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Suicide is always one of the most important issues that have prompted 

most countries to evaluate the various causes and factors related to it 

and provide a suitable solution in this field. It is difficult to identify 

suicide factors in any country due to the diversity of different cultures 

and ethnicities. According to the statistics obtained from the Welfare 

Organization and the General Department of Justice of Golestan 

province, women have the highest suicide rate, and the age groups of 15 

to 24 years and urban residents and people with middle school education 

have the highest suicide rate. In this article, with access to various 

statistical sources regarding the percentage of suicide in Golestan 

province, a statistical investigation of suicide in this province has been 

done based on variables such as age, gender, education, employment, 

marital status and place of residence. The studies carried out in the 

research are analytical and descriptive and the findings indicate that in 

Golestan province, housewives and married women and young people 

have committed the most suicides, and the economic and emotional 

reasons are the most important factors in committing suicides.  
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 1041تابستان  ،دوم، شماره دوم دوره
 
 

 9911-9911 یها در استان گلستان در سال یخودکشبررسی آماری 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی: نوع مقاله

 120-111: صفحات
 

خودکشی، همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی است که اکثر کشورها را بر آن داشته تا 
علل و عوامل مختلف مربوط به آن را ارزیابی نموده و راهکار مناسبی را در این زمینه ارائه 

و اقوام مختلف  ها فرهنگشناسایی عوامل خودکشی در هر کشوری با توجه به تنوع . نمایند
در آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی و  اداره کل دادگستری . با دشواری مواجه است

سال و  42تا  91استان گلستان، زنان بیشترین آمار خودکشی را دارند و گروه سنی 
شهرنشینان و افراد با تحصیالت راهنمایی بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص 

خصوص درصد خودکشی در دسترسی به منابع آماری مختلف در مقاله حاضر، با در. اند داده
استان گلستان به بررسی آماری خودکشی در این استان براساس متغیرهایی همچون سن، 

مطالعات صورت . جنس، تحصیالت، اشتغال، تأهل و مکان زندگی پرداخته شده است
ها حاکی از آن است  و یافته است گرفته در پژوهش حاضر، به صورت تحلیلی و توصیفی

و جوانان و نوجوانان بیشترین خودکشی را  ها متأهلدار و  که در استان گلستان، زنان خانه
اند که دالیل اقتصادی و عاطفی از مهمترین عوامل خودکشی کنندگان بوده  مرتکب شده

 . است
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 مقدمه
موضوع خودکشی همواره در مباحث مختلف جرم شناختی، 

شناختی و سایر علوم مورد  کیفرشناختی، جامعه شناختی، روان

پردازان قرار گرفته است و هریک از  مطالعه و توجه نظریه

 نهیزمپردازان به دنبال بررسی علل و عوامل مختلفی در  نظریه

نفس شخص ی بر علیه ا واقعهخودکشی . اند بودهاین پدیده 

در آن ... است که علل مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی و

نقش دارد و وضعیت آن در مناطق مختلف جغرافیایی و 

با توجه به اینکه استان گلستان نیز از . فرهنگی متفاوت است

و  9911وقوع این چنین حوادثی مصون نیست لیکن در سال 

آمار  استان ایران در 91بندی آماری جزو  در رده 9911

-9911 ها سالاین آمار در . بوده است ها یخودکشبیشترین 

ی میانی ها استانعنوان  نیز کمتر از این آمار نبوده و به 9911

طوری که مجموع  هب. مورد شناسایی قرار گرفته است

باشد  نفر می 9011به تعداد  9911کنندگان در سال  خودکشی

 4010نفر آن را مردان مرتکب شده و  111که از این تعداد 

نیز تعداد  9911اند و در سال  نفر آن را زنان تشکیل داده

آن  9902اند که از این تعداد  نفر مرتکب خودکشی شده 4192

اند که در  ان مرتکب شدهنفر آن را زن 9190را مردان و 

مجموع آمارهای مختلفی به دست آمده است به طوری که  

کنندگان در هر دو سال را متأهلین و  بیشترین تعداد خودکشی

 42تا  91اند و گروه سنی  شهرنشینان به خود اختصاص داده

اند، که آمارهای فوق  سال بیشترین خودکشی کنندگان بوده

های به آمارمقاله حاضر با توجه به الذکر و مورد استنادی در 

 یمرکز آمار دادگسترو  یستیمرکز آمار بهز دست آمده از

اما تدبیر چیست و راهکارهای پیشگیرانه . است استان گلستان

؟ علل این نوع اقدامات در باشد یماز این واقعه در استان چه 

استان چه بوده و چه عواملی باعث گردیده است که استان 

موضوع  نیتر مهمسطح میانی قرار گرفته است؟  گلستان در

 توان یمدر پیشگیری از خودکشی در استان گلستان را 

توانمندسازی آموزش، تأمین اشتغال، باال بردن سطح سواد و 

اما این راهکارها نیازمند هزینه و . عنوان نمود... فرهنگ و

در قالب بودجه، مورد توجه قرار  ستیبا یموقت است که 

در تحقیقات گوناگون به علل مختلف وقوع خودکشی . گیرد

آنها  نیتر عمدهدر استان گلستان، اشاره گردیده است که 

هل، سطح أ، وضعیت تیتسن، جنسفرهنگ، از قبیل  یعوامل

و برخی  است ...و  ، خانواده، سطح سوادو اشتغال درآمد

برای » :که اند نمودهعنوان  (113: 1331داغی،  شیرزاد و  قره)

کاهش میزان خودکشی باید به تربیت و پرورش اجتماعی افراد بها 

آمیز رفتار  طور دقیق و محبت ها و مربیان باید به داده و خانواده

که در  رسد یمبه نظر  .«دکودکان و نوجوانان را تحت نظر بگیرن

به  ستیبا یمراستای کنترل و پیشگیری از وقوع خودکشی 

شود و علی رغم پیشگیری در  یا ژهیوعوامل پیشگیرانه توجه 

ی کیفری، وضعی و ها یریشگیپسطح اولیه، ثانونیه و ثالثه به 

اگر . اجتماعی و حتی پیشگیری مدیریتی نیز توجه ویژه گردد

بر است، الاقل در سطح  آموزش در سطح کل کشور، هزینه

ی ها کالسرو هستند،  یی که با این پدیده بیشتر روبهها استان

مذهبی و آموزش از طریق فضاهای مجازی و اشاره به حرمت 

، برخی عوامل رسد یمبه نظر . این عمل توجه و اشاره گردد

مانع خودکشی اشخاص  توانند ینمطور کامل  پیشگیرانه به

برای مثال در نزاع بین زن و شوهری که رفتارهای . گردد

ن ی آناا لحظهآنان به حد غیر مهار رسیده است، تصمیم 

ولیکن سطح سواد آنان و . باعث خودکشی گردد تواند یم

خودکشی را مذموم و حرام  دهیپد تواند یمفرهنگ و خانواده 

از جهاتی نیز عللی همچون . دانسته و مانع از خودکشی گردد

از مهمترین  تواند یمسوادی و عدم آشنایی با احکام الهی  بی

ان و نوجوانان خودکشی باشد و از جهاتی نیز جوان دهیپدعلل 

را به  ها یخودکشبه علت عدم تمییز عقلی، درصد باالیی از 

ی ها شهیر تواند یمو این موضوعات  اند دادهخود اختصاص 

پنهانی در درون نوجوانان و جوانان داشته باشد که به صورت 

خودکشی پدیدار گشته  گونهدرونی در خود فرد نهفته و به 

مطالعه علل ، به دنبال از این جهت در مقاله حاضر. است



 ...در استان گلستان یخودکشبررسی آماری  991/انو همکار ایزد

 

و  9911-9911 یها در استان گلستان در سال یخودکش

هستیم تا با بررسی علل  از آن یریشگیپ یراهکارها

  .خودکشی در استان گلستان، راهکار مناسب ارائه گردد

در راستای علت شناسی پدیده خودکشی در استان گلستان در 

به عوامل مختلفی اشاره نمود  توان یم 88و  83ی ها سالبین 

شناسی نیز به بررسی این علل پرداخته شده  که در متون جرم

 .است

 سن -1

سن تغییر  توجه به با ارتکاب خودکشی توسط اشخاص

دانشمند بلژیکی و بنیانگذار آمار جنایی به سال  9کتله. ابدی یم

تحقیقات درباره »طی یک مقاله علمی زیر عنوان  9199

به آکادمی علوم که « گرایش به جنایات در سنین مختلف

: له را خاطر نشان کرده استأاین مس ،بلژیک تقدیم نموده

ثیری عظیم و شگرف در أطور غیر مستقیم ت به سن مستقیمًا»

 (.111: 9911نیا،  کی) «و شکل جرایم داردفراوانی 

، هر قدر ابدی یفردی که برای نخستین بار محکومیت م

تر باشد به همان نسبت بیشتر امکان دارد که برای یک  جوان

دوره طوالنی نیز مرتکب جرایم گردد و متحمل 

علی رغم مطالعات انجام شده، . دیگری شود یها تیمحکوم

تاکنون سن دقیق شروع بزهکاری انسان مشخص نشده 

است، اگرچه بعضی از تحقیقات آن را بین سه تا پنج سالگی 

با این حال، باید گفت که هیچ سنی مباین با ارتکاب . دانند یم

در تمام ادوار زندگی افراد  خودکشیبزه نبوده و امکان وقوع 

شناسان  برخی از جرم خودکشیدر رابطه با ارتکاب . اردوجود د

مبادرت به تقسیم دوران زندگی افراد نموده و در هر مرحله، 

: 9910توانا،  نجفی) اند دانسته یا ژهیرا دارای مشخصات و آن

اما مسأله مهم آن است که میانگین سنی که در استان . (929

                                                           
1- Cattle 

ی ها سالدر  گردند یمگلستان، اشخاص مرتکب خودکشی 
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تا  91مشاهده نمود که سنین  توان یمبا تدقیق در جدول فوق 

بیشترین آمار خودکشی را  9911و  9911در هر دو سال  42

که این سنین اکثرًا رده جوانان  اند دادهبه خود اختصاص 

عوامل مختلفی  تواند یممشخص است که این سنین . هستند

 .همچون فقر، بیکاری و شکست عشقی را در بر داشته باشد

 جنس -2

جامعه تعداد مردان بزهکار به مراتب  شکی نیست که در هر

اما این آمار در خصوص  بیش از زنان تبهکار آن جامعه است

خودکشی در استان گلستان چنانچه که خواهد آمد متفاوت 

ها و آمار زندانیان مرد و زن در  زندان نگاهی به جامعه. است

ید این حقیقت است که اختالف بسیار ؤکشورهای مختلف م

اد مردان و شماره زنانی که تحت تعقیب فاحش بین تعد

 وجود دارد اند افتهیکیفری قرار گرفته و محکومیت جزایی 

گروهی از محققان ناچیز بودن  .(922: 9911نیا،  کی)

؛ طبع زن دهند یبع آنان نسبت مطتبهکاری زنان را به ویژگی 

مقتضی داشتن آن حد از نیروی کافی بدنی مردانه برای 

ضعف نیروی )از جرایم نیست و همین ویژگی  یا ارتکاب پاره

زنان را فاقد نیروی جرم زا نموده و از تمایل آنان به ( بدنی

تناسبی بین  بی أبه این ترتیب منش. جرایم دیگر کاسته است

باید در اختالف بیولوژیک این دو جنس  دو تبهکاری را اصواًل

گردیده  جستجو نمود؛ مع هذا این نظر امروزه مورد انتقاد واقع

 ،تناسبی مطلق در میان است است و هنگامی که سخن از بی
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و همکار و  9ساترلنددانشمند آمریکایی . ابدی یانتقاد شدت م

، این نظر را تخطئه کرده و حتی 4کرسیجانشین او 

انتقادات این دو محقق به این شرح . اند آمیز خوانده مسخره

نسبت  توانست یشناسی به تنهایی م اگر زیست»: شود یخالصه م

این نسبت باید برای تمام  ،تبهکاری زنان و مردان را توجیه کند

کشورها ثابت بماند زیرا اختالف بیولوژیک مرد و زن در تمام 

نکه بر طبق تحقیقات آکشورها به یکسان وجود دارد و حال 

 924طرفداران نظریه بیولوژیک، در یک عصر، مردان بلژیک 

اند و در کشورهای الجزایر و  کب جرم شدهمرتبه بیشتر از زنان مرت

تغییرات این نسبت را . مرتبه گذشته بود 4222تونس این نسبت از 

سو و تغییرات حاصله در زمان جنگ  بین شهرها و روستاها از یک

به تنهایی در پرتو این فرضیه توجیه  توان یرا از دگر سو، چگونه م

شناسی  که از توجیه زیست زیلیگ (912: 9911نیا،  کی) «نمود؟

نظر نکرد، در مقام دفاع جدی آن هم برنیامده  صرف کاماًل

است و در بیان علت وجود اختالف نسبت بین تبهکاری 

این پدیده تا حدودی ناشی از »: سدینو یمردان و زنان چنین م

و تا ( شناسی معلوم است که از نظر زیست)ست ا ها اختالف جنس

ممتاز زن در جامعه به منظور مبارزه برای حدودی مرهون موقعیت 

« شناسی این نکته مسلم است که از نظر جامعه باشد یزندگی م

طور کلی در سطح استان گلستان در  به. (911: 9911نیا،  کی)

ی اخیر درصد خودکشی زنان بیش از مردان بوده است ها سال

 .و این موضوع در جدول ذیل نمایان است

 زن مرد سال

9911 111 4010 

9911 9902 9190 

عنوان داشت که درصد  توان یمبا تدقیق در جدول فوق، 

ارتکابی است  جرایمخودکشی زنان نسبت به مردان بیشتر از 

ی ا گونهاین موضوع به . گردند یمکه در سطح جامعه ارتکاب 

                                                           
1 - Sutherland 
2- Kersey 

ی استان گلستان ها زنداناست که با تدقیق در آمار زندانیان 

درصد ارتکاب جرم از سوی زنانی که به مجازات حبس 

 .، کمتر از مردان استاند دهیگردمحکوم 

 تحصیالت -3

عنوان دو نهاد پایدار  به و دانشگاه مدرسه محیطامروزه 

پس  اجتماعی بیشترین سهم را در تربیت کودکان و نوجوانان

به  و دانشگاه مدرسه محیطخانه و . بر عهده دارنداز خانواده 

گیری شخصیت  صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل

از جمله هم نوا کردن کودکان . نقش دارند اشخاصاجتماعی 

ها، باورها، اعتقادات دینی، قواعد رفتاری و هنجارهای  با ارزش

اجتماعی از وجوه تربیتی است که این دو نهاد به شکل غیر 

، به و دانشگاه مدرسه محیطرسمی در خانه و رسمی در 

پذیری فرد از محیط  فرآیند جامعه. کنند یالقا م اشخاص

 و دانشگاه مدرسه محیطو در  شود یخانواده و خانه آغاز م

به این ترتیب در مورد این مطالب که مدرسه . ابدی یتکامل م

زندگی، توسعه  یها پذیری کودکان و آموزش مهارت در جامعه

قویت احساس مسؤولیت افراد و دانایی، گسترش آگاهی و ت

همچنین پیشگیری از بزهکاری و مهار آن نقش ساختاری 

پس از . (491: 9910معظمی، ) دارد، تردیدی وجود ندارد

 اشخاصپذیری  عامل جامعه و دانشگاه مدرسه محیط ،خانواده

، مدرسه میانجی 9دورکیمبه رغم . و انتقال دانش به آنان است

 اخالق سخت زندگی در جامعه استاخالق عاطفی خانواده و 

اما اجتماعی شدن یا آموختن چگونه . (921: 9912مند،  عالقه)

اجتماعی زیستن، در رشد و تعالی فرد و نیز جامعه نقش 

اجتماعی شدن حاصل ساز و کار بنیادین این . محوری دارد

یادگیری و درونی کردن، یادگیری از طریق : فرایند عبارتند از

کرار، تقلید پاداش و تنبیه، آزمایش و خطا و اعمال همچون ت

ها، رفتارها و درونی کردن با گذر از  بازتاب عادات، ارزش

مراحل شرطی شدن، رهیابی و تثبیت در ارگانیسم انسانی و 
                                                           
3- David Emile Durkheim 
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 ویژه بهنهادهای آموزشی . رندیگ یروانی شخص جای م

طور منظم از طریق کارکرد مهم  ها به دانشگاهو  مدارس

آموزی را برای ورود به جامعه انسانی آماده  آموزشی دانش

، به عبارتی شالوده و اساس تربیت اجتماعی و کند یم

در . دهد یموزشی را برای دانش آموزان یاد مآمسؤولیت نظام 

واقع کلیه عادات و آداب زندگی اجتماعی را باید در این نظام 

آموخت برای ایفای چنین نقشی، مدرسه نیازمند نظم و 

موزان آو ارتباطی متقابل بین اولیا مدرسه و دانش آرامش 

شنوی دانش آموزان از  گفت حرف توان یدر واقع م. است

 کند یاولیاء مدرسه است که این پیوند متقابل را ایجاد م

یید أمطالعات متعددی این مطلب را ت. (914: 9911آقابخشی، )

 .کاری با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است اند که بزه کرده

آموزشگاهی شکست  یها تیطور مداوم در فعال کودکی که به

والن آموزشگاه و اولیای ؤو پیوسته مورد سرزنش مس خورد یم

به نحوی این شکست و عدم  کوشد ی، مردیگ یخویش قرار م

اجتماعی توجه  موفقیت را جبران کند، از آن جمله با رفتار ضد

 کند یمردم را به خود و شرایط نامناسب جلب م

هرچه  9هیرشی هیبر اساس نظر. (999: 9910شیخوندی،)

اقتصادی  -اجتماعی یها تیمیزان مشغولیت شخصی در فعال

روی خواهد  جامعه زیادتر باشد، فرصت کمتری برای کج

بزهکاری اشتغال به تحصیل  از جمله عوامل بازدارنده. داشت

بنابراین میزان تحصیالت  .(429: 9910معظمی، ) است

 9911و  9911ی ها سالاشخاصی که اقدام به خودکشی در 

 .میده یمرا ذیاًل مورد بررسی قرار  اند نمودهدر استان گلستان 
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1- Hirschi 

عنوان داشت که با  توان یمبا تدقیق در جدول ارائه شده 

و  ابدی یم ارتقاء تحصیالت اشخاص، درصد خودکشی کاهش

آنچه که حائز اهمیت است درصد میزان خودکشی در بین 

اشخاصی است که در دوران ابتدایی و راهنمایی، مرتکب این 

عدم کنترل والدین در  تواند یمو این میزان  اند دهیگردجرم 

خانواده و عدم شناسایی این اشخاص توسط مدیران و معلمان 

 .مدرسه را نمایانگر باشد

 بیکاری و اشتغال -0

 رابطهبیکاری و دارا بودن شغل از جمله عواملی است که 

با این وجود . مهمی در راستای خودکشی اشخاص دارد

تردیدی نیست که اکثر نویسندگان بر تأثیر بیکاری در افزایش 

بیکاری اندک، موجب »و معتقدند که  ورزند یکید مأتخودکشی 

متوسط، ، بیکاری معتدل و گردد یمو خودکشی اندکی از جرایم 

و  دهد یسوق م و خودکشی تعداد بیشتری را به سوی ارتکاب جرم

بیکاری خیلی باال احتمااًل بخش عظیمی از جامعه را به نقض 

غالمی، ) «خواند یم فرا حتی سوء قصد نسبت به خود قوانین

به  اند دهیدر این راستا برخی از نویسندگان کوش .(411: 9910

که  کند یتصریح م 4سویشر. توضیح کیفیت این ارتباط بپردازند

 :برای تبیین چگونگی این رابطه تفاسیر متعددی وجود دارد

تا نیازهای  کنند یبیکاران به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا م -9»

 .اقتصادی ضروری را برطرف کنند

اشتغال جرم منفعت بیشتری به همراه دارد و نسبت به کار و  -4

زحمت و تالش کمتری نیاز دارد و خطر قابل پذیرشی را برای 

 .دارد یافراد بیکار عرضه م

 شوند ینوجوانان و جوانان بیکار به سوی ارتکاب جرم کشیده م -9

 .تا اعالم اعتراض کنند و پول توجیبی خود را تأمین کنند

                                                           
2- Swisher 
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بیکاران متمایل به ارتکاب رفتار مجرمانه کسانی هستند که  -2

فاقد سابقه و وجاهتی نیکو بوده و یا دارای سوابق مجرمانه متعدد 

 .هستند

بیکاران در معرض فشارهای روانی مضاعفی هستند که موجب  -1

این امر منجر به . شود یتشدید روابط نامساعد آنان با دیگران م

شده، در قالب ارتکاب جرایم  ها یدیو ناام ها یافزایش افسردگ

ضای خانواده و یا سایر افراد در دسترس به آمیز علیه اع خشونت

 .کند ینحو انفجار آمیزی ظهور م

« برد یبیکاری ثبات مشارکت در جوامع اولیه را از بین م -2

 .(420: 9910غالمی، )

در  1388و  1383ی ها سالطور کلی به آماری که در  به

خصوص تعداد اشخاصی که در شرایط اشتغال مختلف، 

 .اشاره خواهد شد اند دهیگردمرتکب خودکشی 
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داران که  ، تعداد خودکشی از سوی خانهباالمطابق جدول 

گروه زنان نیز هستند در رتبه اول قرار دارد و سپس گروه 

محصالن و دانشجویان در مرحله بعد قرار گرفته و در رتبه 

بعدی نیز بیکاران و اشخاصی هستند که از شغل آزاد 

عنوان نمود که  توان یمبا توجه به این موضوع . برخوردارند

عمدتًا در  ندینما یم که اقدام به خودکشیاشخاصی  عمده

خانه مشغول کار هستند و محصل و بیکار و شغل آزاد دارند 

تأثیر  تواند یمکه این موضوع بیانگر آن است که عدم اشتغال 

 .مثبتی بر افزایش آمار خودکشی کنندگان داشته باشد

 طالق -1

و ارتکاب آن آثار  جرایمموضوع طالق، شاید در افزایش 

ی داشته باشد اما این موضوع در خصوص خودکشی ا ندهیفزا

ی دارد و اکثر افرادی که ا انهیمدر استان گلستان نقش 

، عمدتًا متأهل هستند اما در آمار گردند یممرتکب خودکشی 

شکست عشقی را مشاهده نمود، موضوعی  توان یممجردین 

و روابطی  گردد ینمکه برخالف نکاح و طالق در جایی ثبت 

اما . است که افراد خودکشی کننده با جنس مخالف خود دارند

مشخص نیست که در آماری که از خودکشی کنندگان گرفته 

، چه میزانی از آنها پدر و مادرشان را بر اثر طالق شود یم

بسیاری از فرزندان که گروه اطفال و  .اند دادهوالدین از دست 

، پس از طالق والدین احساس دهند یمنوجوانان را تشکیل 

بیش از حد و  خشمی و سرگشتگشناختی بدی همچون  روان

به  یها احساس نیکه چن یهنگام. ندینما یگناه م احساس

نگاه فرزندان به  ،نشود رفتهیابراز و پذ دیسالم و مف یها وهیش

 باشد یم لیدل نیبه هم گردد یم بیدچار آس گرانیخود و د

هنوز فرزندان  ،نیوالد ق گرفتنطالسال پس از  چندینکه 

هم  دیشاو  یکودک دادیرو نیتر عنوان مخرب طالق از آن به

به  وستنیکودکان طالق با وجود پ. ندینما یم ادیشان یزندگ

و اغلب باور  دارند یجمع کشور هنوز احساس متفاوت نیبزرگتر

 و دینما یدرک نم به معنای حقیقیکس آنها را  چیدارند که ه

 یبه خوب شانیها که خانواده باشند یماین آنها نگران 

 نیاز ا معمواًل و کودکان، نوجوانان. نیستندمنسجم  یا خانواده

به همان سرنوشت پدر و مادرشان دچار  زیکه آنها ن ترسند یم

به  زین شریک آینده زندگیشانآنها با  یو روابط آت خواهند شد

به اعتماد به  دیکه کودکان با یا در دوره و انجامدیشکست ب

روابط مثبت و  جادیدر ا شانیها ییاطراف و توانا یایخود دن

در . باشد رانگریو تواند یمیی ها احساس نیچن دناموزیب سالم را
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در خصوص  1388و  1383ی ها سال ذیل به آماری که در

 .گردد یمتأهل و تجرد خودکشی کنندگان ارائه گردیده اشاره 
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عنوان داشت که گروه  توان یمبا تدقیق در آمار مذکور، 

متأهلین اکثریت خودکشی کنندگان را به خود اختصاص داده 

اکثرًا افرادی ی به دست آمده، ها گزارشاست و مطابق 

هستند که با خانواده خود مشکل دارند و این موضوع سابقًا در 

. خصوص درصد خودکشی کنندگان خانه دار اثبات گردیده بود

، آمار خودکشی ها مطلقهمجردین و سپس  در مرحله بعد نیز،

طور کلی آمار  به. اند دادهکننده باال را به خود اختصاص 

باال است و سپس در  اند داشتهاشخاصی که تجربه تأهلی را 

بین اشخاص مجرد نیز، اشخاصی که با شکست عشقی روبرو 

، آمار فزاینده خودکشی در استان گلستان را به خود اند دهیگرد

 .اختصاص داده است

 (شهرنشینی و روستانشینی) زندگی مکان -1

کنندگان در روستا و شهرهای استان گلستان،  درصد خودکشی

شناسان نیز آن را تبیین  با توجه به شرایط متفاوتی که جرم

شناختی که در دهه  نظریه بوم مطابق. ، متفاوت استاند نموده

و محیط رابطه  ها سمیبین ارگان ،در شیکاگو ایجاد شد 9942

اعضای مکتب شیکاگو این مفهوم را درباره رشد . وجود دارد

شهرهای بزرگ به کار بردند و چنین استدالل کردند که رفتار 

 پارک. بر حسب محیط شهری او تبیین کرد توان یانسان را م

( عمدتًا مهاجرین) یقوم یها تیمعتقدند که اقل 9برگسو 

                                                           
1- Park and Burgess 

رهنگ همگن خود جدا شده ، از فشوند یوقتی که وارد شهر م

ساکنین  یها یعنوان یک خرده فرهنگ وارد گروه بند و به

عمدتًا )اقلیت  یها این فرایند تبدیل گروه. شوند یشهری م

فرهنگی همراه با پایگاه  خرده یها به گروه( مهاجرین

اقتصادی اجتماعی پایین ساکن این منطقه و سکونت در 

ی به خرده فرهنگ های شهری در جوامع صنعت نشین زاغه

. شود یطور کلی شیوع جرم و جنایت منتهی م بزهکارانه و به

نتیجه گرفتند که فقر، تحرک اجتماعی عمودی رو به باالی 

ساکنان و ناهمگونی قومی منجر به ضعف تعهدات و کنترل 

 آورد یسازمانی اجتماعی را به وجود م و بی شود یاجتماعی م

همچون خودکشی  انحرافیکه به نوبه خود منجر به رفتار 

با استفاده از این نظریه، نظریه کنترل را  4هیرشی. شود یم

ها مدارس و  بیرون کشید که عمدتًا برخورد جوانان، خانواده

واحد  یطبقه بند هینظر. کند یگروه همساالن توجه م

بر این پایه استوار است که میزان ارتکاب جرم  ی،مسکون

توسط افراد اجاره نشین شهر بیشتر از مالکین واحدهای 

اجتماعی و اقتصادی  یها به عبارتی تفاوت. مسکونی است

بین افراد جامعه و از جمله نوعی تصرف مسکن آنها در 

: 9919و همکاران،  باللی) ارتکاب عمل مجرمانه، مؤثر است

ین مفهوم که در برخی نقاط مسکونی، که به ا. (991

 توانند یواحدهای مسکونی در آن قرار دارند، این نقاط م

برای مثال در . مساعد در ارتکاب جرم و شکل گیری باشد

مسکونی پر جمعیت و دور از شهر و عدم دسترسی  یواحدها

به راحتی  تواند یم به نیروهای نظامی و مراجع قضایی، جرم

ها نفوذ کند و رفتار مجرمانه شکل گیرد و  وهدر میان این گر

 گیری رفتارهای مجرمانه مساعد شکل تواند یاین عامل م

باشد که معارض با قانون و نظم  همچون خودکشی مختلفی

از این جهت تعداد افرادی که در سطح شهر و . عمومی است

                                                           
2- Hirschi 



 1041تابستان  ،دوم، شماره دومدوره فصلنامه فقه جزای تطبیقی، / 123 

 

ذیاًل مورد  اند نمودهروستا در استان گلستان اقدام به خودکشی 

 .ردیگ یمبررسی قرار 

 شهر روستا سال

1383 1324 1138 

1388 1113 1243 

کنندگان در سطح شهر بیش از روستا نشینان  میزان خودکشی

است و عوامل مختلفی در این میزان دخالت دارند که شرح 

با تدقیق در . آن در مطالب فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفت

 توان یممیزان خودکشی کنندگان شهرنشین و روستانشین 

یک به پی برد که نفرات خودکشی کننده در روستا و شهر، نزد

در کثرت روستا نشینان  تواند یمو این موضوع  باشند یمهم 

 .در استان گلستان باشد

 گیری نتیجه

شومی است که در جهت ارائه راهکارهای  دهیپدخودکشی 

. به شناسایی علل آن پرداخت ستیبا یممقابله با این پدیده 

و جوانان و  ها متأهلدار و  در استان گلستان زنان خانه

 اند دادهنوجوانان بیشترین تعداد خودکشی را به خود اختصاص 

ی ها نهیزمو اجرای  تر قیدقکه این امر نیازمند بررسی 

 . است مناسبپیشگیری 

 نیدر ب یرو نشان داد که اقدام به خود کش شیپ مقاله جینتا

زن و دارای سطح  تی، با جنسمتأهلکه جوان،  یافراد

و  9911 یداران در سال ها خانه ژهیه وب نییپا التیتحص

 لذا ضرورت دارد تا رخداد . دارد شترییب وعیش 9911

از مسائل و مشکالت مهم بهداشت  یکیبه عنوان  یخودکش

گلستان در نظر گرفته شده و اقدامات الزم  ستانا یعموم

که  یخودکش تیبا توجه به ماه. ردیبرای کاهش آن صورت گ

جامعه  یو فرهنگ یمشروع و مذموم در باور مذهب ریغ یفعل

گردد؛ از  یاست و اطالعات آن محرمانه محسوب م رانیا

بود که درصد  ییها مطالعه استفاده از داده نیهای ا تیمحدود

 دهیگرد لیای از آنها به طور کامل و مرتب تکم مالحظه ابلق

 دیق یخودکش زهیهای موجود، علل و انگ در اکثر داده. بودند

 .تری حاصل شود قیشده بود تا استنتاج دق

داری در استناد به  موارد مربوط به امانت :مالحظات اخالقی
 . متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط نویسنده نخست انجام  نگارش مقاله :سهم نویسندگان
گرفت و نویسندگان دیگر نظارت بر حسن انجام کار و 

 .اند دار بوده بازنگری نهایی را عهده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
. اعتیاد و آسیب شناسی خانواده (.9911) آقا بخشی، حبیب -

 .دانش آفرین :تهران چاپ نخست،

پورسینا،  و دناهی ،یاسماعیل؛ بابایی، حیدر؛ بابای ،باللی -

بررسی تأثیر سبک زندگی بر پیشگیری از » (.9919) محمد

در بین ( یبر اساس فرمایشات مقام معظم رهبر)جرایم 

فصلنامه دانش  .«زندانیان استان همدانزندانیان و غیر 

 .104-141: (4)9 ،انتظامی همدان

جامعه شناسی انحرافات و مسائل  (.9910) شیخوندی، داور -

 .نشر مرندریز :تهرانچاپ چهارم، .جامعوی

ها  بررسی روش»(. 9912) قره داغی، جابر شیرزاد، جالل و -
منجر به فوت ارجاع شده به سازمان  یها یو علل خودکش



 ...در استان گلستان یخودکشبررسی آماری  942/انو همکار ایزد

 

مجله علمی . «9919پزشکی قانونی کشور در شش ماهه اول 
 .910-929: (9)99، پزشکی قانونی

 .جامعه شناسی آموزش و پرورش (.9912)عالقه مند، علی -

 .حیدری :تهرانچاپ نخست، 

 جرم – یحقوق یبررس)تکرار جرم  (.9910) نیغالمی، حس -

 .زانیمنشر  :تهران چاپ سوم، .(شناختی

جلد نخست،  .یشناس جرم یمبان(. 9911)ی کی نیا، مهد -

سسه و انتشارات و چاپ دانشگاه ؤم :تهران چاپ پانزدهم،

 .تهران

. بزهکاری کودکان و نوجوانان (.9910) معظمی، شهال -
 .دادگسترنشر  :تهران چاپ نهم،

 :تهران چاپ چهارم، .شناسی جرم(. 9910) نجفی توانا، علی -

 .آموزش و سنجش

 


