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Aims Facing childhood trauma can have significant psychological and neurological effects on 
the individual and can lead to many psychological disorders. When people face with a problem 
that it is associated with their childhood memories choose ineffective coping strategies, such 
as suicide, which have many unfortunate consequences. Accordingly, the aim of this study was 
to investigate the suicidal thoughts and behaviors among women victims of domestic violence 
with an emphasis on the role of childhood trauma.
Materials & Methods In this descriptive-correlational study, 100 women victims of domestic 
violence referred to social emergency in Azarshahr in 2020 were selected by purposive 
sampling method. Childhood trauma questionnaires (CTQ), Suicidal Behaviors Questionnaire-
Revised (SBQ-R), Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI), and Depression Anxiety and Stress 
Scales (DASS-21) were used as research tools. The data were analyzed by SPSS 22 software 
using Pearson correlation test and multiple regression.
Findings There was a positive significant correlation between suicidal behaviors and 
components of childhood trauma including emotional, sexual, physical abuse and emotional 
neglect (p<0.01). Also emotional, sexual, physical abuse and emotional neglect explained 38% 
of variance of suicidal behaviors.
Conclusion Women who have experienced trauma in childhood are more likely to choose 
suicide behaviors when facing life problems, especially domestic violence, and are prone to 
depression, anxiety and stress.
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  چکيده
شناختی و تواند آثار روانمواجهه با ترومای دوران کودکی می اهداف:
توجهی بر فرد داشته باشد و زمینه بروز بسیاری از  شناختی قابلعصب
هنگام مواجهه با مشکلی با شناختی را فراهم سازد. افراد بههای رواناختالل

کشی دای ناموثری همچون خوتداعی خاطرات دوران کودکی، راهبردهای مقابله
  گذارد. بر همین ای ناگوار زیادی بر جای میکنند که پیامدهرا انتخاب می

اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی افکار و رفتارهای خودکشی در بین زنان 
  قربانی همسرآزاری با تاکید بر نقش مواجهه با ترومای دوران کودکی انجام 

  شد.
زن از بین  ۱۰۰ستگی، تعداد در این پژوهش توصیفی از نوع همبها: مواد و روش

در  ۱۳۹۸-۹۹کنندگان به اورژانس اجتماعی با مشکل همسرآزاری در سال مراجعه
های نامهگیری هدفمند انتخاب شدند. از پرسشصورت نمونهشهرستان آذرشهر به

 ،(SBQ-R)، مقیاس تجدیدنظرشده خودکشی (CTQ) ترومای دوران کودکی
 استرس و اضطراب افسردگی، و مقیاس (BSSI) بکگرایش به خودکشی 

(DASS-21) ها پس از استخراج توسط هش استفاده شد. دادهعنوان ابزار پژوبه
همبستگی پیرسون و رگرسیون  هایو با استفاده از آزمون SPSS 22 افزارنرم

  و تحلیل قرار گرفتند.چندگانه مورد تجزیه 
ترومای دوران کودکی شامل های بین رفتارهای خودکشی با مولفهها: یافته

سوءاستفاده هیجانی، جنسی، جسمی و غفلت هیجانی همبستگی مثبت و 
 ی،جسمان سوءاستفاده ). همچنین متغیرهای>۰۱/۰pداری وجود داشت (معنی

 جنسی سوءاستفاده و هیجانی گرفتننادیده یا غفلت هیجانی، سوءاستفاده
  کردند. تبیین را خودکشی متغیر رفتارهای واریانس ۳۸%
احتمال اند به زنانی که در دوران کودکی تروما را تجربه کردهگیری: نتیجه

هنگام مواجهه با مشکالت زندگی خصوصًا همسرآزاری رفتارهای بیشتری به
  ی، اضطراب و استرس هستند.کنند و مستعد افسردگخودکشی را انتخاب می

  ی، اورژانس اجتماعیآزار همسر خودکشی، ترومای دوران کودکی، زنان، کلیدواژها: 
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  مقدمه

های خانگی، شامل هر عنوان یکی از انواع خشونتبه همسرآزاری
صورت عملی، توسط همسر نسبت به زن گونه رفتاری است که به

 هایخشونت، دربرگیرنده بدرفتاریگیرد. این نوع صورت می
منظور اعمال سلطه، اقتدار جسمانی، عاطفی و جنسی است که به

و تحکیم قدرت خود، نسبت به زن و دیگر اعضای خانواده به کار 
، ۲۰۱۰سال  سازمان بهداشت جهانی در . براساس آمار]1[رودمی

 متغیر %۷۱تا  ۱۳چندین کشور، از  میزان شیوع خشونت خانگی در
. ]2[شودخشونت واقع می زن یک مورد، مورد ۳بوده است و از هر 

شده گزارش  %۸۵ تا ۳۵در ایران نیز نرخ بدرفتاری علیه زنان 
این اختالل پیامدهای سنگینی را نیز  . عالوه بر شیوع باال،]3[است

  کند.متوجه فرد، خانواده و جامعه می
اقدام به  ارزشی واختالالت اضطراب و افسردگی، احساس بی

عنوان پیامدهای شایع بدرفتاری نسبت به همسر خودکشی به
و در  نفس زنانموجب کاهش اعتمادبه و نیز ]4[اندشده مطرح

نفس پایین، اضطراب زیاد، فردی، عزت روابط بین نتیجه اختالل در
 اختالالت عملکرد و آسیب اختالل تغذیه، اختالل استرس پس از

ترین عمده بیان کردند که از ]6[و همکاران آلن .]5[شودمی جنسی
توان به های روانی وابسته به خشونت علیه زنان میآسیب

اضطراب اشاره کرد.  استرس، احساس درماندگی، تشویش و
نشان داد که خشونت  ]5[و همکاران شایان همچنین مطالعه

شناختی بیشتری برای قربانیان، از جمله خانوادگی، مشکالت روان
های دگی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی، نشانهافسر 

نوبه خود منجر به این اثرات، به جسمانی، استرس و غیره دارد که
گیری، پیروی از ترس، تحمیل شرایط، شدن قدرت تصمیممختل

 شود.یمای موارد خودکشی عدم توانایی حل مساله و در پاره
ترین راکز بهداشتی، شایعکننده به مدر بین زنان مراجعه ]7[گیلروی

دنبال خشونت خانگی را اضطراب و شده بهاختالل شناخته
  افسردگی گزارش کردند.

 تاثیر تحت را محیط و خشونت، فرد از ناشی افسردگی و اضطراب
 و شرم اضطراب، نظیر آوریزیان اثرات رفتار سوء زیرا دهد،می قرار
 از رفتار سوء با مرتبط زایهای استرسمحیط .]8[دارد دنبال به گناه
 خط به برگشتن و آرامش به نزدیک، رسیدن شخص یا همسر طرف
گیرتر وقت و ترمشکل برای زنان را شخصی هیجانی هایپایه
 نظیر مزمن منفی باالتر عواطف سطوح به منجر این و کندمی

 مشکالت این .شودمی غیره و شرم اضطراب، ترس، غمگینی،
 از حتی پس و یابد تعمیم رفتار سوء روابط ورای به است ممکن
که  زمانی عالوهکند. به پیدا دوام آزاردهنده، یک رابطه اتمام

مورد  زنان شود، احساس شرم یا غمگینی مانند مداومی هیجانات
تجربه  را زودرنجی و کرده جدا دیگران از را خود شدهواقع بدرفتاری

و  دهدمی کاهش اجتماعی حمایت برای را فرصت این که کنندمی
. ]9[کندمی تشدید را افسردگی و خشم اضطرابی، اختالالت ادامه در

شناختی همسرآزاری یکی ترین پیامد رواناصلی عنوانافسردگی به
 ترین مشکالت در ایجاد افکار خودکشیکنندهترین و ناتواناز شایع
میانگین آن در زنان قربانی  ]11[گولدینگکه به گزارش  ]10[است

دیده است. احتمال افسردگی در زنان خشونت %۴۷٫۶همسرآزاری، 
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 است آن از حاکی ها. نتایج پژوهش]12[برابر زنان غیرقربانی است۱۰
 در و دارند نقش روانی هایاختالل ها،خودکشی %۹۱ از بیش در که

 باالترین میزان عنوانبه افسردگی پزشکی،روان هایبین اختالل
 شده نظر گرفته در آن به اقدام و خودکشی برای افکار خطر
  .]13[است
 روانی بهداشت ملی انستیتو مطالعات مركز تعریف مبنای بر

 زندگی به دادنخاتمه منظورآگاهانه به تالش خودكشی آمریكا،
 به فقط یا شود تبدیل اقدام به تالش این شاید كه است شخصی

 خودکشی شامل خودکشی انواع .]14[بماند فرد در شكل احساسی
بر  .]15[است خودکشی افکار و به خودکشی اقدام کامل، یا موفق

رسد رفتارهای خودکشی در بین زنان مورد نظر می همین اساس به
خشونت قرارگرفته با توجه به شیوع باالی افسردگی و اضطراب در 

و  معماریاین افراد بیشتر باشد. در تایید این نکته در پژوهش 
زنانی که اقدام به خودکشی  %۶۷٫۷نشان داده شد که  ]16[همکاران

ه بودند. رفتارهای داشتند مورد خشونت همسرانشان قرار گرفت
ترین مواردی است که موجب عوارض جدی خودکشی یکی از مهم

شود که شیوع و عوامل خطر و افزایش بیماری در میان زنان می
قابل اصالح این رفتارها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 

شده است. خشونت توسط همسر و خشونت فیزیکی کمتر شناخته 
فاکتورهای تالش الق و آزار جنسی از ریسکغیرهمسو و خانواده، ط

برای خودکشی هستند و خشونت جنسی و فیزیکی همسر ارتباط 
. از بین انواع ]17[متوسط رو به باال با خودکشی در اکثر مناطق دارد

خشونت، خشونت روانی بیشترین همبستگی را با تمایل به افکار 
اهی و عدم آگ .]18[رساندن به همسر داردآسیب خودکشی و

اطالعات کافی در مورد شیوع، ماهیت، علل و پیامدهای خودکشی 
تر موضوع و در خانه مانعی جدی بر سر راه شناخت وسیع

توانند در راهکارهای مداخالت موثر است. عوامل مختلفی می
شدن نقش گرایش به خودکشی و مستعد مورد خشونت واقع

ید حیطی تاکها عمدتًا روی عوامل مداشته باشند که پژوهش
شناختی برخی عوامل روان رسدنظر می حال بهاند، با این کرده
شدن مستعد کنند توانند زمینه را برای قربانی همسرآزاری واقعمی

هم به رفتارهای خودکشی و اختالالت روانی منجر شود.  که آن
  یکی از این عوامل ترومای دوران کودکی است.

 است و المللیبین گسترده یک مشکل کودکان با بدرفتاری
با کودك  بدرفتاری. ]19[است متفاوت آن از ناشی پیامدهای
 اشکال توصیف تمامی برای که است عمومی اصطالحی
 آزار توجهی،جنسی، بی آزار جسمی، آزار غفلت، آزاری،کودک

. ]20[شودمی کار برده خانوادگی به خشونت تازگیبه هیجانی و
 مذهب و اجتماعی طبقه رنگ، هر نژاد، از کودکان روی آزاریکودک

 کودکی، تولد، نوزادی، تمامی سنین (پیش از بر بوده و چشمگیر
 شدید، تروماهای. ]21[است اثرگذار و بزرگسالی) جوانی نوجوانی،
 کاهش ظرفیت مغز آن پیامد که دهندافزایش می را گریتکانش
. است منفی هایهیجان کنترل و و اعمال هافعالیت بازداری برای

 رفتارهای منفی، هایهیجان نکردنو بازداری گریتکانش این
  .]22[دهدافزایش می را خودکشی اقدام به و خودآسیبی

 که قرارگرفتن شد داده نشان متحده ایاالت در یک پژوهش ملی در
 شاهد خشونت خانگی و جنسی و جسمی معرض سوءاستفاده در

 را خودکشی به اقدام و افکار %۱۶ تا ۵ کودکی، بین دوران در بودن
 دوقلوها روی استرالیا در . پژوهش دیگری]23[دهدافزایش می

 خطر توجهیقابل  میزان به کودکی، دوران سابقه ترومای داد نشان
 نیز بالینی هایبررسی. دهدافزایش می را به خودکشی اقدام

مبتال به  بیماران در کودکی دوران ترومای اندگزارش کرده
 بزرگسالی در خودکشی به اقدام با مختلف، روانی هایاختالل
 و جنسی جسمی هیجانی، هایسوءاستفاده .]24[است همراه
 هایمانند اختالل مواردی به کودکی مدت دورانطوالنی
و  ]27[افسردگی اساسی ،]26[، سوءمصرف مواد]25[شخصیت
 برای خاصی هنوز مکانیزم حال، با این. شودمی منجر ]22[خودکشی
 مشکالت و دوران کودکی هایسوءاستفاده میان رابطه تبیین
 از . یکی]22 ,26[است شناسایی نشده بزرگسالی دوران روان سالمت

 به اقدام افزایش خطر کودکی دوران تروماهای پیامدهای
  .است بزرگسالی در خودکشی
 رفتار خودکشی افزایش خطر و کودکی دوران ترومای میان ارتباط
 مثال برای .است شدهدیده  بالینی و عمومی جمعیت دو هر در

 رفتار و دوران کودکی جنسی سوءاستفاده میان یک بررسی،
 دوران . تروماهای]28[داد نشان قوی ارتباط بزرگسالی خودکشی
 خودکشی به اقدام شروع زودرس با توجهیقابل  میزان به کودکی
 جوانی، سن در بیشتر رفتار خودکشی . نخستین]29[است همراه
 رفتار و تصفا پرخاشگری، پزشکی،های روانبیماری همراهبه

 با خودکشی به اقدام هنگام پایین سن. شوددیده می آمیزخشونت
 اندداده نشان هاپژوهش .]29[است همراه به خودکشی اقدام تکرار

 رفتارهای برای یک عامل خطر تنهانه کودکی دوران ترومای
 خودکشی، شروع زودهنگام برای همچنین بلکه است، خودکشی
 به خطر عامل نیز صفات تهاجمی پزشکی وروان هایاختالل
گرفته خاطرنشان های انجامتوجه به پژوهش .]30[آیدمی حساب
ها کند که ترومای دوران کودکی تقریبًا در تمامی پژوهشمی

ه رهای خودکشی داشتشناختی و رفتاارتباط قوی با اختالالت روان
بین پژوهشی که رابطه بین ترومای دوران کودکی و است. در این 

رفتارهای خودکشی در بین زنان قربانی همسرآزاری را نشان دهد 
رسد مشکالت دوران نظر می یافت نشد؛ این در حالی است که به

توانند پیامدهای همسرآزاری را تشدید کنند. بنابراین کودکی می
فکار و رفتارهای خودکشی در بین این پژوهش با هدف بررسی ا

زنان قربانی همسرآزاری با تاکید بر نقش ترومای دوران کودکی 
  انجام شد.

  

  هامواد و روش
این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران یی نلویناد ییبابا میکر ۴

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

شده به مرکز اورژانس اجتماعی پژوهش کلیه زنان ارجاع داده
-۹۹های آذرشهر بین سال) با مشکل همسرآزاری در شهرستان ۱۲۳(

گیری نفر به روش نمونه ۱۰۰بودند که از بین این افراد  ۱۳۹۸
هدفمند با توجه به نمونه مورد نیاز برای تحقیقات همبستگی با 
کسب رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. 

همچنین ازدواج  معیارهای ورود به مطالعه شامل ازدواج دایم و
های عیارهای خروج نیز شامل داشتن سابقه بیماریم اول بودن و

حاد روانی (اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی) و داشتن مشکالت 
  ماندگی ذهنی بود. منتهی به دمانس و عقب

کنندگان، به مرکز شدن فهرست نهایی شرکتپس از مشخص
) شهرستان آذرشهر مراجعه شد و فرآیند ۱۲۳اورژانس اجتماعی (

ای آنها بیان شد. در محیطی مناسب با شرایط اجرای پژوهش بر 
سنجی واقع در دفاتر مشاور مراکز نگهداری و با تعیین زمان روان

مناسب ابزارهای رفتارهای خودکشی، پروفایل آشفتگی 
های پژوهش کی توسط آزمودنیشناختی و ترومای دوران کودروان

 تکمیل شد. در هنگام انجام پژوهش، پژوهشگران حضوری فعال
در محل اجرای پژوهش داشتند و پاسخگوی ابهامات بودند و از 

  های غیرواقعی جلوگیری نمودند.پاسخ
  های زیر بود:نامهابزار پژوهش شامل پرسش

برای  بکمقیاس  :(BSSI) بکمقیاس افکار خودکشی  - ۱
ها و گیری شدت نگرشمنظور آشکارسازی و اندازهخودکشی به

شده است. این مقیاس ریزی برای اقدام به خودکشی تهیه طرح
دهی نمره ۲سئوال است که هر پرسش از صفر تا  ۱۹شامل 
متغیر است.  ۳۸بنابراین جمع نمرات از صفر تا  شود؛می

 %۸۳آزماینده آن  و پایایی بین %۸۹همبستگی درونی این آزمون 
نامه با پرسش بکاست. روایی همزمان مقیاس افکار خودکشی 

و اعتبار آن با استفاده از روش آلفای  %۷۶سالمت عمومی برابر با 
  .]31[است %۹۵کرونباخ برابر با 

این مقیاس  :(SBQ‐R) نامه تجدیدنظرشده خودکشیشپرس -۲
 وشده  تشکیلسئوال  ۴پرکاربردترین مقیاس خودکشی است که از 

 هر گویه ابعاد مختلفی از قابلیت فرد برای خودکشی را مورد
گویه ، دهد. گویه اول افکار و اقدام به خودکشیسنجش قرار می

دوم فراوانی افکار خودکشی طی سال گذشته، گویه سوم دربردارنده 
و گویه چهارم احتمال اقدام به خودکشی در آینده را  تبیان نی
 ۷دهد. نقطه برش نمره کلی این آزمون، نمره سنجش قرار می مورد

طور . همیناستبرای بیماران بالینی  ۸برای جمعیت عادی و نمره 
اند است. طراحان این مقیاس گزارش کرده ۲نقطه برش سئوال اول 

طور توانایی  که این ابزار دارای اعتبار درونی، پایایی خوب و همین
ت خودکشی از گروه فاقد گرایش به تمیز گروه دارای تمایال

این آزمون از پایایی درونی، روایی باال و . ]32[خودکشی است
از  گراخودکشیهای حساسیت عالی در تمیز آزمودنی

 ]33[همکارانو  رشیددر مطالعه . ]32[گرا برخوردار استغیرخودکشی
آلفای کرونباخ این ابزار در جامعه ایرانی در بین دانشجویان 

  شده است.  گزارش %۵/۸۰دانشگاه محقق اردبیلی 
نامه این پرسش :(CTQ)ترومای دوران کودکی نامه شپرس -۳
شده و در سال  طراحی ۱۹۹۴و همکاران در سال  برنشتاینوسیله به

 ۱۹۹۸ای آن ارایه و در نهایت در سال گویه۵۳نسخه دوم  ۱۹۹۵
شده است. هر کدام از سئواالت  ای آن تنظیمگویه۳۴نسخه نهایی 

ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) سطح (هرگز، به ۵در 
در پنج نامه آزاردیدگی را شده است. این پرسشبندی طبقه
مقیاس سوءاستفاده جسمانی، سوءاستفاده هیجانی، غفلت یا خرده
گرفتن هیجانی و گرفتن جسمانی، غفلت یا نادیدهنادیده

سنجد و در نهایت یک نمره سوءاستفاده سوءاستفاده جنسی می
نامه دارای اعتبار و روایی دهد. این پرسشکلی را به دست می

پایایی عوامل مختلف  ]34[همکارانو  برنشتایننسبتًا باالیی است. 
نامه ترومای دوران کودکی را با دو روش بازآزمایی و آلفای پرسش

  اند.گزارش کرده ۹۴/۰تا  ۷۹/۰کرونباخ بین 
این : (DASS‐21) فسردگی، اضطراب و استرسامقیاس  - ۴

 توسط ۱۹۹۵است که در سال  DASS-42مقیاس همان فرم کوتاه 
 ۲۱شده است. این مقیاس دارای تهیه  ]35[بوندلوویو  بوندلووی

ها به ترتیب ای است که به هر یک از گزینهسئوال چهارگزینه
گیرد و سه زیرمقیاس استرس، اضطراب تعلق می ۳نمرات صفر تا 

سئوال مجزا برای هر کدام مورد سنجش قرار  ۷و افسردگی را با 
ت و همکاران برای جمعی صاحبیدهد. این مقیاس توسط می

ایرانی اعتباریابی شده و همبستگی زیرمقیاس افسردگی این آزمون 
، زیرمقیاس اضطراب با آزمون اضطراب ۷۰/۰ بکبا آزمون افسردگی 

 گزارش ۴۹/۰شده و زیرمقیاس استرس با استرس ادراک ۶۷/۰ زانگ
	.]36[شده است

میانگین و  هایشاخص ازها داده و تحلیل تجزیهبرای 
های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه زمونآ معیار وانحراف

  شد.استفاده  SPSS 22 افزارنرمکمک  به (ورود همزمان)
  

  هایافته
نفر زن مورد آزار و اذیت قرارگرفته از طرف همسر  ۱۰۰تعداد 

نفر  ۴۶بین تعداد  (همسرآزاری) مورد مطالعه قرار گرفتند که از این
سال  ۴۰نفر باالی  ۱۴سال و  ۴۰تا  ۲۵نفر بین  ۴۰سال،  ۲۵زیر 

نفر سطح تحصیالت ابتدایی،  ۲۱بودند. همچنین از لحاظ تحصیلی 
نفر  ۴نفر دیپلم و  ۱۱نفر دبیرستان،  ۲۲نفر راهنمایی،  ۴۲
  دیپلم داشتند.فوق

کنندگان حاکی از آن بود که زنان قربانی مورد نمرات شرکت
ار داشتند و همسرآزاری قرارگرفته در معرض رفتارهای خودکشی قر 

  ) با توجه به نمره برش ۶۳/۱۰میانگین نمره رفتارهای خودکشی (
  برای افراد عادی، احتمال باالی خودکشی را نشان داد  ۷

  ). ۱(جدول 
ترومای دوران کودکی با رفتارهای خودکشی و گرایش به خودکشی 

بین سوءاستفاده داری داشت که در این همبستگی مثبت و معنی
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 دارتری با رفتارهای خودکشیانی همبستگی معنیجنسی و هیج
  داشتند. غفلت جسمی با رفتارهای خودکشی و پروفایل 

  داری نداشت شناختی همبستگی معنیروان آشفتگی
  ).۲(جدول 

جسمانی،  سوءاستفادهبین ، متغیرهای پیشمجموعدر 
گرفتن هیجانی و هیجانی، غفلت یا نادیده سوءاستفاده
واریانس متغیر مالک رفتارهای  %۳۸جنسی  سوءاستفاده

این است متغیرهای  دهندهنشان که خودکشی را تبیین کردند
بینی رفتارهای خودکشی سهیم هستند که در دیگری در پیش

توان نتیجه در نتیجه میپژوهش حاضر گنجانده نشده است. 
 سوءاستفادهجسمانی،  سوءاستفادهگرفت که بین متغیرهای 

و  جنسی سوءاستفادهگرفتن هیجانی و ت یا نادیدههیجانی، غفل
و سوءاستفاده  رفتارهای خودکشی رابطه چندگانه وجود دارد
گرفتن هیجانی به جنسی، هیجانی و جسمانی و غفلت یا نادیده

بینی رفتارهای خودکشی دارند ترتیب بیشترین سهم را در پیش
  ).۳(جدول 

  

  متغیرهای پژوهشمیانگین آماری نمرات مربوط به ) ۱جدول 
  نمرات  متغیرهای مورد مطالعه

  کودکی دوران ترومای
  ٢٦/١٨±٣٢/٢  سوءاستفاده جسمانی
  ٨٦/٢٠±١٤/١  سوءاستفاده هیجانی

  ٧٦/٢٧±٧٢/٣  گرفتن جسمانیغفلت یا نادیده
  ١٨/٣٦±٤٢/٣  گرفتن هیجانیغفلت یا نادیده

  ٨٣/١٢±٤٠/٢  سوءاستفاده جنسی
  خودکشی

  ٦٣/١٠±٢٩/١  خودکشینمره کل رفتارهای 
  ٢٨/٢٠±٧٣/٥  گرایش به خودکشی

  خودکشی برای فرد قابلیت
  ۷۸/۲±٢١/١  افکار و اقدام به خودکشی
 ١٤/٣±٣٠/١  فراوانی اقدام به خودکشی

  ٧٤/٢±١٦/١  بیان نیت خودکشی
  ٤٥/٣±١٢/١  احتمال اقدام به خودکشی

  استرس و اضطراب افسردگی،
  ٤٦/٢٢±٥٤/٢  افسردگی
  ٣٤/٣٤±٣٢/١  اضطراب
  ٦٨/٣١±٣٤/٣ استرس

  
  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه) ۲ جدول

  ۱۲  ۱۱  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  متغیرها
                        ۱  وءاستفاده جسمانیس - ۱
                      ۱  ۴۸/۰**  وءاستفاده هیجانیس - ۲
                    ۱  ۳۲/۰**  ۵۲/۰**  گرفتن جسمانیادیدهن - ۳
                  ۱  ۴۸/۰**  ۶۷/۰**  ۴۷/۰**  گرفتن هیجانیادیدهن - ۴
                ۱  ۱۲/۰  ۱۰/۰  ۲۸/۰**  ۱۶/۰*  ءاستفاده جنسیسو - ۵
              ۱  ۶۹/۰**  ۲۱/۰*  ۰۸/۰  ۳۷/۰**  ۱۸/۰*  ایش به خودکشیگر  - ۶
            ۱  ۷۸/۰**  ۷۱/۰**  ۱۳/۰*  ۰۹/۰  ۴۴/۰**  ۲۳/۰*  افکار و اقدام به خودکشی - ۷
          ۱ ۵۵/۰**  ۲۷/۰**  ۳۳/۰**  ۱۷/۰*  ۰۷/۰  ۲۸/۰**  ۱۸/۰*  راوانی اقدام به خودکشیف - ۸
        ۱ ۴۶/۰** ۵۵/۰**  ۵۴/۰**  ۷۲/۰**  ۳۱/۰**  ۱۶/۰*  ۶۸/۰**  ۲۲/۰**  ان نیت خودکشیبی - ۹
      ۱ ۳۹/۰** ۶۸/۰** ۴۷/۰**  ۲۸/۰**  ۳۴/۰*  ۱۰/۰  ۰۹/۰  ۴۶/۰**  ۱۴/۰* به خودکشی اقدام احتمال - ۱۰
    ۱ ۳۴/۰** ۶۷/۰** ۳۶/۰** ۴۸/۰**  ۴۴/۰**  ۵۵/۰**  ۱۸/۰*  ۱۱/۰  ۶۸/۰**  ۲۴/۰*  افسردگی - ۱۱
  ۱ ۶۸/۰**  ۱۱/۰  ۱۸/۰*  ۱۹/۰*  ۲۶/۰**  ۳۸/۰**  ۷۱/۰**  ۱۲/۰  ۱۳/۰  ۵۴/۰**  ۶۲/۰**  اضطراب - ۱۲
 ۷۶/۰**  ۶۰/۰**  ۱۰/۰  ۲۰/۰*  ۰۹/۰  ۲۶/۰**  ۳۴/۰**  ۷۲/۰**  ۱۰/۰  ۱۲/۰  ۷۱/۰** ۵۳/۰**  استرس - ۱۳

*۰۵/۰p<** ۰۱/۰؛p<  

  
  دکیهای ترومای دوران کوبینی رفتارهای خودکشی از روی شاخص کلی مولفهپیش )۳ جدول

 R²ضرب تعیین   Rضریب   داریسطح معنی  tمقدار   Betaضریب   خطای استاندارد  Bضریب   بینمتغیرهای پیش
  ۰۳۸/۰  ۲۱۱/۲  ۱۸۸/۰  ۰۳۴/۰  ۰۷۸/۰  سوءاستفاده جسمانی

۵۸۲/۰  ۳۸۱/۰  
  ۰۰۰۱/۰  ۴۹۹/۳  ۳۲۶/۰  ۰۹۲/۰  ۵۱/۳  سوءاستفاده هیجانی

  ۱۴۳/۰  ۳۴۸/۱  ۱۰۶/۰  ۱۸۳/۰  ۲۷۳/۰  گرفتن جسمانیغفلت یا نادیده
 ۰۳۲/۰ ۵۳۱/۲ ۲۷۸/۰ ۲۱۱/۰ ۲۴۹/۰  گرفتن هیجانیغفلت یا نادیده

  ۰۰۰۱/۰  ۷۴۲/۴  ۶۲۶/۰  ۱۱۴/۰  ۲۴/۵  سوءاستفاده جنسی

  

  بحث 
هدف از پژوهش حاضر بررسی رفتارهای خودکشی در بین زنان 
قربانی با تاکید بر نقش مواجهه با ترومای دوران کودکی بود. 

بین تواند پیشنتایج پژوهش نشان داد ترومای دوران کودکی می

   این به خودکشی و رفتارهای خودکشی باشد.خوبی برای گرایش 
  

، ]38[و همکاران تیسمن، ]37[و همکاران آبرو مطالعات با نتایج
 و وینگنفیلد ،]40[همكاران و فولت ،]39[و همكاران گراتز

در  .همسو هستند ]24[و همكاران مندلی و ]29[روی ،]22[همكاران



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران یی نلویناد ییبابا میکر ۶

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱، شماره ۲۶وره د                                                                                                                                                                                     یپزشكی قانون علمی مجله

های سوءاستفاده شدت داد نشان ]29[رویاین رابطه پژوهش 
به  اقدام موارد تعداد با کودکی دوران در جسمی و هیجانی
 با سابقه فرد ۲۸۱ بررسی با دارد. پژوهش دیگری رابطه خودکشی
 خودکشی به سابقه اقدام که افرادی داد نشان خودکشی به اقدام
 به خودکشی ندارند نمره اقدام سابقه که کسانی به نسبت دارند،
دارند، نمره باال در ترومای دوران کودکی در هر دو  CTQ در باالتری

شمار  به به خودکشی خطر برای اقدام گروه زنان و مردان یک عامل
 داد نتایج نشان ]41[و همکاران ابراهیمیمطالعه . در ]29[آیدمی
 پابرجا هامدت تا تواندمی کودکی دوران در انواع سوءاستفاده تاثیر

بیشترین  هیجانی سوءاستفاده ویژهبه سوءاستفاده، انواع بماند و
داشت که در پژوهش  بزرگسالی در خودکشی به اقدام با را ارتباط

تری با حاضر نیز نتایج نشان داد سوءاستفاده هیجانی ارتباط قوی
  رفتارهای خودکشی نسبت به سایر متغیرها دارد.

 رشد حال در مغز بر دوران کودکی تروماهای دهدمی نشان شواهد
 اثرها، این از یکی. گذاردمی جا مخربی بر اثر نوجوانان و کودکان
 کودکی دوران غفلت در و سوءاستفاده .است هیجانی هایاختالل
 و هاهیجان نوسان با مقابله در مزمن هایبه ناتوانی است ممکن

 منجر افسردگی جملهاز  هیجانی، هایدر نتیجه افزایش اختالل
 منجر افسردگی به هیجانی سوءاستفاده . از آنجا که]22[شود
 خودکشی به اقدام با باالیی همایند افسردگی اختالل شود ومی

شده با ترومای دارد، در نتایج این پژوهش نشان دادند افراد مواجه
شوند که در احتمال بیشتری دچار افسردگی میدوران کودکی به

شده  داری بین این دو متغیر گزارشنکته رابطه معنی تایید این
سوءاستفاده  کودکی دچار در که افرادی گفت تواناست. می
 افسردگی مبتال از جمله هیجانی هایاختالل به شوند،می هیجانی

 سوءاستفاده .منجر شود خودکشی به تواندمی افسردگی و شوندمی
 به که شکل بدین بگذارد،تاثیر  افراد شناخت بر تواندمی هیجانی
 این و شود منجر خطاهای شناختی و هاتحریف گیریشکل
 که شود افسردگی بروز در نهایت منجر به شناختی هایتحریف
و  سوگرپژوهش  .است به خودکشی اقدام آن پیامد ترینمهم

تنها یک عامل خطر نشان داد ترومای دوران کودکی نه ]30[همکاران
برای رفتار خودکشی است، بلکه همچنین برای شروع زودهنگام 

پزشکی و صفات تهاجمی نیز عامل های روانخودکشی، اختالل
 خودکشی، رهایرفتا و افکار به آید. گرایشحساب می خطر به
 بالقوه صورتبه که است عالمت افسردگی ترینکنندهآشفته
  .]42 ,43[آنهاست ترینمهلک

 نشان ]38[و همکاران تیسمنو  ]37[و همکاران آبرونتایج تحقیقات 
 برای مهمی خطر عامل اضطرابی، هایو اختالل اضطراب داد که
و  مورلهای گر است. پژوهشرفتارهای خودکشی و افکار

نشان داده که با  ]46[واکرو  ]45[ویدلسو  هرکنس، ]44[همکاران
بودن خشونت، اختالالت روانی افزایش شاهدبودن و قربانی

یابد. همچنین قربانی خشونت شدن در گرایان افزایش میخشونت
دوران کودکی نسبت به شاهد خشونت بودن ارتباط بیشتری با 

ها و استرس دارد. در همین راستا پژوهش افسردگی، اضطراب

جربه خشونت در کودکی، میزان آسیب نشان دادند که با افزایش ت
افسردگی،  به ابتال برای مزاجی یابد. آمادگیروانی افزایش می

 واكنش کنندهتعیین شناختی)روان (آشفتگی استرس و اضطراب
 رفتار و افكار در ورشدنو غوطه مزمن هایبیماری مبتال به افراد

و  ژنتیكی عوامل و كودكی تجارب میان این در و است خودكشی
  .]47[هستند تاثیرگذار بسیار محیطی

شی خودك به كنندهاقدام افراد گفت، توانمی هایافته این تبیین در
 و تفكر از مانع كه کنندمی تجربه را زیادی منفی هایهیجان
شود. می آن كردنو برطرف مساله حل برای صحیح گیریتصمیم
 هایمحرک كه شودمی موجب سازنده و عملی اقدامات فقدان
 عوامل یا داشته ادامه همچنان زااسترس حادثه كنندهیادآوری

 كند تشدید راآنها  پرخاشگری) و نشخوار سرزنش، مختلفی (نظیر
 ناامیدی و درماندگی احساس فرد شودمی موجب در نهایت كه
 زندگی ندارد، خویش موقعیت بر كنترلی هیچ كند كه تصور و كرده
كند.  تشدید در او را خودكشی افكار و شود معنیبی و پوچ برایش
 شوند،می شناختیروان آشفتگی و پریشانی متحمل افراد که زمانی

آنها  دهند. خود پاسخ خلق به توانندمی مختلفی هایبه شیوه
 دربارهکردن فکر از کنند، انکار را خود هایاست احساس ممکن

 تغییر به اقدام سرعتبه کنند، اجتناب هایشانچگونگی احساس
 نشخوار به است ممکن یا کنند، خود خلق و تغییر خود محیط
 و ذهنی نشخوار شناختی، پذیریبپردازند. الگوهای آسیب ذهنی
 اندکرده شناسایی ایناسازگارانه عنوان راهبردهایبه را فکر سرکوبی

 دهند. ازمی افزایش را گرارفتارهای خودکشی و افکار خطر که
 فکر، سرکوبی ذهنی، که نشخوار آیدبرمی چنین هاپژوهش
 ممکن و ]48 ,49[ارتباطند یکدیگر در با نوعیبه اضطراب و افسردگی
. ]50[باشند داشته به دنبال را افکار خودکشی درازمدت در است

 افزایش است به ممكن تروما یا خشونت معرض در قرارگرفتن
 خودكشی برای تالش و خطرپذیری تكانشوری، افسردگی، ناامیدی،
 را فرد ناسازگارانه، راهبردهای از استفاده بنابراین .]17[بیانجامد
 رویدادهای به مناسب واكنش جایلذا به كرده، اضطراب مستعد
 دهدمی نشان العملعکسآنها  به تشویش و آشفتگی با زا،تنیدگی
  کند.پردازی خودکشی میایده مستعد را افراد در نتیجه

کنندگان دلیل مشکل در دسترسی به شرکتبهپژوهش حاضر 
شدن محدودیت در تعمیم نتایج دارد و همچنین انتخاب

ها از یک طیف افراد با فرهنگ سنتی و کوچک کنندهشرکت
های محدودیت دیگر این پژوهش است. پیشنهاد برای پژوهش

همسری و تفاوت زیاد در بین کردن عامل کودکبعدی، کنترل
  ای داشته باشد.مالحظهرسد تاثیر قابل نظر می هزوجین است که ب

  

  گیرینتیجه
زنان مورد آزار قرارگرفته از طرف همسر بیشتر مستعد افسردگی و 

توان رفتارهای خودکشی هستند که از دالیل محتمل این اتفاق می
شدن آزارهای دوران کودکی در فرد اشاره کرد که منجر به به تداعی
شود در نهایت احساس درماندگی در فرد میهای منفی و خودگویی



 ۷ ...یس اجتماعشده به اورژانارجاع داده یهمسرآزار  یزنان قربان نیدر ب یخودکش یافکار و رفتارها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و یکی از راهکارهای انتخابی این افراد اقدام به رفتارهای 
  گرا است.خودکشی

  

کننده در این پژوهش و همچنین از تمامی افراد شرکت تشکر و قدردانی:
اند تشکر و ریاست بهزیستی شهرستان آذرشهر که کمال همکاری را داشته

  نماییم.قدردانی می
در این پژوهش تمامی موارد اخالقی از جمله تاییدیه اخالقی: 

بودن اطالعات و مشخصات فردی رعایت شده و نیز رضایت محرمانه
  کنندگان در این پژوهش اخذ شده است.شرکت

در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی بین تعارض منافع: 
  نویسندگان گزارش نشده است.

(نویسنده اول)، پژوهشگر نادینلویی  یبابای کریمسهم نویسندگان: 
(نویسنده دوم)، نگارنده  بیوک اصولی)؛ %٣٥اصلی/تحلیلگر آماری (

(نویسنده سوم)، پژوهشگر  زهرا عبادی)؛ %٢٠مقدمه/پژوهشگر کمکی (
(نویسنده چهارم)،  کاظم ستاری سفیدان)؛ %٢٥کمکی/نگارنده بحث (

  )%٢٠شناس/پژوهشگر کمکی (روش
 استان بهزیستی سازمان طرف از مالی تامین پژوهش این درمنابع مالی: 
	.است بوده شرقی آذربایجان
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