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 چکیده:

به دلیل افزایش نگران کننده میزان خودکشی و اقدام به خودکشی، سازمان جهانی بهداشت آن را در  مقدمه:

اولویت های بررسی و اقدام خود قرار داده است.در این راستا، تحقیقات فراوانی به بررسی ابعاد مختلف خودکشی و 

ن بسیار اندک و انگشت شمار هستند. از اقدام به خودکشی پرداخته اند اما مطالعات در خصوص خود اقدام کنندگا

آید لذا تمرکز بر تجارب آنجا که اقدام به خودکشی یکی از مهم ترین عوامل پیشگوئی کننده خودکشی به شمار می

تواند در کاهش خودکشی نقش مهمی داشته باشد. از طرف دیگر  به دلیل باال بودن میزان اقدام به این افراد می

هم چنین بواسطه موقعیت متفاوت اجتماعی آنان در جامعه سنتی، این تحقیق با هدف تبیین خودکشی در زنان و 

 تجربه زیسته زنان پس از اقدام به خودکشی طراحی شده است.

جهت انجام این پژوهش کیفی از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. محل انجام  : روش کار

ار اقدام به خودکشی و خودکشی انتخاب و گردآوری داده ها با استفاده از روش مطالعه ، استان ایالم با بیشترین آم

نمونه گیری هدفمند در دو بیمارستان مرکزی  استان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه 

ده به خودکشی صورت ساختار یافته بوده است. در این تحقیق اشباع داده ها با سیزده مصاحبه از هفت زن اقدام کنن

 گرفت و از روش تجزیه و تحلیل ون منن برای مراحل تحقیق و آنالیز استفاده گردید.

آنچه از تجربه زنان پس از اقدام به خودکشی استخراج شد این است که اقدام به خودکشی برای  یافته ها:

انقالب خودکشی به عنوان داشته است. زنان به مانند یک انقالب بوده است که تحوالت و هزینه هایی را به همراه 

مرگ  عریان چهره و شکنی سنت بودن، توجه مرکز در روحی، تالطم سرزنش، مضمون اصلی از پنج مضمون باران

 استخراج شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که تجربه پس از اقدام به خودکشی به مانند یک انقالب می تواند  نتیجه گیری:

همچنین ممکن است برخی از این  خودکشی هیجانات مثبت و منفی مختلفی را برانگیزد. در اقدام کنندگان به

هیجانات زمینه آسیب بیشتر فردی و یا خانوادگی را فراهم نماید بنابراین به نظر می رسد آموزشها و مداخالت پس 

ین آسیب ها کمک کننده از اقدام به خودکشی در سطوح مختلف اقدام کننده، خانواده و جامعه در جلوگیری از ا

 باشند. 

 اقدام به خودکشی، زنان، تجربه زیسته، پدیدارشناسی تفسیریکلید واژه ها: 
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Abstract: 

 

Purpose: Suicide and suicide attempt are one of the main concerns of the 

World Health Organization. In this regard, many studies have examined the various 

dimensions of suicide and attempted suicide, but studies on suicide attempter are 

rare. The importance of focusing on suicidal attempts is one of the most important 

predictors of suicide, so focusing on the experiences of these individuals can play an 

important role in reducing suicide. On the other hand, due to the high rates of 

suicide attempts in women and also due to their different social status in the 

traditional society, this research has been designed to explain the experience of 

women after suicide attempts. 

Design and Methods: A purposive sampling method using semi-structured in-

depth interviews with seven Iranian women was implemented for data collection, 

and an interpretative phenomenological approach with the van Manen method was 

employed for data analysis. 

Findings: The main theme was "suicide attempt revolution", from which 

emerged five subthemes: "rani of blame fall”, “rain of love”, “being at the center of 

attention”, “breaking with tradition” and “naked face of death” 

Practical Implications: The suicide revolution can have positive or negative 

consequences for women .Suicidal attempts create a lot of emotion in the person 

and the surrounding people. The study recommends that a special caregiver training 

program would be beneficial to educate the families and society in appropriate 

behavior after a loved one’s suicide attempt. 
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