
HIGHLIGHTS

1. Internal and external factors are effective in sol-
diers' suicide.

2. According to the results of the present study, 
"disintegration of soldiers' families" has the   
greatest impact on their suicide.
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Introduction: Suicide is the third most common cause of death among 
young people and adolescents. Soldiers are among the young people 
at risk of suicide. Therefore, it is necessary to investigate the cause of 
soldiers' suicide.The aim of this study was to determine the causes of 
suicide of army soldiers in the western camp. 
Methods: Research data were collected through a researcher-made 
questionnaire and analyzed using Spss software, the reliability of which 
was reported to be 0.75 with Cronbach's alpha for factors affecting 
suicide and soldiers. The statistical population of this research includes 
the commanders of military units, inspection of military units, political 
ideology, information protection, judicial branches of one of the military 
units of the western camp. The sample size is 100 people who have 
been selected by available sampling method.
Results: The findings of this study indicate that there is a relationship 
between soldiers' suicide (in order of priority) with family breakdown, 
parental addiction, poor economic status, quality of housing and food, 
and the amount of leave.
Conclusion: Paying attention to the quality of housing and food for soldiers, 
better planning for leave, identifying soldiers with broken families and 
addicted parents, and paying more attention to the economic situation 
of soldiers can be effective in preventing their suicide.
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ویژه نکات 
1. عوامل درون س��ازمانی و برون سازمانی بر روی خودکشی سربازان 

تأثیر دارند.
2. براساس نتایج پژوهش حاضر »از هم گسیختگی خانواده سربازان« 

بیشترین میزان تأثیر را بر خودکشی آنان دارد. 
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بررسی نگرش پرسنل ارتش نسبت به علل خودکشی سربازان
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مقدمه: خودکش��ی سومین علت ش��ایع مرگ و میر جوانان و نوجوانان است. از جمله جوانان در 
معرض خطر خودکشی، سربازان هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین علل خودکشی سربازان در 

قرارگاه غرب نیروی زمینی ارتش صورت گرفت.
روش بررس�ی: پژوه��ش حاض��ر از نوع توصیفی � تحلیلی و مقطعی اس��ت. جامع��ه آماری این 
پژوهش شامل فرماندهان یگان های سربازی، بازرسی یگان های نظامی، عقیدتی سیاسی، حفاظت 
اطالعات، شعب قضایی یکی از یگان های نظامی قرارگاه غرب بودند. حجم نمونه برابر با 100 نفر 
بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته 
جمع آوری و پایایی آن توس��ط آلفای کرونباخ 0/75گزارش ش��د. در نهایت داده ها با اس��تفاده از 

نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های این پژوهش بیانگر آن است که بین خودکشی سربازان )به ترتیب اولویت( با از 
هم گس��یختگی خانواده، اعتیاد والدین، وضعیت اقتصادی نامناسب، کیفیت مسکن وغذا، و میزان 

مرخصی، ارتباط وجود دارد.
نتیجه گیری: توجه به کیفیت مسکن و غذای سربازان، برنامه ریزی بهتر برای مرخصی، شناسایی 
س��ربازان دارای خان��واده از هم گس��یخته و دارای والدین معتاد و رس��یدگی بیش��تر به وضعیت 

اقتصادی سربازان می تواند در پیشگیری از خودکشی آنان مؤثر باشد.

مقاله هاطالعات  چکید

 مجلهپــزشکی قانـونـی ایـران

دوره 28، شماره 1، بهار 1401، صفحات 35 تا 42

مقدمه
مهم ترین و پایه ای ترین نیاز انسان حفظ حیات است. با این وجود 
انسان آمادگی دارد تا حیات خویش را با دست خود به پایان برساند 
]1[. خودكش��ی به عنوان یك رفتار، مرگی اس��ت كه به دست خود 
شخص انجام می گیرد. بر مبنای تعریف مركز مطالعات انستیتو ملی 
بهداشت روانی آمریكا، خودكش��ی تالشی آگاهانه به منظور خاتمه 
دادن به زندگی ش��خص توسط خودش اس��ت كه ممكن است این 
تالش به اقدام تبدیل ش��ود یا فقط به شكل احساسی در فرد بماند 
]2[. میزان خودکش��ی طی 50 س��ال اخیر س��یر صعودی داشته و 
پیش بینی ش��ده که تا س��ال 2020 به 1/53 در سال رسیده باشد 
]3[. خودکش��ی در تمام گروه های س��نی وجود دارد اما فراوانی آن 

بین جوانان و نوجوانان به خاطر شرایط خاص آنان بیشتر است ]4[. 
بر اساس آمار، سازمان بهداشت جهانی خودکشی سومین علت شایع 

مرگ و میر در نوجوانان است ]5[.
روشن ترین دلیل اقدام به خودکشی، مشکالت پیچیده انسانی است 
که برای رهایی از این مشکالت خود این عمل را به عنوان بهترین راه حل 
انتخاب می کند. بررس��ی ها نش��ان می دهد که علل اقدام به خودکشی 
متف��اوت بوده و می توان آن را در 3 حیطه بیماری های روانی، مس��ائل 
اجتماعی و مشکالت جسمی جای داد ]6[. درحیطه اجتماعی مسائلی 
چون مش��کالت فقر و بیکاری، وضع تاهل، سابقه زندان، طالق، ازمیان 
عوام��ل روانی می توان به متغیر هایی چون شکس��ت عاطفی، اختالالت 
روانی، س��وءمصرف مواد مخدر، شکست تحصیلی و درحیطه جسمانی 
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می توان به بیماری های جسمی اشاره کرد ]7[.
عوامل خطر در افزایش خودکشی میان جوانان در سطوحی 
از کمترین میزان خطر تا بیشترین آن در طبقه هایی مانند عوامل 
فردی، خانوادگی، جمعیت ش��ناختی، عوامل محیط اجتماعی و 
اس��ترس و اضطراب های روزانه جای داده می ش��وند. هر کدام از 
این عوامل خطر می توانند به عنوان عاملی برای افزایش اقدام به 

خودکشی و خودکشی موفقیت آمیز به شمار روند ]8[.
می��زان خودکش��ی در ایران از بیش��تر کش��ورهای دنیا به 
ویژه جوامع غربی پایین تر، اما در مقایس��ه با بیش��تر کشورهای 
خاورمیانه باالتر است. اقدام به خودکشی به عنوان دهمین عامل 
مرگ و میر در ایران ش��ناخته شده و از نظر اقتصادی، جتماعی 
و بهداش��تی به عنوان یک معضل مهم جامعه مطرح است ]9[. 
آمارها نش��ان می دهد که خودکش��ی در ایران در سال های اخیر 
روند فزاینده ای داشته است. براساس آمارهای پزشکی قانونی در 
ابتدای دهه 80 میزان خودکشی برابر با 2840 مورد بوده که در 
پایان این دهه به 3649  رسید و با ورود به دهه 90 باز هم میزان 
آن افزایش یافته و به 4055 مورد در سال 1392 می رسد ]10[. 
همچنین در فاصله س��ال های 1391 ت��ا 1398 حدود 35093 
مرگ مش��کوک به خودکشی توسط کارشناسان پزشکی قانونی 
تش��خیص داده شده است ]11[. این مسئله باعث نگرانی نسبت 
به موضوع خودکش��ی، به خصوص بین بخ��ش مهمی از جوانان 

یعنی سربازان شده است. 
باتوج��ه به اینکه س��ربازان در دوره خدم��ت با محیطی نو و 
متف��اوت مواجه می ش��وند، تطبیق پیدا نکردن و ناس��ازگاری با 
وضعیت جدید می تواند مشکالتی را برای آنها و سازمان آنها ایجاد 
کند و باعث پدیدار ش��دن مشکالت سازش��ی شود که می تواند 
زمینه س��از شکل گیری آس��یب ها و انحرافاتی چون خودکشی و 

خودزنی باشد ]12[.
نتای��ج تحقیق��ات در نیروه��ای نظامی بیانگر آن اس��ت که 
خودکش��ی بین سربازان تصادفی نیس��ت و در نتیجه جریانی از 
اندیشه ها، رفتارها، موقعیت ها و روابط بین فردی که اغلب ریشه 
در قبل از شروع دوره سربازی دارند، رخ می دهد ]13[. سربازان 
در صورت نارضایتی از محیط پادگان و چنانچه در خارج از پادگان 
از حمایت خانواده و دوس��تان برخوردار باشند، معموالً فرار را به 
خودکشی ترجیح می دهند. هرچند در میان سربازان فراری نیز 
اختالالت شخصیتی به صورت عمده به چشم می خورد ]14[ اما 

به نظر می رسد حمایت خانواده و دوستان مسئله مهمی باشد که 
بر خودکش��ی آنها سرپوش می گذارد ]15[. در حقیقت هنگامی 
که آمادگی قبلی برای خودکش��ی وجود داش��ته باش��د، شرایط 
محیط جدید می تواند آن را مضاعف کند ]16[. س��ربازان بومی 
و آنان��ی که در در خانه های ش��خصی زندگی می کنند ازکیفیت 
زندگ��ی بهتری برخوردارند ]18[ اما آنان که غیربومی هس��تند 
و مس��افت زیادی تا محل سکونتشان فاصله دارند، مجبورند در 
پادگان بمانند. این موضوع نیز باعث تشدید مشکالت روانی آنها 
خواهد ش��د ]17[ و انگیزه خودکشی را در آنان افزایش می دهد 

.]19[
 تنوع و تعدد علل خودکش��ی نشان می دهد که پیشگیری از 
خودکشی نیازمند رویکرد چندمحوری با توجه خاص به بهداشت 
روان است ]20[. پیشگیری از خودکشی نیازمند طرح ملی است 
که اجرای آن با هم��کاری نهادهای مختلفی همچون آموزش و 
پرورش، صدا وسیما، بهزیستی، وزارت بهداشت و درمان و وزارت 

ارشاد امکان پذیر است]21[.
مطالعه حاضر با هدف بررس��ی و شناسایی عوامل زمینه ساز 
خودکش��ی در س��ربازان یک��ی ازنیروهای نظامی انجام ش��د تا 
بدین وس��یله برخ��ی از عوامل مه��م و خطرس��از در خودزنی و 
خودكشی ها شناسایی شده و در اقدامات پیشگیرانه مورد توجه 

قرار بگیرند.

روش بررسی
مطالعه حاضر از نوع توصیفی � تحلیلی و مقطعی اس��ت که در 
س��ال 1400 در قرارگاه غرب نیروی زمین��ی ارتش صورت گرفت. 
به منظور تدوین مبانی نظری آن از روش اس��نادی و کتابخانه ای نیز 
اس��تفاده شده اس��ت. پژوهش حاضر دارای 5 متغیر مستقل و یک 
متغیر وابسته اس��ت. متغیرهای مس��تقل پژوهش حاضر شامل: از 
هم گس��یختگی خانواده س��ربازان، اعتیاد والدین سربازان، وضعیت 
مالی و اقتصادی س��ربازان، کیفیت مسکن و غذای سربازان و میزان 
مرخصی س��ربازان و متغیر وابسته نیز خودکشی تعیین شد. جامعه 
آماری پژوهش حاضر شامل فرماندهان یگان های سربازی، بازرسی 
یگان های نظامی، عقیدتی سیاسی، حفاظت اطالعات و شعب قضایی 
یک��ی از یگان های نظامی قرارگاه غ��رب نیروی زمینی ارتش بودند. 
حجم نمونه برابر با 100 نفر بوده که به صورت نمونه غیراحتمالی و 

به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.

بررسی نگرش پرسنل ارتش نسبت به علل خودکشی سربازان
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برای گردآوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده 
ش��د. برای اندازه گیری متغیرها از طی��ف 5 درجه ای لیکرت 
ب��ا پاس��خ های خیلی زیاد، زیاد، متوس��ط، ک��م و خیلی کم 
که در مقیاس ترتیبی تنظیم ش��ده اند به ش��رح زیر استفاده 
ش��د: 1. از هم گس��یختگی خانواده سربازان با استفاده از سه 
گویه، 2. اعتیاد والدین س��ربازان با استفاده از چهار گویه، 3. 
وضعیت مالی و اقتصادی س��ربازان با اس��تفاده از چهار گویه، 
4.کیفیت مسکن و غذای س��ربازان با استفاده از چهار گویه، 
5. میزان مرخصی س��ربازان با اس��تفاده از سه گویه و متغیر 
وابس��ته »خودکشی« با استفاده از پنج گویه مورد سنجش و 
اندازه گیری ق��رار گرفتند. نمره نهایی هر یک از این متغیرها 
به صورت فاصله ای و با اس��تفاده از آزمون های پارامتری مورد 

بررسی قرار گرفت.
برای اعتب��ار صوری پ��س از طراحی گویه ه��ای طیف های 

مربوط��ه )براس��اس تحقیقات انجام ش��ده و دیدگاه های نظری، 
به خص��وص چارچوب نظری( در اختیار اس��اتید و کارشناس��ان 
دانش��گاه قرار گرفت. اظهارنظر این افراد در راس��تای س��نجش 
گویه های هر طیف، درنهایت به گزینش گویه های مناسب برای 
هر طیف منجر شد. برای انجام پایایی پرسشنامه از روش ضریب 
آلفای کرونباخ اس��تفاده شد که براساس آن برای عوامل مؤثر بر 

خودکشی و سربازان 0/75گزارش شد.
داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار 
SPSS ویرای��ش 22 مورد تحلیل ق��رار گرفتند. بعد از گردآوری 

داده ها و ورود آنها به نرم افزار، ابتدا پاالیش داده ها و آماده س��ازی 
آنها انجام گرفت. س��پس متناسب با سطح سنجش متغیرها در 
دو دسته ش��اخص های آماری )آمار توصیفی و آمار استنباطی( 
بررس��ی ش��دند. آزمون های آماری مورد اس��تفاده برای بررسی 
فرضیه های پژوهش متناسب با سطح سنجش متغیرها استفاده 
ش��دند. در این مطالعه سطح اطمینان 95 درصد و خطا کمتر از 

5 درصد قابل قبول است.

یافته ها
در پژوه��ش حاض��ر فراوانی پاس��خگویان بر حس��ب میزان 
تحصیالت: دیپلم 10 نفر، فوق دیپلم 25 نفر، لیس��انس 40 نفر، 
فوق لیسانس و باالتر 25 نفر، فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه 
خدمت کمتر از 10 سال سابقه 15 نفر، 11تا 20 سال سابقه 50 
نفر، بیشتر از 20 سال سابقه 35 نفر بودند. همچنین فراوانی بر 
اساس سمت شامل: قضات دادسرای نظام 5 نفر و پرسنل ارتش 

95 نفر بودند )جدول 1(.
جدول 2 پاس��خ اش��خاص نمونه م��ورد مطالعه بر اس��اس 
متغیرهای پژوهش )عوامل مؤثر بر خودکشی سربازان( ارائه شده 

درصدفراوانی

تحصیالت

1010دیپلم

2525فوق دیپلم

4040لیسانس

2525فوق لیسانس و باالتر

سابقه خدمت

1515کمتر از 10 سال 

115050- 20 سال 

3535بیشتر از 20 سال 

شغل
55قضات دادسرای نظام

9595

▼جدول1. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

سواالت کلی پژوهش
پاسخ های ارائه شده

انحراف معیارمیانگینخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

10/0250/0320/0300/0100/034/100/35- تا چه میزان کیفیت مسکن وغذای سربازان به عنوان یکی از علل خود کشی آنان محسوب می شود.

20/0300/0300/0220/0180/003/900/41- تا چه میزان مرخصی و توجه یگان ها به آن سربازان به عنوان یکی از علل خودکشی در آنان محسوب می شود.

30/0600/0300/0100/000/004/450/32- تا چه میزان از هم گسیختگی خانواده سربازان به عنوان یکی از علل خودکشی در آنان محسوب می شود.

40/0400/0330/0270/0600/004/160/25- تا چه میزان وضعیت مالی و اقتصادی سربازان به عنوان یکی از علل خودکشی در آنان محسوب می شود.

50/0440/0290/0270/000/004/320/21- اینکه تا چه میزان اعتیاد والدین سربازان به عنوان یکی از علل خودکشی در آنان محسوب می شود.

▼جدول2. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

امیری و بسامی
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اس��ت. از آنجایی که حجم نمونه پژوهش 100 نفر است، تعداد 
درصدها برابر با تعدد نفرات پاسخگویان است.

با توجه به آزمون کلموگروف � اسمیرنوف و سطح معناداری 
همه متغیرها )0/20( بوده كه بیش��تر از 0/05 اس��ت، می توان 
اس��تنباط کرد كه همه متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کنند. 
بنابرای��ن می توان از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای اس��تفاده 

کرد.
برای بررس��ی س��واالت پژوهش از آزمون T ت��ک نمونه ای 
استفاده شده است. نتایج آزمون مذکور نشان می دهد که سطح 
معن��اداری ب��رای تمام متغیره��ا کمتر از مقدار خط��ای آزمون 
اس��ت )P>0/05(. بنابراین کلیه متغیرهای مورد بررسی در این 
پژوهش به عنوان یکی از علل خودکش��ی در سربازان محسوب 

می شوند )جدول 3(.
باتوجه ب��ه نتایج آزمون فریدمن رتبه بن��دی عوامل مؤثر بر 
خودکش��ی س��ربازان به ترتیب عبارتند از: 1- از هم گسیختگی 
خانواده س��ربازان. 2-اعتیاد والدین س��ربازان. 3-وضعیت مالی 
واقتصادی سربازان. 4-کیفیت مسکن و غذای سربازان. 5 -میزان 

مرخصی )جدول 4(.

بحث
یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که یک سری عوامل 
درون سازمانی و یکسری عوامل برون سازمان بر خودکشی سربازان 
تأثیر دارد و به تعبیر دیگر با خودکش��ی س��ربازان ارتباط دارد. 
باتوجه به یافته های پژوهش متغیرهای از هم گسیختگی خانواده 
سربازان، اعتیاد والدین آنها و مشکالت مالی واقتصادی سربازان، 
از عوام��ل برون س��ازمانی و متغیرهای کیفیت محل س��کونت و 
تغذیه سربازان و میزان مرخصی آنها از عوامل درون سازمانی موثر 
بر خودکش��ی سربازان محسوب می شوند. باتوجه به بررسی های 
صورت گرفته، پژوهشی که متغیرهایش با پژوهش حاضر دقیقاً 
یکس��ان و مشابه باشد، یافت نش��د اما یافته های این پژوهش تا 

حدودی با یافته های پژوهش های ذیل مشابه است.
 نتایج پژوه��ش علیخاصی و ابراهیمی که برروی س��ربازان 
وظیفه در شهر اصفهان به روش دلفی انجام شد بیانگر آن است که 
5 دسته از عوامل، شامل عوامل مدیریتی، فردی، روان شناختی، 
س��اختاری و کنش��ی در بروز تخلفات رفتاری سربازان از جمله 
خودکش��ی موثرند. بر اس��اس نتایج این پژوهش از میان عوامل 
مدیریتی، بی توجهی فرماندهان به مشکالت و نیازهای سربازان 
و از می��ان عوامل فردی، غیربومی بودن، مش��کالت اقتصادی و 
خانوادگی بر خودکشی سربازان اثر دارد ]12[. بنابراین یافته های 
پژوه��ش این جانب��ان درخصوص وج��ود رابطه بین مش��کالت 
اقتصادی، خانوادگی و بی توجهی فرماندهان به نیازهای سربازان 

)ازجمله مرخصی( با خودکشی آنان تأیید می شود.
 در پژوهش دیگری که توسط زارعی با روش پیمایشی و از طریق 
پرسش��نامه صورت گرفت، نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل 
درون س��ازمانی ش��امل برخورد فرماندهان و شرایط سخت خدمتی 
و عوامل برون س��ازمانی شامل مش��کالت اقتصادی، ناهنجاری های 
اجتماعی، و مشکالت روان شناختی و فرهنگی برخودکشی سربازان 

رتبهمیانگین رتبه متغیر

2/321از هم گسیختگی خانواده سربازان

2/252اعتیاد والدین سربازان

2/043وضعیت مالی و اقتصادی سربازان

1/894کیفیت مسکن و غذای سربازان

1/755میزان مرخصی

0/031*سطح معناداری

▼جدول4. توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی

سطح معناداریحد پایین/حد باالتفاوت میانگین هاانحراف معیارمیانگینمتغیر

0/0001*0/26 و 4/100/351/100/49کیفیت مسکن و غذای سربازان

0/0001*0/30 و 3/900/410/900/49میزان مرخصی سربازان
0/0001*0/30 و 4/450/321/450/49از هم گسیختگی خانواده سربازان 

0/0001*0/21 و 4/160/251/160/34وضعیت مالی و اقتصادی سربازان

0/0001*0/18 و 4/320/214/320/33اعتیاد والدین سربازان

▼جدول3. متغیرهای پژوهش و علل خودکشی سربازان

بررسی نگرش پرسنل ارتش نسبت به علل خودکشی سربازان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               5 / 8

http://sjfm.ir/article-1-1310-fa.html


40
| دوره 28، شماره 1، بهار 1401 | مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

تأثیر دارد. بنابراین یافته های پژوهش حاضر درخصوص وجود رابطه 
بین مشکالت اقتصادی، خانوادگی با خودکشی سربازان و نیز رابطه 
بین برخورد نامناسب فرماندهان ازجمله بی توجهی آنان به مرخصی 

سربازان با خودکشی آنان تأیید می شود ]22[.
 نتایج پژوهش مس��گر و طاهری که با عن��وان نقش عوامل 
برون سازمانی در خودزنی و خودکشی کارکنان وظیفه یگان های 
ارتش جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت، بیانگر آن است که 
68درصد پاس��خگویان تأثیر مشکالت اقتصادی را بر خودزنی و 
خودکش��ی سربازان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. 73درصد 
پاس��خگویان تأثی��ر ناهنجاری ه��ای اجتماعی را ب��ر خودزنی و 
خودکش��ی سربازان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. 68درصد 
پاسخگویان تأثیر مشکالت خانوادگی را بر خودزنی و خودکشی 
سربازان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند. 68درصد پاسخگویان 
نیز تأثیر عوامل فرهنگی و مشکالت روحی و روانی را بر خودزنی 

و خودکشی سربازان زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده اند ]19[.
نتایج پژوهش شفائی مقدم ونیازی نشان می دهد بین انسجام 
گروهی سربازان و همچنین افسردگی با رفتار خودكشی بین آنان 
همبستگی معناداری وجود دارد. درمجموع بین انسجام گروهی 
سربازان با رفتار خودكشی بین آنان با همبستگی منفی و معنادار 
وجود دارد. همچنین یافته ها بیانگر رابطه مثبت و معنادار هر یک 
از ابعاد افسردگی با رفتار خودكشی بین سربازان است، به گونه ای 
كه احساس گناه و بی ارزشی دارای بیشترین همبستگی با رفتار 

خودكشی است ]23[. 
غالم��ی زرین��ی و هم��کاران در بررس��ی با عن��وان »تبین 
خودکش��ی سربازان مرزبانی« با بهره گیری از نظریه فشار به این 
نتیجه رسیدند که متغیر های فشار منزلتی، فشاررابطه ای و حذف 
محرک مثبت با خودکش��ی سربازان رابطه مستقیم و معناداری 
دارد. بنابراین با کمک به سربازان در بهبود مهارت های ارتباطی 
و تاب آوری می توان بر پیشگیری از خودکشی در پادگان ها تأثیر 
گذاش��ت ]24[. در پژوهش دیگری که توسط نوری و همکاران 
صورت گرفت، شایع ترین عوامل زمینه سازخودکشی و خودزنی، 
اختالالت روانی 37/2 درصد، مش��کالت خانوادگی 36/2 درصد، 
ناس��ازگاری با همکاران و محیط کاری 13/8 درصد، سابقه اقدام 
قبلی به خودکش��ی، مجرد و غیربومی بودن، اعتیاد و مشکالت 

جسمانی عنوان شد ]25[.
 نتایج پژوهش مصطفایی و اشتری نشان داد کیفیت زندگی و 

مؤلفه های آن )سالمت جسمانی، روان شناختی، روابط اجتماعی 
و محی��ط زندگی) قادر به پیش بینی افکارخودکش��ی س��ربازان 
هس��تند و 19 درصد واریانس افکار خودکشی از طریق سالمت 
جسمانی، روان شناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی تبیین 
می ش��ود. البته رابطه کیفیت زندگی با افکار خودکشی معکوس 
است]26[. نتایج مطالعه دلیری و همکاران با هدف تعیین میزان 
ش��یوع علل و شیوه های اقدام به خودکش��ی در ایران نشان داد 
مس��ائل و مش��کالت خانوادگی از علل مهم اقدام به خودکشی 
است. بیشترین علت اقدام به خودکشی در این مطالعه مشکالت 
خانوادگی و کمترین علت مربوط به شکست تحصیلی بود]27[.

 
نتیجه گیری 

هر س��اله چندین هزار ج��وان برای انجام خدمت س��ربازی 
وارد س��ازمان های نظامی و انتظامی می ش��وند. این قشر عظیم 
، نیرو ه��ای فع��ال و تامین کننده امنیت مل��ی در زمان خدمت 
س��ربازی هس��تند و پس از آن نیز نیروی کار کش��ور محسوب 
می ش��وند. جوانان با ورود به خدمت س��ربازی وارد محیطی نو و 
متفاوت از محیط قبل می ش��وند. سازگار نبودن با شرایط جدید 
می تواند زمینه س��از ش��کل گیری آس��یب هایی چون خودکشی 
باش��د. به طور کلی می توان گفت در بروز خودکشی سربازان دو 
دسته از عوامل درون سازمانی مانند برخورد نامناسب مسئوالن، 
تبعیض در اعمال قوانین، بی توجهی به نیازهای سربازان و عوامل 
برون س��ازمانی مانند مشکالت روحی و روانی سربازان، مشکالت 
اقتص��ادی و خانوادگی و... برارتکاب خودکش��ی از س��وی آنان 
تأثی��ر دارد. در پژوهش حاضر به بررس��ی تأثی��ر برخی از عومل 
درون سازمانی و برخی عوامل برون سازمانی بر خودکشی سربازان 
پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد از هم گسیختگی خانواده 
س��ربازان، اعتیاد والدین، وضعیت بد اقتصادی، کیفیت مسکن و 
غذا و میزان مرخصی س��ربازان با خودکشی آنها ارتباط داشته و 
از علل آن محس��وب می شود. بنابراین پیشنهاد می شود سربازان 
در بدو ورود به پادگان های نظامی مورد آزمایشات روان شناسی، 
مش��اوره و غربالگری قرار گرفته واشخاص بیمار و دارای مشکل 
مورد شناسایی قرار گیرند تا از یک سو از سپردن کارهای پرخطر 
مانند نگهبانی با اس��لحه به آنان خودداری شود و از سوی دیگر 
سربازان دارای مشکالت خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی مورد 

حمایت مسئوالن و دولت قرار گیرند.

امیری و بسامی
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تقدیر و تشکر: از کلیه کسانی که این جانبان را در تهیه این پژوهش یاری رساندند، 
به خصوص از پرس��نل کادر و وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران 

واحد قرارگاه غرب، تشکر و قدردانی می شود.
تأییدی�ه اخالقی: پژوهش حاضر توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه مورد 

تأیید قرار گرفت.
تع�ارض منافع: پژوهش مذک��ور هیچ تعارض منافعی با هیچ ش��خص حقیقی یا 

حقوقی ندارد. 
منابع مالی: منابع مالی پژوهش صرفاً توسط نویسندگان تأمین شده است.

سهمیه نویس�ندگان: مسعود بس��امی به عنوان نویسنده مس��ئول )70درصد( و 
سهراب امیری برای جمع آوری داده ها )30 درصد( است.
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