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Abstract
Introduction: Suicide is one of the major challenges of the elderly period that needs to be
recognized in order to provide preventive and therapeutic strategies. The purpose of this
study was to predict suicidal ideation based on coping strategies and meaning in life in the
elderly.
Methods: The research method was descriptive-analytical. The statistical population included
all elderly men and women, 60 years and older in Tehran that 207 of them were selected by
non-randomly sampling method. Suicide ideation, coping strategies, and life Meaning in
life Questionnaires were used for data collection. Research data were also analyzed in SPSS
software-version 24, using Pearson correlation coefficient and regression analysis.
Results: There was a significant negative and positive relationship between problem-oriented
and emotion-focused strategies with suicidal ideation (P<0.05), and a significant negative
relationship between meaning in life and its two subscales (framework and satisfaction) with
suicidal ideation (P<0.01). Also, two subscales of meaning in life, including satisfaction
and framework, with standard beta coefficients of -0.76 and -0.32, respectively, were
more predictive of suicidal ideation in elderly than problem-focused and emotion-focused
strategies.
Conclusions: Understanding the factors associated with suicide in the elderly such as
problem-focused and emotion-focused strategies and meaningful life and trying to educate
strategies to improve them can reduce some of the suicide rate in this period.
Keywords: Suicide, Suicidal Ideation, Coping Strategies, Meaning in Life, Elderly.

						
نشریه سالمندشناسی

مقاله پژوهشی

دوره  4شماره  4بهار 1399

پیشبینی افکار خودکشی بر اساس راهبردهای مقابلهای و معناداری زندگی در سالمندان
*سجاد یاریان ،1نازنینفاطمه عامری

2

 - 1کارشناسارشد روانشناسی بالینی ،دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) ،دانشگاه علوم پژشکی ایران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
ایمیلsajjadyarian@gmail.com :
 -2کارشناسارشد روانسنجی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت				1398/11/14 :

تاریخ پذیرش1398/12/21 :

چکیده
مقدمــه :خودکشــی یکــی از اصلیتریــن چالشهــای دوره ســالمندی اســت کــه نیازمنــد شــناخت عوامــل مرتبــط بــا آن ،جهــت ارائــه
راهکارهــای پیشــگیرانه و درمانــی میباشــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبینــی افــکار خودکشــی بــر اســاس راهبردهــای مقابلـهای و
معنــاداری زندگــی در ســالمندان شــهر تهــران انجــام گردیــد.
روش کار :روش پژوهــش توصیفی-تحلیلــی بــوده اســت .جامعــه آمــاری شــامل کلیــه ســالمندان مــرد و زن  60ســال و باالتــر شــهر
تهــران بودنــد کــه  207نفــر از آنهــا بــه شــیوه نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند .ابــزار جمـعآوری اطالعــات نیــز پرسشــنامههای
افــکار خودکشــی ،راهبردهــای مقابلـهای و معنــاداری زندگــی بودنــد و دادههــای تحقیــق در نرمافــزار  SPSSنســخه  24و بــا اســتفاده از
ضریــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون تجزیــه و تحلیــل گردیدنــد.
یافتههــا :بیــن راهبردهــای مســألهمدا ر و هیجانمــدا ر بــا افــکار خودکشــی بــه ترتیــب رابطــه منفــی معنــادار و مثبــت معنــادار
( )P>0/05مشــاهده شــد و بیــن معنــاداری زندگــی و دو خــرد ه مقیــاس آن (چارچــوب و رضایــت) بــا افــکار خودکشــی رابطــه منفــی
معنــادار ( )P>0/01وجــود داشــت .همچنیــن دو خــرد ه مقیــاس معنــاداری زندگــی شــامل رضایــت و چارچــوب بــه ترتیــب بــا ضرایــب
ن مــدار ،بــا قــدرت بیشــتری تــوان پیشبینــی افــکار خودکشــی را
بتــای  -0/76و  -0/32نســبت بــه راهبردهــای مســأل ه مــدا ر و هیجــا 
در ســالمندان داشــتند.
نتیجهگیــری :راهبردهــای مقابلــه مســألهمدا ر و هیجانمــدا ر و معنــاداری زندگــی بــا خودکشــی ارتبــاط داشــته و میتواننــد گرایــش
بــه خودکشــی را در ســالمندان تبییــن کننــد .بنابرایــن آمــوزش ســالمندان جهــت توانمندســازی آنهــا در ایــن زمینههــا پیشــنهاد میشــود.
کلیدواژهها :خودکشی ،افکار خودکشی ،راهبردهای مقابله ،معناداری زندگی ،سالمند.
مقدمه
دوره ســالمندی بــه دلیــل ویژگیهــای آن ،از مهمتریــن و
پرمخاطرهتریــن دورههــای زندگــی انســان و مشــکالت آن نیــز
از اساسـیترین مشــکالت جهــان امــروز اســت ( .)1ایــن دوره بــه
طــور طبیعــی مشــکالت جســمانی و روانشــناختی بــه همــراه دارد
()2؛ بــهطوریکــه بــا افزایــش عمــر بهویــژه پــس از  60ســالگی،
اغلــب کارکردهــای فیزیولوژیکــی و مکانیکــی بــدن کاهــش
یافتــه و درصــد ابتــا بــه بیماریهــای مزمــن جســمی و روانــی
ناتوانکننــده افزایــش مییابــد ( )4 ،3تغییــرات دوره ســالمندی
تأثیــر عمیــق بــر زندگــی و بهداشــت روانــی ســالمندان دارد و
ایــن دوره بیانگــر فرآینــدی اســت کــه طــی آن بیشــتر ســاختارها
و عملکردهــای فیزیولوژیکــی بــدن نظیــر دســتگاههای عصبــی

مرکــزی و محیطــی دچــار زوال و تغییــر فرسایشــی میشــوند
( .)5در ایــن میــان ،رخدادهایــی ماننــد مشــاهده مــرگ همســر،
دوســتان یــا همســاالن ،تــرک خانــواده توســط فرزنــدان ،نزدیکــی
بــه زمــان مــرگ ،از دس ـتدادن تواناییهــای جســمی و موقعیــت
اجتماعــی و  ...باعــث میگردنــد افــکار مرتبــط بــا خودکشــی و
گرایــش بــه آن در ایــن دوره ســنی افزایــش یابنــد (.)8 ،7 ،6
هــر چنــد خودکشــی در همــه کشــورهای جهــان و همــه گروههای
ســنی اتفــاق میافتــد ،لیکــن ایــن احتمــال در افــراد میانســال و
ســالمند در مقایســه بــا ســایر گروههــای ســنی بیشــتر اســت ()9
و از مهمتریــن عوامــل ابتــا بــه خودکشــی در ایــن ســنین وجــود
افســردگی و افــکار خودکشــی میباشــد ( .)7 ،3افــکار خودکشــی
عبارتــی اســت کــه بــر وقــوع هرگونــه اندیشــه خودتخریبــی داللت

سجاد یاریان و نازنینفاطمه عامری

گرایــش یــا عــدم گرایــش بــه آن در ســالمندان مرتبــط میباشــد
احســاس ارزشــمندبودن و معنــاداری زندگــی اســت .معنــی در
زندگــی بــه احساســی از یکپارچگــی وجــودی اشــاره میکنــد کــه
بــه دنبــال پاس ـخدادن بــه فلســفه زندگــی ،پیبــردن بــه هــدف
زندگــی و دســتیافتن بــه اهــداف ارزنــده و در نتیجــه ،رســیدن
بــه حــس کاملبــودن و مفیدبــودن اســت ( .)21معنــی زندگــی
در احســاس ســازندهبودن انســان مؤثــر بــوده و ماهیــت انســان و
وجــود او منــوط بــه داشــتن چنیــن مفهومــی اســت .احســاس معنــا
نســبت بــه آینــده بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی شــخص ثبــات
و یکپارچگــی میدهــد ( .)23 ،22بنابرايــن ،ایــن مفهــوم ،مهــارت
مقابلــهاي مفيــدي اســت کــه باعــث میشــود انســان از اوقــات
خــوب خــود لــذت بــرده و شــرايط بــد را تحمــل نمایــد (.)24
مطالعــات متعــدد نشــان دادهانــد افــرادي كــه زندگــي آنهــا معنــاي
بيشــتري دارد ،بهتــر میتواننــد بــا اضطــراب و چالشهــا و
مشــکالت زندگــي مقابلــه كننــد ،پــردازش اطالعــات جديــد
بــراي آنهــا راحتتــر بــوده ،چشــمانداز وســيعتر و مثبتتــري
بــراي زندگــي آينــده خــود دارنــد و یــأس ،ناامیــدی و گرایــش بــه
خودکشــی در آنهــا کمتــر اســت ( .)26 ،25 ،24 ،23داشــتن معنــا
ت از
ن و رضـــاي 
در زندگــي ،يکــي ا ز پيشبينهــاي رفــاه انســا 
زندگــي اســت ( )27 ،21و ســطوح پاييــن آن ،بــا عوامــل فشــارزاي
ي نظيـ ر افســردگي و خطــر خودکشــی بهویــژه در میانســاالن
روانـ 
و ســالمندان ( )32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،9رابطــه مســتقي م دارد .در
ح عواطــف
واقــع ،معناداربــودن زندگــي ســبب پايينآمــدن ســط 
ي و در نهايــت
ي مانن ـ د اضطــراب ،تنــش عصبــی و افســردگ 
منف ـ 
کاهــش خطــر ابتــا بــه بيماريهــاي روانــي دیگــر و خودکشــی
میگــردد (.)33
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه بــا نزدیکشــدن بــه دوره ســالمندی،
تغییراتــی از قبیــل مــرگ عزیــزان و همســاالن ،از دســتدادن
قــدرت و موقعیــت اجتماعــی ،ناکامــی دردســتیابی بــه اهــداف
پیشبینیشــده زندگــی و کاهــش مهارتهــای جســمانی (،7 ،6
 )8بــهوقــوع میپیونــدد کــه ممکــن اســت بــا افزایــش افــکار
خودکشــی و اقــدام بــه آن همــراه باشــد ( )9انجــام پژوهشهایــی
جهــت شــناخت عوامــل مرتبــط بــا ایــن مســأله در ســالمندان الزم
و ضــروری اســت و پژوهــش حاضــر نیــز بــا هــدف پیشبینــی
افــکار خودکشــی بــر اســاس راهبردهــای مقابل ـهای و معنــاداری
زندگــی در ســالمندان انجــام گردیــد کــه میتوانــد در زمینــه
کمــک بــه درمــان خودکشــی ســالمندان راهگشــا باشــد.

دارد .ایــن افــکار ،طیفــی از اندیش ـههای مبهــم در مــورد خاتمــه
زندگــی تــا خودکشــی را در بــر میگیــرد .افــکار خودکشــي افــکار
ي بــراي زمــان و مــکان و
مربــوط بــه آرزوي مــردن ،برنامهريــز 
نحــوه خودکشــي و اثــر آن بــر ديگــران اســت ( .)10تخمیــن زده
شــده اســت کــه  24درصــد از افــرادي کــه فکــر خودکشــی را
گــزارش میکننــد ،در نهایــت دســت بــه اقــدام میزننــد (.)11
بــه عبــارت دیگــر ،افــکار خودکشــی خــود یــک عامــل خطــر مهم
بــراي خودکشــی محســوب میشــود ( )12و بخشــی از افــکار
مرتبــط بــا خودکشــی در ســالمندانی دیــده میشــود کــه توانایــی
جســمانی و روانــی الزم جهــت مقابلــه بــا فشــارهای روانــی و
موقعیتــی ایــن دوره را ندارنــد (.)7 ،1
مهارتهــای مقابلـهای روشهــای خاصــی هســتند کــه افــراد بــه
شــرایط اســترسزا پاســخ میدهنــد ( )13و بــه عنــوان تالشهــای
رفتــاري و شــناختی افــراد بــه منظــور فایقآمــدن بــر یــک عامــل
اســترسزاي درونــی یــا بیرونــی (متمرکــز بــر مســأله) یــا ایجــاد
تســکین هیجانــی و عاطفــی (متمرکــز بــر هیجــان) تعریــف
میشــوند ( .)14آنهــا مقابلــه را فرآینــدی پیچیــده میداننــد
کــه بــا توجــه بــه ارزیابیهایــی کــه فــرد از موقعیــت اســترسزا
و فشــارهای آن موقعیــت دارد ،تغییــر میکنــد و تالشهــای
رفتاری-شــناختی فعــال فــرد را در بــر میگیــرد ( .)9همچنیــن
بیلینگــز و مــوس ( )15پنــج نــوع مقابلــه اصلــی را مــورد توجــه
قــرار دادنــد کــه شــامل دو مقابلــ ه متمرکــز بــر حــل مســأله و
ارزیابــی شــناختی بــه عنــوان راهبردهــای مســألهمدار و ســه
مقابلــه متمرکــز بــر جلــب حمایــت اجتماعــی از دوســتان ،خانــواده
و افــراد غیرمتخصــص ،مهــار جســمانی و مهــار هیجانــی کــه
راهبردهــای هیجانمــدار محســوب میگردنــد.
تحقیقــات مختلــف ( )17 ،16 ،9بــر نقــش راهبردهــای مقابل ـهای
در افزایــش افــکار خودکشــی و ایدهپــردازی مرتبــط بــا آن تأکیــد
نمــود ه و نشــان دادهانــد افــرادی کــه در فکــر خودکشــی بــوده یــا
بــه آن تمایــل دارنــد معمــوال در برخــورد بــا مســائل و مشــکالت
روزمــره خویــش از راهبردهــای مبتنــی بــر هیجــان و مخــرب
اســتفاده میکننــد و ایــن راهکارهــای منفــی و مشکلســاز
تــا حــد زیــادی باعــث اقــدام عملــی خودکشــی در ایــن افــراد
میگــردد .افــراد خودکشــیگرا زمانــی کــه بــا مشــکل خاصــی
کــه نیــاز بــه راهحــل منطقــی و معقوالنــه دارد مواجــه میشــوند
در ارزیابــی شــناختی ناتــوان بــوده و قــادر بــه دســتیابی بــه راهــکار
صحیــح و مناســب آن موقعیــت نیســتند (.)20 ،19 ،18 ،11
همچنیــن یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــا افــکار خودکشــی و
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صفــر تــا  3بیانگــر فاقــد افــکار خودکشــی 4 ،تــا  :11دارای افــکار
خودکشــی کمخطــر و  12تــا  :38دارای افــکار خودکشــی پرخطــر
خواهنــد بــود (.)37
اعتبــار ایــن مقیــاس بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ 0/87
تــا  0/97و روش آزمــون– بازآزمــون  0/54بــه دســت آمــده اســت
(بــک و اســتیر .)1991 ،همچنیــن مطالعــه دیگــری نشــان داده
اســت ایــن پرسشــنامه بــا آزمونهــای استانداردشــده افســردگی
و گرایــش بــه خودکشــی همبســتگی باالیــی دارد و ضرایــب
همبســتگی ایــن پرسشــنامه از  0/90بــرای بیمــاران بســتری تــا
 0/94بــرای بیمــاران درمانگاهــی بــوده اســت .همبســتگی ایــن
مقیــاس نیــز بــا ســؤال خودکشــی پرسشــنامه افســردگی بــک از
 0/58تــا  0/69بــود ( .)38در یــک مطالعــه ( )36ضریــب پایایــی
ایــن پرسشــنامه بــا محاســبه روش آلفــای کرونبــاخ 0/87 ،و بــا
روش آزمــون– بازآزمــون 0/83 ،و در مطالعــه دیگــر (0/81 )37
گــزارش گردیــده اســت.
پرسشــنامه راهبردهــای مقابلـهای :مفهــوم مقابلــه در ســال ۱۹۶۶
توســط الزراوس معرفــی و از آنپــس شــیوه مقابلــه افــراد بــا
مشکالتشــان مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه همیــن منظــور
نیــز بیلینگــز و مــوس ( )15پرسشــنامه راهبردهــای مقابل ـهای 32
ســؤالی خــود را ســاختند .آنهــا پنــج نــوع مقابلــه اصلــی شــامل
مقابلههــای متمرکــز بــر حــل مســئله ،ارزیابــی شــناختی ،جلــب
ی و مهــار هیجانــی را مطــرح
حمایــت اجتماعــی ،مهــار جســمان 
نمودنــد .حــل مســئله (ســؤاالت  )32 ،7 ،1و ارزیابــی شــناختی
(ســؤاالت  )29 ،8 ،6 ،5 ،3در حیطــه راهبردهــای مســألهمدار و
جلــب حمایــت اجتماعــی از افــراد غیــر متخصــص (ســؤاالت ،4 ،2
ی (ســؤاالت ،25 ،24 ،23 ،22 ،15
 ،)20 ،16 ،11 ،9مهــار جســمان 
 )31 ،27 ،26و مهــار هیجانــی (ســؤاالت ،18 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10
 )30 ،28 ،21 ،19از نــوع راهبردهــای هیجانمــدار هســتند (.)9
ضمنــا ایــن پرسشــنامه دارای نمرهگــذاری  4درجــهای (هرگــز=
صفــر ،گاهیاوقــات=  ،1اغلــب=  2و همیشــه=  )3میباشــد (.)16
در یــک مطالعــه ( )19ضرایــب پایایــی پرسشــنامه راهبردهــای
مقابل ـهای بــا محاســبه روش آلفــای کرونبــاخ بــرای حــل مســئله
 ،0/90ارزیابــی شــناختی  ،0/68جلــب حمایــت اجتماعــی ،0/90
مهــار جســمانی  0/90و مهــار هیجانــی  0/79بــه دســت آمــد.
در مطالعــه دیگــر ( )9نیــز ضریــب پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا
محاســبه روش آلفــای کرونبــاخ بــر  100نفــر از زنــان مطلقــه
شــهر کــرج  0/77گــزارش گردیــد.
پرسشــنامه معنــاداری زندگــی :شــاخص ارزشــمندی زندگی توســط
باتیســتا و آلمونــد ( )39بــه منظــور ســنجش ارزش و معنــاداری
زندگــی تهیــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بعــدا توســط دباتــس
( )40مــورد تجدیدنظــر قــرار گرفــت .ایــن مقیــاس شــامل 28

روش کار
ایــن مطالعــه یــک تحقیــق توصیفی-تحلیلــی بــوده اســت و
جامعــه آمــاری شــامل کلیــه ســالمندان  60ســال و باالتــر شــهر
تهــران بودنــد کــه در پارکهــای مناطــق  15 ،2و  22ایــن شــهر
تــردد داشــتند .بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر قســمت
فرعــی مطالعــه دیگــری بــوده اســت کــه در آن مطالعــه 5 ،متغیــر
پیشبیــن مــورد بررســی قــرار گرفــت و در تحقیقــات همبســتگی
نیــز حجــم نمونــه بــه ازای هــر متغیــر پیشبیــن بیــن  5تــا 40
نفــر پیشــنهاد شــده اســت ( ،)34لــذا بــا در نظــر گرفتــن افزایــش
اعتبــار بیرونــی و احتمــال نقــص در تکمیــل پرسشــنامهها،
 220نفــر از ســالمندان شــهر تهــران بــه شــیوه نمونهگیــری در
دســترس انتخــاب و بــه پرسشــنامههای مربوطــه پاســخ دادنــد
کــه بــا توجــه بــه مخدوشبــودن  13مــورد از آنهــا ،در تحلیــل
نهایــی دادههــای مربــوط بــه  207نفــر ســالمند ( 115مــرد و 92
زن) تجزیــه و تحلیــل گردیدنــد.
همچنیــن مالکهــای ورود آزمودنیهــا بــه ایــن مطالعــه شــامل:
 )1داشــتن ســن  60ســال و باالتــر )2 ،توانایــی جســمانی و روانــی
جهــت تکمیــل پرسشــنامهها )3 ،داشــتن حداقــل ســواد در ســطح
خوانــدن و نوشــتن )4 ،رضایــت بــرای شــرکت در پژوهــش و
ک خــروج نیــز عــدم تمایــل بــه شــرکت در پژوهــش بــود.
مــا 
ضمنــا قبــل از اجــرای پرسشــنامههای پژوهــش ،توضیحــات الزم
بــه شــرکتکنندگان دربــاره حفــظ حریــم خصوصــی و محفــوظ
مانــدن اطالعــات شــخصی آنهــا داده شــد و رضایــت شــفاهی
آنهــا جهــت مشــارکت در پژوهــش نیــز دریافــت گردیــد .ابزارهــای
مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه نیــز شــامل مــوارد زیــر بودنــد:
پرسشــنامه افــکار خودکشــی :پرسشــنامه افــکار خودکشــی یــک
ابــزار خودســنجی  19ســؤالی اســت کــه توســط بــک و اســتیر
( )35و بــه منظــور آشکارســازی و اندازهگیــری شــدت نگرشهــا و
طرحریــزی بــرای اقــدام بــه خودکشــی تهیــه شــده اســت .در ایــن
پرسشــنامه پنــج ســؤال ابتدایــی بــه عنــوان ســؤاالت غربالگــری
محســوب میگردنــد .اگــر پاســخهای فــرد نشــاندهنده تمایــل
بــه خودکشــی فعــال یــا نافعــال باشــد ،ســپس بایــد  ۱۴ســؤال
بعــدی را نیــز ادامــه دهــد ( .)36همچنیــن پرسشــنامه افــکار
خودکشــی ترکیبــی از ســه عامــل میباشــد :تمایــل بــه مــرگ
(ســؤاالت  ،)1-5آمادگــی بــرای خودکشــی (ســؤاالت )6-12
و تمایــل بــه خودکشــی واقعــی (ســؤاالت  3 .)13-16ســؤال
پایانــی نیــز بــه بازدارندههایــی بــرای خودکشــی یــا کتمــان
چ یــک از ســه عامــل فــوق
آن مربــوط میشــوند کــه در هیــ 
لحــاظ نمیگردنــد .نمرهگــذاری ایــن پرسشــنامه بــه صــورت
ســه درج ـهای از صفــر تــا  2میباشــد .بــر ایــن اســاس ،نمــرات
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گویــه و دو خــرده مقیــاس  )1چارچــوب :ادراک فــرد از ســاختار
وظیفــة زندگــی و هــم چنیــن رویکــرد او بــرای اســتنباط معنــا
در زندگــی خــود و  )2رضایــت :ادراک فــرد از زندگیکــردن بــر
اســاس چارچــوب انتخابــی اش اســت .هــر کــدام از ایــن دو خــرده
مقیــاس  14گویــه دارنــد کــه بــر مبنــای یــک طیــف  3گزینــه ای
بــه صــورت ( =2موافقــم =1 ،نظــری نــدارم و صفــر= مخالفــم)
نمــره گــذاری مــی شــوند (.)9
فلدمــن و اســنايدر ( )33پايايــي ايــن آزمــون را بــا محاســبه روش
آلفــاي كرونبــاخ  0/81گــزارش نمودهانــد کــه بیانگــر پايايــي
بــاالي ایــن آزمــون میباشــد .نصيــري و جــوکار ( )41در پژوهــش
خــود بــا هــدف بررســي روايــي ايــن پرسشــنامه ،از تحليــل عوامــل
بــه روش مؤلفههــاي اصلــي بــا چرخــش واريماكــس اســتفاده
کردنــد كــه از ســاختار دو عاملــي ايــن مقيــاس حمايــت نمودنــد
امــا ارزیابــی بــار عاملــی ســؤاالت پرسشــنامه منجــر بــه حــذف
گویههــای  24 ،7 ،2 ،1و  25و ارائــه ســازگاری فــرم  23ســؤالی
بــرای جامعــه ایرانــی گردیــد .بدیــن ترتیــب ســؤاالت ا،5 ،4 ،2 ،
 19 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6و  21خــرده مقیــاس "چارچــوب" و
ســؤاالت  22 ،20 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،9 ،3و  23خــرده
مقیــاس "رضایــت" را ارزیابــی مــی کننــد .ضمنــا در ایــن مطالعــه
( )41میــزان پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا محاســبه ضریــب آلفــای
کرونبــاخ بــرای نمــره کل ارزشــمندی زندگــی و ابعــاد آن شــامل
چارچــوب و رضایــت بــه ترتیــب  0/77 ،0/85و  0/73بــه دســت

متغیر

حل مسأله
ارزیابی شناختی
راهبردهای هیجانمدار
حمایت اجتماعی

ابعاد

16/24 ± 4/49
6/18 ± 1/88

10/05 ± 3/05

36/58 ± 6/67
9/57 ± 2/01

مهار جسمانی

چارچوب

14/10 ± 2/81

تمایل به مرگ

4/38 ± 1/55

مهار هیجانی

12/28 ± 2/73

رضایت

15/54 ± 3/46

افکار خودکشی

ابعاد

انحراف معیار  ±میانگین

14/73 ± 3/01

معناداری زندگی
ابعاد


یافتهها
نمونــه آمــاری مــورد بررســی شــامل  207نفــر ســالمند بــا میانگین
ســن  67/26 ± 4/31ســال بــود کــه در دامنــه ســنی  60تــا 75
ســال قــرار داشــتند 115 .نفــر ( 55/6درصــد) مــرد و  92نفــر (44/4
درصــد) زن بودنــد 24 .نفــر ( 11/5درصــد) ســواد در حــد ابتدائــی،
 104نفــر ( 50/3درصــد) دیپلــم و  79نفــر ( 38/2درصــد) نیــز
تحصیــات دانشــگاهی داشــتند.
مقــدار چولگــی مشــاهدهشــده بــرای متغیرهــای در دامنــه (،2
 )-2قــرار داشــت؛ یعنــی از لحــاظ کجــی ،متغیرهــا نرمــال بــوده
و توزیــع آنهــا متقــارن بــوده اســت .همچنیــن مقــدار کشــیدگی
بــرای متغیرهــا در بــازه ( )-2 ،2قــرار داشــت کــه نشــان میدهــد
توزیــع متغیرهــا از کشــیدگی نرمــال برخــوردار بــوده اســت( .جدول
 )1میانگیــن ،انحــراف معیــار ،کشــیدگی و چولگــی متغیرهــای
پژوهــش را نشــان میدهــد.

جدول  :1میانگین و انحراف معیار راهبردهای مقابلهای ،معناداری زندگی ،افکار خودکشی و ابعاد آنها

راهبردهای مسأله مدار
ابعاد

آمــد.
در پژوهــش حاضــر بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از
نرمافــزار آمــاری  24 SPSSاســتفاده گردیــد .بدیــن منظــور در
ســطح آمــار توصیفــی و اســتنباطی بــه بررســی میانگیــن ،انحــراف
اســتاندارد ،درصــد و فراوانــی و روشهــای ضریــب همبســتگی
پیرســون (ماتریس همبســتگی) و رگرســیون همزمــان ( )Enterو
گامبــهگام ( )Stepwiseاســتفاده گردیــد.

آمادگی برای خودکشی
تمایل به خودکشی واقعی

29/64 ± 5/41

12/04 ± 4/83
4/54 ± 2/66
3/12 ± 2/21

5

چولگی

کشیدگی

کمتریننمره

بیشتریننمره

0/51

-0/65

6

24

-0/23

-0/38

2

9

-0/16

-0/44

3

15

-0/07

0/02

20

49

0/14

-1/03

6

13

-0/36

-0/84

7

21

0/10

0/05

6

16

0/45

0/08

20

43

0/43

-0/42

9

21

0/47

-0/33

8

22

0/68

0/07

1

33

0/57

0/76

1

9

0/36

1/15

0

14

0/55

0/06

0

10
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جدول  :2نتایج آزمونهای تحمل واریانس ( )VIFو دوربین-واتسون
ضرایب غیراستاندارد

مدل

ضرایب استاندارد

β

خطای استاندارد

β

تحمل

VIF

راهبردهای مسأله مدار

-0/19

0/07

-0/17

1

1

1/98

راهبردهای هیجانمدار

0/11

0/05

0/15

1

1

2/13

معناداری زندگی

-0/57

0/04

-0/64

1

1

2/03

ض همخطــی بیــن متغیرهــا در تحلیــل رگرســیون
پیشفــر 
کــه از طریــق آزمــون تحمــل یــا تــورم واریانــس ( )VIFارزیابــی
میگــردد زمانــی اتفــاق میافتــد کــه بیــن متغیرهــا همبســتگی
بــاال و نزدیــک بــه  1وجــود داشــته باشــد و مقــدار آن همــواره
 1یــا بیشــتر از  1اســت کــه پیشبینــی دقیــق آمــاری را ممکــن
میســازد .بنابرایــن فــرض همخطــی بیــن هــر ســه متغیــر
رعایــت شــده اســت (جــدول.)2
همچنیــن بــر اســاس اصــول آمــاری ،آمــاره دوربین-واتســون بیــن

 ۰تــا  ۴میباشــد .اگــر بیــن باقیماندههــا همبســتگی متوالــی
وجــود نداشــته باشــد ،مقــدار ایــن آمــاره بایــد بــه  ۲نزدیــک باشــد
و اگــر بــه صفــر نزدیــک باشــد نشــانگر همبســتگی مثبــت و اگــر
بــه  ۴نزدیــک باشــد نشــانگر همبســتگی منفــی میباشــد .در
مجمــوع اگــر ایــن آمــاره بیــن  5/1تــا  5/2باشــد جــای نگرانــی
نیســت؛ بنابرایــن فــرض اســتقالل خطاهــا نیــز بــرای هــر ســه
متغیــر رعایــت گردیــده اســت (جــدول.)2

جدول  :3ضرایب ماتریس همبستگی راهبردهای مقابلهای ،معناداری زندگی و ابعاد آنها با افکار خودکشی

متغیر

()1

( )1راهبردهای مسألهمدار

1

()2

( )2راهبردهای هیجانمدار

**0/41

( )3معناداری زندگی

0/23

-0/27

( )4چارچوب

**

0/20

-0/22

()4

()3

()6

()5

**

()7

1

**

0/83

( )5رضایت

**0/19

**-0/24

**0/89

**0/48

( )6افکار خودکشی

**

**

**

1

-0/18

0/15

-0/64

-0/45

-0/63

1

( )7تمایل به مرگ

*-0/16

0/05

**-0/41

**-0/33

**-0/37

**0/49

( )8آمادگی برای خودکشی

-0/15

0/21

-0/56

-0/37

-0/57

0/88

0/26

( )9تمایل به خودکشی واقعی

-0/9

0/05

-0/44

-0/30

-0/44

0/77

0/05

*

*

()8

()9

1
1

ابعاد

ابعاد

آماره

دوربین-واتسون

*

**

**
**

**

**

**

**

**

**

**
**

1
1

**

0/54

**

1

*P<0/05, ** P<0/01

دادههــای حاصــل از محاســبه ضریــب همبســتگی پیرســون
بیانگــر ایــن بــود بیــن راهبردهــای مســألهمدا ر و هیجانمــدار
بــا افــکار خودکشــی بــه ترتیــب رابطــه منفــی و مثبــت معنــادار
متغیر

( )P>0/05وجــود دارد .همچنیــن بــر اســاس نتایــج بــهدســت
آمــده بیــن معنــاداری زندگــی و دو خردهمقیــاس آن (چارچــوب و
رضایــت) رابطــه منفــی معنــادار ( )P>0/01وجــود دارد (جــدول .)3

جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون همزمان جهت پیشبینی افکار خودکشی بر اساس راهبردهای مقابلهای و معناداری زندگی

راهبردهای مسأله مدار

راهبردهای هیجان مدار

معناداری زندگی

منبع تغییرات

SS

df

MS

رگرسیون

153/70

1

153/70

باقیمانده

4671/82

205

22/79

جمع کل

4825/52

206

رگرسیون

452/97

2

226/48

باقیمانده

4372/55

204

21/43

جمع کل

4825/52

206

رگرسیون

1987/87

3

662/62

باقیمانده

2837/65

203

13/98

جمع کل

4825/52

206

6

F
6/74

10/57

47/40

R
0/18

0/31

0/64

R2
0/03

0/09

0/41

Sig
0/010

0/001

0/001

سجاد یاریان و نازنینفاطمه عامری

شــده نیــز بــرای هــر ســه متغیــر در ســطح  0/01معنــادار بودهانــد
(جــدول  .)4در ادامــه نیــز جهــت تعییــن ســهم هــر یــک از متغیرها
در پیشبینــی میــزان امنیــت روانــی کارکنــان از روش تحلیــل
رگرســیون گامبــهگام ( )Stepwiseاســتفاده گردیــد (جــدول .)5

نتایــج تحلیــل رگرســیون بــه روش همزمــان ( )Enterنیز نشــان
داد  0/09 ،0/03و  0/41درصــد از واریانــس افــکار خودکشــی بــه
ترتیــب بــا اســتفاده از راهبردهــای مســأل ه مــدار ،هیجانمــدا ر و
معنــاداری زندگــی قابــلپیشبینــی میباشــد و آمــاره  Fمحاســبه

جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام جهت پیشبینی افکار خودکشی بر اساس ابعاد معناداری زندگی
مدل
گام اول

گام دوم

متغیرهای پیشبین

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استاندارد

β

خطای استاندارد

مقدار ثابت

25/83

1/19

رضایت

-0/88

0/07

مقدار ثابت

28/44

1/44

رضایت

-0/76

0/08

0/54

چارچوب

-0/32

0/11

0/19

بــر اســاس نتایــج دادههــای پژوهــش ،دو خردهمقیــاس متغیــر
معنــاداری زندگــی شــامل رضایــت و چارچــوب بــه ترتیــب بــا
ضرایــب بتــای  -0/76و  -0/32بــا قــدرت بیشــتری نســبت بــه
راهبردهــای مســألهمدا ر و هیجانمــدا ر تــوان پیشبینــی افــکار
خودکشــی را در ســالمندان داشــتند و ایــن ضرایــب در ســطح 0/01
معنــادار بودنــد (جــدول .)5

β
-0/63

t

Sig

21/54

0/001

-11/77

0/001

19/74

0/001

-9/02

0/001

-3/13

0/002

وی محســوب میگــردد .چنانچــه اشــنایدمن ( )42نیــز خودکشــی
را کوششــی آگاهانــه بــرای جســتجوی یــک راهحــل (فقــط یــک
راهحــل) بــرای مشــکالتی میدانــد کــه موجــب رنــج شــدید در
فــرد گردیدهانــد و اریابــی شــناختی و منطقــی را در وی مختــل
مینماینــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه اغلــب خودکشــیها را
حالتــی دوســوگرایانه دانســتهاند کــه در آن ،فــرد از لحــاظ شــناختی
بــا دامنــه باریکــی از انتخابهــای ادراکــی مواجــه اســت و بــه
قــدری آشــفته اســت کــه نمیتوانــد راهحلهــای دیگــری را
بــرای مواجهــه بــا مشــکالت روزمــره جســتجو نمایــد (.)43
همچنیــن بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،بیــن راهبردهــای
هیجانمــدار (جلــب حمایــت اجتماعــی از افــراد غیــر متخصــص
و مهــار هیجانــی) بــا افــکار خودکشــی رابطــه مثبــت معنــادار
مشــاهده گردیــد؛ البتــه ایــن رابطــه در خــردهمقیــاس مهــار
جســمانی معنــادار نبــود .هماهنــگ بــا پژوهشهــای دیگــر (،9
 )20 ،17 ،16 ،11ســالمندان زمانــی کــه تمایــل بــه خودکشــی
داشــته یــا در فکــر انجــام آن میباشــند از حمایــت خانوادگــی و
اجتماعــی محــدودی برخــوردار بــوده و امکانــات فیزیکــی یــا روانی
الزم بــرای ارتبــاط بــا محیــط اطــراف خویــش را ندارنــد .آنهــا
اگــر بــا مشــکلی مواجــه شــوند جهــت حــل آن بــا افــراد غیــر
متخصــص مشــورت مینماینــد ( .)18،19ایــن افــراد معمــوال دور
از محیــط حمایتــی شــامل فرزنــدان ،نوههــا ،همســر و دیگــر اقــوام
بــوده ،نمیتواننــد هیجانــات مثبــت و ســالم خویــش را بــروز داده
و معمــوال از دس ـتدادن دوســتان نزدیــک نیــز ایــن مشــکالت را
دو چنــدان مینمایــد ( .)13البتــه آنچــه بایــد گفــت ایــن اســت
کــه عــدم رابطــه معنــادار مهــار جســمانی بــا افــکار خودکشــی
میتوانــد بیانگــر ایــن مســأله باشــد کــه ضعــف و ناتوانــی

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف پیشبینــی افــکار خودکشــی بــر
اســاس راهبردهــای مقابل ـهای و معنــاداری زندگــی در ســالمندان
انجــام گردیــد .بــر ایــن اســاس ،نتایــج نشــان داد بیــن راهبردهــای
مســألهمدا ر و هیجــانمــدا ر بــا افــکار خودکشــی بــه ترتیــب رابطــه
منفــی و مثبــت معنــادار وجــود دارد و بیــن معنــاداری زندگــی و دو
خردهمقیــاس آن (چارچــوب و رضایــت) بــا افــکار خودکشــی نیــز
رابطــه منفــی معنــادار مشــاهده شــد .همچنیــن دو خردهمقیــاس
معنــاداری زندگــی شــامل رضایــت و چارچــوب بــا قــدرت بیشــتری
نســبت بــه راهبردهــای مســألهمــدا ر و هیجانمــدار ،تــوان
پیشبینــی افــکار خودکشــی را در ســالمندان داشــتند.
بنابرایــن در ابتــدا بایــد گفــت نتایــج ضریــب همبســتگی پیرســون
نشــان داد بیــن راهبردهــای مســأل ه مــدار (مقابلههــای متمرکــز
بــر حــل مســأله و ارزیابــی شــناختی) بــا افــکار خودکشــی رابطــه
منفــی معنــادار وجــود دارد .در تبییــن ایــن یافتــه و هماهنــگ
بــا پژوهشهــای دیگــر ( )16 ،14 ،11 ،9بایــد گفــت یکــی از
علــل گرایــش بــه خودکشــی ایــن اســت کــه افــراد نمیتواننــد
راهحــل مناســب و منطقــی بــرای مشــکالت خــود داشــته باشــند
و معمــوال پایــاندادن بــه زندگــی خــود توســط فــرد ،تنهــا چــاره
7
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گــروه تعمیــم داد .همچنیــن روشنمونهگیــری غیرتصادفــی در
ـت دیگــر بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه
دســترس نیــز محدودیـ 
مشــکالت فــراوان مرتبــط بــا دسترســی بــه ایــن گــروه ســنی و
تکمیــل پرسشــنامه توســط آنهــا ،میتــوان ایــن محدودیــت را
طبیعــی دانســت .بــر ایــن اســاس ،پیشــنهاد میگــردد عوامــل
دیگــر پیشبینیکننــده و مرتبــط بــا خودکشــی ســالمندان بــه
تفکیــک جنســیت همــراه بــا در نظــر گرفتــن ســالمندان بیســواد
نیــز مــورد بررســی و نتایــج بــهدســتآمــده بــا هــم مقایســه
گردنــد.

جســمانی ســالمندان در ایــن دوره ســنی امــری طبیعــی اســت و
معمــوال در اکثــر آنهــا مشــاهده میگــردد ( ،)7 ،1بنابرایــن ارتبــاط
چندانــی بــا افزایــش افــکار خودکشــی در آنهــا نــدارد.
یافتــه دیگــری کــه در ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد رابطــه
منفــی و معنــادار بیــن معنــاداری زندگــی و دو خردهمقیــاس آن
(چارچــوب و رضایــت) بــا افــکار خودکشــی در ســالمندان بــوده
اســت .بــر اســاس دیــدگاه اشــنایدمن ( )44 ،42هیجــان مشــترک
اکثــر خودکشــیها ،احســاس ناامیــدی و درماندگــی اســت.
ناامیــدی و عدمانتظــار در مــورد اینکــه زندگــی در آینــده بهتــر
از ایــن خواهــد بــود باعــث میگــردد فــرد جهــت تغییــرات مثبــت
و مطلــوب در زندگــی خویــش هیچگونــه تالشــی از خــود نشــان
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بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه ،معنــاداری زندگــی و راهبردهــای
مقابلــه میتواننــد افــکار خودکشــی ســالمندان را تبییــن و
پیشبینــی نماینــد .بنابرایــن شــناخت عوامــل مرتبــط با خودکشــی
ســالمندان و تــاش جهت ارائــه راهکارهــای پیشــگیرانه و درمانی
مبتنــی بــر آمــوزش و خدمــات روانشــناختی ،میتوانــد بــه کاهــش
ایــن آســیب مهــم در آنهــا کمــک نمــوده و زمینــه بهرهگیــری
بیشــتر از توانمندیهــای ایــن افــراد را بــرای خانوادههــا و جامعــه
موجــب گــردد.

نــداده و هــدف یــا اهــداف خاصــی نیــز در زندگــی دنبــال ننمایــد
( .)26 ،25 ،24 ،23ایــن مســأله باعــث میگــردد شــرایط زندگــی
فــرد نیــز تغییــر چندانــی نکــرده و حتــی بدتــر شــود .همچنیــن بــا
توجــه بــه اینکــه ناامیــدی نســبت بــه آینــده یکــی از فاکتورهــای
اصلــی بــروز افســردگی و تــداوم آن اســت ،اگــر فــرد تالشــی
جهــت اعمــال تغییــرات مثبــت متناســب بــا شــرایط زندگــی
خویــش ننمایــد پیامــدی جــز خودکشــی نیــز در پــی نخواهــد
داشــت ( .)32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،9در تأییــد ایــن مطلــب همانطــور
کــه در پژوهــش حاضــر نیــز مشــخص گردیــد تحلیــل رگرســیون
بــه روش گامبـ ه گام نیــز نشــان داد دو خــردهمقیــاس معنــاداری
زندگــی (رضایــت و چارچــوب) نســبت بــه راهبردهــای مســأله
مــدار و هیجانمــدار بــا تــوان و قــدرت بیشــتری افــکار خودکشــی
را در ســالمندانپیشبینــی کردنــد.
در پایــان بایــد اشــاره نمــود یکــی از محدودیتهــای ایــن پژوهش،
عــدم در نظــر گرفتــن ســالمندان بیســواد و تکمیــلپرسشــنامه
توســط آنهــا بــود؛ بنابرایــن نبایــددادههــای پژوهــش را بــه ایــن

تشکر و قدردانی
نویســندگان ایــن مقالــه از کلیــه ســالمندان شــرکتکننده در
مطالعــه حاضــر تشــکر و قدردانــی بــه عمــل میآورنــد .ایــن مقالــه
از برگرفتــه از فعالیــت پژوهشــی اســت و هیچگونــه حمایــت مالــی
از ســوی ســازمان یــا نهــادی انجــام نگرفتــه اســت .تعــارض منافع
نیــز از ســوی نویســندگان گــزارش نشــده اســت.
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