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ارتباط  ةاز آن در نحو يريگشيو پ يخودکش ةنينگرش در زم :نه و هدفیزم

نگرش نسبت به  ةسين پژوهش مقايهدف ا. دارد ييسزابه ريتأثمار يپزشک با ب
   .بود، يان پزشکيدر دانشجو يکارآموز ة، قبل و بعد از دوريخودکش

  يدانشگاه علوم پزشک يپزشک ةرشت يدانشجو ۹۴ق ين تحقيا در :یروش بررس
با استفاده از روش  ،يکارآموز ةبعد از اتمام دور نفر ۵۰ ونفر قبل  ۴۴ که اهواز
نگرش افراد نسبت به  يابيارز يبرا. در دسترس انتخاب شدند يريگنمونه

نگرش،  :نامهن پرسشيا يهاهيگو. استفاده شد ATTS ةناماز پرسش يخودکش
ن يهمچن. دهديرا نشان م ياز خودکش يريگشيو پ يباور فرد نسبت به خودکش

رقابل فهم بودن، ي، غيريگشيت پي، قابليريگآسان :ةمؤلفشش اس شامل ين مقيا
 . باشديم و التماس ييبودن و تنها ينيبشيقابل پرياجتناب از صحبت کردن، غ

 را گذرانده بودند در يکارآموز ةکه دور يپزشک ةان رشتيدانشجو :هاافتهی
 ،يريگآسان يهالفهؤدر من دوره را نگذرانده بودند يکه ا يانيسه با دانشجويمقا
رقابل فهم بودن، يغ يهامؤلفهاما در  دارند، يداراتفاوت معن يريگشيت پيقابل و

و التماس تفاوت  ييبودن و تنها ينيبشير قابل پيغ ،اجتناب از صحبت کردن
در اکثر ان يجوؤاالت مشخص شد که دانشتک ستک يبا بررس .دار نشدامعن

دار اال تفاوت معنؤس ۸تنها در . گر نداشتنديدکيبا  يداراها تفاوت معنپرسش
 . شد
 يو برقرار ياز خودکش يريگشيان نسبت به پيدگاه کل دانشجويد :يریگجهینت

ن يکه ا يانيدگاه دانشجويد .مثبت است يافکار خودکش يماران دارايروابط با ب
ن ممکن است يبنابرا. تر استيگر منفينسبت به گروه د ،بودند گذراندها دوره ر

 يمثبت ريتأث، اندرا گذرانده يکارآموز ةکه دور يانين آموزش در نگرش دانشجويا
  . نداشته است
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  مقدمه
زان اقدام به يم ين بهداشت جهانسازما برآورد بقط

 موفق بوده است يشتر از خودکشيبار ب ۱۰-۴۰يخودکش
موسوم به کمربند  يدر کشورها يوع خودکشيش .)۱(

طبق  ).۲(در صد هزار نفر در سال است  ۱۰-۲۵ يخودکش
مورد  ۷/۵، ۱۳۸۰کشور در سال  يقانون يآمار سازمان پزشک

 يمورد خودکش ۱/۳هر صد هزار مرد و  يبه ازا يخودکش
. وسته استيهر صد هزار زن در کشور به وقوع پ يبه ازا

نشان  ۱۳۷۹به کل عمر در سال درصد عمر از دست رفته 
ش از يسال ب ۸۰تا  ۱۰ن يدر سن يدهد که خودکشيم

ن يش از سرطان، در سنيسال ب ۲۹تا  ۱۵ن يخشونت، در سن
تا  ۱۵ن يو در سن يعفون يهايماريش از بيسال ب ۴۰تا  ۱۰
منجر به مرگ  يعروق -يقلب يهايماريش از بيسال ب ۲۴

گرچه نسبت به  يخودکشوع يز شيران نيدر ا ).۳(شده است 
 ير کشورهايباالتر از سا يول ،تر استنييپا يغرب يهاکشور
 ،کننديم يکشکه خود يشتر افراديب. )۴( استانه يمخاور
 کنند يکشز خوديدارند و ممکن است بعداً ن يخودکش ةسابق

دردناک  ةن حادثياز ا يريگشيت پين اهميبنابرا. )۵(
ها و فرهنگ ما سازگار ران که با ارزشيمخصوصاً در ا

 درصد ۶۶ ،يدر پژوهش .شوديشتر احساس ميبست، ين
 يمارستان عموميک بيکه در  يبه خودکش کنندهماران اقداميب

، به يدر ماه قبل از اقدام به خودکش ،تحت مراقبت بودند
که  يياز آنها درصد ۶۰اند و مراجعه داشته يپزشک عموم

-هيارا يهاسيبا سرو اندداشته يپزشکمشکل روان ةسابق
ن يا. اندتماس برقرار کرده يپزشکخدمات روان ةدهند

 زمان مالقات با پزشکان در يزان بااليم ةدهندمطالعه نشان
ن افراد قبل از يا يعنيبوده است،  ياقدام خودکش به کينزد

اندرکاران ستکمک از د يدر جستجو يبه نوع يخودکش
 يرفتارها قبل، سال ۲۵ ش ازيب ).۶( اندبوده يمراقبت طب

مهم در  يک نگرانيد در جوانان يشد يو خودزن يخودکش
واضح  .)۷( ها شده بوداز کشور ياريدر بس يمتسال ةنيزم

ک مشکل يدر جوانان به  يخودکش ياست که رفتارها

متخصصان . ل شده استيده در سرتاسر جهان تبديچيپ
 يشرويپ ،مخصوصاً پرستاران و پزشکان يابهداشت حرفه

 يارتباط با افراد .باشنديها من رفتاريو کاهش ا يريجلوگ
ک بخش عمده يبه عنوان  ،اندشده يعمد ير خودزنيکه درگ

 .نده شناخته شده استيآ يخودکش يرفتارها يرياز جلوگ
تواند يمختلف م يهاو اثر متقابل نگرش يمشکالت ارتباط

ت کند و يرا تقو يعمد يو خودزن يخودکش يرفتارها
 .را به خطر اندازد ياحرفه يهاات مداخلهريتأثن يبنابرا
وجود دارد  ينگرش نسبت به خودکش ةنيزم که در يقاتيتحق

 .در جوامع مطالعه شده است يخاص يهاهفقط در گرو
سالم بودن نگرش متخصصان در  ةنيدر زم هاهمطالع يرخب

مطالعات  يبرخ. باشديم ينگرش نسبت به خودکش ةنيزم
. کنديم ينه بررسين زميرا در ا يمثبت و منف يهادگاهيدز ين

جه گرفتند که پزشکان نسبت يمثال رومان و همکاران نت يبرا
ماران يب در ينسبت به خودکش يتريدگاه منفيبه پرستاران د

دند که يجه رسين نتيهوتون و همکاران، به ا. داشتند
ل يتماشتر يسه با پزشکان بيپزشکان در مقاپرستاران و روان

زان يم ).۸( کننده کمک کننديودکشماران خيبه بداشتند تا 
ل يتحص افراد گريسه با ديپزشکان در مقادر  يخودکش يباال

گردد تا به احتمال روند مشابه در يموجب م کرده،
از  ريق اخيک تحقي). ۹( توجه گردد يان پزشکيدانشجو
 يانيپا يدهد که در سالهاينشان م يان پزشکيدانشجو
افکار  سال گذشتهکيدرصد در طول ۱۴ زانيبه م التيتحص

 داشتند يخودکشاقدام به  ياما تعداد کم ،داشتند يخودکش
در پزشکان در  يات خودکشيصو خصو يفراوان. )۱۰(

. مطالعه شده است يج مختلفيو با نتا يکوچک يهانمونه
 ريتأث يان پزشکيدانشجو انيدر م يشخودک يهانگرش

 دارد کننده يشماران خودکيمواجه شدن آنها با ب در ياديز

استعداد فعال  يبادوام، و نوع ينگرش به عنوان شناخت ).۱۱(
. ف شده استيخاص تعر ينسبت به موضوع يجانيو ه

دو  يکشورها دارا يدر بعض ينگرش نسبت به خودکش
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که  يطيدر هر شرا يخودکش: ط اوليط است که در شرايشرا
در  يخودکش: ط دوميدر شرا. مذموم و محکوم است ،باشد
ناپسند  يط عاديدر شرا يقابل قبول ول يط خاص امريشرا
ن يران و ديبا توجه به فرهنگ ا). ۱۲(ر مجاز است يو غ

ط دوم به عنوان يشراو  ط اول قابل قبول استياسالم شرا
  .شوديدر نظر گرفته مک امر مذموم يره و يک گناه کبي

صورت  يخودکش ةنيکه در زم يمطالعات با توجه به 
افته ي يقبل فزون ينسبت به سالها يخودکشگرفته است، 

نکه يا يعني ين داشتن نگرش مثبت به خودکشيبنابرا. است
نسبت به د ين حوزه بايژه متخصصان ايافراد جامعه و به و

اطالعات خود را از آن،  يريگشيپ يکارهاو راه يخودکش
د يداشته به د يناموفق يکه خودکش يفرد بهو  دادهش يافزا

از به کمک دارد نگاه کنند تا از يکه ن يمار و کسيانسان ب
ن مطالعه يا يهدف اصل. شود يريآنها جلوگ مجدداقدامات 

در از آن  يريگشيو پ يبه خودکشنسبت نگرش  يبررس
با  يکارآموز ةقبل از ورود به دور يپزشکان يدانشجو
بنابر اطالعات . است ،يکارآموز ةان بعد از دوريدانشجو

ران صورت نگرفته يدر ا نهين زميدر ا يقيتحق موجود تاکنون
  . است
  

  یبررسروش 
 يکارآموز ةدانشجو دور ۵۰( ۹۴ يفيتوص ةن مطالعيدر ا

 يپزشک ةرشت يدانشجو) اندنکرده ينفر ط ۴۴کرده و  يرا ط
ماه اواخر خرداد در  اهواز شاپوريجند يدانشگاه علوم پزشک

 يريگبا روش نمونه ۸۹-۱۳۸۸ يليسال تحصرماه يو ت
در  يکارآموز ةمنظور از دور. (دردسترس، شرکت داشتند

در سال  يان پزشکياست که دانشجو يان پژوهش دورهيا
و  يماه به صورت تئور ۱به مدت  يا ششم پزشکيپنجم 

ماران و يمصاحبه با ب ةويو ش يپزشکبا اختالالت روان يعمل
شده و آموزش الزم در  آنها آشنا يمشکالت روان مسائل و

 نامهک پرسشين پژوهش از يدر ا ).ننديبينه را مين زميا

 )ATTS( ينگرش نسبت به خودکش )۱۳( يالمللنيمعتبر ب
 را يکشدها و افکار مرتبط با خورشتا نگ ،استفاده شد

رنبرگ و  ةلينامه در آغاز به وسن پرسشيا. کند يريگاندازه
و  )۱۴( ه استساخته و توسعه داده شد ئددر سو جاکوبسن،
در  يحت ،فاده قرار گرفته استگر مورد استيد يهادر کشور

با کشور سوئد  ييتفاوتها يکه از لحاظ فرهنگ ييهاکشور
) ATTS(اس يمق يالسؤ ۳۱رم ن پژوهش از فيدر ا .دارند

 ۵ ياس داراين مقيا. آرنوتوواسکا و همکاران استفاده شد
 ۲۹ ،۲۷ ،۲۵، ۱۶ ،۱۳،۱۴ ،۴: يهاماده( يريگآسان هلفمؤ
، )۳۱و  ۲۶، ۲۰، ۷، ۱،۵ :يهاماده( يريگشيت پيقابل ،)۳۰و
، اجتناب از )۲۳و ۱۵، ۶، ۳، ۲: يهاماده( ر قابل فهم بودنيغ

-شير قابل پي، غ)۱۹و  ۱۷، ۱۱، ۹ :يهاماده( صحبت کردن
و  ييو تنها )۲۸و ۲۴، ۱۸، ۱۰، ۸: يهاماده( بودن ينيب

اس يباشد که از مقيم )۲۲و  ۱۲،۲۱ :يهاماده( التماس
 ينظر=۳موافقم، =۲کامالً موافقم، =۱( يادرجه ۵ يکرتيل

 .استفاده شده است) مخالفم کامالً=۵مخالفم و =۴ ندارم
-يمعکوس م يگزارنمره يدارا ۲۰و  ۵ يهان مادهيهمچن
رنبرگ و  ةمطالعاس در ين مقيا ييايزان پايم .)۱۲( باشند

دست آمد هب α=۷۶/۰کرونباخ  يجاکوبسن با استفاده از آلفا
-الؤسان کردند که يب ياکتشاف يل عامليو با استفاده از تحل

انس را يدرصد کل وار ۶۰ يطور کلاس بهين مقيا يها
ن آشکار کرد که ارتباط ين مطالعه همچنيا. کننديه ميتوج
وجود  يموافق با خودکش يهاها و رفتارنگرشن يب يدارامعن

کند يد مييأاس را تين مقيا يمالک ييژه روايدارد که به و
مه را به زبان ناوهش ابتدا محقق پرسشن پژيدر ا .)۱۴(

 يچگونگ ةنيدر زم يخواهنظر يبرا برگرداند و يفارس
خر با اعمال نظر در آ پزشک فرستاد وروان ۱۰ يرابترجمه 

 يسربر يبرا .ق آماده شديتحق ةنامپزشکان پرسشن روانيا
ان زيم .شد يواهپزشک نظرخروان ۱۰از  ييمحتوا ييروا
 ۸۶/۰تا  ۳۸/۰از  يمتعدد يهاهاس را در مطالعين مقيا ييايپا

ن يا ييروا و همکاران يديران مفيدر ا ).۱۵( ذکر کردند
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ت يدر جمع ياکتشاف يل عاملينامه را با استفاده از تحلپرسش
را گزارش ) ۷۷/۰( يقابل قبول ييروا کردها اندازه گرفت و

با استفاده از اس ين مقيا ييايدر پژوهش حاضر پا .)۱۶( داد
ت ي، قابل)α=۷۱/۰( يريگآسان ةفلؤمخ در کرونبا يآلفا

، )α=۵۵/۰( ر قابل فهم بودني، غ)α=۶۸/۰( يريگشيپ
 ينيبشيقابل پر ي، غ)α=۴۷/۰( اجتناب از صحبت کردن

 .دست آمدهب) α=۵۰/۰( و التماس ييو تنها) α=۴۸/۰( بودن
-شيک امر قابل پيرا  يکه خودکش ين پژوهش افراديدر ا

و  کنند يمار و خواهان کمک تلقي، بينيبشي، قابل پيريگ
به عنوان  ،آن حساس باشند ةدهندم هشدارينسبت به عال

. شوديم يتلق ،دارند يبه خودکش يکه نگرش مثبت يفرد
ن، يانگي، ميآمار يهااز روش ن پژوهشيدر ا نيهمچن

 يخ ورذمستقل و مج t-test ،يار، درصد فراوانيانحراف مع
 ةنسخ SPSS يافزار آمارنرم ل ازيه و تحليتجز يو برا

 .ديشانزدهم استفاده گرد

  
  هاافتهی

نفر قبل  ۴۴( کننده در پژوهششرکت يدانشجو ۱۰۵  از
نفر  ۹۴) يکارآموز ةنفر بعد از دور ۵۰و  يکارآموز ةاز دور
 هايدنوآزمان يم از .ل کردنديمکنامه را به طور کامل تپرسش

نفر  ۴۴ ،)درصد ۶۳(زن نفر  ۶۴و ) درصد ۳۲(مرد نفر  ۳۰
 نفر از آنها ۵۰بودند و  گذراندهنرا  يکارآموز ةآنها دوراز 
و  سال ۲۱حداقل  ،۲۶حداکثر سن آنها . ده بودنديانرگذ

 ۱۵و  مجرددرصد  ۸۴و  سال ۲۳باً يآنها تقر ين سنيانگيم
را  يخودکش يژگيو ۵نامه ن پرسشيا .هل بودندأدرصد مت

نکه يبا وجود ا .ميپردازيها مر به آنيکه در ز کنديم يسربر
باشد، به يم يادرجه ۵کرت يف ليط ياس داراين مقيا

 کامالً يهانهيگز سؤالتر هر قيدق يمنظور فهم بهتر و بررس
ن موافقم و کامالً يهمچن ،فيک طيمخالفم و مخالفم را به 

 ۳ت يم که در نهايل کرديف تبديک طيز به يموافقم را ن
 . موافق، بدون نظر و مخالف: دست آمده ف بيط

ان به يکل دانشجو يبه خودکش زان نگرشيم ۱در جدول 
ن موافقت ين موافقت تا کمتريشترياز ب الؤک هر سيتفک

   .استه شده نشان داد
ان نسبت به يدانشجو يزان نگرش کليم. ١در جدول

شود يهمان طور که مشاهده م .آورده شده است يخودکش
    ان با جمله يدانشجو) درصد ٨٥(زان موافقت ين ميشتريب
-يرا که م ياست که جلو شخص يفه انسانيک وظين يا"

درصد با جمله  ٨٤. بود." ميريکند، بگ يخواهد خودکش
" ان استين کارها در حق آشناياز بدتر يکي يخودکش"

-شيقابل پ يخودکش"درصد با جمله  ٧٨موافقت کردند و 
 ٨٨( زان مخالفتين ميشتريب. موافق بودند ."است يريگ

فرد به خودش مربوط است و ما  يخودکش"با جمله ) درصد
ان مخالف يدرصد از دانشجو ٨٧. بود." ميد دخالت کنينبا

." باشد يل خودکشيک دليمن  يبراتواند يم ييتنها" ةجمل
ها انسان"ان با جمله يدرصد از دانشجو ٧٧ن يهمچن. بودند

  .مخالفت کردند." خود خاتمه دهند يحق دارند به زندگ
ان نشان دادند که يدرصد از دانشجو ۳۸ حدود

 نسبت به  درصد١٩". ستيه نيهرگز قابل توج يخودکش"
حدود . بودند درصد مخالف ٤٣نداشتند و  ين جمله نظريا
، ياکثر موارد اقدام به خودکش" ان با جملهياز دانشجو يمين

موافقت  ."هستند) بدون فکر( يتکانش يبه صورت رفتارها
بدون هشدار  يخودکش" درصد با جمله ٢٠باً يو تقر. کردند

که  يافراد"درصد با جمله  ٦٤ن يو همچن" افتدياتفاق م
." مار هستنديب يکنند معموالً از نظر روانيم يخودکش

ن جمله مخالف بودند و يدر صد با ا ٢٣و . موافقت کردند
در  يفرد يوقت"اسخ به جمله در پ. نداشتند يدرصد نظر ١١

ن فکر را در ذهن داشته يها ارد، مدتيميم ياثر خودکش
درصد مخالفت  ٢١ان موافقت يدرصد از دانشجو ٤٠." است

 يبرا"درصد با جمله  ٣٧. نداشتند يدرصد نظر ٣٧کردند و 
، يبا بحران خودکش يارتباط و کمک به فرد يبرقرار
 ٣٤درصد مخالفت کرده و  ٢٨موافقت، ." دارم يآمادگ

مورد افکار  با پرسش در" ةبا جمل. نداشتند يدرصد نظر
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-ين افکار قرار مي، فرد در معرض خطر بروز ايخودکش
 ١٠نداشتند و  يدرصد نظر ٢٨درصد مخالفت،  ٦٠." رديگ

  . درصد موافقت کردند
 ةکه دور يانينگرش دانشجو ةسيمقا ٢در جدول  

ن دوره را يکه ا يانياند و دانشجوکرده يرا ط يکارآموز
نگرش  يهامؤلفهک از يکدام  اند برحسب هرنگذرانده

  .ارائه شده است ينسبت خودکش
 يانيدانشجو شود،يمشاهده م ۲ طور که در جدولهمان
که  ينسبت به کسان ،ده بودنديرا گذران يکارآموز ةکه دور

 يريگآسان يهامؤلفهنکرده بودند در  ين دوره را طيا
)٤٨/٣t=،٠٠١/٠p= (يريگشيت پيو قابل )٢٠/٣t=، 

٠٠٢/٠p= (رقابل فهم يغ يهامؤلفهاما در . دار شداتفاوت معن

اجتناب از صحبت کردن  ،)=٠٩/٠p،=٦٩/١t( بودن
)٢٩/٠t=، ٧٦/٠p=(بودن ينيبشير قابل پي، غ )٥٠/٠t= ،

٢٧/٠p= (و التماس ييو تنها )١١/٠t= ،٩٠/٠p= ( تفاوت
 .گر نداشتنديکديبا  يدارامعن

را  يکارآموز ةکه دور يانيدانشجو ةسيمقا ٣در جدول 
به  اندنکرده ين دوره را طيکه ا ياند در مقابل کسانکرده يط

  .استال نشان داده شده ؤک هر سيتفک
 يانيدانشجو ،شوديمشاهده م ۳طور که در جدول همان

ن دوره را يا که يياند با آنهاکرده يرا ط يکاراموز ةکه دور
گر داشتند يدکيبا  يداراه تفاوت معنيگو ۸اند در نکرده يط
ها الؤس ةيو در بق)  ۳۱، ۳۰، ۲۲، ۲۰، ۱۴،۱۷، ۱،۲ :يهاماده(

  . دار نبوداتفاوت معن
  

  سؤالک هر یان به تفکیکل دانشجو یبه خودکش زان نگرشیم :1جدول 
ندارم ينظر مخالف  سوالت موافق 

 .ميريکند، بگ يخواهد خودکشيرا که م ياست که جلو شخص يفه انسانيک وظين يا - ۷ ۸۵ ۷ ۷
 .ان استين کارها در حق آشناياز بدتر يکي يخودکش - ۳ ۸۴ ۱۴ ۲
 .است يريگشيقابل پ يخودکش -۳۱ ۷۸ ۱۴ ۸
 .است، وجود دارد يافکار خودکش يکه دارا يشه امکان کمک به فرديهم- ۱ ۷۶ ۸ ۱۶
 .دارند يادامه زندگ يبرا ياديز يهاچرا که فرصت ،ب استيخصوص در جوانان عجه ب يخودکش -۱۵ ۶۶ ۲۳ ۱۱
 .مار هستنديب يمعموالً از نظر روان ،کننديم يکه خودکش يافراد - ۶ ۶۳ ۱۲ ۲۳
 .شان خاتمه دهنديتوانند به زندگيتوانم درک کنم که چگونه مردم ميدر کل نم -۲۳ ۴۵ ۲۴ ۳۱

  ند، درک کنمينمايم يرا که اقدام به خودکش يماران العالجيتوانم بيم -۲۷ ۴۵ ۲۶ ۲۸
 .ن فکر را در ذهن داشته استيها ارد، مدتيميم يدر اثر خودکش يفرد يوقت - ۸ ۴۰ ۳۷ ۲۱
 .ستيه نيهرگز قابل توج يخودکش ۲ ۳۸ ۱۹ ۶۳
 .کنندياجتناب م يمورد خودکش اکثر مردم از صحبت کردن در -۱۹ ۳۸ ۴۰ ۳۱
 .است" کمک ياد برايفر" اساساً  يخودکش ياقدام برا -۲۲ ۳۸ ۳۰ ۳۲
 .دارم ي، آمادگيبا بحران خودکش يارتباط و کمک به فرد يبرقرار يبرا -۲۶ ۳۷ ۳۴ ۲۸
 .منجر به مرگ دارند يکنند به ندرت خودکشيم يد به خودکشيکه تهد يافراد -۱۰ ۳۲ ۳۳ ۳۵
 .فرد ندارند يم به خودکشيمورد علت تصم در يليشاوندان دليمعموالً خو -۲۴ ۲۲ ۳۳ ۴۴
 .رنديمينم يزنند، هرگز با خودکشيدم م يکه از خودکش يافراد -۲۸ ۲۲ ۴۳ ۳۴
 ).دهديسوق م(کنديوادار م يمردم را به خودکش ييتنها -۲۱ ۲۱ ۱۹ ۶۰
 .افتدي، بدون هشدار اتفاق ميخودکش-۱۸ ۲۰ ۴۳ ۳۶
 .گرفتميم کمک ميخاتمه دادن به زندگ يعالج بودم براال يمارياگر دچار ب -۳۰ ۱۹ ۲۵ ۵۴
 .تواند مانع گرددينمچ کس يه ،است يمصمم به خودکش يکه فرد يوقت - ۵ ۱۱ ۷ ۷۹
 فکر کنم ياحتمال داشت به خودکش ،عالج در رنج بودمد و اليشد يماريک بياز  اگر -۱۶ ۱۳ ۲۳ ۶۲
  .آن صحبت کرد  ةرد درباياست که نبا يموضوع يخودکش-۱۱ ۱۱ ۱۳ ۷۶
 .رديگين افکار قرار مي، فرد در معرض خطر بروز ايخودکش مورد افکار با پرسش در - ۹ ۱۰ ۲۹ ۶۰
 .باشد يد تنها راه مناسب، خودکشيها شاتياز موق يدر بعض -۱۳ ۱۰ ۴ ۸۶
 .ها باشدياز گرفتار ييتواند راه رهايم يگاه يخودکش -۱۴ ۱۰ ۱۱ ۷
 .روديرون نمين فکر هرگز از ذهن او بيفکر کند، ا يبه خودکش ياگر کس -۱۷ ۱۰ ۲۵ ۶۳
 .رديد کمک شود تا بميمرگ دارد، با يبرد و آرزويعالج رنج مو ال ديشد يماريک بي که از يبه فرد -۲۵ ۱۰ ۱۶ ۷۴
 .ال عالج است يماريک بيخاتمه دادن به  يک روند قابل قبول براي يخودکش - ۴ ۹ ۹ ۸۱
 .خود خاتمه دهند يها حق دارند به زندگانسان -۲۹ ۸ ۱۵ ۷۷
 .باشد يل خودکشيک دليمن  يتواند برايم ييتنها -۱۲ ۶ ۶ ۸۷
 .ميد دخالت کنيفرد به خودش مربوط است و ما نبا يخودکش -۲۰ ۳ ۸ ۸۸
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  اند برحسب ن دوره را نگذراندهیکه ا یانیاند و دانشجوکرده یرا ط يکه دوره کارآموز یانیسه نگرش دانشجویمقا: 2جدول
  یبه خودکش نگرش نسبت يهامؤلفه

 
  سؤالک هر ین دوره را نگذرانده اند به تفکیکه ا یانیکرده اند و دانشجو یرا ط يکه دوره کارآموز یانیسه نگرش دانشجویمقا: 3جدول

 ها
لفه

مو
  

  سواالت

را  يکه دوره روانپژشک يانيدانشجو
  کرده اند يط

را  يکه دوره روانپژشک يانيدانشجو
 p  دو يخ  نکرده اند يط

 ينظر  مخالف
  ندارم

 ينظر  مخالف  موافق
  ندارم

  موافق

ن گ
آسا

  يري

  ۲۵/۰  ۷۳/۲  ۶  ۶  ۸۸  ۱۴  ۱۱  ۷۴  .ال عالج است يماريک بيخاتمه دادن به  يک روند قابل قبول براي يخودکش - ۴
  ۴۹/۰  ۴۱/۱  ۶  ۲  ۹۰  ۹  ۷  ۸۴  .باشد يد تنها راه مناسب، خودکشيها شاتياز موق يدر بعض -۱۳
  ۰۰۳/۰  ۳۵/۱۱  ۴  ۴  ۹۱  ۱۸  ۱۸  ۶۳  .ها باشدياز گرفتار ييتواند راه رها يم يگاه يخودکش -۱۴
  ۳۶/۰  ۰۲/۲  ۲۲  ۲۸  ۴۷  ۱۶  ۲۰  ۶۳  .فکر کنم يد و ال عالج در رنج بودم احتمال داشت به خودکشيشد يماريک بياگر از  -۱۶
د يمرگ دارد، با يبرد و آرزو يد و ال عالج رنج ميشد يماريک بيکه از  يبه فرد -۲۵

  .رديکمک شود تا بم
۶۵  ۱۸  ۱۶  ۸۱  ۱۴  ۴  ۵۹/۴  ۱۰/۰  

  ۱۲/۰  ۱۳/۴  ۳۴  ۳۰  ۳۵  ۵۶  ۲۱  ۲۳  .ند، درک کنمينما يم يرا که اقدام به خودکش يماران العالجيتوانم ب يم -۲۷
  ۱۱/۰  ۲۵/۴  ۸  ۸  ۸۴  ۱۰  ۲۳  ۶۷  .خود خاتمه دهند يها حق دارند به زندگانسان -۲۹
  ۰۰۵/۰  ۷۳/۱۰  ۱۰  ۱۲  ۷۷  ۱۶  ۳۷  ۴۴  .گرفتم يم کمک ميخاتمه دادن به زندگ يال عالج بودم برا يمارياگر دچار ب -۳۰

يقابل
يت پ

  يريش گ

  ۰۳/۰  ۱۰/۷  ۸۵  ۸  ۶  ۶۵  ۹  ۲۶  .است، وجود دارد يافکار خودکش يکه دارا يشه امکان کمک به فرديهم- ۱
  ۸۷/۰  ۲۷/۰  ۱۰  ۸  ۷۷  ۱۴  ۷  ۷۹  .تواند مانع گردد يچ کس نمياست ه يمصمم به خودکش يکه فرد يوقت - ۵
  ۳۹/۰  ۸۶/۱  ۸۷  ۴  ۸  ۱۸  ۱۱  ۷  .ميريکند، بگ يخواهد خودکش يرا که م ياست که جلو شخص يفه انسانيک وظين يا - ۷

  ۰۱/۰  ۶۰/۸  ۰  ۲  ۹۸  ۷  ۱۴  ۸۰  .ميد دخالت کنيفرد به خودش مربوط است و ما نبا يخودکش -۲۰
  ۲۰/۰  ۲۱/۳  ۴۵  ۲۸  ۲۴  ۲۸  ۴۲  ۳۰  .دارم ي، آمادگيبا بحران خودکش يارتباط و کمک به فرد يبرقرار يبرا -۲۶
  ۰۱/۰  ۷۴/۸  ۸۷  ۴  ۸  ۶۷  ۲۵  ۷  .است يريشگيقابل پ يخودکش -۳۱

يغ
بل 

ر قا
ودن

م ب
فه

  

  ۰۰۱/۰  ۷۲/۱۷  ۵۹  ۱۲  ۲۸  ۱۶  ۲۳  ۶۰  .ستيه نيهرگز قابل توج يخودکش - ۲
  ۴۰/۰  ۸۱/۱  ۸۱  ۱۴  ۴  ۸۶  ۱۴  ۰  .ان استين کارها در حق آشناياز بدتر يکي يخودکش - ۳
  ۶۰/۰  ۰۱/۱  ۵۹  ۱۴  ۲۶  ۶۷  ۹  ۲۱  .مار هستنديب يکنند معموالً از نظر روان يم يکه خودکش يافراد - ۶

گذراندن دوره  ميانگين  معيارانحراف   بيشترين نمره  کمترين نمره  مستقل p t داريامعن
 کارآموزي

 رهايمتغ

 يريگآسان يبل  ۶۴/۱۸ ۱۵/۵ ۱۱ ۳۰ ۴۸/۳ ۰۰۱/۰

 ريخ ۱۸/۱۵ ۲۵/۴ ۸ ۲۷

 يريگشيت پيقابل يبل ۰۹/۲۲ ۰۸/۳ ۱۶ ۲۸ ۲۰/۳ ۰۰۲/۰

 ريخ ۳۶/۲۴ ۵۷/۳ ۱۵ ۳۰

 رقابل فهم بودنيغ يبل ۲۶/۱۷ ۴۹/۲ ۱۲ ۲۳ ۶۹/۱ ۰۹/۰

 ريخ ۴۰/۱۸ ۷۲/۳ ۷ ۲۵

 اجتناب از صحبت کردن يبل ۹۷/۹ ۱۷/۲ ۵ ۱۴ ۲۹/۰ ۷۶/۰

 ريخ ۸۳/۹ ۳۳/۲ ۴ ۱۶

 بودن ينيب شير قابل پيغ يبل ۵۱/۱۴ ۶۰/۲ ۹ ۱۹ ۵۰/۰ ۲۷/۰

 ريخ ۷۸/۱۴ ۴۴/۲ ۶ ۱۸

  و التماس ييتنها يبل ۹۷/۷ ۷۷/۱ ۴ ۱۲ ۱۱/۰ ۹۰/۰
 ريخ ۰۲/۸ ۷۹/۱ ۴ ۱۴
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ادامه  يبرا ياديز يهاب است چرا که فرصتيبخصوص در جوانان عج يخودکش -۱۵
  . دارند يزندگ

۹  ۱۹  ۷۲  ۱۲  ۲۶  ۶۱  ۲۲/۱  ۵۴/۰  

  ۱۴/۰  ۸۰/۳  ۴۵  ۱۸  ۳۷  ۴۶  ۳۲  ۲۱  .شان خاتمه دهنديتوانند به زندگ يتوانم درک کنم که چگونه مردم م يدر کل نم -۲۳

 از 
اب

جتن
ا

ردن
ت ک

صحب
  

  ۶۰/۰  ۹۹/۰  ۱۰  ۳۲  ۵۷  ۱۱  ۲۳  ۶۵  .رديگ ين افکار قرار مي، فرد در معرض خطر بروز ايبا پرسش درمورد افکارخودکش- ۹
  ۵۵/۰  ۱۶/۱  ۱۰  ۱۶  ۷۳  ۱۳  ۱۰  ۷۷  .د درباره آن صحبت کردياست که نبا يموضوع يخودکش-۱۱
  ۰۴/۰  ۲۶/۶  ۱۰  ۳۶  ۵۳  ۱۱  ۱۴  ۷۴  .رود يرون نمين فکر هرگز از ذهن او بيفکر کند، ا يبه خودکش ياگر کس -۱۷
  ۶۱  ۹۶/۰  ۳۴  ۳۲  ۳۲  ۴۴  ۳۰  ۲۵  .کنند ياجتناب م ياکثر مردم از صحبت کردن درمورد خودکش -۱۹

يغ
ل پ

 قاب
ر

  ينيشبي

  ۶۸/۰  ۷۶/۰  ۳۶  ۴۰  ۲۰  ۴۶  ۳۵  ۱۸  .ن فکر را در ذهن داشته استيها ارد، مدتيم يم يدر اثر خودکش يفرد يوقت - ۸
  ۳۹/۰  ۸۵/۱  ۳۴  ۳۶  ۲۹  ۳۰  ۲۸  ۴۲  .منجر به مرگ دارند يکنند به ندرت خودکش يم يد به خودکشيکه تهد يافراد -۱۰
  ۲۴/۰  ۸۲/۲  ۱۴  ۴۵  ۴۱  ۲۸  ۴۲  ۳۰  .افتد ي، بدون هشدار اتفاق ميخودکش-۱۸
  ۲۰/۰  ۸۷/۷  ۱۶  ۴۵  ۳۷  ۳۰  ۱۸  ۵۱  .فرد ندارند يم به خودکشيدرمورد علت تصم يليشاوندان دليمعموالً خو -۲۴
  ۰۶/۰  ۶۲/۵  ۲۶  ۴۹  ۲۲  ۱۸  ۳۵  ۴۶  .رنديم ينم يزنند، هرگز با خودکش يدم م يکه از خودکش يافراد -۲۸

نها
ت

و  يي س
تما

ال
  

  ۲۰/۰  ۱۸/۳  ۴  ۱۰  ۸۳  ۱۰  ۲  ۸۸  .باشد يل خودکشيک دليمن  يتواند برا يم ييتنها -۱۲
  ۰۷/۰  ۲۸/۵  ۱۴  ۲۶  ۵۹  ۳۰  ۱۲  ۵۸  ).دهد يسوق م(کند يوادار م يمردم را به خودکش ييتنها -۲۱
  ۰۲/۰  ۲۲/۷  ۳۰  ۲۴  ۴۵  ۴۶  ۳۵  ۱۸  .است" کمک ياد برايفر" اساساً  يخودکش ياقدام برا -۲۲

  
  بحث 
-روان ،متخصصان يده برايچيک موضوع پي يشخودک      

علت درمان و  ةنيشکان در زمپز پزشکان وشناسان، روان
 ةنيدر زم يج مختلفيمحققان نتا .باشديم يريگشيپ

 يان پزشکيدانشجوو ان پزشکان، پرستاران يدر م يخودکش
ج يتناقض با نتا ج درين نتايکه گاه ا اندوردهدست آهب

 در که دهدين پژوهش نشان ميا جينتا .گر استيقات ديتحق
ک يبه عنوان  يان نسبت به خودکشيدگاه تمام دانشجويکل د

را به  يان خودکشيدانشجو نيهمچن ،بود يحق و قانون منف
 سؤالان با يدانشجو .ک فرد قبول ندارنديعنوان حق و قانون 

د دخالت يشخص به خودش مربوط است و ما نبا يخودکش"
 ).درصد ٨٨(زان مخالفت را نشان دادند ين ميشتريب" ميکن

 يد مثبتيد ياز خودکش يريجلوگان نسبت به ياکثر دانشجو
که  يابه گونه. کننديم يتلق يانسان ةفيک وظيدارند و آن را 

را  يشخص ياست که جلو يانسان ةفيک وظين يا" ةبا جمل
درصد موافقت  ۸۵ ".ميريکند، بگ يخواهد خودکشيکه م

ان يدگاه اکثر دانشجويد يدرک خودکش ةنيکردند و در زم
 ةان با جمليدانشجودرصد  ۶۴ حدود يعني ،مثبت است

مار يب يمعموالً از نظر روان ،کننديم يکه خودکش يافراد"
اندرسون و  ةافتيافته با ين يموافقت کردند که ا" هستند

 فارو و افتهياما با ). ۱۷،۱۸( هماهنگ است همکاران
به نقل از اندرسون و  و و پرونيو دوم) ۱۲(همکاران 

ن يق خود به ايتحقفارو در ). ۱۹( همکاران ناهماهنگ است
ن يش با ايهايدرصد از آزمودن ۶۵افت که يجه دست ينت

ن يبا توجه به پژوهش حاضر داشتن ا. جمله مخالفت کردند
کنند از لحاظ  يخواهند خودکشيکه م يدگاه که افراديد

-شيدرک و پ يدگاه مثبت برايک دي. مار هستنديب يروان
داده است قات هم نشان يتحق. باشديم ياز خودکش يريگ

 ياختالالت عاطف و يتيمشکالت شخص ين افراد دارايکه ا
  .)۱۲(هستند 

مشخص شد که  پژوهش يهاافتهيبا توجه به      
ر يغ يهامؤلفهدر  يداراچ تفاوت معنيان دو گروه هيدانشجو

بودن  ينيبشير قابل پيغ قابل فهم بودن، اجتناب از صحبت،
-ين امر مشخص مين ايبنابرا. و التماس نداشتند ييو تنها

کرده بودند  يرا ط يکارآموز ةکه دور يانيشود که دانشجو
، اقدام کرده بودندن ين دوره را طيکه ا يانيدانشجوة به انداز

ب درک ير قابل درک و عجيک عمل غيرا  يبه خودکش
 قبول دارند يکساني ةن دو گروه به اندازين ايهمچن. کردند

 و شوديک افراد ميباعث تحر يکشدخو ةنيصبحت در زم که
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 يکه دم از خودکش يک اندازه اتفاق نظر دارند که افرادي به
 يدر آخر منجر به اقدام عمل ،کننديد ميا تهدي زننديم

ان، به ياز نظر دو گروه از دانشجو .خواهد شد يخودکش
در . خواهد شد يکشدخومنجر به  ييتنها يکساني ةانداز
ن دو گروه يب يريگو آسان يريگشيت پيقابل يهامؤلفه

ن ين ايانگيمل با توجه به نمر .دست آمدهب يداراتفاوت معن
که دوره  يانيشود که دانشجويمشخص م ،مؤلفهدو 

ک امر قابل يرا  يکمتر خودکش ،اندکرده يرا ط يکارآموز
ن يدر ا آنهان نگرش يبنابرا .کنندياحساس م يريگشيپ

 ةمؤلفن يانگيم. تر استيگر منفينه نسبت به گروه ديزم
 ين دوره را طيکه ا يانيدانشجوکه دهد ينشان م يريگآسان
کنند ياحساس م يترقبول ک امر قابليرا  يکشداند خوکرده

 شدند با ياگر دچار گرفتار که دهنديبه افراد حق م و
ن يبنابرا. کار نگاه کنندهک راي به عنوان تواننديم يکشدخو

گر يبه گروه دنسبت  يتريدگاه منفيز دين مؤلفه نيدر ا
افت که يجه دست ين نتين در پژوهش خود به ايوال .دارند

ه ياول يهانسبت به سال يپزشک ةان سال آخر رشتيدانشجو
 يدارا ،کننديم يکه خودکش يدارند که افراد فقاتوشتر يب
هستند و اگر اقدام به  يداريپا يپزشکروان يهايماريب

 در ).۱۸( ندستين عمل خود نيل اوؤآنها مس ،کنند يکشدخو
 يترطور واضحبه يدگاه منفين ديا ،االتؤتک ستک يرسرب

دو  دهد کهيت نشان مسؤاالتک تک يبررس .ان استينما
ن يان ايدر م .هم داشتند با يداراتفاوت معن الؤس ۸در گروه 

از  ييتواند راه رهايم يگاه يخودکش"ها پرسش الؤس
نکرده  ين دوره را طيکه ا يانيدانشجو "باشدها يگرفتار
 ۶۳گر يان گروه ديدانشجو يدرصد مخالف ول ۹۱ ،بودند

ن دو يا ةقابل مالحظ ن تفاوتيبنابرا .درصد مخالف بودند
 ريتأثيب يکارآموز ةکه دور ن استيا ةدهندنشان گروه با هم،

 اندکرده ين دوره را طيکه ا يگروهد يکه د رايز است؛ بوده
اول است  يهاان ساليجوتر از دانشيمنف يبت به خودکشنس
ان يکه دانشجو باشدباعث شده  يعوامل ممکن استا يو 

نسبت به  يتريدچار نگرش منف يبعد يهادر سال يپزشک

که آنها به  يکار و مشکالت يتوان سختيکه م شوند يزندگ
شوند، يرو مخود با آنها روبه يط کاريدر مح يصورت عمل

ان يسن و همکاران که دانشجويت ةافتيافته با ين يا .کردذکر 
تر نسبت به سال شيدرصد ب ۱۴زان يبه م يپزشک ةرشت

ن به يهمچن .هماهنگ است ،دارند يشگذشته افکار خودک
د يشخص به خودش مربوط است و ما نبا يکشدخو"ال ؤس

ن يبا ا کرده بودند، ين دوره را طيکه ا ينکسا" ميدخالت کن
 يچ موافقتيگروه مقابل ه يول ،داشتند يمخالفت کمترجمله 

 يمارياگر دچار ب" ةن به جمليهمچن. ن جمله نداشتنديبا ا
" گرفتميم کمک ميخاتمه دادن به زندگ يبراالعالج بودم 

 .داشتند يشتريموافقت ب ،کرده بودند يکه دوره را ط يافراد
 همکارانسن و يت ةافتين يو همچن االتؤن سيا يسربا بر

اند کرده ين دوره را طيکه ا يدگاه کسانيشود که ديد مييأت
-٨( پژوهش حاضر است ةجيکه همسو با نت تر استيفمن

 ينگرش نسبت به خودکش يفارو و همکاران در بررس ).١٠
کل  افتند که دريجه دست ين نتيبه ا يپزشک قانون ۶۹در 

 يول است،مثبت  ياز خودکش يرينظر آنها نسبت به جلوگ
مار يکنند، بيم يرا که خودکش يدرصد آنها افراد۲۳تنها 
ده يدکه آموزش ين پزشکان قانونيهمچن. کردند يتلق يروان

را  يخودکش ،ده بودنديکه آموزش ند يينسبت به آنها ،بودند
در صد، در ۷۹( کردند يکمک تلق ياد برايشتر به عنوان فريب

درصد در  ۴۶ زين پژوهش نيکه در ا) ۱۲) (درصد ۵۷مقابل 
و همکاران در  يخلخال .دست آمده درصد ب۳۰مقابل 

 ةکه سابق يافراد درصد ۳/۹۴ ان کردند کهيپژوهش خود ب
، اقدام به يداشتند در سال بعد از اقدام به خودکش يخودکش
ن يانگر پرخطر بودن ايتواند بيکه م کننديممجدد  يخودکش

) اول يخودکشک سال بعد از يزمان کمتر از ( يزمان ةفاصل
از  ين که ساختار مناسبين موضوع با توجه به ايا. باشد

وجود  يموارد اقدام به خودکش يريگيرش، درمان و پيپذ
در تماس  يافراد بعد از اقدام به خودکش ندارد و احتماالً

درخور توجه  ،رنديگيپزشکان قرار نمبا روان يمناسب
رفتار فرد  يرو شتر بريب يهايازمند بررسياست که ن يشتريب
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از  يريگبهره ةوياول و ش يو جامعه بعد از اقدام به خودکش
 ةو همکاران در مطالع گسبور). ۶( امکانات موجود است

ستم خدمات يمناسب فرد از س يمندافتند که بهرهيخود 
زان اقدام به ياول از م يبعد از خودکش ،ثر بهداشت روانؤم

ن يبنابرا). ۲۰( کاهديم) ر موفقيا غيموفق (مجدد  يخودکش
 يبررو ياقدام به خودکش مورد نگرش افراد متخصص در

  .گذار استريتأثاقدام مجدد آنها 
  
  يریگجهینت

در  يداراحاضر تفاوت معن يج پژوهشيبر اساس نتا     
و کرده بودند  يرا ط يکارآموز ةدور که يانينگرش دانشجو

 بلکه .مشاهده نشد ،نکرده بودند ين دوره را طيکه ا يکسان
 يکارآموز ةدور ان بعد ازينگرش دانشجو هامؤلفه يدر برخ

در  يس مباحثيشتر به تدريلذا لزوم توجه ب. تر شده بوديمنف
 ةدور يآموزش ةدر برنام "از آن يريگشيو پ يخودکش" ةنيزم

مداوم پزشکان  يآموزش يهاز برنامهيو ن يعموم يپزشک
  . شوديم ش آشکاريش از پيب

ن پژوهش عدم انجام يا يهاتين محدوديتراز مهم     
و تعداد کم  يت زمانيل محدوديبه دل يپژوهش طول

 يتيپ شخصيت :مانند يکه عوامل ييجاناز آ. بود انيدانشجو
تنش و  ،ينسبت به زندگ يافراد، نوع نگرش عموم يو عاطف

تواند يمواجهه با آنها م ةل و کار و نحوين تحصيمشکالت ح
از آن  يريگشيو پ يان نسبت به خودکشينگرش دانشجوبر 
باشد، يها در کنترل پژوهشگر نمرين متغيبگذارد و ا ريتأث

ن يا يهاتيرها از محدوين متغين عدم کنترل ايبنابرا
نگرش نسبت  ةنيدر زم که شوديشنهاد ميپ. باشديپژوهش م
 يشتريقات بين حوزه تحقيان متخصصان ايدر م يبه خودکش
  . رديصورت گ
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دکتر  و يدکتر احسان مظفران ين مقاله از آقاين االفؤم    
ن يدر مراحل مختلف ا که، يو خانم زهرا نوروز يهالل
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Abstract 

Comparison of Attitudes towards suicide and its Prevention in Medical 
Students before and after the Apprenticeship Course 

 
Nilufar Khajeddin1, Mohamad Ali Ghasemi Nezhad 2, Farzaneh Hooman3* 

 
 
 
Background and Objective: Doctor patient relationship is directly 
overshadowed by physician’s attitude toward suicide. This study 
was aimed to compare the attitudes towards suicide and its 
prevention in medical students before and after the apprenticeship 
course. 
Subjects and Methods: In this study 96 medical students 
participate (44 before and 50 after apprenticeship course) were 
selected using the available sampling in University of medical 
sciences of Ahvaz. A questionnaire on attitudes towards suicide 
ATTS (Attitudes towards Suicide) was used to measure suicide 
related attitudes and thoughts. The ATTS items address attitudes, 
knowledge, and personal beliefs toward suicide and suicide 
prevention. Also, this questionnaire includes six subscales. 
Permissiveness, preventability, incomprehensibility, avoidance of 
talking, unpredictability and loneliness& appeal.  
Results: The results showed that medical students who had passed 
the training course in comparision with students who had not 
passed; there were no significant difference in subscales of 
incomprehensibility, avoidance of talking, unpredictability and 
loneliness& appeal. But there were significant difference in 
subscales of permissiveness and preventability. 
Conclusion: Results showed that the total student views towards 
prevention of suicide and the relationship with these patients is 
positive. The views of students who had passed the course is more 
negative than other groups. Therefore, perhaps, the training in the 
attitude of students who have passed the course has not a positive 
effect. 
 Keywords: Attitude toward suicide, Apprenticeship, Medical    
 student. 
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