مقاله پژوهشي

بررسی تطبیقی فقهی و حقوق رابطه بین شبکههای اجتماعی درگرایش دختران به خودکشی
لیال علی پور*،1فاطمه قائدی

بارده2

چکیده
پدیده خودکشی از دیدگاههاي علوم مختلف از جمله ، :جرم شناسی ،روان شناسی ،جامعه شناسی ،پزشکی و فقه و حقوق کیفري
قابل بررسی و کنکاش قرار گرفته شده است و از لحاظ حقوق کیفري ،بحث در مورد خودکشی ،در حاشیه بررسی انواع
بررسیهاي قتلها به میان میآید .از این حیث ،خودکشی ،قتلی است که مرتکب جرم (قاتل)مفول جرم (مقتول) نیز میباشد ،در
این خصوص پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی فقهی و حقوق رابطه بین شبکههاي اجتماعی درگرایش دختران به خودکشی
صورت گرفت .روش حاکم بر تحقیق از لحاظ ماهیت روش همبستگی بود که در زمره تحقیقات غیرآزمایشی قرار میگیرد .جامعه
آماري آن شامل تمامی دانشآموزان دختر دبیرستانی شهر تهران منطقه  4در سال تحصیلی  0911-0411میباشد و حجم نمونه
براساس جدول مورگان و کرجسی و به صورت تصادفی تعداد  911نفر انتخاب شد .در این پژوهش پرسشنامه گرایش به
خودکشی ارباخ و همکاران ( )0110و پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران ( )0191بر روي گروه نمونه اجرا شد .به
منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،جداول و نمودارها و آمار استنباطی از همبستگی پیرسون
و تحلیل رگرسیون استفاده شد .اهم نتایج نشان داد که بین رضایت از زندگی و گرایش به خودکشی رابطه معناداري وجود دارد.
کلید واژه :جرم شناسی ،فقه و حقوق کیفري ،گرایش به خودکشی ،رضایت از زندگی ،شبکههاي اجتماعی.
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امروزه رسانه ها با تامین طیف وسیعی از اطالعات نقش

ذیل آیه موردي که انسان خودش را در معرض قتل قرار دهد

مهمی در اجتماع بشري ایفا می کنند .رسانه ها می توانند

و سبب هالکت خودش گردد نیز میشود؛ چرا که تعلیل نهی

تاثیري جدي بر نگرش ،اعتقاد و رفتار مردم بگذارند و نقش

از قتل نفس ،به رحمت ،با این معنا سازگارتر ومناسب تر

حیاتی در عملکرد سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی جامعه

است .طبق این برداشت ،آیه وسعت و ان اهلل کان بکم:

داشته باشند .بنابراین الزم است در تهیه و انتشار اخبار

عمومیت بیشتري می یابد و این تناسب مؤید این مطلب

مرتبط با سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی جامعه توصیه

است که این قسمت آیه است نه تعلیل براي هر دو قسم

ها و شواهد علمی در خصوص چگونگی درج اخبار

(اکل مال به باطل و قتل » والتقتلوا انفسکم « فقط تعلیل

رعایت شود .شواهد و تجربیات گذشته موارد متعددي از

عبارت« رحیما نفس»؛ چنان که برخی آن را تعلیل براي هر

بروز اپیدمی یا همه گیري خودکشی به دنبال انتشار نامناسب

دو دسته دانستهاند(طباطبایی )0111 ،و در جایی دیگر به

اخبار مربوط به خودکشی افراد خاص و شناخته شده در

اعتقاد برخی از روانشناسان خاستگاه تمام بحرانهاي

سطح جهان و ایران را نشان می دهد ،و بدین لحاظ است

اخالقی ناشی از عدم آگاهی افراد و باالخص ناهماهنگی

که رسانه با درج و انتشار صحیح اخبار می تواند در

فرهنگی جامعه با آموزههاي خانواده هاست .طبق آمار

پیشگیري از خودکشی نقش موثري داشته باشد (حاجبی،

رسمی تایید شده ،از ابتداي امسال تاکنون  02نوجوان زیر

.)2121میزان باالي انتشار اخبار و تبلیغات مخرب و جهت

 09سال خودکشی کردهاند .اینها افرادي هستند که با حلق

دار در مورد خودکشی در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی

آویز کردن ،پریدن از ارتفاع و سالح گرم به زندگی خود

موجب بروز خودکشی تقلیدي در افراد دیگر به خصوص

پایان دادند؛ ولی شاید براي همه مسجل باشد که تعداد

نوجوانان می شود (مقصودپور و احمدي .)2121 ،نظر علما

آمارهاي غیر رسمی از  02نفر بیشتر بوده زیرا این اتفاقی

و فقهاي دینی در خصوص خودکش یا انتحار متفاوت است

است که در پنج سال اخیر نه تنها در ایران ،بلکه در جهان،

و اینجا اشاره دارید به دیدگاه عالمه طباطبایی در تفسیر

رشدي روزافزون داشته و سه برابر شده است (میوه یان،

المیزان که ظاهر جمله(التقتلوا انفسکم) نهی از خودکشی

 .)2102آمارها نشان می دهند که دختران بیش از پسران

است،که ظهور دراین دارد که تمام مؤمنان به منزله یک » -ال

دست به خودکشی می زنند اما پسران بیشتر از دختران قصد

تأکلوا أموالکم بینکم « لکن همراه شدن آن با جمله نفساند

خود را عملی میکنند (سیمبار .)2102 ،9براساس آمار

که مالی دارد و بر آنان واجب است آن را از راه باطل

سازمان بهداشت جهانی ،4خودکشی سیزدهمین علت مرگ

نخوردند -شاید داللت و اشعار دارد که مراد از نفوس همه

در جهان و سومین علت مرگ در گروه  04تا  94ساله است

افراد جامعه دینی است که مانند یک نفس دانسته شده و جان

همچنین در سال  2111میالدي حدود یک میلییون نفر در

هر یک ازآنان ،همان » ،انفس« جان دیگري است .بنابراین

جهان بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادهاند و حدود

در چنین جامعهاي ،فرقی میان جان خود و دیگران نیست و

 21برابر این رقم اقدام به خودکشی کردهاند (اسمیشنی ،

اگر فردي خودش و مطلق است و شامل » والتقتلوا انفسکم

کریسلر و ویارارول .)2109 ،1افکار خودکشی حالتی است

«یا دیگري را بکشد ،خودش را کشته است .با این عنایت،
جمله ي شاید که همان خودکشی است و کشتن دیگر
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مقدمه

این گونه برداشت کرد که » ان اهلل کان بکم رحیما « بتوان از
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که به وقوع هر گونه اندیشﮥ خودتخریبی داللت دارد .این

بیشترین میزان خودکشی در جوانان اتفاق میافتد ،و

افکار ،طیفی از اندیشههاي مبهم را در مورد خاتمه دادن به

خودکشی در سطح جهان دومین علت اصلی مرگ و میر در

زندگی تا خودکشی کامل در بر میگیرند (مک لولین  ،گولد

سنین  01تا  21سال است .علیرغم کمبود اطالعات

و مالون .)2101 ،2اکثریت رفتارهاي خودکشی گرایانه از

اپیدمیولوژیک جهانی براي نوجوانان ،خودکشی همچنان

قبل برنامه ریزي شدهاند (سازمان بهداشت جهانی )2101 ،و

بهعنوان یکی از علل اصلی مرگ در سراسر جهان به شمار

افکار خودکشی گرایانه ،پیشبینیکننده مؤثري در مورد اقدام

میرود و یکی از نگرانیهاي عمده در بهداشت عمومی

به خودکشی حتی بعد از کنترل عوامل روانشناختی است به

است (سازمان بهداشت جهانی .)2102 ،همچنین بیشترین

عبارتی ،میزان احتمال اقدام به خودکشی ،تابعی خطی از

میزان شیوع خودکشی نوجوانان در هردو جنس در جنوب

شدت ،تنوع و مدت افکار و گرایش به خودکشی است

شرقی آسیا و شرق اروپا رخ میدهد (مک لوفین و

(کرمی ،حاتمیان و مرادي .)2102 ،علل خودکشی در

همکاران .)2101 ،ساالنه ،نزدیک به  4211جوان  01تا 24

نوجوانان از جمله مسائلی است که بسیاري از خانوادهها و

ساله خودکشی میکنند .آمار تکان دهندهتر این است که

جامعه را درگیر خود کرده است .نوجوانی دورهاي پرفشار و

براي هر خودکشی منجر به مرگ در نوجوانان  01تا 24

سرشار ازتنشهاي روانی ،جسمانی و تغییرات بسیار شدید

ساله ،بین  011و  211مورد اقدام به خودکشی وجود دارد

است که اغلب نگرانیهاي زیادي براي والدین نوجوان و

(اسمیتنی 2و همکاران .)2104 ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر

نحوه برخورد با این تغییرات به وجود میآورد (وینهون،

گرایش نوجوانان به خودکشی ،رضایت از زندگی 9میباشد.

 .)2111نقش خانواده ،مدرسه و گروه همساالن نوجوان در

رضایت از زندگی بهعنوان بعد شناختی شادي یا بهزیستی

ایجاد تفکر خودکشی بسیار اهمیت دارند .تالش براي

ذهنی موضوع مطالعه شاخههاي مختلف علمی بوده است

پیشگیري از ایجاد تفکر خودکشی بهترین راه مقابله با این

(رامان جرار1د.)2101 ،

پدیده است .همچنین رفتار خودکشی دغدغه یا فعالیتی

رضایت از زندگی نشان دهنده میزان قضاوت مثبت فرد از

است که بر روي مرگ خود به صورت داوطلبانه متمرکز

کیفیت زندگیاش به مثابه یک کل است (نصراصفهانی،

است .در تعریف خودکشی قصد و نیت مرگ بسیار مهم

آرش؛ روزخوش ،محمد و دریس ،پویا .)2109 ،همچنین

است .رفتار خودکشی اشاره به اقدامات انجام شده توسط

رضایت از زندگی بیانگر میزان ارضاء تمایالت و نیازهاي

کسی دارد که در حال بررسی یا آماده شدن براي مرگ خود

اساسی انسانها میباشد و از این طریق است که مفهوم

است .با این حال ،از آنجا که خودکشی یک مسئله حساس

رضایتمندي با نیاز مرتبط میشود (چایون و دي پاتنام،00

است ،و حتی در برخی از کشورها غیرقانونیاست،

 .)2101انسان به عنوان پیچیدهترین و کاملترین موجود

بهاحتمالبسیار زیاد کمتر از حد واقعی گزارش میشود

جهان آفرینش داراي نیازها و انگیزههاي متنوع و بیپایان

(باقري ،منوچهري و حکمی  .)2101 ،در کشورهاي با

است که اهداف و فعالیتهاي او را تحت تاثیر قرار میدهند

درآمد باال ،مردان سه برابر بیشتر نسبت به زنان خودکشی

(جانسون و کروگر .)2112 ،02بنابراین رضایتمندي از

انجام میدهند ،اما در کشورهاي کمدرآمد یا با درآمد
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زندگی را میتوان به عنوان ارضاء نیازهاي انسانی و تلقی

 -0پرسشنامه گرایش به خودکشی ( )MASTارباخ و

مثبت و احساس خوشایند افراد نسبت به قلمروهاي زندگی

همکاران ( :)0110این مقیاس یک ابزار با  91عبارت

در نظر گرفت (برهانی نژاد ،نبوي ،لطفعلی نژاد ،امینی و

است که براي سنجش میزان گرایش به خودکشی در

منصوري .)2102 ،اهمیت رضایت از زندگی نوجوانان در

میان نوجوانان طراحی شده است .تحلیل عامل چهار

مطالعات طولی نشان داده شده است کـه بیانگر رابطه

زیر مقیاس را نشان داد که به این اختالفات مربوط

سطوح پایین رضایت از زندگی با رفتارهاي درونیسازي و

میشوند :زیر مقیاس عالقه به زندگی (،09 ،2 ،1 ،0

برونیسازي آینده و تجارب مخرب با همساالن است

 ،)29 ،21 ،09نفرت از زندگی (،20 ،02 ،01 ،04 ،1 ،2

(مارتین 09و همکاران .)2101 ،باقرزاده و سعیدي ()2101

 ،)91عالقه به مرگ ( )22 ،01 ،02 ،9و نفرت از مرگ

در پژوهش خود که بر روي  219مرد معتاد بستري شده در

( .)21 ،24 ،21 ،02 ،00 ،01 ،2 ،4در این مقیاس به

مراکز ترک اعتیاد انجام گرفت ،نشان دادند که بین ساختار

گزینه کامال مخالفم نمره  0و مخالفم 2و به تا حدي

خانواده با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار و بین

موافقم ،9موافقم 4و به کامال موافقم  1داده میشود.

گرایش به خودکشی با رضایت از زندگی رابطه منفی و

پایایی گزارش شده براي این پرسش نامه در زیر

معنادار وجود دارد .عواملی که در ایجاد فکر خودکشی در

مقیاس عالقه به زندگی  ،1/909عالقه به مرگ 1/991

نوجوانان و اقدام به آن مؤثر است شامل عوامل شخصی،

گزارش شده است .میانگین گزارش شده براي گرایش

محیطی و روانی است .از جمله این عوامل که در این

به خودکشی در زیر مقیاس عالقه به زندگی برابر

پژوهش به بحث و بررسی آن پرداخته شده است .با توجه

 ، 49/12عالقه به مرگ  90/42میباشد .آلفاي کرونباخ

به این که با شناسایی عوامل خطر خودکشی در نوجوانان

بین ( 1/22نفرت از زندگی و عالقه به مرگ) تا 1/99

میتوان اقدامات پیشگیرانهاي را جهت جلوگیري از وقوع

(عالقه به زندگی و نفرت از مرگ) (سلطانی نژاد و

خودکشی انجام داد ،مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین

همکاران.)0910 ،

کننده از شبکههاي اجتماعی میپردازد.

شامل  1گزاره که مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازه

روش پژوهش

گیري میکند تشکیل شده است .دینر و همکاران ()0191

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر روش همبستگی

مقیاس رضایت از زندگی را براي همه گروه هاي سنی تهیه

است .جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دانشآموزان

کردند که شامل  49سؤال بود که میزان رضایت از زندگی و

دختر دبیرستانهاي شهر تهران منطقه  4در سال تحصیلی

بهزیستی را منعکس میکرد و تحلیل عاملی آن نشان داد که

 0911-0411تشکیل میدادند .حجم نمونه براساس جدول

از سه عامل است 01 .سؤال آن با رضایت از زندگی مرتبط

مورگان و کرجسی و به صورت تصادفی تعداد  911نفر

بود که پس از بررسی هاي متعدد در نهایت به  1سؤال

انتخاب شدند و براي تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون

کاهش یافت و به عنوان یک مقیاس مجزا مورد استفاده قرار

و تحلیل رگرسیون استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این

گرفت .نمره گذاري پرسشنامه براساس طیف  2درجهاي

پژوهش عبارتند از:

(کامال مخالف ،0مخالف ،2کمی مخالف ،9نه موافق و نه
مخالف ، 4کمی موافق ،1موافق 2و کامال موافق 2است .هر
. Martin

چه نمره فرد بیشتر باشد رضایت از زندگی بیشتر است.
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رضایت از زندگی با گرایش به خودکشی دختران استفاده

 -2پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران ( )0191و
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دینر و همکاران ( )0191در نمونهاي متشکل از 022

 99نفر ( 22/22درصد) دانشآموزان داراي رشته تحصیلی

دانشجوي دوره کارشناسی ،مقیاس رضایت از زندگی را

انسانی میباشند .و نهایتا یافتهها نشان داد که  11نفر

ارزشیابی و میانگین و انحراف استاندارد نمرهها به ترتیب

( 01/22درصد) دانشآموزان داراي سن بین  01الی  02سال

 29/1و  2/49و ضریب همبستگی بازآزمایی نمرهها پس از

میباشند 004 ،نفر ( 99/11درصد) دانشآموزان داراي سن

دو ماه  1/92بود .در ایران بیانی و همکاران ( )0992با انجام

بین  02الی  02سال میباشند و  022نفر (  42/99درصد)

تحقیقی به بررسی اعتبار و روایی این مقیاس پرداختند.

دانشآموزان داراي سن بین  02الی  09سال میباشند .و

پایایی مقیاس رضایت از زندگی با آلفاي کرونباخ  1/99و با

همچنین میانگین و انحراف استاندارد هر کدام از متغیرها

استفاده از روش بازآزمایی  1/21به دست آمد (باقرزاده و

محاسبه گردیده است .میانگین و انحراف استاندارد رضایت

سعیدي.)2101 ،

از زندگی به ترتیب ( )01/91و ( )2/21محاسبه شد.

یافتهها

همچنین میانگین و انحراف استاندارد گرایش به خودکشی

نتایج تحلیل توصیفی پژوهش حاضر نشان داد که از 911

کل به ترتیب ( )21/49و ( )09/21به دست آمد.

نفر شرکتکننده در پژوهش حاضر 090 ،نفر (49/22

همانگونه که جدول  0نشان میدهد ،متغیر رضایت از

درصد) دانشآموزان داراي رشته تحصیلی تجربی 92 ،نفر (

زندگی با خردهمقیاسهاي عالقه به زندگی و نفرت از مرگ

 29/22درصد) دانشآموزان داراي رشته تحصیلی ریاضی و

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

جدول  :0ضرایب همبستگی
متغیرها

0

.0رضایت از زندگی

0

.2عالقه به زندگی

**1/40

0

.9نفرت از زندگی

-1/12

1/12

0

.4عالقه به مرگ

-1/01

-1/12

1/19

0

.1نفرت از مرگ

**1/22

**1/01

-1/01

1/10

2

4

9

1

0

جدول  2خالصه نتایج تحلیل رگرسیون گرایش به خودکشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی
مدل
0

درجه آزادي

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

باقیمانده

12424/01

219

022/11

کل

12124/10

211

1/111

با توجه به اینکه (  F=25/33و ) pvalue < 1/10میباشد؛ میتوان نتیجه گرفت که بین گرایش به خودکشی با متغیر رضایت از
زندگی رابطه معناداري وجود دارد و مدل  0معنادار خواهند بود .به عبارت دیگر متغیرهاي مستقل به خوبی تغییرات وابسته را
پیشبینی نموده است.
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رگرسیون

4421/22

2

4421/22

21/99

F

سطح معناداري
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جدول  :9ضرایب رگرسیون پیشبینی گرایش به خودکشی باتوجه به رضایت از زندگی
مدل

ضرایب استاندارد شده

ضرایب استاندارد نشده
 Bخطای استاندارد

T

Beta

ثابت

21/90

0/12

-

رضایت از زندگی

1/19

1/00

1/29

1

سطح معناداری
1/111

21/99

1/111

وسیله سیستمهاي رایانه اي و مخابراتی،جرم محسوب شده

همانگونه که در جدول  9مالحظه میگردد با توجه به

و قابل مجازات هستند در ادامه بحث باید به نتایج کمی

مقادیر ( P<1/11و  )Fمدلی معنادار به دست آمده است؛

پژوهش که نشان داد بین متغیر رضایت از زندگی با خرده-

بنابراین ،گرایش به خودکشی از روي متغیر رضایت از

مقیاسهاي عالقه به زندگی و نفرت از مرگ رابطه مثبت و

زندگی قابل پیشبینی است .به عبارت دیگر بر اساس

معنادار وجود دارد .این نتیجه با نتایج باقرزاده و سعیدي

ضریب بتا به ازاي یک واحد افزایش در متغیر رضایت از

()2101؛ میوه یان ()2102؛ فیروزي و علمی ()2101؛

زندگی برحسب انحراف استاندارد ،به میزان  1/29واحد

مهرابی و همکاران ()2109؛ کمري و فتح ابادي ()2102؛

برحسب انحراف استاندارد به گرایش به خودکشی افزوده

دینر و همکاران ()2102؛ فایرز و همکاران ( )2101همسو

بحث و نتیجهگیری

کلی در بین محققان بهداشت روان مبنی بر وجود

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تطبیقی فقهی و حقوق

فاکتورهاي متعدد در آسیبشناسی خودکشی وجود دارد،

رابطه بین شبکههاي اجتماعی درگرایش دختران به

نتایج تحقیقات در حوزه خودکشی نشان داده است ،در کنار

خودکشی بود .خودکشی نوعی قتل نفس همراه با وحدت

عواملی چون ژنتیک ،اختالالت روانشناختی و رویدادهاي

قاتل(جانی یا بزهکار) و مقتول (مجنی علیه یا بزه دیده)

منفی زندگی ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و معنوي نیز در

است .به عبارت دیگر،خودکشی یک نوع آدمکشی است که

بروز افکار و اقدام به خودکشی نقش دارند (رسیس 04و

تغییر سمت یافته و بجاي اینکه آدمی ،فرددیگري را بکشد

همکاران .)2101 ،گرایش به خودکشی به دورهاي خاص از

خود را هدف قرار میدهد.از این نظر ،خودکشی مهمترین

زندگی تعلق ندار ،اما ظاهرا نوجوانان در لحظههایی از

نوع خشونت تغییر شکل دادهشده است.از دیدگاه فقه

زندگی که با مشکالت شخصی روبهرو میشوند ،بیشتر

اسالمی خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب،

شکنندگی نشان میدهند و این در حالی است که حس می-

سنّت و اجماع ثابت گشته و براي مرتکب آن کیفر اخروي

کنند راه برگشت ندارند .رضایت از زندگی را ارزیابی فرد از

وعده داده شده است.معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه

زنگی خویش ،در دورههاي زمانی حال و گذشته است که

حقوق جزاي اسالم"اعانتبر اثم "تلقی گشته و مرتکب آن

این ارزیابی شامل واکنش هیجانی فرد به حوداث و

مستوجب تعزیري میباشد .در حقوق جزاي ایران ،خودکشی

قضاوتهایی است که وي درباره زندگی خود ارائه میدهد.

و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم

افراد داراي رضایت از زندگی باال ،عمدتا داراي هیجانات

نبوده و قابل کیفر نمیباشد .البته اخیرا بر طبق قانون مجازات
جرایم رایانهاي ،برخی از صور از معاونت در خودکشی به

. RECIIS
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میشود.

میباشد .در تبیین این فرضیه میتوان گفت که یک توافق
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مثبت بوده و ارزیابی مثبتی درباره رویدادهاي زنگی دارند؛

تشکر و قدردانی

اما افراد داراي رضایت از زندگی پایینتر نیز شرایط و

بدین وسیله از مساعدتهاي مسئولین آموزش و پرورش

رویدادها را نامطلوب ارزیابی کرده و به همین دلیل

منطقه  4تهران تقدیر و تشکر مینماییم .همچنین از تمامی و

هیجانات نامطلوب مانند اضطراب ،افسردگی و پرخاشگري

دانشآموزان که در این پزوهش شرکت نمودند؛ کمال تشکر

را تجربه میکنند که این هیجانات منفی گرایش نوجوانان را

و قدردانی را دارییم.

به خودکشی و رفتارهاي پرخاشگرانه افزایش میدهد ،چرا
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A comparative study of jurisprudence and law, the relationship between social networks in
girls' suicidal tendencies
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The phenomenon of suicide has been studied and researched from the perspectives of various
sciences such as: criminology, psychology, sociology, medicine and Fiqh and criminal law, and
in terms of criminal law, the discussion about suicide comes. In this sense, suicide is a murder
that commits a crime (killer) as well as a crime (victim), In this regard, the present study was a
comparative study of the relationship law between social networks in girls' suicidal tendencies.
The method of the research was correlational in nature, which is a non-experimental research. Its
statistical population includes all female high school students in Tehran Region 4 in the
academic year 2020-2021 and the sample size was randomly selected based on Morgan and
Krejcie table and 300 people. In this study, the suicide tendency questionnaire of Arbach et al.
(1991) and the life satisfaction questionnaire of Diner et al. (1985) were administered to the
sample group. In order to analyze the data, descriptive statistics of mean, standard deviation,
tables and graphs and inferential statistics of Pearson correlation and regression analysis were
used. The main results showed that there is a significant relationship between life satisfaction
and suicidal ideation.
Keywords: Criminology, Fiqh ,criminal law, suicidal ideation, life satisfaction, social network
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