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زمينه و هدف :درك بهتر چگونگي تاثير فرهنگ بر خودسوزي ميتوانــد در ارايـه راهكارهــاي پيشــگيري از آن مﻔيــد

باشد .بنابرايﻦ ايﻦ پژوهش با هدف تبييﻦ چگونگي تاثير فرهنگ بر اقدام به خودسوزي زنان انجام شد.

روش بررسي :ايﻦ پژوهش با استﻔاده از رويكرد كيﻔي و از نوع تحليل محتــواي جهــتدار و بــا مشــاركت  ٢١نﻔــر از
اقدامكنندگان به خودسوزي ،خانوادههاي آنها و كادر درماني در شش ماهه اول ســال  ١٣٩٢در بيمارســتان امــامخميني
)ره( كرمانشاه انجام شد .دادهها با استﻔاده از مصاحبه نيمهساختاريافته جمعآوري شدند .مصــاحبهها ضــبط و تجزيــه و

تحليل شدند.

يافتهها :درونمايه اصلي استخراجشده خردهفرهنگ خودسوزي بود ،كه در دو طبقه اصلي محدوديت فرهنگي با تاكيــد
بر آداب و سنﻦ ازدواج و مقبوليت فرهنگي با تاكيد بر محاورات ،معاني و همانندسازي فرهنگي خودسوزي طبقهبنــدي

گرديد.

نتيجهگيري :در خردهفرهنگ خودسوزي شرايطي وجود دارد كه موجب بروز و ماندگاري اقدام به خودسوزي ميشود.
توجه به ايﻦ شرايط در برنامههاي پيشگيري از خودسوزي پيشنهاد ميشود.
كلمات كليدي :فرهنگ ،خودسوزي ،تحقيق كيﻔي ،خودكشي.

مﻘدمه

با وجود توافق پژوهشگران بر نقش فرهنگ بهويژه فرهنگ

موجود در جوامع سنتي در بروز پديده خودسوزي ١،دادههاي مستند

بر مبناي فرايند نظامدار وجود ندارد .بهطور معمول بر مشاهدات و
نقلقولهاي اقدامكنندگان به خودسوزي تاكيد شده است .بنابرايﻦ

بررسي تاثير فرهنگ بر اقدام به خودسوزي ميتواند در درك بهتر آن

موثر باشد .از آنجا كه پژوهشهاي كيﻔي از توانمندي بيشتري براي

بررسي عميق معاني ذهني و سمبوليكي كه در عمل و تعاملهاي
فرهنگي وجود دارد ،برخوردار هستند،

٢و٣

ايﻦ پژوهش به شيوه كيﻔي

بهمنظور تبييﻦ ساختار فرهنگي اقدام به خودسوزي انجام شد.
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روش بررسي

ايﻦ پژوهش با استﻔاده از رويكرد كيﻔي و از نوع تحليل محتواي

جهتدار ) ،(Directed content analysisو با كسب مجوز از كميته
٤

اخﻼق دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران در شش ماه اول سال

 ١٣٩٢در بيمارستان امامخميني )ره( كرمانشاه انجام شد.

مشاركتكنندگان در ايﻦ پژوهش ٢١ ،نﻔر شامل  ٩زن اقدامكننده

به خودسوزي )شش نﻔر متاهل و سه نﻔر مجرد با ميانگيﻦ سني

 (٢٦/٨±٨/٩بستري در بيمارستان امامخميني )ره( كرمانشاه ،شش نﻔر
از اعضاي خانواده آنها )يك پدر ،دو مادر ،دو همسر و يك خواهر(،

و شش نﻔر كادر درماني )دو روانپزشك ،دو روانشناس و دو پرستار(
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چگونگي تاثير فرهنگ بر اقدام به خودسوزي در زنان

چگونگي تاثير فرهنگ ﺑر اقدام ﺑه خودسوزي در زنان

بودند كه بهطور هدفمند انتخاب شدند .تمايل به شركت در پژوهش،

٨٣٣

به خودسوزي كه زنان و دختران در شرايط مختلف از جمله دعواهاي

دادهها در ايﻦ پژوهش با استﻔاده از مصاحبه نيمهساختاريافته

همانندسازي و تقليد از خودسوزي در افرادي كه شرايط مشابهي

به خودسوزي و حداقل پنج سال سابقه كار براي كادر درمان بهعنوان
معيار ورود در نظر گرفته شد.

) (Semi-structureجمعآوري شد .مدت مصاحبهها  ٢٠-٦٠دقيقه بود.

مصاحبهها ضبط شدند و با رويكرد كيﻔي با استخراج كدها ،طبقهها و
درون مايه اصلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

٤

يافتهها

درونمايه اصلي استخراجشده در ايﻦ پژوهش خردهفرهنگ

خودسوزي بود كه به آداب ،رسوم ،سنﻦ و باورها موثر در بروز
خودسوزي اشاره داشت و در دو طبقه اصلي محدوديت فرهنگي و

مقبوليت فرهنگي طبقهبندي گرديد كه در زير به شرح آنها پرداخته
شد.

خودسوزي كه خودسوزي را راهكار مناسبي در شرايط سخت زندگي

مطرح كرده و موجب ايجاد حﺲ ترحم در ساير افراد شده ،و

دارند ،از جمله مواردي بود كه مشاركتكنندگان به آن اشاره داشتند.

يك روانپزشك ميگويد:

"نكته مهم ديگر در رابطه با خودسوزي ،محاورات فرهنگي

مربوط به آن است .تهديد به خودسوزي در ايﻦ فرهنگ يك رفتار

آموخته شده است كه افراد به ويژه خانمها در شرايط بحراني از آن
استﻔاده ميكنند و ايﻦ تهديدها گاهي هم عملي ميشود و گاهي هم

ممكﻦ است توسط ساير اعضاي خانواده و يا اطرافيان مورد تقليد

قرار بگيرد) " .مشاركتكننده چهار(

بﺤﺚ

محدوديت فرهنگي :مشاركتكنندگان به مواردي مانند ازدواج

يافتههاي ايﻦ پژوهش ،ضمﻦ همسويي با مطالعات پيشيﻦ١و٦و ٧كه

پﺲ از ازدواج در كنار خانواده همسر زندگي كند و ناپسند بودن

تاكيد داشت .خردهفرهنگ كه در مﻔاهيم جامعهشناسي به وجود

سنتي كه در آن پدر و برادر بزرگتر تصميم گيرنده اصلي ازدواج

دختر هستند ،زندگي در خانواده گسترده كه تازه عروس مجبور است

بر نقش فرهنگ در خودسوزي تاكيد دارند ،بر خردهفرهنگ

خودسوزي ) (Self-immolation sub cultureبهعنوان درونمايه اصلي

طﻼق كه زن مجبور است با وجود مشكﻼتي كه با همسر خود دارد،

ارزشها و هنجارهاي متﻔاوت با گروه اكثريت در يك جامعه اشاره

نارضايتي با اقدام به خودسوزي شد .يك اقدامكننده به خودسوزي

خودسوزي موثر باشد .ايﻦ مسئله به نوبه خود تبييﻦ روشﻦتري را

به زندگي با او ادامه دهد بهعنوان محدوديتهاي فرهنگي اشاره

كردند كه موجب بروز احساس نارضايتي از زندگي و بيان ايﻦ

ميگويد:

"مﻦ شانزده سالم بود كه با اصرار پدرم با يكي از اقوام ازدواج

دارد بيانگر ايﻦ موضوع است كه در فرهنگ مورد مطالعه گروه اقليتي
٥

نيز وجود دارند كه برخي آداب و رسوم آنها ميتواند در بروز پديده

نسبت به مطالعات پيشيﻦ فراهم ميسازد.

محدوديت فرهنگي كه يكي از طبقات اصلي استخراج شده در

كردم ،اول زندگيم پﺲ از چهار ماه قهر كردم .يازده ماه قهر بودم،

ايﻦ پژوهش بود ،به آداب و رسوم مربوط به ازدواج ،زندگي در

حاﻻ پﺲ از هشت سال و داشتﻦ دو تا بچه چارهاي جز خودسوزي

بروز مشكﻼت خانوادگي جستجو نمود .مشكﻼت خانوادگي بهعنوان

ميخواستم طﻼق بگيرم اما همه ميگﻔتند اگه خاك زيرپاي شوهرت
را بخوري بهتر از اينه طﻼق بگيري .باﻻخره مجبور شدم برگردم و

نداشتم) ".مشاركتكننده هشت(

مقبوليت فرهنگي :براساس يافتههاي ايﻦ پژوهش در خردهفرهنگ

خودسوزي شرايطي براي مقبوليت و ماندگاري خودسوزي بهعنوان

يك راهكار قابل قبول وجود دارد .محاورات فرهنگي از جمله تهديد

خانواده گسترده ،و زشتي طﻼق اشاره داشت در بروز خودسوزي
موثر بود .در واقع نقش ايﻦ قيد و بندها را بايد در زمينهسازي براي

يكي از علل اصلي اقدام به خودسوزي در مطالعات پيشيﻦ مطرح شده

است.

٦-٨

ازدواج سنتي و تصميمگيري از جانب پدر ميتواند يكي از

علل نارضايتي از زندگي جديد باشد و در بروز احساس افسردگي،

سرخوردگي ،نااميدي و تشديد مشكﻼت ارتباطي بيﻦ زن و شوهر
Tehran Univ Med J (TUMJ) 2016 February;73(11):832-5
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تاييد وضعيت رواني مناسب توسط پزشك معالج براي اقدامكنندگان

خانوادگي براي بيان اعتراض از آن استﻔاده ميكنند ،معاني فرهنگي

همكاران
رضايي
 L.وRezaie
ليباet al.

٨٣٤

موثر باشد .زندگي در خانواده گسترده كه با شرايطي مانند عدم

خودكشي موثر باشد .از طرف ديگر معاني فرهنگي خودسوزي كه

منزل پدرشوهر همراه است به نوبه خود در بروز نارضايتي از زندگي

خودسوزي و مقبوليت آن موثر ميباشند .در نهايت همانندسازي

استقﻼل در تصميمگيريهاي زندگي ،دخالت ديگران در روابط تازه
موثر ميباشد .در نهايت ناپسند بودن طﻼق كه راه بازگشت به منزل

پدري را بر روي دختر ميبندد از جمله موارد موثر بر اقدام به

خودسوزي بهعنوان راه چاره براي گريز از شرايط نامطلوب زندگي

مشكﻼت غيرقابل حل زندگي معرفي ميكند در ايجاد نگرش مثبت به

فرهنگي كه به تقليد افراد از يكديگر در اقدام به خودسوزي اشاره
دارد از جمله عوامل موثر در مقبوليت فرهنگي و تكرار خودسوزي

ميباشد .بنابرايﻦ بهنظر ميرسد ،مقبوليت فرهنگي خودسوزي موجب

ميباشد .بنابرايﻦ مداخﻼت آموزشي در جهت تعديل ايﻦ قيد و بندها

ميگردد تا خودسوزي بهعنوان يك شيوه پذيرفته شده مورد توجه

فرهنگي بود كه با تاكيد بر محاورات فرهنگي مربوط به خودسوزي،

برنامههاي پيشگيري ضروري ميباشد.

ضروري است.

طبقه ديگري كه در ايﻦ پژوهش استخراج گرديد مقبوليت

قرار بگيرد كه به نوبه خود با روند تكرارپذير خودسوزي همراه است.

بنابرايﻦ توجه به عوامل موثر در مقبوليت فرهنگي خودسوزي در

معاني فرهنگي و همانندسازي فرهنگي بر پذيرفته بودن خودسوزي

خردهفرهنگ خودسوزي با اعمال محدوديتهاي مربوط به آداب

٩

سپاسگزاري :ايﻦ مقاله بخشي از پاياننامــه تحــت عنــوان "تبيــيﻦ

بهعنوان يك شيوه خودكشي اشاره داشت و در پژوهشهاي پيشيﻦ به

آن اشارهاي نشده است Farmer .و  Rhodeعنوان ميكنند كه مقبوليت
اجتماعي در انتخاب يك شيوه براي اقدام به خودكشي ﻻزم ميباشد.

محاورات فرهنگي بيانگر استﻔاده از تهديد به خودسوزي بهعنوان

راهكاري براي بيان خواستهها و يا كنترل محيط ميباشد ،.ايﻦ امر

ميتواند در مقبوليت و ماندگاري خودسوزي بهعنوان يك شيوه

و رسوم ازدواج زمينه و مقبوليت ناشي از محاورات كﻼمي ،معاني

فرهنگي و همانندسازي فرهنگي در بروز خودسوزي موثر است.

فرايند اقدام به خودسوزي با رويكرد كاردرمــاني" در مقطــع دكتــراي
تخصصي در سال  ١٣٩٢و با كد  ٤٠٠-٢٣٨ميباشــد كــه بــا حمايــت

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران انجام شده است.
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Background: Self-immolation is a common method for suicide among women in developing
countries. Culture is considered as an influential factor for attempting suicide by selfimmolation. Better understanding of the influence of culture will be useful to develop specific

prevention strategies. Therefore, the study aimed to explore how the culture can influence on
attempting suicide by self-immolation among women.

Methods: The study was performed by a qualitative approach using directed content

analysis in Imam Khomeini Hospital, Kermanshah, Iran, 2011- 2013. Our participants

were selected purposefully among patients who attempted suicide by self-immolation
(n= 9), their relatives (n= 6), and treatment staff (n= 6). We used semi-structure interview

for data gathering. The interviews were tape recorded and transcribed. Then, transcribed
interview was analyzed by constant comparison.

Results: The main extracted theme was self-immolation sub-culture. Two main categories

and 6 sub- categories were also emerged that explored the effect of culture on attempting
suicide by self-immolation. The main categories were cultural restriction, and cultural
acceptation. Marriage- divorced related traditions, living in extended family, and cultural

conversations and cultural meanings of self-immolation were among extracted sub-

categories. The category of cultural restriction described the role of culture in the
occurrence of family conflicts as a predictor of attempting suicide by self-immolation, and
cultural acceptation, the second category, explained how self-immolation is accepted as a
method of choice of suicide in the understudied culture.

Conclusion: Our finding showed that subculture of self-immolation provides influential

conditions for attempting suicide by self-immolation. According to the findings, cultural
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restriction may facilitate conditions to occurrence of attempting self-immolation, and
cultural acceptance provides conditions to perdurability of self-immolation as a method of
suicide. Considering these conditions is recommended in designing prevention programs.
Keywords: culture, qualitative research, self-immolation, suicide.
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