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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت والدین نوجوانان اقدامکننده به خودکشی با غیر اقدامکنندگان در زندگی مشترک صورت گرفت.
مواد و روشها :نمونههای مطالعه شامل  100نفر نوجوان ( 50نوجوان اقدامکننده به خودکشی و  50نفر غیر اقدامکننده) بود که به ترتیب به روش نمونهگیری در دسترس و
خوشهای تصادفی انتخاب شدند .گروه غیر اقدامکننده از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی با گروه اقدامکننده همگنسازی شدند .ابزارهای پژوهش شامل نسخه ایرانی مقیاس عملکرد
خانواده  Family assessment device( McMasterیا  )FADو پرسشنامه رضایت زناشویی  ENRICHبود که پایایی آنها به ترتیب  0/93و  0/92محاسبه گردید .مقیاس FAD

را نوجوانان و پرسشنامه  ENRICHرا مادران آنها تکمیل کردند .دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی ،آزمونهای  ،Independent tضریب همبستگی  Pearsonو
 Logistic regressionمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تفاوت معنیداری بین عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین و ابعاد آن در دو گروه وجود داشت ( .)P > 0/05همچنین ،بین این متغیرها همبستگی مثبت و
معنیداری مشاهده شد .عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی میتواند پیشبینیکننده رفتار خودکشی در نوجوانان باشد .در این میان ،بعد نقشها در عملکرد خانواده و حیطه مسایل
شخصی ،مدیریت مالی و ازدواج و فرزندان (فرزندپروری) ،متغیرهای پیشبین بهتری برای اقدام به خودکشی در نوجوانان بود.
نتیجهگیري :رضایت زناشویی والدین و عملکرد خانواده در رفتار خودکشی نوجوانان تأثیر دارد و این مهم بیانگر اهمیت درمانهای سیستمی و ارایه خانواده درمانی و زوج درمانی
در طرحهای درمانی نوجوانان اقدامکننده به خودکشی میباشد.

ارجاع :باباخانی پور حمید ،مهدویان علیرضا ،بهاری فرشاد .مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدامکننده و غیر اقدامکننده به خودکشی .مجله
تحقیقات علوم رفتاری 1396؛ 14-8 :)1( 16
پذیرش مقاله1396/11/11 :

دریافت مقاله1396/9/15 :

مقدمه

خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیه نوجوانهان ،نقهی
فوقالعادهای در شهکلگیری و تکامهل رفتهاری دارد .مطالعهات بسهیاری نشهان
میدهد نوجوانانی که تجارب کودکی خود را در محیطهای نامسهاعد خهانوادگی
کسب میکنند ،دگرگونیهای رفتاری و نابهنجاریهای اجتمهاعی را در دوران بعهدی
رشد خود نشان میدهند ( .)2در این دوره نوجوانان نیازهای گوناگونی همچون کسب
هوی  ،درک ارزش وجودی خویی ،خوداگاهی ،استقالل عاطفی از خانواده ،برقراری
روابط سالم با دیگران و کسب مهارتهای الزم در دوس یابی دارند و تهممین چنهین
نیازهایی در محیط خانوادگی گرم و ارضاکننده صورت میگیرد و در حقیق  ،خهانواده
تممینکننده سالم روانی نوجوانان اس (.)3
نقی عملکرد خانواده و روابط ان بها سهطوحی از اسهیب روانهی و مسهایل
رفتاری در تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته اس  .اختالفات خهانوادگی بها
افسههردگی و خودکشههی نوجههوان بهها هههم پیونههد خههورده اس ه ( .)4همچنههین،
پژوهیهای زیادی در رابطه با رضای زناشویی و تمثیر ان بر مسایل رفتاری یها

 -1کارشناس ارشد ،گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 -2استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
 -3دکتری تخصصی ،گروه مشاوره خانواده ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران
نویسنده مسؤول :حمید باباخانی پور

Email: babakhanipoor@yahoo.com
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افکار و اقدامات خودکشی در اغلب موارد با اختالالت افسردگی ارتباط دارد و این
پدیدههای انتحاری به خصوص در نوجوانان ،یک مشکل رو بهه رشهد بهداشه
روانی عمومی محسوب میگردد .میزان خودکشی در بین نوجوانان از سال 1950
چهار برابر شده و از  2/5درصد در هزار نفر بهه  11/2درصهد در صهد ههزار نفهر
رسیده اس (.)1
خودکشی بهتازگی عل  12درصد مرگ و میر گروه سنی نوجوانان شناخته
شده و میزان اقدام به خودکشی در این گروه در سهالهای اخیهر افهزایی یافتهه
اس  .خصوصیات همگانی نوجوانان انتحهاری ،نهاتوانی انهان در یهافتن راهحهل
مسایل و فقهدان راهبردههای مهدارا بهرای کنهار امهدن بها عوامهل اسهترسزای
اضطراری اس  .بنابراین ،دید محدود نسب به راهحلهای موجود برای مدارا بها
اختالفات خانوادگی مکرر ،طرد یا شکس از جمله عوامل مؤثر در اتخاذ تصهمیم
خودکشی میباشد (.)1

تاریخ چاپ1397/1/15 :

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13

واژههاي کلیدي :رضایت زناشویی ،عملکرد خانواده ،اقدام به خودکشی ،نوجوان

حمید باباخانی پور و همکاران

روانی صورت گرفته اس  .بهه عنهوان نمونهه ،نتهایا مطالعهه  Jewellو Stark

مواد و روشها
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تحقی حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که متییرهای عملکرد خهانواده بها 3
بعد و رضای زناشویی با  9بعد به عنوان متییر پییبهین و رفتهار خودکشهی در
نوجوانان به عنوان متییر مالک در نظر گرفته شد .متییرهای جمعی شناختی نیز
به عنوان متییرهای تعدیلکننده محسوب شد.
جامعه اماری پژوهی را نوجوانان اقدامکننده و غیر اقدامکننده به خودکشی
در شهر همدان تشکیل داد .حجم نمونه  100نفر بود و نمونههها بهه صهورت در
دسترس از بین مراجعان اقدامکننده به خودکشی که بهه بخهی مسهمومی های
بیمارستان فرشچیان شهر همدان مراجعه کرده و یا بستری شده بودنهد ،انتخهاب
شدند ( 50نفر) .گروه شاهد ( 50نفر) به صورت نمونههگیری تصهادفی خوشههای
چند مرحلهای از مناط اموزش و پرورش انتخاب شدند که پرسینامههای مورد
نظر برای دو گروه اجرا گردید.
گروههای مورد بررسی در متییرهای جمعی شناختی مانند مقطع تحصهیلی
(راهنمایی و متوسطه) ،جنسی (مذکر و مؤنث) ،دامنه سنی ( 12تا  18سهالگی)،
محل اقام (شهرستان همدان) و داشتن والدین همگنسازی شدند و در صورت
عدم احراز شرایط از پژوهی حذف شدند.
توضیحات الزم با انجام مصاحبه به گروه تجربی (نوجوانان اقدامکننهده بهه
خودکشی) پس از بهبود وضعی جسمانی و هنگام تهرخی داده شهد و پهس از
جلههب همکههاری ،پرسههینامههای جمعی شههناختی ،مقیههاس عملکههرد خههانواده
 Family assessment device( McMasterیهها  )FADو پرسههینامه
رضای زناشویی ( ENRICHفرم کوتهاه  47سهؤالی) توسهط یکهی از والهدین
(مادران) انان تکمیل گردید .در گروه شاهد نیهز پرسهینامههای تحقیه طبه
موارد فوق توسط نوجوانان و مادران انان و پس از توضیحات و جلهب همکهاری
تکمیل شد.
مقیاس  FADمبتنی بر راهبرد نظری و نظریه سیستمها اس و به منظهور
توصی ویژگیهای سازمانی و ساختاری خانواده طراحی شده اس .
ابزارهای سنجی و جمعاوری دادهها در ادامه به تفصیل امده اس .
پرسشنامه  :FADاین ازمون از  45گزاره تشکیل شده اس و خانواده
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نشان داد که نوع مشکالت عاطفی نوجوانان ،با تجربه عاطفی انان از تعارضهات
زناشویی والدین رابطه دارد (.)5
نتایا پژوهشی نشان داد کهه شهیوع افسهردگی بهالینی در بهین نوجوانهان،
 34/3درصد و شیوع افکار خودکشی در انان  32/7درصد میباشد و بیشترین شیوع
افکار خودکشی در نوجوانانی مشاهده میشود که رفتار والدین خود را سهخ گیرانه
ارزیابی میکنند .همچنین ،با عاطفی شدن روابط و کهاهی کنتهرل در روابهط والهد
نوجوان ،میانگین نمره افسردگی و افکار خودکشی کاهی مییابد (.)6
بر اساس شواهد ،بیشترین اختالفات والهدین و فرزنهدان در دوره نوجهوانی
فرزند پیی میاید و یکی از مسایل عمده ایهن دوره ،شهکل مناسهبات و روابهط
انها با والدین اس ( .)7محیط خانوادگی زیاناور ،در افزایی خطر افسهردگی و
خودکشی نوجوان بسیار مؤثر اس .
خانواده درمانگران اعتقاد دارند که در بررسی مشکل روانی ،باید پویاییهای
تعاملی بین اعضا و در واقع ،سیستم و ساختار حاکم بر روابط اعضها مهورد توجهه
قرار گیرد .نقی عملکرد خانواده و رابطه ان با سطوحی از اسیب روانی و مسایل
رفتاری در تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته اس (.)8
عملکرد خانواده ،توانایی خانواده در هماهنگی و تطهاب بها تیییهرات ایجهاد
شده در طول حیات ،حل تضادها و تعارضات ،همبستگی بین اعضا و موفقی در
الگوهای انضباطی ،رعای حد و حریم میهان افهراد و اجهرای مقهررات و اصهول
حاکم بر این نهاد با هدف حفاظ از کل سیستم میباشد (.)9
در اغلب پژوهیها ،بیشترین سهم در تعیین عوامل یک رفتار بهه خهانواده
اختصاص داده شده اس  .غنا و محتوای اموختههای فهرد ارتبهاط مسهتقیمی بها
عملکرد و محتوای محیط خانواده دارد .این عملکرد شامل رشد اخالقی خهانواده،
نحوه برقراری ارتباط بین اعضا ،مناسب بودن مقررات خانواده ،تقسهیم وظهای ،
نحوه برخورد اعضای خانواده با مشکل (حل مسمله) ،ابراز عواط  ،رفع نیازههای
عاطفی و ...میباشد (.)10
مینوچین با انجام مطالعهای نتیجهگیری کرد سیستمی که بیشتر از همه بهر
رفتار فرد تمثیر دارد ،خانواده اس  .در واقهع ،خهانواده نهه تنهها رفتهار سازشهی و
بهنجار ،بلکه رفتهار نابهنجهار را شهکل میدههد ( .)11انهواع فروپاشهی خهانوادگی،
رویدادی تهدیدکننده برای بهداش روانی کودکان و نوجوانان اس  .نوجوانهانی کهه
دس به خودکشی میزنند ،اغلب تاریخچهای طوالنی مدت مبنی بر عهدم ثبهات و
سازگاری در خانواده دارند .انها چنان نسب به والدین احساس بیگهانگی میکننهد
که نمیتوانند با انها رابطه برقرار نمایند یا از انها کمک بخواهند (.)12
با توجه به بررسیهای همهگیر شناختی و شیوع باالی اقدام بهه خودکشهی
در میان نوجوانان و با توجه به اهمی این دوره در رشد و کسب هویه و تهمثیر
ان در مراحل بعدی رشد و نیز با در نظر داشتن این موضوع که اسیب روانی یک
عضو خانواده میتواند یک فرایند تعاملی بهین اعضهای خهانواده باشهد ،شهناخ
دشواریها و مشکالت این دوران اهمی فراوانهی دارد .بها توجهه بهه مطالعهات
صورت گرفته که به اهمی خانواده به عنوان مهمتهرین کهانون رشهد و تربیه
کودکان و نوجوانان اشاره کرده اس و همچنین ،تمثیر رضای زناشهویی والهدین
بر مسایل رفتاری و روانی اعضای خانواده و نقی عملکرد خانواده و رابطه ان بها
اسیبهای روانی و مسایل رفتاری همچون افسهردگی ،انجهام پژوهیههایی در
خصوص اقدام به خودکشی در نوجوانان به ویژه بررسی عملکرد خهانواده در بعهد
اتیولوژی ،میتواند به دانی و اگاهی بیشتر و در نهای  ،اقدامات پیشگیرانه مؤثر

در سطوح مختل ان بینجامد.
رویکرد خانواده درمانی در رابطه با نوجوان اقدامکننده به خودکشی ،ممکهن
اس منجر به شناسایی تعارض جدی در والدین یا عدم کارایی خانواده گردد کهه
در این صورت میتوان زوج درمانی یا خانواده درمانی را در طرح درمان گنجاند و
به بازسازی ساختار خانواده و افزایی کارایی ان پرداخ و در این صورت اعضها
رشد میکنند و احتمال عود اقدام به خودکشی کاهی مییابهد .از طهرف دیگهر،
میتوان با برنامههای پیشگیری اولیه ،بهه بهاال بهردن کهارایی خهانواده ،اصهالح
ساختار و بهبود روابط زوجین پرداخ و از این طری از ایجاد نشانهها و عالیهم
جلوگیری نمود.
از اینرو ،مطالعه عملکرد خانواده در نوجوانان اقدامکننهده بهه خودکشهی و
بررسی سازههای ان و همچنین ،بررسی سطح سازگاری والدین انهها نهه تنهها
میتواند مبنایی برای پژوهیهای دیگر در خهانواده درمهانی قهرار گیهرد ،بلکهه
میتواند به نگاه جامعتری از حیث اموزشی -درمانی با نوجوانان اقدامکننهده بهه
خودکشی و در نهای  ،ارایه خدمات مؤثرتر و مطلوبتر بینجامد.

مقایسه عملکرد خانوادگی در خودکشی نوجوانان

یافتهها
یافتههای جدول  1نشان داد که اخهتالف معنهیداری بهین میهانگین نمهره
عملکرد خانواده در میان نوجوانان اقدامکننهده بهه خودکشهی بها میهانگین نمهره
عملکرد خانواده در بین گروه غیر اقدامکننده به خودکشهی وجهود داشه  .تهوان
اماری برابر با  1بود؛ یعنی ایهن ازمهون بها احتمهال  100درصهد توانسهته اسه
تفاوتهای دو میانگین را درس تشخی دهد .بنابراین ،نمره عملکهرد خهانواده
در بین نوجوانان غیر اقدامکننده به خودکشهی بهاالتر و در نتیجهه ،خانوادهههای
نوجوانان غیر اقدامکننده به خودکشی عملکرد بهاالتری نسهب بهه خانوادهههای
نوجوانان اقدامکننده به خودکشی داشتند.
بر اساس یافتههای به دس امده ،میانگین نمره ابعاد عملکهرد خهانواده در
بین نوجوانان اقدامکننده به خودکشی در هر سه بعهد عملکهرد خهانواده کمتهر از
میانگین نمره ابعاد عملکرد خانواده در بین گروه غیر اقدامکننده بود .در ههر سهه
خرده مقیاس t ،مشاهده شده با درجهه ازادی برابهر بها  98در سهطح P > 0/05
معنیدار گزارش گردید .توان اماری برابر با  1بود؛ یعنی این ازمهون بها احتمهال
 100درصد توانس تفاوتهای دو میانگین را در هر سه مقیاس درس تشخی
دهد .بنابراین ،نمره ابعاد نقیها ،حل مشکل و ابزار عاطفی پرسینامه عملکهرد
خانواده در بین نوجوانان غیر اقدامکننده به خودکشی باالتر از گروه اقدامکننده به
دس امد.
بر اساس یافتههای جدول  ،2اختالف معنیداری بین میانگین نمره رضای
زناشویی والدین نوجوانان اقدامکننده به خودکشی با میانگین رضهای زناشهویی
والدین در بین گروه غیر اقدامکننده مشاهده گردید .توان اماری برابر بها  1بهود؛
یعنی این ازمون با احتمال  100درصد توانسته اس تفاوتههای دو میهانگین را
درس تشخی دهد .بنابراین ،نمره رضهای زناشهویی والهدین نوجوانهان غیهر
اقدامکننده به خودکشی باالتر گزارش شهد و در نتیجهه ،والهدین ایهن نوجوانهان
رضای بیشتری از روابط زناشویی خود داشتند.

جدول  .1آزمون مقایسه میانگین نمرات عملکرد خانواده و ابعاد آن به تفکیک دو گروه
آمارههای آزمون
متغیر اصلی
عملکرد خانواده

حل مشکل
ابزار عواط

اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده

50
50
50
50
50
50
50
50

107/30
146/00
46/70
66/90
43/64
56/06
16/94
23/06

مقدار t

-11/65
-14/05

توان آزمون

*88/27

0/001

1/98

1

*81/05

0/001

1/66

1

-7/69

*

87/48

0/001

1/66

1

-7/47

98/00

0/001

1/66

1

*به جه غیر همگن بودن واریانسهای دو گروه (ازمون  ،)Leveneمقادیر مربوط به واریانسهای غیر همگن گزارش شده اس .
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نقیها

گروه

تعداد

میانگین

درجه آزادی

مقدار P

نقطه بحرانی t

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13

ازمودنی را توصی میکند و ازمودنی در واکنی به این گزارهها ،میزان انطبهاق
خصوصیات توصی شده را با شرایط خانواده خود بر روی یک مقیهاس لیکهرت
چهار درجههای (کهامال مهوافقم ،مهوافقم ،مخهالفم و کهامال مخهالفم) مشهخ
میسازد .سؤاالت  1-20سازه «نقیها» ،سؤاالت  21-27سازه «حل مشکل» و
سؤاالت « 28-45ابراز عواط » را مورد سنجی قرار میدهد .به ههر گزینهه از
راس به چپ (کامال موافقم ،موافقم ،مخالفم و کامال مخالفم) به ترتیب امتیاز 1
تا  4تعل میگیرد .سؤاالت  21تا  38و سؤال  45به صورت معکهوس ( 4تها )1
نمرهگذاری میگردد .در این مقیاس حداکثر امتیاز 127/81 ± 18/00 ،میباشهد.
یک انحراف معیار پایینتر و بهاالتر از میهانگین ،مهالک کارامهدی و ناکارامهدی
ساخ و کارکرد خانواده در ازمون  FAD-Iدر نظر گرفته شده اس  .از ایهنرو،
نمره پایینتر از  ،109/81ساخ خانواده ناکارامد را نشان میدهد .این معیهار در
مورد سازهها نیز به کار رفته اس  .میانگین سهازههای «نقیههای خهانوادگی»،
«حل مشکل» و «ابراز عواط » به ترتیب  49/15 ± 5/92 ،57/87 ± 10/46و
 20/86 ± 4/28بههود ( .)10بههر اسههاس نتههایا پههژوهی سههنایی ،ضههریب
 Cronbachs alphaساختار عاملی جدید  0/93به دس امد .همچنین ،اعتبار
سازههای عوامل ( 3و  2و  1ازمهون) بهه ترتیهب  0/75 ،0/92و  0/77گهزارش
گردید که همه در سطح  P > 0/001معنیدار بود (.)13
پرسشنامه رضایت زناشویی  :ENRICHاین ازمهون بهه عنهوان
یک ابزار تحقی معتبر در مطالعات متعددی برای رضای زناشویی مورد استفاده
قرار گرفته اس  .نسخه اصلی ان از  115سؤال تشکیل شده اس که شامل ابعاد
و موضوعات شخصیتی ،ارتباطات ،حل تعارض ،مسهایل مهالی ،اوقهات فراغه ،
روابط جنسی ،تربیه فرزنهد ،ارتبهاط بها خهانواده اصهلی و دوسهتان ،نقیههای
همسری و جه گیری مذهبی و معنوی میباشد .با توجهه بهه طهوالنیتر بهودن
سؤاالت مقیاس ،فرمهای متعددی از ان استخراج شده اس  .اولهین بهار Elson
فرم  115سؤالی ان را معرفی نمود و سپس فرم  47سؤالی ان ساخته شد (.)13
پرسههینامه  ENRICHبههه صههورت پههنا گزینهههای (کههه در اصههل یههک
نگرشسنا از نوع لیکرت اس ) میباشد (کامال مواف  ،نه مواف و نهه مخهال ،
مخال و کامال مخال ) کهه بهه ههر گزینهه ان از  1تها  5امتیهاز داده میشهود.
نمرهگذاری مقیاس به دو روش انجام میشود که در ادامه امده اس .
در روش اول نمرات فرد در همه  47مهاده مطهاب امتیهازات درج شهده در
داخل جدول پرسینامه جمع میشود و نمره رضای کلهی را تشهکیل میدههد.
این نمره خام اسه و بهرای تبهدیل ان بهه نمهره اسهتاندارد و تفسهیر وضهعی

زناشویی ،کافی اس که نمره  Tمربوط به نمره کسب شده به دس اید و سپس
وضعی رضای زناشویی مطاب نرم درج شده در زیر جدول تعیین گردد .اعتبهار
فرم  47سؤالی با استفاده از روش ضریب  0/92 ،Cronbachs alphaگزارش
شده اس ( .)13همچنین ،میزان روایی این ازمون بر اساس تحقی شکریپور و
برزگر 90/9 ،عنوان گردید (.)14

حمید باباخانی پور و همکاران

جدول  .2آزمون مقایسه میانگین نمرات رضایت زناشویی و ابعاد آن به تفکیک دو گروه
آمارههای آزمون
متغیر اصلی
رضای زناشویی والدین
موضوعات شخصیتی
ارتباط زناشویی
حل تعارض
مدیری مالی
فعالی های اوقات فراغ
روابط جنسی
ازدواج و فرزندان
خانواده و دوستان
جه گیری مذهبی

اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده
اقدامکننده به خودکشی
غیر اقدامکننده

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

33/80
51/50
60/20
90/30
52/20
94/30
48/20
64/30
2/90
4/04
84/20
66/30
22/30
58/30
64/20
86/30
36/30
74/30
26/30
12/40

-7/08

98

0/001

1/98

1

-7/77

98

0/001

1/66

1

-8/70

98

0/001

1/66

1

-7/18

98

0/001

1/66

1

-6/92

98

0/001

1/66

1

-4/60

98

0/001

1/66

0/994

-2/45

98

0/016

1/66

0/57

-7/14

98

0/001

1/66

1

-2/45

98

0/016

1/66

0/57

-5/64

98

0/001

1/66

0/99

( = -19/939 + )0/373نقیها ()1/452

رابطه 1

جدول  .3ضرایب معادله
متغیر
نقیها
حل مشکل
ابراز عواط
مقدار ثاب

B
0/373
-0/071
0/090
-19/939

خطای
برآورد
0/890
0/075
0/134
4/396

آزمون
Wald
17/718
0/889
0/457
20/574

درجه

مقدار EXP(B) P

آزادی
1
> 0/001
0/374
1
0/499
1
1
> 0/001

1/452
0/932
1/094
0/000

ضریب  Regressionبعد نقیها نشان داد که یک واحد افزایی در ایهن
بعد 0/373 ،واحد احتمال اقدام به خودکشی نوجوانان را کاهی میدهد.
کدام یک از ابعاد رضای زناشویی پییبینیکننده بهتری در احتمال اقهدام
به خودکشی در نوجوانان اس ؟
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میانگین نمره ابعاد رضای زناشویی والدین نوجوانان غیهر اقهدامکننهده بهه
خودکشی در هر  9بعد رضای زناشویی ،بیشتر از میهانگین نمهره ابعهاد رضهای
زناشویی والدین گروه اقدامکننده به دس امد .در هر  9خرده مقیاس t ،مشاهده
شده با درجه ازادی در سطح  P > 0/05معنیدار بود.
ایا بین عملکرد خانواده و رضای زناشویی رابطه معنیداری وجود داش ؟
بر اساس یافتهها ،بین عملکرد خانواده با رضای زناشویی رابطه معنیداری
مشاهده گردید؛ به طوری که با افزایی میزان رضای زناشویی ،وضعی عملکرد
خانواده بهبود مییابد و با کاهی ان نیز عملکرد خانواده کهاهی پیهدا میکنهد.
همچنین 41/7 ،درصد تیییرات هر یک از متییرها از روی تیییهر متییهر دیگهری
قابل پییبینی میباشد.
ایا عملکرد خانواده و رضای زناشویی پییبینیکننده رفتار خودکشی میباشد؟
برای پاسخ به این سؤال ،از روش براورد  Logistic regressionاستفاده
شد؛ چرا که روشهای اسهتاندارد ممکهن اسه نتهایا نهاروا دههد ( .)15اطالعهات
محاسبه شده نشان داد که مدل کلی  Regressionبرای پییبینی احتمال اقهدام
به خودکشی از روی نمرات رضای زناشویی و عملکرد خانواده در سهطح > 0/001
 Pاز لحاظ اماری معنیدار بود .این مدل کلی توانایی پییبینی اقدام یا عهدم اقهدام
به خودکشی را از روی نمرات رضای زناشویی والدین و عملکرد خانواده دارد.
کدام یک از ابعاد عملکرد خانواده پییبینیکننده بهتهری بهرای اقهدام بهه
خودکشی در نوجوانان میباشد؟
یافتههای جدول  3شامل ازمون  ،Waldسطح معنیدار بودن این ازمهون،
شیب خط  )B( Regressionو خطای معیار براورد میباشهد .ایهن ازمهون کهه
بیانگر معنیدار بودن ضرایب همبستگی اس  ،نشان داد که ضهریب همبسهتگی

بعد نقیها از لحاظ اماری معنیدار میباشد و ضهرایب همبسهتگی سهایر ابعهاد
معنیدار نبود و از معادله حذف میشود (جدول  .)3با توجه به این یافتهه ،بهراورد
میگردد که بعد نقیهای عملکرد خانواده در خانوادهههای غیهر اقدامکننهده بهه
خودکشی 1/452 ،مرتبهه بیشهتر از بعهد نقیههای عملکهرد خهانواده نوجوانهان
اقدامکننده به خودکشی اس  .بنابراین ،بعد نقیها بهترین بعد عملکرد خهانواده
در پییبینی رفتار خودکشی در نوجوانان میباشد.
بر مبنای مقدار ثاب و ضهریب  ،Bمیتهوان معادلهه بهینهه Regression
خطی را به صورت رابطه  1نوش .
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گروه

تعداد

میانگین

مقدار t

درجه آزادی

مقدار P

نقطه بحرانی t

توان آزمون

مقایسه عملکرد خانوادگی در خودکشی نوجوانان

جدول  .4خالصه اطالعات توصیفی متغیرهای وارد شده به معادله
متغیر
مسایل شخصی
مدیری مالی
ازدواج و فرزندان
مقدار ثاب

B

1/691
1/829
3/094
-4/499

خطای برآورد
0/642
0/662
0/743
0/947

رابطه 2
( = -4/499 + )1/691( + )1/829( + )3/094بعهد موضههوعات شخصههیتی
( )5/425مدیری مالی ( )6/229ازدواج و فرزندان ()22/067
ضههریب  Regressionبعههد مسههایل شخصههی ،مههدیری مههالی و ازدواج و
فرزندان نشان میدهد که یک واحد افهزایی در ههر یهک از ابعهاد ،بهه ترتیهب
 1/829 ،1/691و  3/094واحد احتمال اقدام به خودکشی در نوجوانان را کاهی
میدهد.

بحث و نتیجهگیری

کمتر از گروه شاهد میباشد .تعداد فرزندان بیشتر و سطح اجتمهاعی -اقتصهادی
پههایینتر در گههروه اقدامکننههده بههه خودکشههی ،از دیگههر یافتههههای پرسههینامه
جمعی شناختی بود 76 .درصد خانوادههای گروه اقدامکننده به خودکشی ،بهیی
از  2فرزند و در گروه غیر اقدامکننده تنها  34درصد خانوادهها بهیی از  2فرزنهد
داشهتند و اغلههب ( 66درصههد) دارای یهک تهها دو فرزنههد بودنهد .از لحههاظ سههطح
اجتماعی -اقتصادی 86 ،درصد خانوادههای گروه غیر اقدامکننده بهه خودکشهی،
بیشتر از  500هزار تومان و  14درصد کمتر از مبلغ فوق در ماه درامد داشتند؛ در
حالی که در خانوادههای گهروه اقدامکننهده بهه خودکشهی 58 ،درصهد بیشهتر از
 500هزار تومان و  42درصد کمتر از مبلغ فوق در ماه درامد داشتند .این یافتهها
با برخی مطالعات که اهمی سطح تحصیالت و طبقه و ویژگیهای اجتمهاعی-
اقتصادی را در بروز اسیب روانی متذکر شدهاند ( ،)6همخوانی داش .
از جمله دیگر شاخ های توصیفی در پژوهی حاضر ،مشهاهده تفهاوت در
میانگینهای ابعاد عملکرد خانواده یعنی نقیها ،حل مشکل و ابهزار عواطه در
گروه اقدامکننده و غیر اقدامکننده بود .عملکرد کلی خانواده نوجوانان اقدامکننده
به خودکشی در طی ناکارامد  107/32قرار داشه و بیشهتر خهانواده نوجوانهان
اقدامکننده دارای عملکرد پایین و بیشتر خانوادههای گروه شاهد دارای عملکهرد
باال بودند در متییر رضای زناشهویی ،بیشهتر مهادران نوجوانهان اقدامکننهده بهه
خودکشی ( 62درصد) ناراضی بودند و  38درصد رضای متوسط داشتند؛ در حالی
که  72درصد مادران گروه شاهد رضای نسهبی متوسهط و  16درصهد رضهای
زیادی را گزارش نمودند .کمترین میانگین در گهروه اقدامکننهده بهه خودکشهی،
مربوط به بعد حل تعارض بود.
نتایا ازمون  Independent tنشان داد که بین عملکرد خانواده و ابعاد ان
در دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد .این ازمهون وجهود تفهاوت معنهیدار در
متییر رضای زناشویی و ابعاد ان را نیز در دو گروه مورد تمییهد قهرار داد .نتهایا
ضریب همبستگی  Pearsonحاکی از ان بود که رابطه معنیداری بین عملکهرد
خانواده و رضای زناشویی وجود دارد ( )r = 0/64و  41/7درصد تیییرات هر یک
از متییرها ،از روی تیییر متییر دیگر قابل پییبینی میباشد.
بر اساس نتایا ازمون  ،Logistic regressionمتییرهای عملکرد خانواده
و رضههای زناشههویی و نیههز بعههد نقیههها در عملکههرد خههانواده ،بهتههرین بعههد
پییبینیکننده رفتار خودکشی در نوجوانان میباشد.
پژوهی حاضر نشان داد که در متییر عملکهرد خهانواده و ابعهاد ان شهامل
نقیها ،حل مسمله و ابراز عواط نمرات میانگین گروه شاهد ،بیشتر از میانگین
نمرات گروه اقدامکننده به خودکشی اس  .میانگین نمرات در کلیه ابعاد رضهای
والدین در زندگی مشترک در خانوادهههای نوجوانهان اقدامکننهده بهه خودکشهی
پایینتر از گروه شاهد بود.
مطاب با نتایا ازمون  ،Independent tاختالف معنهیداری بهین متییهر
عملکرد خانواده و ابعاد ان در دو گروه مشاهده گردید .این ازمون وجهود تفهاوت
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با توجه به این که اقدام به خودکشی ،مسمله مهمی در حیطه بهداشه روان بهه
شمار مهیرود و پیامهدهای نهاگواری در ابعهاد اجتمهاعی ،اقتصهادی ،فرهنگهی و
خانوادگی بر جا میگذارد ،انجهام تحقیقهات در ایهن زمینهه بهه ویهژه در حیطهه
اتیولوژی ان حایز اهمی میباشد .پژوهی حاضهر بها ههدف مقایسهه عملکهرد
خانوادگی و رضای والدین نوجوانان اقدامکننده و غیر اقدامکننده به خودکشی در
زندگی مشترک صورت گرف .
نتایا نشان داد که تفاوت معنهیداری بهین عملکهرد خهانوادگی و رضهای
والدین در زندگی مشترک و نیز ابعهاد انهها در دو گهروه وجهود دارد و عملکهرد
خانوادگی و رضای والدین در زندگی مشترک ،میتوانهد پییبینیکننهده رفتهار
خودکشی در نوجوانان باشد.
بر اساس نتایا به دس امده ،امار دختران اقدامکننده به خودکشهی نسهب
به پسران بیشتر و سطح تحصیالت والدین نوجوانهان اقدامکننهده بهه خودکشهی

6/933
7/626
17/329
22/550

0/008
0/006
> 0/001
> 0/001

5/425
6/229
22/067
0/011

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13

برای انجام این مرحله ،ابتدا متییرها با استفاده از روش گام به گهام پسرونهده
وارد معادله  Regressionگردید که بعد از هف مرحله ،تنها  3متییر «موضهوعات
شخصیتی ،مدیری مالی و ازدواج و فرزندان» وارد مطالعه شد (جدول .)4
یافتههای جدول  4شامل ازمون  ،Waldسطح معنیدار بودن این ازمهون،
شیب خط  )B( Regressionو خطای معیار براورد میباشد .ازمون  Waldکه
بیانگر معنیدار بودن ضرایب همبستگی اس  ،نشان داد که ضهریب همبسهتگی
بعد مسایل شخصی ،مدیری مالی و ازدواج و فرزندان از لحاظ امهاری معنهیدار
بود و ضرایب همبستگی سایر ابعاد معنیدار نبود .بنابراین ،اقهدام بهه خودکشهی
فقط از روی این سه بعد رضای زناشویی پییبینی میشود و سایر ابعاد رضای
زناشویی سهم مؤثری در پییبینی احتمال اقدام به خودکشی ندارند و از معادلهه
حذف شدند .با توجه به این یافته ،براورد میگردد که ابعاد موضوعات شخصیتی،
مدیری مالی و ازدواج و فرزندان و رضای زناشویی والدین در والدین نوجوانهان
غیر اقدامکننده به خودکشی به ترتیب  6/229 ،5/452و  22/067مرتبه بیشتر از
والدین نوجوانان اقدامکننده به خودکشی اس و بر مبنای مقدار ثابه و ضهریب
 Bمیتوان معادله بهینه  Regressionخطی را طب رابطه  2نوش .

آزمون Wald

درجه آزادی
1
1
1
1

مقدار P

)EXP(B

حمید باباخانی پور و همکاران

 احتمال بروز مسایل روانی یها،سطح کارایی خانوادهها و رضای زناشویی زوجین
رفتاری در فرزندان کاهی مییابد و بهدین وسهیله از صهرف هزینهههای بیشهتر
.ناشی از بروز اختالالت و پیامدهای سنگین ان جلوگیری میشود
پیشنهاد میگردد که با اموزش و تربی متخصصان مربوط و استخدام انها
 بخیهای مسهمومی و سهایر مراکهز درمهانی جهه ارایهه،در مراکز اورژانس
خدمات چند جانبه در طرحهای درمهانی اقدامکننهدگان بهه خودکشهی از جملهه
 هماهنگیههای الزم توسهط مسهؤوالن ذیربهط،خانواده درمانی و زوج درمهانی
.صورت گیرد

سپاسگزاری
2033550 پژوهی حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد بها شهماره
 بدین وسیله از استادان.میباشد و منابع مالی ان به صورت شخصی تممین گردید
 جناب اقای دکتر علیرضا مهدویان و جناب اقای دکتر فرشاد،محترم روانشناس
 تقدیر و تشکر به عمل،بهاری که از راهنمایی انها در طرح فوق استفاده گردید
 از استادان و کارکنان محترم بخی مسمومی های بیمارسهتان، همچنین.میاید
فرشچیان و مسؤوالن محترم دبیرستانهای نواحی اموزشی و پرورش همدان که
. سپاسگزاری میگردد،در انجام این مطالعه همکاری نمودند

.معنیدار در متییر رضای زناشویی و ابعاد ان را در دو گروه مورد تمیید قرار داد
نتایا مطالعه حاضر نشان میدهد که بعد نقیهها در عملکهرد خهانواده و ابعهاد
 مدیری مالی و ازدواج و فرزندان (فرزنهدپروری) در متییهر رضهای،مسایل شخصی
. متییرهای پییبین بهتری برای اقدام به خودکشی در نوجوانان میباشند،زناشویی
 حاکی از ان بود کهه رابطهه معنهیداری بهینPearson ازمون همبستگی
 درصهد تیییهرات41 عملکرد خانواده و رضای زناشویی در دو گروه وجود دارد و
.هر کدام از متییرها از سوی متییر دیگر قابل پییبینی میباشد
 با توجه به اهمی عملکرد خانواده و رضای زناشویی در بروز:پیشنهادها
 پیشنهاد میشود که در،اسیبهای روانی همچون اقدام به خودکشی در نوجوانان
سطح کشور مشاورههای قبل از ازدواج و فرهنگسازی توسط متخصصان مربوط
 جهه، با شروع زندگی و به ویژه سهالهای اولیهه زنهدگی مشهترک.اجرا گردد
اموزش ارتباط و کمک به تقویه اتحهاد والهدین و افهزایی کهارایی همسهران
.میتوان برنامههای اموزشی مناسبی را تدوین نمود
 در سهطح عمهومی میتهوان از طریه،درخصوص مراحل چرخهه زنهدگی
 به افزایی سطح اگاهی و دانهی خانوادههها اقهدام کهرد و در،رسانههای جمعی
، امهوزش ارتبهاط،سطح اختصاصی با ایجاد کارگاههای اموزشی برای خانوادههها
 بدیهی اس که با باال بردن. را اجرا نمود... شیوههای فرزندپروری و،حل تعارض

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.2.8 ]
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مقایسه عملکرد خانوادگی در خودکشی نوجوانان
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Adolescents with and without Suicide Attempt
Hamid Babakhani-Poor1, Alireza Mahdavian2, Farshad Bahari3
Original Article

[ DOR: 20.1001.1.17352029.1397.16.1.2.8 ]

[ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13 ]

Abstract
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Aim and Background: The present research aimed to compare family functioning and parent's marital satisfaction
among the adolescents with and without suicide attempt.
Methods and Materials: The study sample consisted of 100 adolescents, 50 with and 50 without suicide attempt,
who were selected via accessible sampling and clustered-randomized sampling methods, respectively. The without
attempt group was matched with attempt group from the view of demographic characteristics. The Persian version of
McMaster Family Assessment Device (FAD) and ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire with the reliability of
0.93 and 0.92, respectively, were completed by mothers. The data were using independent t, Pearson correlation
coefficient, logistic regression tests, as well as descriptive statistics.
Findings: There were significant differences in terms of family functioning and parents' marital satisfaction, and also
their dimensions, between the two groups (P < 0.05). Moreover, there was a positive and significant correlation
between these variables (P < 0.05). Family functioning and marital satisfaction could be the predictors of suicidal
behavior in adolescents. The dimensions of roles in family functioning, the domain of personal affairs, financial
management, marital satisfaction, and offspring's matrimony (child-nourishing) were the best predictor dimensions
of suicidal behavior among the adolescents.
Conclusions: Parents' marital satisfaction and family functioning impact the adolescents' suicidal behavior. This
addresses the importance of systematic therapies, and presenting family and couple therapy in therapeutic sketches of
adolescents with suicide attempts.
Keywords: Personal satisfaction, Marriage, Family, Function, Suicide, Adolescent
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