9

  .دار است معني 000/0است، كه در سطح  335/0برابر با اجتماعي و خودكشي 
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  كننده ميزان نابساماني اجتماعي بر اساس جنسيت افراد خودكشي. 7جدول

  جمع  يلي كمخ  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  ميزان نابساماني اجتماعي

  100  4/1  8/43  3/23  4/27  1/4  در ميان زنان
  100  0  6/23  6/23  2/38  5/14  در ميان مردان

نابساماني اجتماعي در بين مردان شود ميزان  مي  مشاهده 7طور كه در جدول  همان
در صد مردان  7/52در حالي كه ميزان نابساماني اجتماعي . خودكشي كننده باالتر از زنان است

درصد زنان در سطح زياد و  5/31سطح زياد و خيلي زياد است،  ميزان نابساماني اجتماعي در 
  .  خيلي زياد است

  كرده و نكرده ميزان شكاف نسلي در ميان افراد خودكشي. 8جدول

  جمع  خيلي كم  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  ميزان شكاف نسلي

  100  3/6  7/22  3/27  2/35  6/8  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 

  100  3/20  18  2/35  3/20  3/6  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

شكاف نسلي در بين افراد خودكشي كننده باالتر شود  مي  مشاهده 8طور كه در جدول  همان
درصد افراد اقدام  8/43در حالي كه در ميان . نكرده است از شكاف نسلي در افراد خودكشي

درصد افراد  6/26د و خيلي زياد است، تنها در ميان كننده به خودكشي، شكاف نسلي زيا
  .نكرده شكاف نسلي در سطح زياد و خيلي زياد است خودكشي

  نكرده كرده و  ميزان احساس انتظام اجتماعي در ميان افراد خودكشي. 9جدول

  جمع  خيلي كم  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  ميزان احساس انتظام اجتماعي

  100  5/5  4/23  4/16  25  7/29  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  100  8/14  1/21  2/49  4/9  7/4  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 

ميزان احساس انتظام اجتماعي افراد خودكشي شود  مي  مشاهده 9طور كه در جدول  همان
درصد  7/54احساس انتظام اجتماعي   در حالي كه. نكرده است كننده بيشتر از افراد خودكشي

درصد  1/14ها در حد زياد و خيلي زياد است، احساس انتظام اجتماعي   كننده خودكشي
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رابطه ميزان احساس انتظام  سامرز dمقدار . ها، در حد زياد و خيلي زياد است نكرده خودكشي
  .دار است معني 000/0است، كه در سطح  381/0برابر با اجتماعي و خودكشي 

  ها كننده بر حسب جنس خودكشيميزان احساس انتظام اجتماعي . 10جدول

  جمع  خيلي كم  كم  تاحدودي  زياد  خيلي زياد  ميزان احساس انتظام اجتماعي

  100  7/2  8/17  3/12  5/31  6/35  در ميان زنان
  100  1/9  7/32  8/21  5/14  8/21  در ميان مردان

ر مراتب بيشت احساس انتظام اجتماعي زنان بهشود  مي  مشاهده 10طور كه در جدول  همان 
اند، احساس انتظام اجتماعي درصد زناني كه اقدام به خودكشي كرده 1/67در . از مردان است

درصد مرداني كه اقدام به خودكشي كرده  3/36زياد و خيلي زياد است، در حالي كه در 
  . احساس انتظام اجتماعي زياد و خيلي زياد است

  رابطه بين شكاف نسلي و احساس انتظام اجتماعي. 11جدول

  sig  سامرزd  مقدار   متغير وابسته  متغير مستقل

  000/0  671/0  احساس انتظام اجتماعي  شكاف نسلي

شود شكاف نسلي با احساس انتظام اجتماعي رابطه  مي  مشاهده 11طور كه در جدول  همان
است كه در  671/0رابطه احساس انتظام اجتماعي و شكاف نسلي برابر  سامرز dمقدار  .دارد

توان گفت كه افزايش در  با توجه به مثبت بودن جهت رابطه مي. دار است معني 000/0سطح 
به عبارت ديگر با افزايش در . شود شكاف نسلي باعث افزايش احساس انتظام اجتماعي مي

  .يابد احساس انتظام اجتماعي نيز افزايش مي 671/0شكاف نسلي به ميزان 

  خودكشي كرده و نكرده اجتماعي افراد  -پايگاه اقتصادي.  12جدول

  جمع  باال  متوسط  پايين  اجتماعي -پايگاه اقتصادي

  100  9/10  6/26  5/62  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  100  7/16  2/50  33  )درصد(نكرده  خودكشيدر افراد 
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افراد اجتماعي  -پايگاه اقتصاديشود  مي  مشاهده 12طور كه در جدول  همان
اجتماعي  -در حالي كه پايگاه اقتصادي .نكرده است افراد خودكشيتر از  كننده پايين خودكشي

نكرده داراي پايگاه  درصد افراد خودكشي 33كننده پايين است، تنها  درصد افراد خودكشي 5/62
اجتماعي و خودكشي  -رابطه پايگاه اقتصادي سامرز dمقدار . اجتماعي پايين هستند -اقتصادي
  .دار است معني 000/0 است كه در سطح -237/0برابر با 

  ميزان تحصيالت افراد خودكشي كرده و خودكشي نكرده. 13جدول

فوق ديپلم و   ديپلم  دبيرستان  راهنمايي  ابتدايي  سواد بي  تحصيالتميزان 

  ليسانس

  جمع

كرده  خودكشيدر افراد 
  )درصد(

7  1/39  7/22  8/14  2/10  3/6  100  

در افراد 
نكرده  خودكشي

  )درصد(

5/5  9/21  8/25  9/21  6/15  4/9  100  

شود اقدام كنندگان به خودكشي نسبت به افراد  مي  مشاهده 13طور كه در جدول  همان
درصد افراد  8/39در حالي كه . تري هستند نكرده در سطوح تحصيلي پايين خودكشي
نكرده  درصد افراد خودكشي 4/27سواد يا داراي سواد ابتدائي هستند، تنها  كننده بي خودكشي

درصد افراد  3/31بالعكس، در حالي كه تنها . اد يا داراي سواد ابتدائي هستندسو بي
نكرده داراي  افراد خودكشي 9/46كننده داراي تحصيالت دبيرستاني و دانشگاهي اند،  خودكشي

برابر رابطه ميان تحصيالت و خودكشي  سامرز dمقدار . تحصيالت دبيرستاني و دانشگاهي اند
  .دار است معني 000/0سطح  است كه در -138/0با 

  افراد خودكشي كرده و خودكشي نكردهسابقه بيماري رواني و جسمي . 14جدول

  جسمي  رواني  سابقه بيماري

  34/2  8/7  )درصد(كرده  خودكشيدر افراد 
  6/1  3/2  )درصد(خودكشي نكرده در افراد 
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ي در ميان افراد بيماري رواني و جسم  سابقهشود  مي  مشاهده 14طور كه در جدول  همان
البته بين دو متغير بيماري . انددي است كه اقدام به خودكشي نكردهكننده باالتر از افرا خودكشي

رواني و خودكشي رابطه معناداري وجود دارد و ضريب في رابطه ميان بيماري رواني و 
جسمي  اما بين دو متغير بيماري. معنادار است 000/0است كه در سطح  14/0خودكشي برابر 

  .و خودكشي رابطه معناداري وجود ندارد

  :گيري نتيجه
خودكشي در بين جوانان استان كردستان هم از نظر انحراف از معيارهاي اكثريت جامعـه و  

 .هاي اخير به عنوان يك مسئله اجتماعي مطرح شده است هم از نظر افزايش ميزان آن در سال

عوامل خودكشي در بين جوانان استان كردسـتان   ” :تحقيق در اين زمينه با اين سواالت آغاز شد
در پاسـخ بـه ايـن سـواالت بـا توجـه بـه        “ ها از كدام نـوع هسـتند؟   چيست؟ و اين خودكشي

ها و هنجارهـا،   هاي مرتبط با خودكشي و در چهارچوب نظري، به متغيرهاي تغيير ارزش نظريه
  . ه شده استشكاف نسلي، احساس انتظام اجتماعي و نابساماني اجتماعي توج

چندان زياد و در پي آن افزايش ناگهـاني   گفته شد كه توسعه سريع در يك فاصله زماني نه
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و     جمعيت، شهرنشيني و ميزان تحصيالت، تحـوالتي را در سـاختار  

تواند به شكاف نسلي و  ها و هنجارها موجب شده است كه مي فرهنگي و تغييراتي را در ارزش
در واقـع، ايـن تغييـرات باعـث رواج و گسـترش      . ماني اجتماعي در جامعه منتهـي شـود  نابسا

بـا اقبـال زيـاد    . سـازد  شود كه نسل جديد يا جوان را به خود معطوف مي هاي جديد مي ارزش
سـال و   هاي نسل ميـان  هاي جديد و تغيير نكردن يا كند تغيير كردن ارزش نسل جوان از ارزش

آيد كه شـكاف نسـلي ناميـده     هاي نسلهاي مختلف به وجود مي زشكهنسال، شكاف در بين ار
  .شود مي

بينند، با توجه به اينكه  ها و هنجارها خود را در خطر مي سال و كهنسال كه ارزش نسل ميان
هاي خويش و براي ايـن كـه نسـل     از قدرت بيشتري برخوردارند، براي حفظ و دفاع از ارزش

در چنـين شـرايطي   . آورند پيروي كنند به جوانان فشار مي ها و هنجارهاي آنان جوان از ارزش
افزايش احساس انتظام اجتماعي بـه گفتـه   . يابد احساس انتظام اجتماعي در جوانان افزايش مي

به گفته او، كساني كه بواسطه نظم شاق . شود دوركيم منجر به خودكشي از نوع تقديرگرايانه مي



  

              139                                كردستان  عوامل اجتماعي موثر بر خودكشي جوانان استان
 

  

ن مسدود شده و شور و شوقشان از بين رفته است دسـت  شا رحمانه آينده اي بي وافراطي بگونه
  .زنند به اين نوع خودكشي مي

سـاز   توانـد زمينـه   ها و هنجارها، از طريـق ديگـري نيـز مـي     هاي شديد در ارزش دگرگوني
هاي جديد، سازمان اجتماعي موجود در جامعـه را كـه متكـي بـر      رواج ارزش. خودكشي شود

كند، در حالي كه هنوز سازمان اجتمـاعي جديـد    ست ميها و هنجارهاي سنتي است، س ارزش
يابـد و   نظمي و هنجارشكني افزايش مي در چنين شرايطي است كه بي. نيز استقرار نيافته است

در چنـين  . يابـد  نامند در جامعه رواج مي هنجاري مي شناسان، نابساماني يا بي آنچه را كه جامعه
شـوند و   هاي فردي با سرعت الزم بـرآورده نمـي   تهوضعيتي و در خأل هنجارها، نيازها و خواس

شـود فـرد  دسـت بـه      كنند، شرايطي كه موجب مـي  افراد احساس سرگشتگي و واماندگي مي
و آن را نشـان دهنـده بـارزترين     نامد دوركيم اين نوع خودكشي را آنوميك مي. خودكشي بزند

وميك، ميان اهـداف و وسـايل   از ديدگاه مرتون نيز در شرايط آن. داند خصيصه جامعه جديد مي
يابي به اهداف از سوي بسياري  شود و با عدم دست نهادي شده جامعه شكاف اساسي ايجاد مي

شود كه ممكن اسـت بـه خودكشـي     ويژه جوانان، احساس آنومي در آنان تقويت مي از افراد به
  .منجر شود

جتمـاعي شـديد و از   بر اساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق، از طرفي احساس انتظام ا
طرف ديگر نابساماني اجتماعي عامـل مهمـي در افـزايش خودكشـي در بـين جوانـان اسـتان        

تغييرات به وجود آمـده در خودكشـي را    38/0احساس انتظام اجتماعي شديد . كردستان است
تبيين كرده است و با آن رابطه مستقيمي دارد كه با افزايش آن احتمال خودكشـي نيـز افـزايش    

هاي  كنند سلطه و جبر هنجارها و ارزش در استان كردستان نيز جواناني كه احساس مي. ابدي مي
هاي مورد پذيرش  ها و همچنين رفتار بر طبق ارزش سنتي چنان شديد است كه آزادي عمل آن

. جويند اي را در خودكشي مي ناپذير كرده است راه رهايي از چنين فشار و سلطه ها را امكان آن
ن نوع خودكشي در استان كردستان در بين زنان بـاالتر از مـردان اسـت زيـرا در چنـين      البته اي

اين نوع خودكشي را . استانهايي، اين فشار و جبر اجتماعي براي زنان بيشتر از مردان بوده است
دوركيم خودكشي تقديرگرايانه ناميده و معتقد است كه در جوامـع سـنتي رخ خواهـد داد كـه     

ويژه جوانان مسدود شده و شور  رحمانه آينده افراد به اي بي و افراطي به گونهبواسطه نظم شاق 
خودكشي از نوع تقديرگرايانه متضمن رهايي از ). 1378 ،دوركيم(و شوقشان از بين رفته است 

   )16، ص1979استك، ( اي جز آن وجود ندارد يك موقعيت هنجاري است كه چاره



  
 1389پاييز، وماجتماعي ايران، سال اول، شماره س مجله بررسي مسائل              140

 

  

سازماني خانواده و  ؤلفه ضعف پايبندي به مذهب، بيهمچنين نابساماني اجتماعي با سه م
تغييرات خودكشي را تبيين كرده است و رابطه مستقيمي نيز با  33/0يابي به اهداف  عدم دست

اي در حال گذر از سنت به مدرن  استان كردستان همان گونه كه نشان داده شد جامعه. آن دارد
. ز پيامدهاي چنين گذاري قابل مشاهده استهنجاري به عنوان يكي ا در اين جامعه بي. است

يابد، بين اهداف و وسايل تطابق  در جامعه نابسامان، پايبندي به اعتقادات ديني كاهش مي
دهد و در  هنجاري رخ مي اي بي در چنين جامعه. شود وجود ندارد و خانواده نيز نابسامان مي

تواند نيازها و  آيد كه نمي يبه وجود م اين حالت، چنان خأل هنجاري در نظام اجتماعي
داند كه به  در نتيجه شخص چون نمي. هاي فردي را با سرعت الزم برآورده سازد خواسته

شود و در چنين شرايطي است كه فرد  كدامين سو رهسپار شود و چه كار كند سرگشته مي
) جاريهن بي(دوركيم خودكشي را كه عامل آن نابساماني اجتماعي . زند دست به خودكشي مي
نامد و معتقد است كه اين نوع خودكشي نوع  مي) هنجاري ناشي از بي(بود خودكشي آنوميك 

در جامعه مورد بررسي ما نيز در بين مردان اين نوع خودكشي . غالب در جوامع امروزي است
  . دهد باالتر از زنان است هاي تحقيق نشان مي همان طور كه يافته

  : ن كردستان عبارتند ازهاي تحقيق در استا ساير يافته
 .جواناني كه سابقه بيماري رواني دارند بيشتر در معرض خودكشي قرار دارند .1

 .ها است ها باالتر از روستا ميزان خودكشي جوانان در شهر .2

 . بيشتر است شان تري برخورداند، احتمال خودكشي جواناني كه از سطح تحصيالت پائين .3

بيشتر  شان احتمال خودكشي ،تري دارند تماعي پائينجواناني كه سطح پايگاه اقتصادي، اج .4
 . است

 .ميزان خودكشي زنان جوان بيشتر از مردان جوان است .5

اما به  ،نيستدر جامعه بشري اي جديد  در پايان بايد گفت نفس خودكشي اگرچه پديده
 يكي از مهمترين. افزايش ميزان آن در جامعه امروز يك مسئله اجتماعي باشدرسد  نظر مي

يافته نيز بقول دوركيم، ضعف پيوند يا همبستگي اجتماعي  داليل افزايش آن در جوامع توسعه
است كه در اثر تبديل جامعه از نوع سنتي آن به مدرن و روند تشديد فرديت و عقالنيت در آن 

طور مستقيم يا  در بررسي عوامل اجتماعي خودكشي از سوي محققان نيز عمدتا به. است
خود دوركيم نيز اگرچه انواع ديگري از خودكشي و . اين عامل توجه شده است غيرمستقيم به

عوامل موثر بر آن را ذكر كرده، اما عمدتا به نقش عامل ضعف همبستگي به عنوان يك روند 
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اما همانطور كه گفته شد دوركيم به نوع ديگري از . است كردهغالب در جامعه مدرن توجه 
همبستگي اجتماعي و يا نابساماني اجتماعي جامعه در حال خودكشي نيز كه ناشي از شدت 

اين  .اندطور گسترده به آن نپرداخته گذار است اشاره كرده است، اما نه او و نه ساير محققان به
شوند كه داراي پيشينه قويا سنتي  در جوامع در حال گذار انجام ميمعموال ها  نوع خودكشي

مساله بنابراين بررسي  .اندعرض تغييرات سريعي قرار گرفتهاما در يك دوران كوتاه در م ،بوده
و متمايز حاوي ويژگي خاص  ،اي است در استان كردستان كه داراي چنين مشخصهخودكشي 

  .استاز تحقيقات ديگر 
رسد اين استان و  هاي تحقيق در اين بررسي، به نظر مي به هر حال، با توجه به يافته

طور  يل محروميت شديد و شرايط خاصي كه ذكر شد تا مدتي بهاستانهاي مشابه در كشور بدل
اگرچه . ها بويژه در ميان جوانان و زنان جوان هستند ناپذير درگير اين نوع خودكشي اجتناب

سال و كهنسال درباره  ها و نسلهاي ميان ممكن است با آموزش و آگاهي دادن به خانواده
ر دارند تا حدودي از فشارها و التزامات هنجاري شرايطي كه پسران و دختران جوان در آن قرا

. سنتي كاست و شرايط مفاهمه ميان نسلهاي مختلف و اعضاي خانواده را بهتر ساخت
توان تاحدودي به استحكام خانواده و روابط تعاملي و نزديك ميان  همچنين، با اين اقدام مي

ذار اين گونه استانها از ابعاد تواند در دوران گ مجموعه اين اقدامات مي. اعضاء آن افزود
 .تر مسئله خودكشي بكاهد گسترده
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