
 

 

بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با  پیش

 سال 51الی  51آموزان  والدین در دانش

 

  2آ جهانگیر و پانته  فرشته قدردان
 

 چکیده

اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض با والدین  حاضر پیش بینی پژوهش انجام از هدف

روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و بر این اساس از میان دانش . ودب سال 1 تا  1 در دانش آموزان 

رفتار انتخاب شده و پرسشنامه های نفر  242به روش نمونه گیری تصادفی، شهر تهران سال  1 الی  1 آموزان 

اب بین اضطرنتایج نشان دادند . تکمیل شدمتعارض پرینز، گرایش به خودکشی کیت و اضطراب اجتماعی کانور 

همچنین بین گرایش به خودکشی و تعارض با والدین . اجتماعی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد

می تواند اضطراب  11/2 تعارض با والدین به میزان  تحلیل رگرسیون نیز نشان داد. ارتباط مستقیم وجود دارد

می تواند گرایش  71/2 ارض با والدین به میزان ساله را پیش بینی کند و نیز تع 1 تا  1 اجتماعی دانش آموزان 

 .ساله را پیش بینی کند 1 تا  1 به خودکشی دانش آموزان 

 

 تعارض با والدین، گرایش به خودکشی، اضطراب اجتماعی: لیدواژه هاک
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 مقدمه

کانون . تعارضات خانوادگی یکی از موضوع های مهم در مباحث خانواده به شمار می رود

 که روحی و روانی امن محیط که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است،خانواده ای 

 برای مشکالتی آمدن وجودبه باعث و گیردمی آن اعضای از را باشد داشته وجود باید خانواده در

 خانواده اعضای بین در آمده وجود به تعارض با اگر که است حالی در این .گرددمی آن اعضای

 نه صورت این غیر در ،کند می کمك رابطه رشد به نهایت در شود، برخورد یدرست طریق به

 این در(. 931  بیرامی و محبی،) رساندمی آسیب رابطه تداوم به بلکه، شد نخواهد رفع تنها

 از چه و والدین جانب از چه هایی واکنش طبیعی طور به تا می شود باعث تعارض وجود بین

توان به اضطراب اجتماعی و در مراحل از جمله این واکنش ها می .خوردب چشم به نوجوان جانب

 (. 931 ؛ به نقل از روشنی کوشا،4 22،  جرباس) باالتر به گرایش به خودکشی اشاره نمود

 می ریشه آنان ارزش های اختالف از که فرزندان، و والدین بین اختالفات تردید، بدون

 به افراد امروزه (.932 احمدی،)است  تعارض و یناسازگار تفاهم، عدم موجب معموالً گیرد،

 دو که دهد می رخ زمانی حال، تعارض هر به. کنند می نگاه منفی پدیده یك عنوان به تعارض

 ارزش های و اهداف ها خواسته نیازها، زیرا گیرند، قرار یکدیگر مقابل در افراد از نفر چند یا

 (.2 2،22پکینز) است متفاوت آنان

در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که والدینی که برای حل ( 339 ) 9نکاتز و گاتم

تعارض های خود سبك های خصمانه ای به کار می برند، فرزندانی دارند که دارای نشانه های 

دیگری در این خصوص  مطالعات(. 932 آهنگر انزابی و همکاران،)رفتار ضداجتماعی تر هستند 

و منفی با  والدین و ارتباط نامطلوب با فرزندان به طور ناپیوسته نشان داده اند که جدایی از

(.   22، 4مارش و باربر)فرزندان ارتباط داشتند  میزان افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه

در پژوهشی بین وجود اختالالت روانی، اختالالت خلقی، مصرف ( 2229) 1پلکونن و مارتونن

خودکشی، مرگی است که عمداً به . مستقیم به دست آورد مواد با خودکشی در نوجوانان ارتباط

دست خود شخص حاصل می شود و یك عمل اتفاقی و بی معنا نیست؛ برعکس، راهی برای 
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هر ساله . رهایی از یك مسئله یا بحران است که بدون استثناء شدیداً شخص را رنج می دهد

 122222می کنند و بیش از عمل ( موفق)نفر در ایاالت متحده خودکشی  922222بیش از 

بعضی از مردم افکار خودکشی دارند که هرگز به آنها عمل . نفر اقدام به خودکشی می نمایند

بعضی از افراد روزها، هفته ها، حتی سال ها قبل از اقدام طرح ریزی می کنند؛ و . نمی کنند

؛ ترجمه 2227، سادوک و سادوک)برخی به طور تکانشی و بدون قصد قبلی اقدام می کنند 

 (. 913 رضاعی،

دهند خودکشی در دهه های اخیر رو به افزایش بوده و الگوی آمارهای جهانی نشان می

در صدهزار نفر  1تا  1در مطالعات ملی ایران میزان خودکشی . سنی آن در حال تغییر است

جهی واقعیت آن است که خودکشی پدیده ای چندو(.  93 وزارت بهداشت، )برآورد شده است 

. نداست، که عوامل متعدد روان شناختی، جامعه شناختی و فرهنگی در بروز آن نقش دار

گیرد،  مبحثی که در این پژوهش در ارتباط با خودکشی و گرایش به آن مورد بررسی قرار می

 (.  93 بگلی،)های فرزندپروری و تعارض نوجوانان با والدین است  سبك

شیوند، اغلیب    ر بافیت تعیارض والیدینی گرفتیار میی     دهید کودکیانی کیه د    شواهد نشان میی 

(. 931  بیرامی و محبیی، ) پرخاشگری، مشکالت رفتاری و اضطراب اجتماعی را نشان می دهند

 یکیه منجیر بیه نیاراحت     یمنفی  یهیا  یابیارز از دیبه عنوان ترس شد 2یاختالل اضطراب اجتماع

شیده   فیی تعر شیود، ی ره می روزمی  یاجتمیاع  یهیا  تیاز حد در موقع شیب یو خودآگاه یافراط

طور مکرر در  به ،یافراد دچار اختالل اضطراب اجتماع. (9 9،22انجمن روانشناسی آمریکا)است

. کننید ی را گیزارش می   یاختالل قابل تیوجه  مانه،یصم و روابط های کار، مدرسه و دوست طیمح

ارتبیاط   فیضیع  یزندگ تیفیو ک یابیترس از ارز ن،یینفس پا با عزت یاجتماع اضطراب اختالل

 (.1 22و همکاران، 1؛ دریمانا1 22و همکاران، 1؛ استارینگ4 22و همکاران،4کستال)دارد

آن، بر نقش  درمان و یشناس در سبب زین یاختالل اضطراب اجتماع یشناخت یالگوها 

 در فیمربوط به احتمال و ارزش عملکرد ضع ناسازگارانه یناسازگارانه خصوصاً باورها یباورها

 که باورند این بر اغلب اجتماعی اضطراب اختالل دچار افراد. دارد دیتأک یاجتماع یها تیموقع
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 و (9 22 ، گادیانا و هربرت) هستد دیگران با نرمال تعامل برای الزم اجتماعی مهارت های فاقد

 اجتماعی عملکرد برای آنها(. 4 22 ،2هافمن)دارد  دنبال به فجیعی پیامدهای نامناسب، رفتار

 ارزیابی به مشروط خودارزشی شان که معتقدند و گیرند می نظر در افراطی بسیار معیارهای خود،

 (.2 22 ،9کالرک و ولز) است دیگران مثبت

 

 طرح مسأله

افزایش یافته  7 22نفر در سال  3/3به  2222نفر در سال  1/1آمار خودکشی در ایران از 

گیرد و  ام به خودکشی صورت مینفر اقد 21تا  22ازای هر خودکشی موفق،  است و به

نفر مرتکب خودکشی  31222 تعداد  1 22دهد که در سال کارانه نشان می برآوردهای محافظه

  اهمیت این موضوع و نقش عوامل مختلف در شکل(. 7 22مقدم و زمانی،  حسنیان)اند  شده

از آنجایی که . است یری آن یکی از مباحث مهم و ویژه در تعامل با تعارضات والدین با فرزندانگ

الگوها و تعارضات در حوزه ارتباطی والدین و فرزندان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در 

خودکشی است و متاسفانه توجه چندانی به این الگوها و مرزهای خانوادگی اثرگذار در 

 و والدین بین اختالفات تردید، بدونو ( 1 22، 4گرنت، بالرد و اولسن)خودکشی نشده است 

 و ناسازگاری تفاهم، عدم موجب معموالً گیرد، می ریشه آنان های ارزش اختالف از که فرزندان،

این در نهایت . است متفاوت آنان ارزش های و اهداف ها خواسته شود چراکه نیازها، تعارض می

پژوهش قصد دارد با توجه اهمیت ویژه دوران بلوغ و رسش جنسی در نوجوانان به سبب ایجاد 

ییرات عمده روانی و جسمانی و چندوجهی بودن مفهوم خودکشی که عوامل متعدد تغ

ای  شناختی و فرهنگی در بروز آن نقش دارند و همچنین ارتباط دوسویه شناختی، جامعه روان

که در مطالعات نسبت به تعارض با والدین، اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی در 

توان بر اساس تعارض  این سوال اساسی پاسخ دهد که آیا می نوجوانان نشان داده شده است، به

 بینی کرد؟ با والدین، اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی در نوجوانان را پیش
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 روش

با توجه به ارتباط دو سویه ای که در مطالعات نسبت به تعارض با والدین با اضطراب 

ه شده است، این پژوهش درصدد پیش اجتماعی و گرایش به خودکشی در نوجوانان نشان داد

 .بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی در نوجوانان بر اساس تعارض با والدین می باشد

. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد

جهت . باشد شهر تهران میسال  1 الی  1 دانش آموزان  جامعه ی مورد بررسی شامل کلیه

منطقه از بین  9در مرحله اول، . تعیین حجم نمونه، نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت

 2گانه آموزش و پروش شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شد که شامل مناطق  22مناطق 

مدرسه  11در هر منطقه حدود . هستند( شمال غرب) 1و ( شمال تهران)  ، (تهران غرب)

بر این اساس به صورت تصادفی از هر منطقه سه مدرسه انتخاب شد و از هر . موجود است

دانش آموز با استفاده  242بدین ترتیب تعداد افراد نمونه . مدرسه سه کالس در نظر گرفته شد

به این ترتیب که محقق با مراجعه . از فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای انتخاب گردید

ز را انتخاب نمود که با رضایت و موافقت آگاهانه به تکمیل پرسشنامه دانش آمو 21به هر کالس 

 .برای جمع آوری اطالعات مورد نظر نیز از سه پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. ها پرداختند

توسط پرینز  373 پرسشنامه رفتار متعارض در سال : پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین

عبارت بود، ادراک نوجوان از میزان  71ی این ابزار که دارای نسخۀ اصل. و همکاران ساخته شد

 22تعارض و رابطۀ منفی با والدینش را مورد ارزیابی قرار می داد نسخۀ کوتاه این مقیاس فرم 

این پرسشنامه دارای دو فرم . عبارتی است که میزان تعارض نوجوان با والدینش را می سنجد

سنجش تعارض )و دیگری مخصوص پدر ( عارض با مادرسنجش ت)جداگانه، یکی مخصوص مادر 

بیان این نکته ضرورت دارد که پرسشنامه ها توسط نوجوان تکمیل می شود و . است( با پدر

پایایی حاصل از روش بازآزمایی برای . بیان احساس نوجوان نسبت به والدین خود می باشد

 . بوده است 12/2و برای نسخۀ گزارش والدین  17/2نسخۀ گزارش نوجوان 
سوال دارد و توسط  9 این پرسشنامه (: ASQ) پرسشنامه گرایش به خودکشی در نوجوانان

هدف اصلی آن ارزیابی میزان تمایل یا احتمالی خودکشی در . طراحی شده است(  222)کیت 

امتیاز و به هر گزینه خیر صفر   به هر گزینه بلی . هر سوال دو گزینه دارد. نوجوانان است

معکوس خواهد    ، و 1،  البته این شیوه نمره گذاری در مورد سؤاالت . از تعلق می گیردامتی

برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه مجموع امتیازات تك تك سواالت را با هم جمع . شد



5931 تابستان، سهازدهم ، شماره چهل و اجتماعی، سال دو پژوهش ةفصلنام  27 

هر چه این امتیاز باالتر باشد، بیانگر . خواهد داشت 9 تا  صفراین امتیاز دامنه ای از . می شود

در نسخه اصلی پرسشنامه . ل بیشتر فرد پاسخ دهنده به خودکشی خواهد بود و برعکستمای

در پژوهش خود پایایی آزمون را ( 2 22)  کستلر. گزارش شده است 11/2پایایی با روش آلفا 

 .به دست آورد 13/2در جامعه ی دانش آموزی، با روش آلفا 

و  2اجتماعی نخستین بار توسط کانور اضطراب ۀپرسشنام :مقیاس اضطراب اجتماعی

ی عالئم در سه حیطهو  اجتماعی تهیه گردید اضطراببه منظور ارزیابی ( 2222) همکاران

های عملی کوتاه  کند و دارای مزیت بالینی ترس، اجتناب و عالئم فیزیولوژی اطالعاتی را ارئه می

اجتماعی یك مقیاس خود سنجی  اضطراب ۀپرسشنام .استن، سادگی و آسانی نمره گذاری بود

و ناراحتی ( ماده 7)، اجتناب (ماده 1)ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس  7 

،  اصالً=   )س لیکرت پنج درجه ای است و در آن هر ماده بر اساس مقیا (ماده 4)فیزیولوژیك 

نمرات هر آیتم برای  .درجه بندی می شود( خیلی زیاد= 1زیاد و = 4تا اندازه ای، = 9کم ، = 2

هر چه نمره فرد باالتر . با هم جمع بسته می شوند 11تا  2دست یابی به یك نمره کل با دامنه 

به باال نشان دهنده وجود مشکل  3 نمره )باشد نشان دهنده شدت اختالل در افراد می باشد

با روش باز آزمایی در  اعتبار آن. از اعتبار و روایی باالیی برخوردار است پرسشنامه این(. است

بوده و ضریب همسانی  2713تا  2771هایی با تشخیص اختالل هراس اجتماعی برابر با  گروه

 . گزارش شده است 2734در یك گروه بهنجار ( آلفای کرونباخ)آن درونی 

 

 یافته ها
 ماتریس ضرایب همبستگی بین تعارض با والدین با اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی: 5جدول شماره 

 7 1 1 4 9 2   متغیرها

         ترس - 

        119/2** اجتناب-2

عالئم -9

 فیزیولوژیك

**132/2 **111/2       

اضطراب  -4

 اجتماعی

**111/2 **324/2 **147/2      
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گرایش به  -1

 خودکشی

**922/2 **237/2 **224/2 **921/2     

تعارض با -1

 پدر

**921/2 **211/2 **242/2 **9 4/2 **929/2    

تعارض با -7

 مادر

**912/2 **921/2 **941/2 **91 /2 **912/2 **929/2   

اضطراب اجتماعی و تمامی مولفه های آن با تعارض با والد پدر و ضریب همبستگی بین 

با توجه به مثبت بودن ضرایب بدست آمده  .معنی دار است 2/ 2و در سطح آلفای مادر مثبت 

-بین اضطراب اجتماعی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد و دانش می توان گفت

همچنین همبستگی . اضطراب اجتماعی باالتری دارندآموزان دارای تعارض بیشتر با والدین، 

دار معنی 2/ 2بین گرایش به خودکشی با تعارض با والد پدر و مادر مثبت و در سطح آلفای 

توان گفت بین گرایش به خودکشی و با توجه به مثبت بودن ضرایب به دست آمده می .است

ان دارای تعارض بیشتر با والدین، تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد و دانش آموز

 .گرایش ببشتری به خودکشی دارند

 
 اضطراب اجتماعی از طریق تعارض با والدین تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی: 7جدول شماره 

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 t شده

سطح 

معنی 

 داری

 شاخص های هم خطی

B 
خطای 

 استاندارد
Beta Tolerance 

VI

F 

   2/ 2   /1 4   /339 714/22 ثابت

تعارض 

 با مادر
392/2  11/2 9 9/2 241/1 2 /2 131/2   7/  

تعارض 

 با پدر
129/2  71/2 2 2/2 492/9 2 /2 131/2   7/  

 

 9/2 9برای متغیر تعارض با مادر برابر با ( Beta)مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده  

بدست آمده که در  tبا توجه به مقدار آماره های  .باشدمی 2/2 2رض با پدر برابر با تعا برای  و
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معنی دار می باشد، نتیجه گرفته می شود که این متغیرها می توانند به  2/ 2سطح آلفای 

-با توجه به ضرایب بدست آمده می. را پیش بینی نماینداضطراب اجتماعی  شکل معنی داری

باالتری اضطراب اجتماعی  ازبا والدین خود تعارض بیشتری دارند،  توان گفت افرادی که

 . برخوردارند

 

گرایش به خودکشی از  تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی: 9جدول شماره 

 طریق تعارض با والدین

 مدل

 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

استاندارد 

 t شده

سطح 

معنی 

 داری

 شاخص های هم خطی

B 
خطای 

 تاندارداس
Beta Tolerance 

VI

F 

   2/ 2 791/1  191/2 271/9 ثابت

تعارض 

 با مادر
221/2 212/2 211/2 114/4 2 /2 131/2   7/  

تعارض 

 با پدر
 71/2 247/2 29 /2 7 9/9 2 /2 131/2   7/  

 

  و 211/2برای متغیر تعارض با مادر برابر با ( Beta)مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده 

بدست آمده که در  tبا توجه به مقدار آماره های  .باشدمی 2/ 29تعارض با پدر برابر با  برای

معنی دار می باشد، نتیجه گرفته می شود که این متغیرها می توانند به  2/ 2سطح آلفای 

-با توجه به ضرایب بدست آمده می. را پیش بینی نمایندگرایش به خودکشی  داریشکل معنی

گرایش ت افراد دارای نمرات باالتر در متغیرهای تعارض با پدر و تعارض با مادر، توان گف

 . بیشتری به خودکشی دارند

 

 

 نتیجه گیری



 23 ... پیش بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض باوالدین در

بین اضطراب اجتماعی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد و  نتایج نشان داد

همچنین بین . ارنددانش آموزان دارای تعارض بیشتر با والدین، اضطراب اجتماعی باالتری د

گرایش به خودکشی و تعارض با والدین ارتباط مستقیم وجود دارد و دانش آموزان دارای 

نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش . تعارض بیشتر با والدین، گرایش ببشتری به خودکشی دارند

بیرامی و محبی  ،( 93 )بخشایش ، (939 )حسن نیا و همکاران ، (939 )الوندی های 

و ( 2221)، ویلینگ و بلسکی (2222) پاترسون، (  22)کانیدیس، (2227) ، سادوک(932 )

 . همسو می باشد (2223)کاواباتا و همکاران 

تعارض با والیدین و  معنی داری بین  مثبت رابطهکه  بودگویای آن  (939 )پژوهش الوندی 

در پژوهش ( 939 )ن حسن نیا و همکاراهمچنین  .گرایش به خودکشی در نوجوانان وجود دارد

 رابطه مسیتقیم  خود نشان داد که تعارضات والدین با گرایش به اعتیاد و خودکشی در نوجوانان
 شیدت  کننیده هیای   پییش بینیی   تعارض با والد پدر گام به گام رگرسیون تحلیل براساس .دارد

و  9ا،  کاواباتی (2221) 2،  ویلینیگ و بلسیکی  (2222)  پاترسیون . می باشید  گرایش به خودکشی

نیز در پژوهش خود که تحت عناوین تعارض با والدین و رفتارهیای بزهکارانیه    (2223)همکاران 

صورت گرفت نشان داده اند تعارض با والیدین بیا رفتارهیای پرخطیر در نوجوانیان، افسیردگی و       

نتایج پژوهش حاضر نیز با نتایج پژوهش هیای مطیرح شیده    . تمایالت خودکشی در ارتباط است

 .همسو بود

خانواده هایی که در آنها تعارضات زیاد است، به احتمال قوی نمی توانند رفتارهیای مناسیب   

همچنین، فرزنیدان ایین خیانواده هیا بیه احتمیال زاد،       . اجتماعی را به فرزندانشان آموزش دهند

رفتارهای والدین با یکدیگر و با خودشان را الگوی مناسب برای رفتار با دیگران تلقی می کننید،  

روی هم رفته، . ه ویژه اگر در شرایطی این نوع رفتارها برای والدینشان نتیجه بخش بوده باشندب

خانواده هایی که می توانند رابطه ی قوی مثبت با فرزندان شان ایجاد کنند، نظارت بهتری نییز  

همچنان کیه در شیرایط طبیعیی در خیانواده هیای دور از      . بر روی رفتارهای آنها خواهند داشت

ارض و گسیختگی ارزش ها و هنجارهای جامعه به خیوبی منتقیل شیده و همچنیین، والیدین      تع

 .الگوهای مناسب برای رفتارهای فرزندانشان خواهند بود
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می تواند اضطراب  11/2 نشان داد تعارض با والدین به میزان  پژوهش حاضر همچنین

ه به ضرایب بدست آمده می با توج. ساله را پیش بینی کند 1 تا  1 اجتماعی دانش آموزان 

باالتری اضطراب اجتماعی  ازتوان گفت افرادی که با والدین خود تعارض بیشتری دارند، 

و ( 2 22) ریچاردسون، (932 ) نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش بیرامی و محبی. برخوردارند

 که دادند نشان در پژوهش خود( 932 )بیرامی و محبی . همسو می باشد (2 22) بلك

 هیجان مدار مقابله ای راهبرد پیشایندهای والدین، بین تعارض از ادراک و والدین به دلبستگی

 مثبت اختالل پیشایند هیجان مدار مقابله ای راهبرد همچنین، .هستند دانش آموزان در

 با بین والدین تعارض از ادراک و والدین به دلبستگی مستقیم مسیرهای .است اجتماعی اضطراب

 ادراک و والدین به دلبستگی غیرمستقیم مسیرهای .نبودند معنی دار اجتماعی اضطراب لاختال

 هیجان مدار مقابله ای راهبرد گریمیانجی با اجتماعی، اضطراب اختالل با والدین بین تعارض از

نیز در پژوهش خود بیان داشت که تعارضات والدین و ( 2 22)ریچاردسون  .هستند معنی دار

. ه خصوص در دوران نوجوان موجب افزایش مشکالت شناختی و روانشناختی می شودفرزندان ب

وی از اصلی ترین مشکالت این بحث را اضطراب اجتماعی ناشی از عدم حمایت عاطفی والدین 

نیز تعارضات والدین و نوجوانان را از عوامل بحران ( 2 22)بلك . در فرآیند تعارض بیان نمود

مطابق با گفته ی وی ایجاد اختالف با والدین و . ی در نوجوانان دانستهویت و مشکالت اجتماع

تضاد فکری، اعتماد به نفس نوجوانان را کاهش داده و موجب می شود تا نوجوان نتواند در 

 .محیط اجتماعی خود آنگونه که شایسته است برخورد نماید

 از بد، کالمی مله هایح تا دیگری به نسبت والد یك سرزنش از است ممکن والدینی تعارض

 تا (وفاداری) ماندن برای ماهرانه مشاجره های از و واقعی خشونت تا خشونت به تهدید

 بیشتر و تعارض ها همه .شود شامل را والد یك از ماندن برای عام مأل در و صریح درخواست

 به .ارندد فرزندان بر جبران ناپذیری عوارض والدین، بین آشکار و فراگیر شدید، خصومت های

 هیجانی مشکالت کاهش بر خانوادگی، عامل یك عنوان به خانواده عاطفی امن محیط عبارتی،

 کشمکش های از کودک منفی ارزیابی ولی دارد، نقش والدین کشمکش های زمینه در کودکان

 براساس این، بر عالوه. برد یك عامل خطر درونی این تأثیر را از میان می عنوان به مادر و پدر

 مهارت های در اجتماعی اضطراب دارای افراد اجتماعی، اضطراب اختالل فردی بین ظریهن

 صورت به بیشتر را خود اجتماعی مهارت های افراد این .هستند مشکل دچار نوعی به اجتماعی

 اضطراب اختالل ایجاد در تواندمی روابط کاهش از ترس همچنین، می کنند؛ درجه بندی منفی



 15 ... پیش بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض باوالدین در

 انجام موفقیت در افراد وقتی که کرد تبیین گونه این می توان یا باشد تهداش نقش اجتماعی

 اختالل و یا با تعارض مواجه می شوند، با می شوند تردید دچار خود خواسته های دادن

 .می گردند رو به رو اجتماعی اضطراب

ی می تواند گرایش به خودکش 71/2 در آخر نتایج نشان داد تعارض با والدین به میزان 

با توجه به ضرایب بدست آمده می توان گفت . ساله را پیش بینی کند 1 تا  1 دانش آموزان 

گرایش بیشتری به افراد دارای نمرات باالتر در متغیرهای تعارض با پدر و تعارض با مادر، 

حسن نیا و همکاران ، (939 )الوندی نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش . خودکشی دارند

، ویلینگ و (2222) پاترسون، (  22)کانیدیس، (1 22)سادوک  ،( 93 )ایش بخش، (939 )

 .همسو می باشد (2223)و کاواباتا و همکاران ( 2221) بلسکی

می توان چنین گفت که نتایج این پژوهش فرض پژوهشگرانی را که باور دارند بی نظمی و 

. ین کند، مورد تأیید قرار دادنوجوانان را تبی گرایش به خودکشیدر خانواده می تواند  تعارض

فرزندان  کاهش تعارضخانواده و کاهش تنش های موجود در خانواده به همراه  ثبات و نظم در

که نظریه  همچنان. نوجوانان است گرایش به خودکشی درکاهش میزان  والدین از عوامل مهم با

ان یکی از مولفه های دهد، دلبستگی خانوادگی به عنو می ی کنترل اجتماعی هیرشی نیز نشان

  .بزهکاری نوجوانان کمك نماید تواند به کاهش میزانی یاد شده می نظریه

نیز در  (2223)و همکاران  9،  کاواباتا(2221) 2،  ویلینگ و بلسکی(2222)  پاترسون

پژوهش خود که تحت عناوین تعارض با والدین و رفتارهای بزهکارانه صورت گرفت نشان داده 

با والدین با رفتارهای پرخطر در نوجوانان، افسردگی و تمایالت خودکشی در ارتباط اند تعارض 

بر هم خوردن روابط عاطفی و احساس ناامنی منتج از تعارضات والدین می تواند امنیت . است

؛ 9 22شلتون و هارولد، )شخصی فرزندان و همچنین، روابط آنها با والدینشان را به خطر اندازد

لذا، این تعارضات می توانند برای فرزندان بسیار آزاردهنده باشند و (. 2 22ینگز، دیویدز و کاس

 های ناشی از آن از راه های گوناگون به مقابله برخیزند آنها سعی خواهند کرد برای کاهش تنش

این راه ها می تواند رفتاری درونی مانند اضطراب اجتماعی (. 932 خواجه نوری و هاشمی نیا،)

حرکت جبرانی در واقع خودکشی یك . اری بیرونی مانند گرایش به خودکشی باشدو یا رفت

گویی فرد نیاز دارد که بر اطرافیان تسلط . کند شدید است که در برابر اعتراضات، از فرد بروز می
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این امر در حالت تعارض با والدین در محیط خانه و . تری خود را کاهش دهدمیابد و احساس ک

یشتری می یابد و لذا در صورتی که این تعارضات کاهش یابد، باید انتظار کاهش خانواده نمود ب

 .در رفتارهای پرخطری همچون خودکشی را داشت

ساله صورت گرفته و در تعمیم  1 الی  1 از آنجایی که این پژوهش بر روی دانش آموزان 

ان بعدی پیشنهاد می به پژوهشگر. نتایج و یافته های آن باید جانب احتیاط را در نظر گرفت

گردد تا شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانانی که خودکشی موفق داشته اند را بررسی نمایند 

 از فراتحلیلی می شود همچنین پیشنهاد. و نتایج را با والدین نوجوانان عادی مقایسه نمایند

 .شوند ناساییش گرایش به خودکشی بر مؤثر عوامل آن در که گیرد صورت پژوهش هایی کلیه

 در گرفته صورت پژوهش های درمانی و روان مراکز های پرونده به رجوع با تواند می امر این

عالوه بر آن به پژوهشگران بعدی توصیه می شود تا پژوهش همه گیر . شود حاصل زمینه این

 .شناسی با موضوع خودکشی و انواع آن را در میان نوجوانان شهر تهران انجام دهند



 19 ... پیش بینی اضطراب اجتماعی و گرایش به خودکشی براساس تعارض باوالدین در

 عمناب

 فارسی

 رابطه سبك های (. 932 . )آهنگرانزابی، احد؛ شریفی درآمدی، پرویز و فرج زاده، رباب

مجله پژوهش های علوم . فرزندپروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر

  شناختی و رفتاری، سال اول، شماره اول

 نخستین رنش : تهران جوانان، و نوجوانان روانشناسی (.932 . )احمد احمدی 

  رابطه دلبستگی به والدین و ادراک از تعارض بین (. 931 )بیرامی، منصور و محبی، مینا

نقش میانجی گری راهبرد : والدین با اختالل اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر

  7-19، (23) : 1مقابله ای هیجان مدار، مجله روانشناسی بالینی، 

 جوانان در ایران، پایان نامه کارشناسی روانشناسی علل خودکشی  (. 93 . )بگلی، شیما

  دانشگاه آزاد رودهن

 رابطه ی تعارضات والدینی با بزهکاری، (. 932 . )خواجه نوری، بیژن و هاشمی نیا، فاطمه

 3 -91: 2فصلنامه ی علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، 

 رزندپروری با تعارض با والدین بررسی رابطه شیوه های ف(. 931 . )روشنی کوشا، فرحناز

و گرایش به خودکشی در نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد، 

 واحد کرمانشاه 

  ،خالصه روانپزشکی، علوم رفتاری، ترجمه (2227)سادوک، ویرجینا و سادوک، بنجامین ،

 نشر ارجمند: تهران(. 932 )فرزین رضاعی، 
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