بررسی عوامل خانوادگی موثر بر اقدامات خودکشی در بین نوجوانان و بزرگسالان :مطالعه کیفی
در واقع خودکشی یکی از عواملی است که منجر به مرگ شده و سلامت عمومی را به خطر انداخته و به عنوان یک
مسئله اجتماعی تلقی می گردد .بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی بیش از  088888فرد هر ساله به
علت اقدام به خودکشی جان خود را از دست می دهند .تقریبا در هر  08ثانیه یک نفر به علت خودکشی در جهان
فوت می کند .تا اقدام نهایی برای رسیدن به خودکشی کامل حدود  08بار فرد دست به خودکشی می زند که در
این آمار و ارقام قید نشده است .در کل ،خودکشی دومین عامل مرگ در بین افراد بین  51-02ساله است .امار
اقدام به خودکشی در کشور هند در بین سال ها  5228-0852به طور چشمگیری افزایش داشته است .حدود
 1155درصد از قربانیان اقدام به خودکشی در سن  50-18ساله بوده و این افراد گروه اصلی اقدام کننده به
خودکشی بوده اند .برآورد می شود  %12از زنان و  %08از مردان در رنج سنی  51-02ساله قرار داشته اند .مطالعات
بالینی نشان داده است که جوانانی که اقدام به خودکشی می کنند را می توان در دسته بندی های مختلف ناهمگن
بر مبنای جنسیت ،قصد و میزان کشنده بودن قرار داد .همچنین برای هر اقدام به خودکشی می توان تکانشگری،
اقدامات قبلی ،اختلالات در حال حاضر روان پزشکی ،سابقه خانوادگی بیماری روانی و همچنین سابقه اقدام به
خودکشی در بین اعضای خانواده و سایر عوامل دیگر اجتماعی را بررسی نمود.
رفتارهای خودکشی خواهانه یک رفتار بسیار پیچیده اند .این اقدام به علت عوامل مختلف بیولوژیکی ،روان شناختی
و علل اجتماعی (شامل عوامل خانوادگی و زمینه ای) رخ میدهد .اگرچه خودکشی محصول مشکلات بهداشت
عمومی است ولی یک تصمیم شخصی است که افراد اتخاذ می کنند.
در هندوستان فرهنگ و خانواده ها نقش مهمی را در زندگی افراد و تصمیمات آن ها ایفا می کنند .گرچه از این
عوامل میتوان برای حمایت افراد استفاده کرد ولی گاها ممکن است از عوامل ریسک و اقدام به خودکشی محسوب
شوند.
در این مطالعه افراد شرکت کننده از بین نوجوانان و جوانان در رنج سنی  51تا  02سال که اقدام به خودکشی
داشته اند انتخاب شدند .این مطالعه در سال  0850در منطقه جنوب هندوستان صورت گرفته است .نمونه به
صورت هدفمند با بیشترین تنوع در معیارهای سنی ،جنسیتی ،منطقه جغرافیایی ،سطح تحصیلات ،درآمد ،سابقه
اقدام به خودکشی در خانواده و قصد در حال حاضر آن فرد برای اقدام به خودکشی انتخاب شد .داده ها بعد از 00
مورد مصاحبه عمیق جمع آوری شد .مصاحبه حضوری و عمیق بعد از اینکه افراد دوره درمان خود را طی کردند
و به یک ثبات روانی و خلقی رسیدند صورت گرفت .هر مصاحبه  5هفته بعد از اقدام به خودکشی و به مدت
18دقیقه طول کشید .مصاحبه کننده روان پزشک با درجه تخصص روان پزشکی که دورهای کاملی در زمینه را
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آموزش دیده بود انجام داد .افراد شرکت کننده کاملا آگاه و رضایت داشتند که در این مطالعه همکاری داشته
باشند.
جمع آوری داده ها از طریق سوالات نیمه ساختاری کاملا باز طراحی شده بود .در تمامی سوالات تمرکز بر تجربه
افراد و تصورات آن ها درمورد محیط خانواده ،نحوه تعامل و ارتباط بین اعضای خانواده حتی نحوه تصمیم گیری
و حل مسئله در محیط خانواده و بررسی وضعیت اقتصادی آن ها تمرکز شده بود.

عوامل مربوط به والدین:

خواهر و برادر یا دیگر اعضای خانواده:
بی احترامی از جانب خواهر و برادر ،روابط معیوب بین اعضای خانواده،
عدم وجود فضایی مبنی بر تصمیم های جمعی
ناهماهنگی های ازدواج:
عدم حمایت همسر ،سرزنش های مکرر همسر ،جدایی یا طالق عاطفی از
همسر ،روابط خارج از چارچوب خانواده توسط همسر
مشکالت اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی:

عوامل ریسک در سطوح خانوادگی برای اقدام به
خودکشی به وسیله نوجوانان و جوانان

اختالفات حاد خانوادگی فی مابین والدین و یا طالق ،قربانی شدن به
عنوان بیمار روانی ،والدینی که فضا را برای گفتگوی دوستانه فراهم نمی
کنند ،اعتیاد والدین به الکل ،والدین دارای بیماری روانی

محالت ناسالم ،اعتقاد به خرافات ،مشکالت اقتصادی ،انگ و برچسب زنی
به علت داشتن بیماری روانی در خانواده
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عوامل موجود در خانواده ،موثر بر خودکشی نوجوانان و جوانان
مطالعه ما در حوزه خانواده ،پیرامون نوجوانان و جوانان بین  51تا  02ساله است .عوامل خطرناک در سطح خانواده
نظیر روابط منفی با یکی از والدین یا هر دو ،اختلاف اعضای خانواده –چه هنگامی که والدین با هم زندگی می
کنند چه زندگی نمی کنند ، -مصرف مواد مخدر والدین ،اختلالات روانی آن ها ،و خانواده های تک والد برای
افزایش ریسک خودکشی بین جوانان و نوجوانان سراسر دنیا عوامل اثبات شده ای می باشند.
برای مثال دختران هندی که در مدرسه و دانشگاه حضور ندارند ،فاقد استقلال در تصمیم گیری بوده  ،دچار آزار
جسمی در خانه شده  ،پریشانی و اختلالات روانی داشته که مجموع این عوامل مرتبط با خطر خودکشی بوده است.
با اینکه تلاش برای خودکشی یک تصمیم کاملا شخصی است اما به میزان زیادی تحت تاثیر درک شخص از محیط
پیرامونی اش ،روابط او و بستر اجتماعی  -فرهنگی فرد می باشد.
مطالعات نشان داده است که عوامل مشاهده شده در خانواده مانند محیط خصومت آمیز ،نظرات انتقادی که مورد
غفلت و بی توجهی والدین قرار می گیرند ،و فقدان حمایت عاطفی از طرف اعضای خانواده بر خودکشی نوجوانان
و جوانان تاثیرگذار بوده است .تمامی این عواملِ خطر ،در این تحقیق بیان گردیده است .گرچه خانواده های تک
هسته ای (شامل پدر و مادر و فرزندان ،خانواده ای که با دیگر خویشاوندان زندگی نمی کنند -م) در حال افزایش
هستند ،اما در فرهنگ هند ،مردم همچنان به خانواده های گسترده (زندگی با خویشاوندان مانند پدربزرگ) پایبند
هستند .یکی از یافته های جالب در تحقیق این بود که نوجوانان و جوانان در نبود یک رابطه صمیمی و یکپارچه
در بین خویشاوندان بیشتر در معرض خودکشی قرار می گیرند .این موضوع به وضوح نشان می دهد که این شرایط،
دسترسی به فضای اشتراک گذاری اطلاعات در بین نوجوانان و جوانان را محدود و پیچیده کرده و در نتیجه به
عدم تصمیم گیری جمعی و حل مشکلات آن ها منجر می گردد.
از دیگر عوامل موثر بر آمار خودکشی می توان به وضعیت اجتماعی – اقتصادی و ضرر و زیان مالی ،تحصیلات،
روابط فردی ،موقعیت در خانواده ،حوادث دوران کودکی ،تغییر نقش های اعضای خانواده ،ناباروری ،و ثبات خانواده
اشاره نمود .در این مطالعه ،مردان جوان به دلایل اجتماعی – اقتصادی و وضعیتشان در خانواده و زنان جوان به
دلیل نگرانی از نقششان و ثبات در خانواده دست به خودکشی می زدند.
در تئوری فشارِ منجر به خودکشی ،منشا فشار روانی در واقع تضاد های ارزشی متفاوت ،فرق بین انتظار فرد و
واقعیت ،محرومیت نسبی ،و فقدان مهارت های مقابله با مشکلات می باشند .با اطمینان می توان گفت که جوانان
نسبت به نوجوانان فشار روانی بیشتری را تجربه می کنند .باید دانست که سبک تربیت فرزندان بر میزان رفتار
منجر به خودکشی تاثیرگذار است .مطالعات پیرامون این مساله نشان داده است که نظارت بدون احساس بر
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کودکان منجر به سطوح پایین تعادل عاطفی گردیده و سطوح بالای نظارت یا محافظت بیش از حد از فرزندان
همراه با افزایش سه برابری میزان خودکشی ها بوده است.
به طور گسترده محققان اذعان داشته اند که ترس از انگ زدن مرتبط با موضوعات سلامت روان باعث می شود
که افراد مشکلات خود را با دیگران در میان نگذارند .شواهد موجود در این مطالعه بیان می دارد که افرادی هستند
که سابقه بیماری روانی در خانواده دارند .اعضای چنین خانواده هایی درمان مناسب و مراقبت های پس از آن را
دریافت نکرده که منجر به حمایت اندک خانواده از افرادی گردیده است که وقتی با دیگران مقایسه می شوند
دست به خودکشی زده اند.
نتیجه گیری
این تحقیق عوامل مرتبط با خانواده را در میزان خودکشی نوجوانان و جوانان بررسی کرده است .یافته ها نشان
داده است که بستر خانواده شامل محیط مخرب خانه ،تعامل ناقص اعضا ،فقدان حمایت خانواده از همدیگر نقش
مهمی را در تعیین رفتار منجر به خودکشی در نوجوانان و جوانان ایفا می کند .بنابراین ضروری است که به هنگام
درمان فردی که دست به خودکشی زده و برنامه ریزی برای راهبرد جلوگیری از خودکشی ،به این عوامل به شیوه
بالینی پرداخته شود.
درک زمینه پریشانی و اضطراب فردی ،شناسایی سریع فرد در خطر ،اقدامات خانواده با مداخله گروه های چند
رشته ای (در زمینه های اجتماعی و روانشناسی.م) در جلوگیری از خودکشی مثمر ثمر می باشند .تحقیقات آینده
می توانند شامل مطالعات کمّی با نگاه سیستماتیک به چنین عوامل خطری و یافتن تاثیر راهبردهای مرتبط با
اقدامات خانواده باشند .گام های بعدی نیز شامل ادغام چنین اقدامات موفقی در برنامه پیشگیری از خودکشی در
نوجوانان و جوانان است.
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