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عزت اله لطفی ،كارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه يزد

چکیده
نگاه اقتصادی به آسیبهای اجتماعی اگرچه تنها در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما ،توجه به اين نگاه چنان گسترده ش ده ك ه رابه ه
بین ويژگیهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی در سهوح بینالملل ی ،مل ی ،منه های و نی ز خ انوادگی و ف ردی در ص در توج ه اقتص اددانان و
صاحبنظران مسائل اجتماعی قرار گرفته است .با اين رويکرد ،نمیتوان جايگاه مسائل اقتص ادی را در آس یبه ای اجتم اعی نادي ده انگاش ت و ا
اينرو ،مهالعات متعدد كوشیده است تا اين رابهه را مورد بررسی و كنکاش قرار دهد .نرخ بیکاری در اين می ان ا متییره ای اقتص ادی اس ت ك ه
میتوان تمايزات عمدهای را ا حیث اين شاخص در بین مناطق مشاهده نمود .اين در حالی اس ت ك ه در س وی ديگ ر خودكش ی ا آس یبه ای
اجتماعی است كه كانون توجه جوامع جای گرفته است .بر اين اساس اين م اله میكوشد تا رابهه بین اين دو را در مناطق ايران (ك ه در اي ن م ال ه
بر حسب است آنها ا يکديگر متمايز گرديدهاند) ،مورد بررسی و كنکاش قرار دهد .اين سنجش نیز طی ساله ای  4936-4939ص ورت گرفت ه و
برای اين ارتباط ا روش اقتصادسنجی دادههای تلفی ی استفاده شده است .نتايج اين پژوهش نشاندهنده رابهه مثبت و معنیدار می زان خودكش ی و
نرخ بیکاری در مناطق كشور است .بر اين اساس و ا نظر سیاستگذاری ،اگرچه نمیتوان تمامی داليل خودكشی من اطق را ب ا ن رخ بیک اری آنه ا
تبیین نمود اما ،رابهه میان بیکاری و میزان خودكشی نیز رابههای غیر قابل انکار ب وده و سیاس ته ای اقتص ادی نباي د تم ايزات منه های در ن رخ
بیکاری را به فراموشی سپارد.
واژههای کلیدی :آسیبهای اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،خودكشی ،نرخ بیکاری ،دادههای تلفی ی ،مناطق ايران.



نويسنده مسؤول39996244395 :

Email: ezatlotfi@ymail.com

451

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

مقدمه

اين سا مان ،آمار خودكشی در سال  2323ا مر يک میلی ون

براساس سند چشماندا جمهوری اسالمی ايران ،در افق 4131

و پانصد هزار نفر خواهد گذش ت (برتولوت ه.)264-263 :2332 ،2

ايران كشوری اس ت توس عه يافت ه ب ا جايگ اه اول اقتص ادی.

اهمیت توجه به خودكشی در كشور آنجا مش خص م یش ود

همانگونه كه مالحظه میشود ،براساس اين سند ك ه ب االترين

كه براساس شواهد موجود ،ايران ا حیث خودكش ی ن ان در

سند باالدستی كشور پس ا قانون اساسی قلمداد میش ود ،در

سال  2339پ س ا دو كش ور چ ین و هندوس تان ب ه عن وان

سال  4131ايران بايد كشوری توسعهيافته شده و عالوه بر آن،

سومین كشور جهان در مینه خودكشی و اقدام ب ه خودكش ی

جايگ اه اول اقتص ادی را در می ان كش ورهای منه ه س ند

نان شناخته شده است (اجداكیک گروس و همکاران.)2333 ،9

چشماندا كسب نمايد .برای دستیابی به اين مه م ،ال م اس ت

با آن كه خودكشی امری جهانی است و می زان خودكش ی

تا عوامل مختلف همسو با يکديگر مینه را برای نیل ب ه اي ن

در حالت كلی در ايران در م ايسه با ساير كش ورهای ص نعتی

اس ت و در

غ رد در س ه پ ايینت ری ق رار دارد (رتب ه  19ا حی ث

تئوری های توسعه و رشد اقتصادی نیز بیان شده است ،انس ان

خودكشی مجموع نان و مردان بین  19كشور عم ده جه ان)،

ا يک سو به عنوان عامل توسعه و ا سوی ديگ ر ب ه عن وان

اما خودكشی طی سه دهه اخیر رشد معن یداری را در كش ور

محور توسعه تل ی میشود .چرا كه ا يک سو اف راد مین ه را

داشته و به عنوان مثال ا سال  4963تا سال  4992به دو براب ر

برای حركت به سوی توسعه فراهم نم وده و ا س وی ديگ ر،

افزايش يافته است .اين در حالی است كه بر اساس ش واهد و

دستیابی به توسعه مینه را برای ايج اد و اف زايش رف اه اف راد

مهالعات تجربی در اين حو ه ،بین نرخ بیکاری و به ويژه نرخ

جامعه فراهم خواهد نمود .ا اين رو است كه نیروی انسانی و

بیکاری جوانان و نرخ خودكش ی رابه های مثب ت و معن یدار

يا در مفهومی كلی تر ،سرمايه انسانی ن ش مهم ی را در مس یر

برقرار است

نیل به توسعه ايفا می نمايد .اما آن چه درخور توج ه اس ت آن

پالت و هاوتن 512-599 :2339 ،و ايناگاكی .)499-449 :2343 ،ع الوه

است كه نیروی انسانی به عنوان يکی ا مهمت رين نه ادهه ای

بر آن ،با روند رو به رشد اقدام به خودكشی ،س اير عل وم نی ز

تولید و مینه سا رشد و توسعه همواره در معرض مش کالت

اين مسأله را مورد بررسی قرار داده و در مینه كاهش و م ابله

و معضالتی اس ت ك ه ا جمل ه مه مت رين آنه ا م یت وان ا

با آن راهکارهايی را ارائه نمودهاند .در اين میان ،عل م اقتص اد

خودکشی نام برد .پديده خودكشی امرو ه در اكثر كش ورهای

نیز كوشیده است تا با بررسی و شناسايی رابه ه می ان عوام ل

جهان در میان ده عامل نخست مرگ و میر ردهبندی میشود و

مهم و كالن اقتص ادی و خودكش ی ،ب ه ارائ ه راهک ار ب رای

در برخی كشورها نیز خودكش ی در مح دوده س ه عام ل اول

كاهش اين معضل اجتم اعی بپ ردا د .در اي ن راس تا ،مهالع ه

مرگ و میر جوانان به عنوان سرمايهه ای اص لی جامع ه ق رار

حاضر نیز با رويکردی اقتصادی میكوش د ب ه بررس ی رابه ه

میگیرد .عالوه بر آن ،براساس گزارشهای س ا مان بهداش ت

میان اش تیال (و ي ا در م اب ل آن بیک اری) و خودكش ی ط ی

جهانی ( )WHO4در سال  2333میالدی قريب به هش ت ص د

سالهای  4936تا  4939و به تفکیک مناطق كشور بپ ردا د .ا

و پنج اه ه زار م رگ ناش ی ا خودكش ی در جه ان رخ داده

اين رو سؤال اصلی كه مهالعه در پی پاسخگويی ب ه آن اس ت

هدف مهیا سا ند .همانگونه كه بر همگان واض

( )WHO, 2002كه اي ن می زان در س ال  2343ب ه ب یش ا ي ک

(هامرمش و سوس93-39 :4991 ،؛ لس تر و يان

4992 ،؛

را میتوان به اين ص ورت بی ان نم ود ك ه" آي ا می ان عوام ل

میلیون نفر رسیده و اين در حالی است كه براساس پ یشبین ی
World Health Organization
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Bertolote
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اقتصادی (نرخ بیکاری) و می زان خودكش ی در كش ور رابه ه

آمده ،انسان هرچه بیشتر به دست بیاورد ،نه تنها قانع نم یش ود

معنیداری وجود دارد؟"

بلکه حس يادهخواهیاش تشديد هم میش ود (دورك یم،)4993 ،
ا طرف ديگر ،به ع ی ده دورك یم انس ان ب ر حس ب طبیع تش

مبانی نظری و مطالعات پیشین

نیا مند تعّلق به ديگ ران (عض ويّت در گ روه) و اي ن احس اس

جامعهشناسان ،خودكشی را يک مس أله اجتم اعی دانس ته و در

است كه تعلّق به ديگر انسانها او را به اهدافش نزديک میكن د.

تبیین آن ،توجه خود را به ساختارهای اجتماعی و ن ش آنه ا در

حال ،اگر جامعه نتواند امیال و خواس تهه ای اف راد را ب ه نح و

ايجاد بستر ال م برای شکلگیری اي ن مس أله معه وف ك رده و

مهلود و به میزان متعادل و منه ی تنظیم و تحدي د كن د و ي ا

عالوه بر آن ،تحلیلهای خود را نه بر خودكشی فردی بلک ه ب ر

میان افراد و گروههای اجتماعی ب ه ص ورتی مت وا ن و مناس ب

می زان خودكش ی متمرك ز م یكنن د .ت ايلر ،رويکره ای

پیوند برقرار كند ،انحرافات اجتماعی ا قبیل خودكش ی پدي دار

جامعهشناختی درباره خودكشی را به دو دس ته س نتی و جدي د

میشوند (ترنر و بیگل ی)4994 ،؛ به تعبیر ديگ ر هرگون ه اف راط ي ا

ت سیم كرده است .رويکرد سنتّی ،ريشه در مبانی و انديشهه ای

تفريط در مینههای مذكور به يک نوع خودكشی منجر میشود.

مکتب اثباتگرايی در جامعهشناسی دارد .لذا در بررس ی پدي ده

بر اين اس اس ،م یت وان گف ت ك ه انس ان براس اس دو وج ه

خودكشی ،ا روششناسی علوم طبیعی تبعیّت میكند .مهمترين

هستیاش ،دارای دو نوع نیا اس ت :يک ی ،تنظ یم 9تم ايالت و

انديشمند در اين رويکرد ،امی ل دورك یم 4اس ت .وی نخس تین

خواستههايش توسط جامعه (يا بدان گونه كه دوركیم م یگوي د

مهالعه تجربی جامعهشناختی را درباره موضوع خودكشی انج ام

توسط يک نیروی بیرونی)؛ و ديگری ،تنظیم پیوند او با ديگ ران

داد كه حاصل آن« ،خودكشی ،مهالعهای در جامعهشناسی» است

يا آنچه دوركیم انسجام 1مینامد .هر گونه اف راط ي ا تف ريط در

(ديلینی .)4939 ،دوركیم ( )4993ديدگاهها و نظري هه ای موج ود

اين دو مینه ،به شکلگیری يک نوع خودكشی منجر میش ود.5

پیرامون خودكشی را ،ك ه ب ا تکی ه ب ر عوام ل غی ر اجتم اعی؛

افراط يا تفريط در تنظیم تمايالت و خواس تهه ای ف رد توس ط
6

همچون محیط طبیعی ،حالتهای روانشناختی ،س رايت ،ت لی د

جامعه ،به ترتیب به خودكش ی سرنوش تگرايان ه ي ا ق دری و

و  ...به تجزيه و تحلی ل خودكش ی پرداخت هان د ،م ورد ن د و

خودكشی آنومیک 9منجر میگردد .خودكشی سرنوش تگرايان ه

بررسی قرار داده و پ س ا آن ،نظري ه جامع هش ناختی خ ود را

مانی شکل میگیرد ك ه جامع ه ب ه ط ور ب یرحمان ه امی ال و
خواستههای فرد را تحديد و تنظیم كرده و آينده او را تعیین كند

درباره خودكشی مهرح كرده است.
به ع یده پارسونز ،2دوركیم را میتوان يکی ا دو بانی اص لی

و در نتیجه «فرد تحت فش ار هنجاره ا و قواع د ح اكم نتوان د

حو ه جديد نظريه جامع هش ناختی دانس ت .دورك یم انس ان را

اهداف خود را برگزيده ،و وسايل رسیدن به آنها را فراهم آورد»

موجودی م یدان د ك ه دارای وجه ی غیراجتم اعی ( يس تی و

(ش یخاوندی .)4934 ،در م اب ل ،خودكش ی آنومی ک هنگ امی رخ

غريزی) و وجهی اجتماعی است (كیويس تو )4993 ،و اي ن وج وه
3

دوگانه ،ويژگیها و نیا های خاصی را در او پديد آوردهان د .ب ه
ع یده دوركیم ،انسان ب ه ط ور ب ال وه دارای امی ال و آر وه ای

نامحدود و فزايندهای است .بر اساس آنچه در كتاد ت سیم ك ار

Regulation
Integration
بر اين اساس ،خودكشی به چهار نوع ت سیم می شود نه سه نوع؛ البته علت اينکه

4

دوركیم ( )994 : 4993خودكشی ت ديرگرايانه را در پاورقی و در ض من بح ث ا
خودكشی آنومیک آورده ،ندرت و عدم شیوع آن در جامعه معاصر ب ود ن ه چی زی
ديگر.

Emile Durkheim
Parsons

1
2

Fatalisic Suicide
Anomic Suicide

6
7
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میدهد كه جامعه نتواند امیال و خواستههای فرد را تنظ یم كن د

شده و افراد را به سوی شکلی ا خودكشی سوق م یده د ،ك ه

يا با ترويج و تشديد رقابت ،موجب تشديد حسّ ي ادهخ واهی

دوركیم آن را خودكشی خودخواهانه 9نام مینهد.

فرد گردد .بر اساس ديدگاه دوركیم ،ا آن جا كه ارض ای كام ل

ب رای تبی ین پدي ده خودكش ی در س اير عل وم همانن د

نیا های انسان با توجّه به ساختمان جس می و روح ی او و نی ز

جامعهشناسی ،ا ديربا مهالعات متعددی ص ورت گرفت ه و در

امکانات جامعه امکانپذير نیست ،لذا وجود شکاف می ان آنچ ه

قس مت پیش ین نظري ه دورك یم ب ه عن وان مه مت رين نظري ه

افراد دارند و آنچ ه خواه ان داش تن آن هس تند ،ام ری طبیع ی

جامعهشناختی در اين حو ه ارائه گرديد ،اي ن موض وع در عل م

است .ا اين رو ،خودكشی هنگامی برو م یكن د ك ه اف زايش

اقتصاد نیز م ورد توج ه ق رار گرفت ه ب ه گون های ك ه ،مهالع ه

شديد اين شکاف ،س بب ايج اد س رخوردگی و ع دمرض ايت

ه امرمش و س وس )4991( 1در مین ه خودكش ی را م یت وان

گردد .به ع یده دوركیم عدمرضايت و سرخوردگی و به تبع آن،

مهالعهای پیشگام در اين حو ه دانست .آنها ب ا در نظ ر گ رفتن

خودكش ی آنومی ک «در دورهه ای رك ود اقتص ادی ،رون ق

خودكشی به عنوان يک عمل با انتخاد ع النی ،نتیجه میگیرند

اقتص ادی ،ا ه مپاش یدگی ار شه ای س نتّی ،ورشکس تگی

كه مانی فرد اقدام به خودكشی مینمايد كه مهلوبیت انتظ اری

اقتصادی ،طالق ،تیییر حکومت ،ان الد و ساير تیییرات س ريع

فرد ا عمرش كمتر ا حد آستانه

شخصی وی باشد (ه امرمش و

اجتماعی ،كه سبب تضعیف يا ا بین رفتن هنجارهای اجتم اعی

سوس .)93-39 :4991 ،اساس اين مدل آن است كه ،ن رخ بیک اری

(محسنیتبري زی،

باالتر به افزايش خودكشی منجر میشود چراكه بیکاری ن ه تنه ا

كنترلكننده امیال فردی میشوند ،افزايش میيابد
.)4999

باعث ايجاد مشکالت و اختالالت كوتاه مدت در ن دگی ف رد
ا طرف ديگر ،افراط يا تفريط در پیوند فرد با گروه يا به

میشود ،بلکه موجب افزايش عدم اطمینان در پیشبین ی درآم د

تعبیر دوركیم افراط ي ا تف ريط در يکپ ارچگی و ادغ ام ف رد در

آينده فرد شده و در نتیج ه آن درآم د م ادامالعم ر ف رد ك اهش

گروههای اجتماعی نیز موجب برو خودكشی میشود .ب ر اي ن

میيابد .همچنین ،مدل هامرمش نشان میدهد كه خودكش ی ب ا

اساس ،هنگامی كه فرد به طور مفرط در جم ع مس تحیل ش ود،

اف زايش س ن ،اف زايش و ب ا اف زايش درآم د ك اهش م یياب د

«خود »4او تضعیف میشود و وجدان جمعی ك امال ب ر وج دان

(رودريگز 2335 ،5و س و وكی .)2333 ،6به عالوه ،بیک اری م یتوان د

فردی شخص چیره شده و راه را بر تجلّی آن میبندد .در نتیجه،

اختالالت ذهنی و يا جسمانی را افزايش داده و اين به نوبه خود

برآوردن ت اضاهای جم ع ب ه عن وان ي ک ه دف چن ان ار ش

احتمال اقدام به خودكش ی را اف زايش خواه

د داد (چ ن:2339 ،9

میيابد كه فرد به منظور ب رآوردن آنه ا دس ت ب ه ايث ارگری و

.)453-413

انتحار -خودكشی دگرخواهانه -2می ند (تايلر .)4993 ،در م اب ل،

پس ا مهالعه هامرمش و سوس ،بخش عمدهای ا ادبیات

تضعیف شديد پیوند فرد با گروه سبب میشود ك ه بعع د ف ردی

موجود بر عوام ل تعی ینكنن ده رفت ار خودكش ی ب ا اس تفاده ا

شخصیّت فرد تجلّی تامّ يابد و فرد به نوعی فردگرايی افراطی و

متییرهای اقتصادی مانند تولی د ناخ الص داخل ی س رانه ،ن رخ

خودمحوری افسارگسیخته مبتال گردد .اين حالت ،عاقبت س بب

تورم ،نرخ بیکاری و نرخ مش اركت ن ان پرداخت ه و مهالع ات

ايجاد بیمیلی و بیتفاوتی و بدبینی نسبت ب ه هس تی و ن دگی
اجتماعی و نیز برو بیماریه ای اجتم اعی ا قبی ل افس ردگی

براينرد ( ،)2334چون

و هون

( ،)4999چون

و هون
3

Egoistic Suicide
Hamermesh & Soss
5
Rodrigez
6
Suzuki
7
Chen
4

ego
Altrouistic suicide

1
2
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( )2339ا اين جملهاند.با اين وجود ،مهالع ات انج ام ش ده در
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نکات قابل توجه شناخته شده كه در اين مینه می زان اق دام ب ه
نان بیشتر بوده است (معماری و همک اران-19 :4935 ،

كشورهای توسعهيافته و در حال توسعه نشاندهن ده آن هس تند

خودكشی در

كه يک رابههای قهعی میان نرخ بیکاری و اق دام ب ه خودكش ی

 .)59البته شايان ذكر است كه بررسی خودكشی در میان ن ان ا

برقرار بوده (بالكلی و همکاران )633-591 :2339 ،4و اف راد بیک ار در

حیث عوامل اقتصادی و بیکاری ن اقص ب وده و ال م اس ت ك ه

خهر بااليی برای آسیب رس اندن ب ه خ ود ق رار دارن د (ل ین،2

عوامل جامعهشناختی و اجتماعی نیز مدنظر قرار گی رد ع واملی

 .)2336اين نیز بدان علت است كه بیکاری اعتم اد ب ه نف س را

نظیر :ا دواج های نامناسب كه تفاوت های س نی در آن ف احش

كاهش داده و در نتیجه بیماریهای روانی ،اس ترس جس تجوی

است ،فرهن

مردساالری حاكم ،نداشتن ح ق انتخ اد همس ر،

كار ،ناتوانی در پرداخت هزين هه ای ن دگی ،قه ع ارتب اط ب ا

ف ر و بیکاری م ردان ،اعتی اد  ،همس رآ اری و آگ اهی نداش تن

اجتماع و  ...در فرد افزايش میيابد ك ه ه ر ي ک ا اي ن م وارد

نسبت به ح وق اجتماعی و ق انونی ،خش ونت و ب ه خص و

خود میتواند خهر ناشی ا اقدام به خودكشی را افزايش ده د

خشونت روانی ا م ولههايی است كه ب ه پدي ده خودكش ی در

(پرت ی .)553-559 :2339 ،9ب ا اي ن هم ه ،مهالع ات انج ام ش ده

میان نان دامن ده است.

تمايزات معنی داری را بین نرخ و عوامل خودكشی در م ردان و

در مجموع ،بیک اری ب ه عل ت ماهی ت اس ترس ای خ ود

نان را نشان میدهند .به عنوان مثال ،در دانمارک ،هفت كش ور

ممکن است به آسیبپذيری روانی فرد در اجتماع انجامی ده ك ه

آسیا و اقیانوس یه و اروپ ا ارتب اط ب ین بیک اری و خودكش ی را

اين خود مینه را برای اقدام به خودكشی فراهم خواه د نم ود.

محدود به مردان دانستهاند (ل ین .)992-929 :2336 ،براس اس آم ار

(كن و همکاران )2339 ،ا سوی ديگر ،بیکاری به طور غیرمس ت یم

ارائه شده ،نرخ خودكشی در مردان ير  15سال انگلیس و ول ز

و ا طريق افزايش ريسک خهر خودكشی میتواند به خودكشی

بین س اله ای  4953ت ا  4993دو براب ر ش ده ك ه بیک اری ا

منجر شود (جونز و همکاران.)4999 ،

علتهای

آن بوده است (گون ل و همک اران2339 ،1؛ يان

ه وان ن و،

در مینه بررسی اقتصادی خودكشی و به ط ور وي ژه ت أثیر

 .)2339مهالعات متعدد ديگری نیز رابهه معنیداری را ب ین ن رخ

بیکاری بر خودكشی ،مهالعات متعددی صورت گرفته است .ب ه

د (پ الت4931 ،5؛ ماس انوری

( )4992نیز نشان داد كه خودكشی نسبت ب ه

بیکاری و نرخ خودكشی نش ان دادهان

عنوان نمونه يان

كیوركی .)2343 ،به عنوان مثال ،اين ارتب اط در ااپ ن بس یار ق وی

مشاركت نیروی كار حساس است .لستر  )4995( 6نشان دادن د

ب وده اس ت (چ ن و همک اران .)2342 ،ع الوه ب ر آن ،ف دان

كه رفاه و بیکاری با خودكشی در ارتباط بوده و وري ن)4996( 9

فرصتهای اقتصادی و شیلی برای نان ،به ويژه در كش ورهای

نیز با تجزيه و تحلیل رابهه بین خودكشی و چرخه كسب و كار

در حال توسعه و توسعه نیافته نیز ،ممکن اس ت ب ر س المت و

بیان میدارد كه خودكشی با بیکاری رابهه مثبت دارد .رودريگز

3

روان نان تأثیر گذاشته و در نهايت به اف زايش خه ر اق دام ب ه

رودريگز )2335( 3در مهالعه خود با استفاده ا روش دادهه ای

خودكشی بینجامد (كلدی و گراون د .)4934 ،در اي ران نی ز تف اوت

پانلی به اين نتايج میرسد كه نرخ خودكشی نسبت به میزان كار
نان و بیکاری حساس است .نیوماير )2331( 9با استفاده های ا

الگوی اقدام به خودكشی بر اس اس ج نس ب ه عن وان يک ی ا

ا دادهه ای دوره  4933 – 2333ب رای آلم ان و ب ا اس تفاده ا
1

Blakely & et al.
Leen
3
Pret
4
Gunnell & et al.
5
Platt
2

6

Lester
7
Viren
8
Rodriguez
9
Neumayer
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روش رگرسیونی دادههای پانلی (تابلويی) به اين نتیجه میرس د

گرديده اما بر اساس دانستههای مح ان اين مهالع ه ،پژوهش ی

كه اشتیال رابهه منفی و معنیدار با خودكش ی در آلم ان داش ته

با رويکردی صرفا اقتصادی و به تفکیک مناطق در اين حو ه در

است .ايناگاكی ،)2343( 4با استفاده ا روش رگرس یونی س ری

ايران صورت نگرفت ه و ا اي ن رو پ ژوهش حاض ر مهالع های

م انی ب رای دوره 4954 - 2339ب ه بررس ی تو ي ع درآم د و

پیشگامانه در اين راستا قلمداد میشود.

خودكشی در ااپن پرداخته كه نتايج آن بیانگر آن است كه می ان
نرخ بیکاری و میزان خودكشی رابهه مثبت و معنیداری برق رار

تمایزات منطقهای در نرخ بیکاری و میزان خودکشی

است .بالكلی و همکاران ،)2339( 2نش ان دادهان د ك ه بیک اری

همانگونه كه پیش تر يادآوری گرديد ،مهالع ات انج ام ش ده،

تأثیر معنی داری بر خودكش ی داش ته و ع الوه ب ر آن ،بیک اری

رابهه مثبت و معنیدار را بین نرخ بیکاری و می زان خودكش ی

بیشترين عامل خودكشی در سنین  43-21شناخته شده است.

به تفکیک مناطق نشان داده است .بر اين اس اس ،اي ن بخ ش

در ايران نیز با رويکردی جامعهشناختی اين موضوع م ورد

میكوشد تا تمايزات احتمالی موجود در دو م وله نرخ بیکاری

تحلی ل ق رار گرفت ه و در برخ ی ا اي ن مهالع ات ب ه عوام ل

و میزان خودكشی را به صورت منف ک در اس تانه ای كش ور

اقتصادی و ا جمله بیکاری نیز اشاره شده است .به عنوان مثال،

ارائه نمايد .همانگونه كه مشاهده میشود در حالی كه ج دول

عنب ری و بهرام ی ( ،)4939در مهالع ه خ ود ب ا روش كیف ی و

( )4نرخ بیکاری و میزان خودكش ی ب ه ا ای ه ر  43333نف ر

مصاحبهای در دوره  4969تا  4935و برای روستاهای شهرستان

جمعیت اس تان را ط ی دو م ه ع  4936و  4939ب ه تفکی ک

پلدختر ،ف ر و بیکاری را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر اقدام ب ه

استانهای كشور به تصوير كش یده ،ج دول ( )2ويژگ یه ای

خودكشی و خودكشی برشمرده و بی ان م یدارن د ك ه اي ن دو

آماری متییرهای مورد استفاده در مهالع ه را ط ی دوره م ورد

عامل ،منجر به منزوی شدن فرد ،ا دست دادن اعتماد به نف س،

بررسی ارائ ه نم وده اس ت .اي ن ويژگ یه ا ش امل می انگین،

قهع رابهه با خانواده و گروه دوستان ،احساس ح ارت در ف رد

انحراف معیار و ضريب تییی رات متییره ای ن رخ بیک اری و

شده كه اين موارد مین ه را ب رای اق دام ب ه خودكش ی ف راهم

میزان خودكشی در سالهای مورد بررسی است .عالوه ب ر آن،

م ینماي د .جمش ید اده ( )4932در مهالع ه خ ود ب ه بررس ی

نموداره ای ( )4و ( )2تم ايزات منه های در ن رخ بیک اری

وضعیت و علل خودكشی در استان اي الم ب ا تأكی د ب ر عوام ل

مناطق كشور را در سالهای ابتدايی و انتهايی م ورد مهالع ه و

خانوادگی پرداخته است .نتايج مهالعه او حاكی ا آن اس ت ك ه

نمودارهای ( )9و ( )1اين تمايزات را بر حسب خودكشیهای

میان افرادی كه خودكشی كردهاند اف راد بیک ار و ن ان خان هدار

صورت گرفته به ا ای هر  43333نفر جمعیت در اي ن من اطق

بیش ترين قش ر آس یبپ ذير را تش کیل دادهان د .س االری ل ک

به تصوير كشیده است.

( ،)4935نیز در مهالعه خود ب ا اس تفاده ا آم ار ي ک س ال ب ه
توصیف و تحلیل كلیه موارد اقدام به خودكشی استان آذربايجان
غربی پرداخته و يافتههای او بیانگر آن است كه اشتیال به عنوان
يکی ا عوامل تأثیرگذار بر اقدام به خودكشی قلمداد م یش ود.
اگر چه پديده خودكشی ا وايای ديگری نیز در ايران بررس ی
Inagaki
Blakely & et al.

1
2
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جدول  -1نرخ بیکاری و میزان خودکشی به تفکیک استانهای کشور طی مقاطع  1831و 1831
میزان خودکشی

**

استان

1831

1831

1831

1831

آذربايجان شرقی

914

4419

3112

3145

آذربايجان غربی

919

4211

3119

3112

اردبیل

4419

4112

3139

3199

اصفهان

916

4519

3149

3199

ايالم

4219

4513

6192

1156

بوشهر

919

4919

3114

3119

تهران

4419

4112

3129

319

چهار محال و بختیاری

4211

4916

3169

315

خراسان جنوبی

4219

914

3196

3193

خراسان شمالی

913

916

3196

3199

خراسان رضوی

912

4316

3199

3125

خو ستان

4416

119

3114

3126

نجان

313

916

3153

3159

سمنان

311

42

3119

3153

سیستان و بلوچستان

42

4214

3143

3192

فارس

4416

2315

3155

3129

قزوين

4311

4412

3129

3111

قم

4319

4311

3129

3199

كردستان

914

4514

3163

3154

كرمان

4416

44

3114

3199

كرمانشاه

4119

4115

3193

3194

كهگیلويه و بويراحمد

4916

4912

3196

3166

گلستان

319

315

4199

3199

گیالن

4214

4619

3199

311

لرستان

4915

4919

4145

4195

ما ندران

919

4419

3133

3192

مركزی

4311

919

3164

3193

هرمزگان

911

4412

3163

3116

همدان

4919

4919

4144

3199

يزد

319

911

3199

3123

میانگین

44139

44199

3151

3116

سال

نرخ بیکاری

منبع :سالنامههای آماری

** به ا ای هر  43333نفر جمعیت
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جدول -2آمار توصیفی متغیرهای مطالعه
میزان خودکشی
میانگین

انحراف معیار

نرخ بیکاری
ضریب تغییرات

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

36

3/59

4/46

2/32

44/39

2/5

3/226

39

3/11

3/99

4/99

43/5

2/36

3/21

33

3/1

3/66

4/65

44/19

9/32

3/26

39

3/16

3/96

4/65

44/99

9/33

3/26

همانگونه كه مشاهده میشود ،اگرچه م ادير می انگین و

اگر چه براساس بررسی های انجام شده نرخ خودكشی م ردان

انحراف معیار هردو متییر نرخ بیکاری و می زان خودكش ی در

و نان در ايران ا بسیاری ا ن اط دنیا به ويژه اكثر كشورهای

سال های مورد بررسی دارای نوساناتی است اما در ح الی ك ه

قاره اروپا ،آمريکای شمالی و اقیانوسیه پايینتر است ،اما باي د

ضريب تیییرات می زان خودكش ی در ط ی اي ن دوره ك اهش

توجه داشت كه ايران با ق رار گ رفتن در مرحل ه گ ذار دارای

يافته اس ت ،ض ريب تییی رات بیک اری دارای رون دی نس بتا

نرخ خودكش ی ب االتری ا بس یاری ا كش ورهای خاورمیان ه

افزايشی است اين بدان معنی است در ح الی ك ه اس تانه ای

است .در اين میان ،نرخ باالی بیکاری در كش ور ا معض التی

كشور ا نظر میزان خودكشی به س مت همگن ی بیش تر پ یش

است كه می تواند موجب يأس و س رخوردگی در بس یاری ا

رفته اند ،اين موضوع در مورد نرخ بیک اری دارای رون دی ب ه

جوانان به وي ژه قش ر تحص یل ك رده گردي ده و مین ه را در

سمت ناهمگنی بیشتر است .با اين وجود ،تم ايزات منه های

افزايش میزان خودكشی ف راهم نماي د .ب ر اي ن اس اس ،اي ن

عمده در نرخ بیکاری و میزان خودكشی استانه ای كش ور را

مهالعه میكوشد تا ارتباط میان نرخ بیکاری و میزان خودكشی

می ت وان در نموداره ای ( )9( ،)2( ،)4و ( )1مش اهده نم ود.

را به تفکیک مناطق ايران مورد بررسی و كنکاش قرار دهد .ا

همانگونه كه مشاهده میش ود ،اگرچ ه دامن ه تییی رات ن رخ

اين رو ،مهالعه حاضر ا نوع ك اربردی و روش آن تحلیل ی–

بیکاری در م هع  4315 ،36بوده است اما با گذشت تنه ا س ه

استنباطی اس ت و روش جم عآوری دادهه ا نی ز ب ه ص ورت

سال اين دامنه به  4516افزايش يافت ه و ب ه عب ارتی  415براب ر

كتابخانهای میباشد .تعداد اقدام به خودكشی و نرخ بیکاری به

شده است .اين در حالی اس ت ك ه دامن ه تییی رات در می زان

تفکی ک اس تآنهای كش ور و ط ی س اله ای  4936ت ا 4939

خودكشی و در فاصله اين م هع مانی با  53درصد ك اهش ا

دادهه ای اولی ه اي ن پ ژوهش را تش کیل م یدهن د ك ه ا

حدود  613به  111كاهش داشته است .با اين وج ود ،همچن ان

سالنامه های آم اری منتش ر ش ده ا س وی مرك ز آم ار اي ران

تمايزات منه ه ای ا هر دو حیث در استانه ای كش ور قاب ل

اس تخراج گردي دهان د .متیی ر وابس ته م دل تع داد اق دام ب ه

مشاهده بوده و ا اين رو میتوان انتظار داشت كه ارتباط ب ین

خودكشی ب ه ا ای ه ر  43333جمعی ت اس تان ب وده و ن رخ

اين دو متییر نیز ارتباط معنیدار باشد .موضوعی كه ادامه م اله

بیکاری كه به صورت نسبت جمعیت بیکار ب ه جمعی ت فع ال

به بررسی آن اختصا

يافته است.

(شاغل و بیکار) تعريف شده است ،به عنوان متییر توضیحی در
نظر گرفته شده است .ال م به يادآاوری است ا آن جا كه هدف

روش تحقیق ،معرفی و تخمین الگو

م اله ،بررسی ارتب اط می ان خودكش ی و بیک اری ب وده و دوره

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

462

است ي ا خی ر .نت ايج حاص ل ا

مورد بررسی نیز به عل ت ع دم امک ان دسترس ی ب ه دادهه ای

تعیین مدل رگرسیونی پولین

خودكشی به صورت پیوسته ،به چهار سال محدود ش ده اس ت،

بررسی اين آ مون برای دادههای مهالعه حاض ر در ج دول ()9

به علت محدوديت دوره مانی متدلوای و روش اقتصاد سنجی

به تصوير كشیده شده است.

به كار گرفته شده در اين پژوهش ،روش تخمین رگرس یونی ب ا
جدول  -8نتیجه آزمون لیمر

استفاده ا تركیب دادهه ای س ری م انی و م هع ی (دادهه ای
تلفی ی) میباشد كه در آن دادهه ای س ری م انی ب ا دادهه ای

Prob>F=313324

م هعی تركیب شده و دادههای حاصل دارای ويژگیهای هر دو

منبع :يافتههای تح یق

دس ته س ری م انی و م هع ی م یباش ند ك ه در اي ن مهالع ه
استانهای كشور به عنوان م اطع و دوره  4936-4939نی ز ب ه
عنوان سری مانی در نظر گرفته شده است.
ب رای بررس ی رابه ه می ان بیک اری و خودكش ی در كش ور،
براساس مبانی نظری و با توجه به مهالعات تجربی ص ورت گرفت ه
در اين حو ه و با تأكید بر مهالعه ايناگاكی ،)2343( 4الگوی تجرب ی
مهالعه حاضر به صورت معادله ( )4معرفی میگردد ك ه در آن  iو
 tبه ترتیب بیانگر استانهای كشور و مان،
م اطع مختلف،

عرض ا مب دا

ضرايب متییر مست ل U ،نرخ بیک اری ك ه

به صورت نسبت افراد بیکار به افراد فعال اقتصادی (شاغل و
بیکار) ضرد در  433تعريف شده و

جمل ه اخ الل م دل

م یباش د .همچن ین ،متیی ر وابس ته

 ،ب ه ص ورت می زان

خودكشی به ا ای هر  43333نفر جمعیت استان تعريف ش ده
است.

FLeamer=93123

همانگونه كه ا جدول فوق مشاهده میشود ،با توج ه ب ه
اينکه م دار احتمال ب ه دس ت آم ده  Fلیم ر( )3/3324كمت ر ا
 3/35میباشد ،ا اينرو میتوان فرضیه صفر مبن ی ب ر پولین
بودن مدل را رد نموده و در نتیجه فرضیه پانل بودن را پذيرفت.
پس ا مشخص شدن روش مورد تخمین ،برای آنكه بتوان بین
روشه ای اث رات ثاب ت و اث رات تص ادفی ا نظ ر ق درت
توضی دهندگی متیی ر وابس ته م ايس های انج ام داد ،ا آ م ون
هاسمن استفاده میشود .نتیجه اين آ مون در ج دول ( )1نش ان
داده شده است.
جدول  -4نتیجه آزمون هاسمن
χ2 (4) =1194

313439

=Prob>Chi2
منبع :يافتههای تح یق

()4

ا آنجايی كه م دار احتم ال ب ه دس ت آم ده ()3/3439

تخمین مدل و تفسیر نتایج
در مهالعات صورت گرفته با اس تفاده ا دادهه ای تلفی ی ال م
است تا پیش ا برآورد م دل و ب ا توج ه ب ه ويژگ یه ايی ك ه
دادههای تلفی ی برخ ی آ م ونه ا در خص و

دادهه ا م ورد

بررسی قرار گیرد .يکی ا مهمترين آ مونها ،آ مون لیمر ب رای
انتخاد بین روشهای مدل رگرسیونی پانل و پولین

میباش د.

اين آ مون مشخص می نمايد كه آيا ضرايب تعیین رگرسیون ب ا
استفاده ا اثرات ثابت به صورت معنیداری بزرگتر ا ض ريب
Kazuyuki Inagaki

1

كمتر ا  3/35می باشد ،تخمین مدل با اثرات ثابت مورد تأيی د
قرار میگیرد .پیش ا برآورد مدل ال م است تا مان ايی تم امی
متییرهای مورد استفاده بررسی شوند .لیکن در اين تح یق ب ه
علت محدود بودن دوره مانی امکان آ مون ريشه واحد وجود
نداشته و نتايج آ مونهای ريشه واحد معتبر نمیباشد .ل ذا در
اين تح یق ضرورتی به انجام آ مونهای ريشه واح د ت ابلويی
نمیباشد و ا اين رو آ مون هم انباشتگی پانلی نی ز ض رورتی
ندارد ( .)Baltagi, 2005ا سوی ديگر و پ س ا بررس ی مان ايی
دادهها به علت ماهیت دادههای تلفی ی كه اي ن امک ان وج ود

تمايزات اقتصادی و آسیب های اجتماعی مناطق كشور مهالعه نرخ بیکاری و میزان خودكشی
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دارد ك ه در مهالع ات مبتن ی ب ر اي ن ن وع دادهه ا ،مش کل

با توجه به جدول  6كه نتايج حاصل ا تخمین مدل پ ژوهش را

ناهمسانی واري انس ب رو نماي د و ب ا توج ه ب ه ت أثیر مه م

ارائه میدهد ،مالحظه میشود ا آنجا كه م دار احتم ال آم اره

ناهمسانی واري انس ب ر ب رآورد ،انح راف معی ار و در نتیج ه

كل مدل ( )Prob= 3/349كمتر ا  3/35میباش د ،ل ذا معن یدار

استنباط آم اری ،ال م اس ت ت ا قب ل ا پ رداختن ب ه هرگون ه

بودن كلی مدل مورد تأيید قرار م یگی رد .ا س وی ديگ ر و ب ا

تخمین وجود يا عدم وجود ناهمسانی واريانس مشخص شود.

بررسی نتايج تخمین در مدل مورد استفاده در پژوهش مش اهده

برای آ مون برابری واريانسه ا در دادهه ای ت ابلويی ،آ م ون

میشود كه ،با توج ه ب ه ض ريب ب رآورد ش ده ( )31969699و

نسبت درست نمايی ( )LR4مورد استفاده قرار میگیرد.

م دار احتمال ( )31331ب رای متیی ر بیک اری رابه های مثب ت و
معنیدار میان بیکاری و اقدام به خودكشی برق رار م یباش د .ب ا

جدول -آزمون نسبت درستنمایی

توجه به اين نتیجه میتوان بیان داشت كه در كشور و به تفکیک

)LR Chi2 (94

Prob>Chi2

مناطق آن ،به ا ای هر  4درصد افزايش در نرخ بیک اری ،می زان

96416

313342

اقدام به خودكشی نی ز ب ه تب ع ب ه م دار ح دود  3196درص د

منبع :يافتههای تح یق

افزايش میيابد.

ا آنجا كه  Probمحاسبه شده كمتر ا  3135میباشد ،لذا

جمعبندی و پیشنهادات

فرضیه صفر مبنی بر واريانس همسانی جمالت اخالل رد شده

خودكشی ،با همه ناپسندی ،اما واقعیتی جهانی با روندی رو ب ه

و در نتیجه مدل دارای واريانس ناهمسانی میباشد .ل ذا ،باي د

رشد است .در ايران نیز ،اگر چه اقدام ب ه خودكش ی ط ی ده ه

به گونه ای مدل را برآورد نمود كه مشکل ناهمسانی واري انس

 4995-35حدود  29/5درصد افزايش يافته و ا  2343مورد در

برطرف گردد .بنابراين ،با توجه به آن ك ه يک ی ا روشه ای

سال  4995به  9591مورد در سال  4935رسیده است ،ام ا اي ن

رفع مش کل ناهمس انی واري انسه ا ،ب رآورد م دل ب ه روش

میزان با كاهشی  49/5درصدی طی پنج س اله بع دی ب ه 9346

حداقل مربعات تعمیم يافته )GLS( 2میباش د (گجرات ی.)4993 ،

مورد در سال  4939تنزل يافته و اين كاهش ،علیرغ م اف زايش

با اين روش ،در صورت وجود خود همبستگی در م دل ،اي ن

جمعیت در اين دوره اس ت .ب ا اي ن وج ود ،آماره ای موج ود

مشکل نیز رفع خواهد شد .پس ا انجام آ مون های داده ه ای

اگرچه نشاندهنده میزان خودكش ی نس بتا پ ايین در اي ران و در

مدل به تخمین مدل و ارائه نتايج آن پرداخته خواهد شد.

م ايس ه ب ا بس یاری ا كش ورهای جه ان اس ت ام ا ،براس اس
آمارهای منتشره ،ايران در مینه خودكش ی ن ان در رتب ه س وم

جدول  -1نتایج تخمین به روش ( GLSنرم افزار )STATA
ضریب برآورد

>P
z

Z

Std. Err

31331

9142

3134449391

31969699

31199

-3194

314196591

-3132965192

χ2 = 43139

شده

جهانی قرار داشته است .علت اين امر را نیز میت وان در عوام ل
جامعهشناختی و اجتماعی دانس ت .ع واملی نظی ر :ا دواجه ای

متغیر
نرخ بیکاری
عرض ا

نامناسب كه تفاوتهای سنی در آن فاحش است ،نداش تن ح ق
انتخاد همسر ،اعتیاد ،همسرآ اری و آگاهی نداشتن نس بت ب ه
ح وق اجتماعی و قانونی ،خش ونت و ب ه خص و

مبدأ

خش ونت

Prob= 31349

روانی ا م ولههايی است كه به پديده خودكشی در می ان ن ان

منبع :محاسبات مح ق

دام ن ده اس ت .ا س وی ديگ ر ،در برخ ی ا م وارد ،ف ر و

Likelihood Ratio
Generalized Least Squares

1
2

بیکاری به ا داوج اجباری دختران خانوادههای با وضعیت م الی
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و اقتصادی نامناسب منجر میشود و سپس اين امر و نارض ايتی

ترنر ،جاناتان و لئوناردو بیگلی .)4994( .پیدايش نظريه
جامعهشناسی ،ترجمه :عبدالعلی لهسائی اده ،شیرا :

ا انتخاد همسر خودسو ی آنها را بدنبال دارد.
با توجه به مهالب بیان شده و اهمی ت موض وع خودكش ی

انتشارات دانشگاه شیرا .

در كشور ،بررسی اين پديده اجتماعی ا هر حیث اهمیت يافت ه

جمشید اده ،فرخ ل ا  .)4932( .بررس ی رون د تییی ر برخ ی

و در اي ن می ان باي د تم امی ابع اد خودكش ی نظی ر عوام ل

ويژگیهای موارد خودكشی و اق دام ب ه خودكش ی

جامعهشناختی و جامعهشناسی و روانشناسی را مدنظر ق رار داد

در استان ايالم طی سالهای  ،4999-4933پاياننامه

كه در اين بین ن ش و رابه ه می ان مس ائل اقتص ادی و ب رو

دوره كارشناسی ارشد ،دانش گاه عل وم بهزيس تی و

خودكشی ،ن شی اساسی است چرا كه؛ عوامل اقتصادی خود ب ر

توانبخشی ،تهران.

عوامل اجتماعی و بر فرد و جامعه تأثیرگذار بوده و میان اين دو

دوركیم ،امی ل .)4993( .خودكش ی ،ترجم ه :ن ادر س االر اده

حو ه رابهه وجود دارد .بر اين اساس ،اين م اله كوش یده اس ت

امیری ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران.

تا با بررسی رابهه میان مسائل اقتصادی  -كه بیکاری ب ه عن وان

ساالری لک شاكر و همکاران« .)4935( .بررسی میزان و عوام ل

نم ودی ا آن تل ی م یش ود -و معض الت اجتم اعی -ك ه

مؤثر بر رخداد خودكشی ط ی ي ک س ال در اس تان

خودكشی نمود بار ی ا آن است -بپردا د .در اين مهالعه پ س

آذربايج ان غرب ی» ،مجل ه دانش گاه عل وم پزش کی

ا بیان ديدگاه جامعهشناختی و نظريه دورك یم ،ب ه بی ان نظري ه

كرمان ،ش  ،49سومین كنگره اپیدمیولوای،

هامرمش كه نخس تین دي دگاه اقتص ادی مح

در خص و

خودكشی است ،پرداخته شد .سپس روش تح یق بیان شد و در

.439

شیخاوندی ،داور .)4934( .جامعه شناس ی انحراف ات ،ته ران:
نشر مونديز.

پايان نیز مدل و الگوی پژوهش برآورد گرديد كه نتايج به دست

عنبری ،موسی و اردشیر ،بهرامی« .)4939( .بررسی آثار ف ر و

آمده حاكی ا رابههای معن یدار ب ین بیک اری من اطق كش ور و

خشونت بر میزان خودكشی در ايران مورد مهالع ه:

میزان خودكشی آنها است .ب ه عب ارت ديگ ر ب ا اف زايش ن رخ

روستاهای شهرستان پلدختر» ،مجله بررسی مس ائل

بیکاری در مناطق كشور به تبع و به موجب آن میزان خودكش ی

اجتماعی ايران ،سال  ،4ش،2

.29-4

نیز افزايش يافته است .بر اين اساس ،ا حی ث سیاس تگ ذاری

كلدی ،علیرضا و اردشیر گراوند" .)4934( .بررسی خودكشی

اگر چه نمیتوان و نباي د تم امی عل ل خودكش ی را ب ا عوام ل

در شهرستان كوهدشت» ،مجله رفاه اجتماعی،

اقتصادی و به ويژه ترخ بیکاری تبی ین نم ود ام ا ،نم یت وان ا

شماره ششم،

.299-295

رابهه معنیدار میان عوامل اقتصادی و اين پديده نیز صرف نظ ر

كو ر ،لوئیس .)4999( .ندگی و انديشه بزرگ ان جامع هشناس ی،

كرد .ا اي ن رو ،تعی ین س هم عوام ل اقتص ادی در خودكش ی

ترجمه :محمد ثالثی ،تهران :انتشارات علمی.

موضوعی است ك ه در مباح ث امنیت ی ا ه ر حی ث ض روری
است.

كیويستو ،پیتر .)4993( .انديشههای بنیادی در جامعهشناسی،
ترجمه :منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
گجراتی ،دامور .)4993( .مبانی اقتصادسنجی ،ترجمه :حمید
ابريشمی ،جلد دوم ،چاپ هفتم ،تهران :انتشارات

منابع
تايلر .)4993( .جامعهشناسی خودكشی ،ترجمه :علی
موسینژاد ،اصفهان :انتشارات اصفهان.

دانشگاه تهران.

محسنی تبريزی ،علیرضا .)4999( .بررسی علل و عوامل م ؤثر
بر نرخ خودكشی در استان ايالم ،كارفرما استانداری
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Introduction
Human resources as one of the important indexes of production and development have always suffered from social
problems including committing suicide. Committing suicide is amongst the first ten causes of mortality. In some
countries, it is among the first three causes of the death of young people who are the main capital of the society.
Although an economic view to social problems especially committing suicide has just come to the forefront during
the past decade, focusing on this view has been so widespread that the relationships between social and economic
problems at the international, national, local, family, and individual levels has been the concern of economists and
social scientists alike. Having this view in mind, it is illogical to ignore the role of economy in social problems;
therefore, there have been many studies aimed at investigating this relationship. On the one hand, the rate of
unemployment is one of the economic variables that has resulted in a remarkable discrimination in different areas. On
the other hand, committing suicide is one of the social problems that has caught the attention of experts and
communities alike. Therefore, the present study aims at investigating the relationships of the two variables – society
and economy – in different parts of Iran base on the province.

Materials & Methods
In terms of the aim, this study is practical and it
employed a descriptive-analytical approach. Library
research was employed to collect the necessary data.
The number of those committed suicide and the rate of
unemployment from 1386 to 1389 were the major and
most important sources of data for the present study.
These data were extracted from the annual report
declared by the Statistics Center of Iran. The
independent variable of the model was the number of
those who had committed suicide per 10000 people and
the rate of unemployment defined as the ratio of the
unemployed population to the active population (the
employed and unemployed), which was considered as
the explanatory variable. It is necessary to mention that
since the purpose of the present study was to
investigate the relationship between unemployment and
committing suicide and due to the lack of continuous
access to the data on committing suicide, the data were
limited to a range of four years. Therefore, because of
time and budget restrictions, measurement method used
in this study, the regression estimate method, was a
mixture of the time-series and sequential data, in which
the time-series data were mixed with the sequential
data and resulted in a set of data which had the
characteristics of both the time-series and sequential
data.

Discussion of Results & Conclusions
In the studies which use mixed data, it is necessary for
them to be studied before the estimation of the model
and to be studied in terms of the assumptions that the
mixed data of some tests have about the data. One of
the most important tests is the lamer test used for
selecting the methods of panel regression and pulling
regression. This test reveals that whether the
coefficients of determining the regression using the
permanent effects are meaningfully bigger than the
coefficients of determining the model of pulling
regression or not. The results of the present study
indicated that since the possibility of the obtained F
lamer (0.0021) is lesser than 0.05, therefore the null
hypothesis of being a pulling model was rejected, and
the hypothesis of being panel was accepted. After
identifying the estimated model, in order to compare
the permanent effect methods and the incidental effect
methods in terms of the explanatory strength of the
comparing dependent variable, Heisman test was used.
The result of this test also showed that since the
amount of the attained possibility (0.0183) was lesser
than 0.05, the model’s estimate with permanent effects
was accepted. Before estimating the model, it is
necessary to investigate the permanency of all the
utilized variables. However, in this study due to time
limitations it was not possible to have a single root test
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so the results of the single root tests are not valid.
Therefore, there was no need for the single root table
test, consequently the need for the panel overlap tests
was canceled too. On the other hand, after studying the
permanency of the data due to the mixed data it is
possible for the studies on this sort of data to show
differences in the variances. Taking into the
consideration the important effects of differences in
variances on estimation, standard deviation, and
inferential statistics, differences or similarities in the
variances need to be identified before the estimation.
To test the equality of variances in the table data, the
test of LR was utilized. Since the estimated Prob is
lesser than 0.05, the null hypothesis on the variance of
the paradoxical sentences was rejected. Therefore the
model has inequality and differences in the variances.
Thus, the model should be estimated so that the
problem of differences in the variances is alleviated.
One of the methods of alleviating the problems of
differences in variances is the Generalized Square
Model. In this model, this problem is alleviated if there
will be a self-independence in the model. Testing the
data of the model, the estimation of the model and the
results will be dealt with.
The results showed that since the total statistical
probability (Prob= 0.013) in the model is lesser than
0.05, the general meaningfulness of the model was
accepted. Studying the estimation results in the model
in this study, we realized that there was a positive and
meaningful relationship between unemployment and
committing suicide since the estimated coefficient was
0.363693 and the probability for unemployment as a
variable was 0.004. Thus it can be said that in Iran and
consequently in different provinces, the rate of
committing suicide increases to 0.36 with each 0.01
increase in the unemployment rate. So, the results
indicated that there is a meaningful relationship
between committing suicide and the rate of
unemployment.
Although different aspects of committing suicide
such as sociological and psychological aspects are
important, the economic aspect plays an important role
as well. The economic factors affect the social factors,
the individuals, and the society at large. Thus the
relationship is quite clear. This study aimed to
investigate the relationship between economic
problems – here unemployment as a representative of it
– and the social problems – here suicide as a
representative of it. In the present study, after studying
the sociological view and the Durkheim’s theory, the
Hammer’s view, the first pure economic view on
suicide, was reviewed. Comparing the results of the
present study with the experimental bulks of research
on the topic and the theoretical literature of the field of
crime economy, it is apparent that the results are in line

with most studies on crime economy (Balky et al.,
2003; Lin, 2006; Rodriguez, 2006; Suzuki, 2008;
Sadeghi et al., 2004; Mehregan et al. 2010).
Unemployment decreases self-confidence. Every one
of these factors increases the possibility of committing
suicide. Thus, although the economic problems and
unemployment should not be considered as the only
contributors to suicide, the positive relationships
between unemployment and suicide should not be
taken for granted. So, determining the role of
unemployment and economic problems is the case that
is crucially important in terms of the security affairs.
Keywords: Social Problems, Economic Factors,
Committing Suicide, Unemployment Rate, Mixed
Data, Provinces of Iran
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