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  به نام خدا 

  "نوجوانان آزاردیده و نوجوانانِ در بند شهر زیبا تقدیم به"                 

  و

   زندگی در برابر مرگ بودندآن ها که روشنگر آن ها که زندگی بخشیدند  و       

  

  
میجنگد، در مورد رفتار کسانی که تصمیم میگیرند بمیرند، چه  در دنیایی که هر کسی به هر بهایی،براي بقایش "

هر کسی وسعت رنج خود را میشناسد، و میزان فقدان . هیچ کس نمیتواند قضاوت کند قضاوتی میشود کرد؟
  )پائولو کوئیلو -ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد(  ....معناي زندگیش را
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  چکیده

و غیرمستقیم مثل خطرجویی و  بدون خودکشی دو دسته مستقیم مانند خودجرحیخودآسیب رسانی به : مقدمه
تجربه زیسته و  بررسی)1 عبارت بودند از ف این مطالعهاهدا. شودمیبندي سوء مصرف مواد تقسیم

و سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر )2خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی،  پدیدارشناسی
خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و  مقایسه )3روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی،اي انگیزه ه

در بخش کیفی  .استفاده شداي از یک طرح ترکیبی از نوع النه :روش .با اقدام  و احتمال خودکشیارتباط آن ها 
ي ننده از موقعیت هاشرکت ک 240در بخش کمی  هاي بالینی و غیربالینی وشرکت کننده از موقعیت 20

در بخش کیفی از روش مصاحبه و در بخش کمی از ابزارهاي سیاهه خود .بزهکار و آزاردیده بررسی شدند
آسیب رسانی، مقیاس انگیزه هاي خودآسیب رسانی، مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی، مقیاس خودانتقادي، 

هاي بخش کیفی با روش داده. استفاده شد و مقیاس الگوگیري از خودجرحی همساالن قربانی/پرسشنامه قلدري
، تحلیل و داده هاي بخش کمی با روش مدل سازي معادالت ساختاري) روش کالیزي( پدیدارشناسی توصیفی 

  .و تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه تحلیل شدند عاملی اکتشافی

بخش و رهایی(رسانیبانواع خودآسی رسانی،خودآسیب معانی سه خوشه اصلی شامل هااز مصاحبه :نتایج
رسانی مستقیم خودآسیب ،نوجوانان از نظر .شناسایی شد شناختی و علل محیطیو علل روان) بخشقدرت

یا  هاي ارتباطی شدید، انتقال یک پیام اجتماعی تاثیرگذاربا هدف  غلبه بر تعارض است که زخمی بدون درد
، هاي بخش کمی نیز نشان داد نقایص تنظیم هیجانیهیافت .شوداستفاده می هاي طاقت فرساهیجانرهایی از 

داري در قالب یک مدل تحلیل مسیر فروانی به صورت معنی همساالن خودجرحی و الگوگیري از خودانتقادي
- رسانی مستقیم عبارت بودند از پذیرشهشت انگیزه خودآسیب. کنندرسانی مستقیم را پیش بینی میخودآسیب

 .از دیگران و انتقام گرفتنخوداي،تمایزخودکشی، ضد تجزیهخود، ضدرازآشفتگی، اثباتهیجان، ابگروهی، تنظیم
رسانی مستقیم و غیر مستقیم تفاوتی بین خودآسیب و خودانتقادي هاي تنظیم هیجانیاز لحاظ نقص در مهارت

نوجوانان با  آمادگی اما ؛غیر مستقیم بیشتر است رسانیند افکار خودکشی گروه با خودآسیبهر چ. وجود ندارد
اقدام خودکشی با  .خودکشی بیشتر استاقدام  براي  تکانشوري زیاد قیم به دلیلسترسانی مخودآسیب
رسانی غیرمستقیم مانند سوء مصرف مواد و رسانی مستقیم رابطه دارد؛ اما با برخی از انواع خودآسیبخودآسیب

  .رابطه داردنیز خطرجویی جنسی 
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براي اعتراض و رهایی از بیشتر در نقش یک پیام اجتماعی موثرخودجرحی را  نان ایرانینوجوا :گیرينتیجه
کند و خود نوجوانان را مستعد آسیب به خود می نقایص کنترل تکانه .کنندفردي ادراك میبین هايتعارض

رل تکانه و کننده رابطه نقص کنتپنداري مکانیسمی است که تبیینکفایتانتقادي به ویژه از نوع خودبی
گذار اثر نوجوان رسانی است و خودجرحی همساالن به صورت مستقیم بر روي فراونی خودجرحیخودآسیب

ست شباهت خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ نقایص تنظیم هیجانی و خودانتقادي ممکن ا .است
دکشی هر دو گروه با خودآسیب رسانی احتمال خو. ریشه هاي مشترکی هستند آنها داراي به این معنا باشد که

توان پیشنهاد داد که نقص کنترل تکانه و افکار ها میبراساس یافته. مستقیم و غیر مستقیم به یک اندازه است
با خودکشی را باید مهمترین حوزه هایی در نظر گرفت که باید در کاهش احتمال خودکشی نوجوانان 

  .نظر گرفته شوند رسانی مستقیم و غیرمستقیم درخودآسیب

  رسانی، خود جرحی، اقدام خودکشی،تنظیم هیجانی، خود انتقادي، همساالن خودآسیب :هاکلیدواژه 
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Self-harm in adolescents: Nature, suicide probability and role of psychological 
and peer group factors 

Abstract 

Introduction: Self harm have been classified in two major categories including direct self harm 
like Non suicidal self injury (NSSI) and indirect self harm like substance abuse and risk taking  
behaviors. The purposes of this study were to  1) investigating lived experience and 
phenomenology of self harm in adolescents ; 2)  identifying an evidence-based model of 
psychological and social risk factors and motivations contributing in self harm ; 3) comparison of 
direct and indirect self harm in terms of emotion regulation skills and suicide probability. 
Methods:  we used a mixed method (embedded method). In a qualitative section, 20 adolescents 
were selected from clinical and nonclinical setting and for quantitative section; we selected 240 
individuals from delinquent and abused adolescents. Semi-structure interview and some scales 
including difficulties in emotion regulation questionnaire, self-harm inventory, self-criticism 
scale, suicide probability scale, Inventory of statement about self-injury, victimization and 
Bullying questionnaire and peer group self injury modeling scale. Qualitative data were analyzed 
by descriptive phenomenological method (Claizzi method) and quantitative data were analyzed 
by structure equation modeling, explanatory factor analysis and two-ways analysis of variance. 
Results: Three clusters including meaning of self-harm, Types of self harm (power enhancing & 
releasing) and psychological and environmental causes had been identified from interviews.  
Adolescents perceived direct self harm as a painless injury that were used for overcoming intense 
social conflicts, conveying cost-effective social message and releasing unbearable emotions. 
Difficulty in impulse control, self criticism and peer group modeling significantly predicted 
direct self harm (p<0.001). There have been identified 8 motivations for self harm like group 
acceptance, emotion regulation, distress expression, self expression, antisuicide, antidissociation, 
differentiation self from others and revenge. There have not significant differences between 
direct and indirect self harms in terms of emotion regulation skills and self-criticism. However 
suicide ideation was higher in indirect self harm group but impulsivity of adolescents with self 
harm prone them to have more courage to killing themselves. Suicide attempt was associated 
with self–injury but had an association with some of the indirect self harm behaviors like 
substance abuse and sexual risk taking. Conclusion: Iranian adolescents perceived self injury as 
an effective social message for releasing and protesting against interpersonal conflicts. Impulse 
control difficulties prone adolescents to self harm and self criticism, especially self-inadequacy 
acted as a mediator mechanism explaining association between impulse discontrol and self injury 
and peer self injury directly increase self injury in adolescents. Commonalities between direct 
and indirect self-harm in terms of emotion regulation and self-criticism may be indicating that 
they have similar roots. Proneness to suicide in adolescents with indirect self harm was as much 
as direct self harm. According to finding, it could be suggested that inability to impulse control 
and suicide ideation should be considered as main targets for decreasing suicide probability in 
adolescents with direct and indirect self-harm.  

Key words: Self harm, Self injury, suicide attempt, emotion regulation, self criticisem, peer 
group    
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  گفتار اول

  چهارچوب کلی پژوهش
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  مقدمه 
بیشترافراد  .ز آسیب،درد، زخم و ضرر وجود داردها گرایشی زیستی براي حفظ خویشتن  و اجتناب ادر انسان

هاي مختلف آسیب به درد، زخم و جراحت را روي بدن تحمل کنند؛ ولی  شکلدر حالت طبیعی حاضر نیستند 
هاي لفی از رفتارهایی است که با هدفرسانی شامل انواع مختخود آسیب. خود همیشه همراه انسان بوده است

آسیب عمدي به بافت هاي بدن مانند خودزنی، کوبیدن (هاي مستقیم فردي به شکلشناختی و بینمختلف روان
مانند رفتارهاي خطرجویانه، سوء مصرف مواد و الکل،عادت هاي ناسازگار (و غیر مستقیم ) سر به دیوار

به لحاظ اجتماعی و  ممکن است با یا بدون نیت خودکشی باشند و شوند و این رفتارهاانجام می) خوردن
حوزه آسیب در  ).2007، ناك و همکاران،2004؛ کلونسکی،2008والش،(مورد قبول اکثریت نیستند 1فرهنگی
اي از برخی از اختالالت روانی به ویژه اختالالت مرضی این رفتارها از قدیم االیام به عنوان نشانهشناسی 

هاي اخیر هم در سال ؛ اماندشدزي، اختالالت فراگیر رشد و اختالل کنترل تکانه در نظر گرفته میشخصیت مر
هایی که به این مساله اختصاص یافته است، پیشنهاد حجم پژوهش هم افزایش به دلیل افزایش شیوع این رفتار و

فراگیرشدن این اختالل  .است داده شده ) NSSI( 2خودکشیجرحی بدونطبقه تشخیصی با عنوان نشانگان خود
براي اشاره به این ) 2007براي مثال ناك،(در کشورهاي اروپایی و آمریکا به قدري است که برخی متخصصین 

اختالل، آن را هم عرض اختالل هایی مانند هیستري و اختالل هاي خوردن که در دوران هاي گذشته تغییراتی 
   . دانندبه وجودآوردند، می اساسی در تصور انسان درباره خود و جامعه

نظرهاي زیادي در تعریف این دسته از رفتارها و تفاوت آنها با اقدام خودکشی وجود دارد به صورتیکه اختالف
خودکشی و اقدام خودکشی تقسیم رسانی به دو دسته خودجرحی بدونآسیبدر آمریکا به صورت کلی خود

براي اشاره به این رفتارها استفاده ) DSH( 3خودآسیب رسانی آگاهانهشود، در حالیکه در اروپا از واژه بندي می
برخی مخالف  از سویی. شودشود و تمایزي بین خودآسیب رسانی با و بدون انگیزه خودکشی گذاشته نمیمی

 ؛رسانی هستندجویی و رفتارهاي ناسازگارانه خوردن به عنوان نوعی خود آسیببندي رفتارهایی مانند خطرطبقه
رسانی به حساب وجود دارند که این رفتارها را نوعی خود آسیب )2008مانند والش،( هاییدر حالیکه مدل

   .آورندمی

                                                
که  هاي آیینی آسیب به خودشیوهی کردن، سوراخ کردن بدن و مانند خالکوب برخی از انواع آسیب به خود به لحاظ اجتماعی و فرهنگی قابل پذیرش است 1

  .ممکن است در برخی فرهنگ ها جزو احکام و واجبات آیینی باشد
2  Non Suicidal Self-Injury 
3 Deliberate Self Harm 
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رسانی مستقیم بسیار متنوع است؛ در حالیکه برخی آن را نوعی یافته ها درباره انگیزه هاي رفتارهاي خودآسیب
هایی وجود دارد که دانند، دیدگاهنی و تنظیم هیجانی میهاي درورفتار کامالً فردي و با انگیزه رهایی از تنش

تر از ماهیت رنگهاي اجتماعی و بین فردي این رفتار تاکید بیشتري دارند و ماهیت اجتماعی آن را پرروي کنش
عالوه بر این با توجه به این که عوامل فرهنگی ممکن است روي انگیزه رفتار  .آورندفردي آن به حساب می

ر باشند این سوال وجود دارد که آیا انگیزه هاي خودآسیب رسانی مستقیم نمونه هاي خارجی قابل تعمیم اثرگذا
و شاید مهمترین مساله اي که درارتباط با خودآسیب رسانی وجود دارد رابطه . به نوجوانان ایرانی است یا خیر

توان از وقوع مرگ رسان میدآسیببا شناسایی احتمال خودکشی در نوجوانان خو. است و خودکشی آن با مرگ
   .کم کرد را نوجوانان بر اثر این رفتار

رشد بسیار قابل  ،هایی که در سطح بین المللی در این حوزه انجام شده استدر دو دهه اخیر حجم پژوهش
ت؛ شناسی این رفتارها به دست آمده اسانگیزه ها و علت توجهی داشته است و اطالعات بسیاري درباره شیوع،

اما هنوز درباره مسائلی مانند تعریف خودآسیب رسانی، ارتباط خودجرحی با اقدام خودکشی و رفتارهاي خطر 
- همچنین اطالعات درباره نوجوانان ایرانی که به شکل .جویانه در دوره نوجوانی اختالف نظرهایی وجود دارد

مطالعه با هدف جبران این محدودیت  این. بسیار محدود است ،دهندرسانی انجام میهاي مختلف خود آسیب
هایی که تا کنون انجام شده است از این قرار است که اوالً هاي متمایز این پژوهش با پژوهشویژگی. انجام شد

. در این پژوهش براي شناخت بهتر ماهیت این رفتار عالوه بر روش کمی، از روش کیفی هم استفاده شده است
دیدارشناسانه از تجربۀ زیسته نوجوانان خودآسیب رسان به دست آید و کند درك پپژوهش کیفی کمک می

ً پژوهش حاضر با محور قرار دادن  ثانیا. رسانی از دیدگاه آنها شناسایی شودماهیت و معانی خودآسیب
-روان هايو انگیزه رسانی مستقیم از نوع خودجرحی به دنبال شناسایی مدلی تجربی از عوامل خطرخودآسیب

مستقیم از رسانی مستقیم وغیرهاي نوجوانان داراي خودآسیبثالثاً ویژگی. ی و بین فردي این رفتاراستشناخت
    .شودهاي تنظیم هیجانی و خودانتقادي با هم مقایسه میحیث احتمال خودکشی، مهارت
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  بیان مساله 
سوء ی و غیرمستقیم شامل خودآسیب رسانی شامل دو دسته رفتارهاي مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکش

عمدي به بافت هاي سطحی  رهاي مستقیم فرد به صورت آگاهانه ودر رفتا .مصرف مواد و خطرجویی است
کند ولی نیت خودکشی ندارد و رفتارش به لحاظ اجتماعی مورد قبول فرهنگش نیست و در بدن آسیب وارد می
 طوالنی مدت موجب آسیبدهد که در انجام می رفتاري را به صورت ارادي غیرمستقیم فردخودآسیب رسانی 

علی رغم ماهیت دردآور این  ).2008والش،( انجام عمل نیت آسیب به خود وجود ندارد شود ولی در لحظهمی
هنوز . دهند وجود داردي اجتماعی منفی شدیدي نسبت به افرادي که این رفتارها را انجام میهاکلیشهرفتار،

حتی در  کنند این رفتارها با هدف بازي دادن و دستکاري دیگران است وتصور می بسیاري به صورت کلیشه اي
هاي بیماران میزان همدلی با این نوجوانان کمتر از سایر گروه ،هاي مراقبت و سالمتیین حوزهبین متخصص

هاي خودآسیب رسانی تا کنون به صورت اختصاصی اغلب پژوهش).2009بروك،گودمن،-لو،راستیل(است
رکز بر خودجرحی بوده است و به رابطه رفتارهاي خودآسیب رسانی غیرمستقیم با این دسته از رفتارها کمتر متم
جه شده است؛ این در حالی است که یافته هاي اخیر از رابطه ابعادي این دو رفتار و وجود مکانیسم هاي تو

   ). 2014بنتلی،ناك،بارلو،(مشترك بین آنها حمایت می کند

شیوع خود . هاي زندگی بیشتر استرسانی در دورة نوجوانی از سایر دورهواع رفتارهاي خود آسیبفراوانی ان 
در مدارس ایالتی از کشور آمریکا با استفاده از پرسشنامه غربالگري و مصاحبه نیمه  جرحی بدون خودکشی

کان و نوجونان در مطالعه خود آسیب رسانی کود). 2002راث و هیت،(برآورد شده است % 14ساختار یافته 
) شامل خود آسیب رسانی و رفتار هاي خودکشی( شیوع یک ساله خود آسیب رسانی عمدي ) 1CASE(اروپا 

). 2008مادگه و همکاران،(گزارش کرده است % 3/7تا % 7/2کشور شرکت کننده در پژوهش از  7را در 
هاي خود آسیب رسانی آگاهانه در یک ارهمچنین مطالعه دانش آموزان انگلیس نشان داده است شیوع انواع رفت

فراوانی انواع  ).2000ویلکینسون،تیلور،تمپلتون،میسلسترا،سالتر و بنت، (باشد می% 2/6ماهه  12دوره 
در مطالعه اي بر روي  نوجوان با سابقه . رفتارهاي خودآسیب رسانی غیرمستقیم بیشتر از نوع مستقیم است

از این گروه از نوجوانان  ٪94جویی نشان داد که در اع رفتارهاي خطرخودجرحی تکرارشونده، ارزیابی انو
 2005والش، فراست،(خودجرحی جنسی وجود دارد  ٪41خودجرحی موقعیتی و  ٪85خودجرحی فیزیکی، 

  ). 2008به نقل از والش،

                                                
1 Child and adolescent self-harm in Europe (CASE) 
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فتاري در دوران هاي خاصی از نوجوانان به ویژه نوجوانان بزهکار و نوجوانانی که قربانی آزار و بدردر گروه 
کنندگان سرپایی هاي مراجعهکودکی هستند شیوع خودجرحی بدون خودکشی از جمعیت عادي و حتی نمونه

هاي اصالح و توانبخشی آمریکا شیوع خود جرحی بدون خودکشی در در یک مطالعه در کانون. بیشتر است
). 2003،اسکیفر،فریتز،اسپریتو،پن،اسپوسیتو(درصد برآورد شده است  40تا  30میان نوجوانان بزهکار 

اطالعات دقیقی درباره شیوع رفتار هاي خود آسیب رسانی در ایران وجود ندارد، تنها در یک مطالعه بر روي 
از نوجوانان در یک سال گذشته حداقل یک بار و  ٪12نوجوانان دختر مقطع دبیرستان نشان داده است  350

ریق بریدن و زخمی کردن بخش هاي مختلف بدن کرده بودند بیش از یک بار اقدام به خودزنی از ط 4٪
  ). 1392پیوسته گر،(

مطالعات گذشته در حوزه خود آسیب رسانی نوجوانان از لحاظ تعریف خودآسیب رسانی، اصطالحات 
هاي خود تخصصی براي ارجاع به این رفتار، ارزیابی تشخیصی و ارتباط با اقدام خودکشی و حتی تعیین روش

اگر چه اطالعات زیادي از منظر رویکرد سوم شخص و به زبان  .انی با هم تفاوت هایی را دارندآسیب رس
علمی درباره خودآسیب رسانی نوجوانان وجود دارد، اما اطالعات ملموس از وضعیت این گروه که نشان دهنده 

فی را براي شناسایی چندین عامل ضرورت انجام پژوهش کی .بسیار محدود است تجربۀ زیسته این افراد باشد
اوالً به رغم اطالعاتی که درباره خود آسیب رسانی  نوجوانان . کندبیشتر خودآسیب رسانی نوجوانان تایید می

ها ازخود بندیها و تعریفثانیاً  اکثر مفهوم. وجود دارد، اما هنوز توافق درباره تعریف این رفتار وجود ندارد
ها است، این درحالی است هاي نوجوانان سایرفرهنگتحقیقات و گزارش آسیب رسانی  در نوجوانان برآمده از

ثالثاً تکیه کردن . کننده در رشد و سازگاري در دوره نوجوانی نقش داردکه محیط فرهنگی به عنوان عاملی تعدیل
 هايو برداشت زیسته هاي از پیش تعیین شده بدون توجه به معانی، تجاربصرف بر مفاهیم و طبقه بندي

چه اینکه . پدیدارشناختی خود آسیب رسانی ممکن است به روش هاي درمانی منجر شود که تاثیرگذار نباشند
کنند متخصصین سالمتی که با آنها سرو کار دارند عمل شان را غیرمنطقی و اغلب افراد خودآزاررسان تصور می

ن دریافت می کنند متخاصمانه و بدون بدون دلیل می دانند و مراقبت هایی را که از سوي پزشکان یا پرستارا
نوجوانان که  م براي تعریف خودآسیب رسانیه است بنابراین نیاز ).  2000هریس،(همدردي برداشت می کنند

هاي درمانی موثرتر کیفیت تجربه هاي فرهنگی در آن نقش دارد و هم در جهت تهیه روشاحتماالً تفاوت
  .شود از منظر نوجوانان بررسی انییدارشناختی و معانی ذهنی خودآسیب رسپد
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ناك . هاي مختلفی به آن نسبت داده شده استاگر چه رفتار آسیب به خود مخالف انگیزه حیات است، اما انگیزه
هاي ، انگیزه)FFM( 1و در  قالب مدل چهار کُنشی براساس رویکرد تحلیل کنشی رفتار) 2004(و همکاران

به شکل یک مدل چهار وجهی شامل  دریافت توجه مثبت از سوي خودآسیب رسانی از نوع خود جرحی را 
افراد و محیط هاي اجتماعی  هاي منفی و رهایی ازدیگران، ایجاد حالت هاي هیجانی مثبت، رهایی از هیجان

بر اساس مرور نظري بر ادبیات مرتبط با خودجرحی  سیزده ) 2007(کلونسکی. اندبندي کردهرسان دستهآزار
اي، ضدخودکشی، ، تمایز خود از دیگران، تنبیه خود، مراقبت از خود، ضدتجزیهشامل تنظیم هیجانی( نوع انگیزه

) گیري و خود مختاريحس جویی، تعلق به همساالن، اثرگذاري بین فردي ، اثبات قدرت، ابراز آشفتگی، انتقام
- جرحی شناسایی کردههاي خودنگیزهشوند به عنوان ابندي میرا  که در دو عامل درون فردي و بین فردي طبقه

هاي خود جرحی ، شیوه شناسایی انگیزش. است و آزمونی را براي سنجش این کارکردها تدوین کرده است
کند با نگاهی غیر بیمارگونه تر به این مناسبی براي فهم ،پیشگیري و درمان این مشکل است، زیرا به ما کمک می

. وان یک نشانه در یک اختالل خاص مثالً اختالل شخصیت مرزي نپنداریمپدیده بنگریم و صرفاً آن را به عن
هاي خود آسیب رسانی یکی از اهداف این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا عواملی که به عنوان انگیزش

وجود  هم شناسایی شده است در نوجوانان ایرانی) 2007(در پژوهش کلونسکی) خودجرحییعنی (مستقیم
  .یردارد یا خ

از لحاظ علت . شناسی خود آسیب رسانی مطرح شده استشناختی مختلفی درارتباط با علت هاي روانمدل
شناسی وجود سابقه بدرفتاري و آزار  در دوران کودکی و وجود نشانه هاي آشفتگی روانی مثل اضطراب و 

با ). 2007ناك،(نان است ترین عوامل خطر شناسایی شده رفتارهاي خودآسیب رسانی در نوجواافسردگی قوي
این حال هنوز درباره فرایندهایی که در شکل گیري و تداوم و تکرار این رفتار نقش دارند اطالعات یکپارچه و 

توان به به صورت کلی به سه دسته عوامل مرتبط با عوامل موثر بر خودآسیب رسانی را می. کاملی وجود ندارد
  .مرتبط با همساالن در نظر گرفتها ، مرتبط با خویشتن و تنظیم هیجان

هاي رفتارهاي خود آسیب رسانی در هاي تنظیم هیجانی یکی از پذیرفته ترین علت شناسینقص در مهارت
هاي تنظیم هیجانی به شش خرده مهارت  مهارت). 2008؛ چاپمن،برون و گراتز،2003گراتز،(نوجوانان است

گراتز و (هاي هیجانی منفی تقسیم بندي میشوندحالتگزینی و اداره شامل پذیرش، ارزیابی، هدف
در چند مطالعه بر اساس الگوي شش مولفه اي مهارت هاي تنظیم هیجانی وجود رابطه بین ). 2004رومر،

                                                
1 Five Function Model  
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؛ در )  2008گراتز و رومر،(مهارت هاي تنظیم هیجانی و خودجرحی در گروه دانشجویان تایید شده است 
- هاي تنظیم هیجانی پیشهاي هیجانی و دسترسی محدود به روشپاسخاي از دانشجویان عدم پذیرش نمونه

در تنها مطالعه بر روي گروه نوجوانان بستري ). 2008گراتز و رومر،(گزارش شدند خودجرحی هايکنندهبینی
- دسترسی محدود به روش خودجرحیهاي مختلف روان پزشکی مهم ترین عامل پیش بینی کننده با تشخیص

درباره نقش  با وجود این اطالعات ).2012پرز،ونتا،گارنات،شارپ،(نی گزارش شده استهاي تنظیم هیجا
به صورت مشخص نمی دانیم نقص در  مهارت هاي تنظیم هیجانی در سایر گروه هاي نوجوانان ناکامل است و

  .سهم بیشتري در پیش بینی خود جرحی دارد این مهارت هاي تنظیم هیجانیکدامیک از 

خود انتقادي با دو هدف اصالح خود . نقش دارد رسانیخودآسیبامل خطر دیگري است که در عخود انتقادي  
نوع خود (بین خود انتقادي). 2004الرك،همپل،میلز و آیرونز،گیلبرت،ک(شود به کار گرفته می 1و تهدید خود

بزرگسال در موقعیت رسانی در افراد در بزرگساالن رابطه وجود دارد و خودآسیب رسانیخودآسیبو ) بیزاري
ایون، آیرونز، بوندیا، کریستی، گیلبرت، مک(بستري با خودانتقادي با هدف تهدید و تنبیه خود رابطه دارد 

در نوجوانان، خود انتقادي عامل ارتباط دهنده آزار دوران کودکی و خودجرحی ).  2012برومهد، راکلیف،
همچنین بر اساس یک ). 2007ولی،دالیبرتو، ناك،گالسمن،ویریچ،ه(بدون خودکشی در دوره نوجوانی است 

- ترین مکانیسم روان شناختی دخیل در رابطه خود مدل علت شناسی با رویکرد آسیب شناسی تحولی مهم

جرحی با تجارب بدرفتاري دوران کودکی، آسیب به احساس کفایتمندي در حوزه هاي ارتباطی،هیجانی و 
است؛ و براساس این مدل خوجرحی روشی جبرانی براي غلبه و شناختی و اتهام زدن به خود مشخص شده 

 ).2007گالسمن، ویریچ، هولی، دلیبرتو، ناك، (ها است پنداري خویشتن در این حوزهجبران  احساس ناکارآمد
قابل ) 1997سویموتو،(رسانیرابطه خودانتقادي و خودآسیب رسانی براساس مدل خودتنبیهی خودآسیب

و احساس ناخوشایندي که از خود داردند خود  احتماالً نوجوانان به دلیل تنفر س این مدلبراسا. استنباط است
بر این اساس فرضیه  .تایید خویشتن آسیب دیده استرا شایسته آسیب می بینند و انتقاد از خود در جهت 

شود میاي باعث پژوهش حاضر این است که خودانتقادي عامل خطري است که در نقش یک مکانیسم واسطه
بیان کنید که آیا مدل مازوخیستی و تبیه (    .نوجوانانی که مشکالت تنظیم هیجانی دارند به خود آسیب بزنند

  !)خویشتن می تواند عاملی تاثیر گذار و واقعی در خود آسیب رسانی باشد یا خیر؟

                                                
1 Self persecution 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

13 

 

یل به پذیرفته شدن و تجربه م عوامل مرتبط با همساالن در دوره نوجوانی به ویژه الگوگیري،تقلید از همساالن،
بنانو و ( رسانی و اقدام به خودکشی رابطه دارد در گروه همساالن با خود آسیبو قلدري کردن  قربانی شدن

و قربانی شدن ) یعنی پرخاشگري فیزیکی، فحاشی کردن یا تمسخر(تجربه قربانی شدن مستقیم ). 2010هایمل،
با ایده پردازي خودکشی رابطه ) ست کردن و بدنام شدنیعنی طرد بین فردي، شایعه در(غیر مستقیم 

 نشان داده است) 2010لبران،پرینستاین،یه(همچنین نتایج یک مطالعه طولی ) 2003بالدري و وینکل،(دارد
قربانی شدن مستقیم و اداراك جایگاه اجتماعی پایین در گروه همساالن می تواند فراوانی خودآسیب رسانی را 

اکثر نتایج مرتبط با نقش گروه همساالن در خودجرحی براساس مطالعاتی بوده . کندمینی در دختران پیش بی
است که صرفاً نقش این متغییرها را به صورت مستقل از عوامل درون روانی سنجیده اند و بنابراین مشخص 

هم بین عوامل باز  قوي مانند نقایص تنظیم هیجانی نیست آیا در شرایط کنترل نقش عوامل خطر روان شناختی
خودجرحی رابطه معنی دار پایدار  و قربانی شدن در گروه همساالن با همساالن مانند الگوگیري از همساالن

   .بماند یا خیر

براساس نظریه هاي علت شناسی خودجرحی تاکنون در چندین مطالعه، مدل هاي چند متغییري از عوامل خطر 
رحی بدون خودکشی در نوجوانان عادي و بیمار مورد آزمایش روان شناختی و اجتماعی براي پیش بینی خودج

نتیجه مشترك این ). 2010؛میوهلکامپ و همکاران،2011آدریان،زمان، اردلی،لیزا، سیم، (قرار گرفته است
کی و خود مطالعات آن بوده است که نقایص تنظیم هیجانی در رابطه بین آزار جنسی و جسمی دوره کود

اما مشخص نیست کدام نوع از مهارت هاي تنظیم هیجانی قابلیت بیشتري در  .دجرحی نقش واسطه اي دار
و  پیش بینی خود جرحی دارد و اینکه آیا رابطه اختصاصی بین این نقایص با خودآسیب رسانی هاي مستقیم

از  ايبا توجه به این که نقایص تنظیم هیجانی در طیف گسترده عالوه بر این. وجود دارد یا خیر غیرمستقیم
، )1392ولف و مش، (کودکی و نوجوانی اعم از درونی سازي و برونی سازي نقش دارند  اختالالت دوران

پس احتماالً در اینکه نوجوانی با نقایص تنظیم هیجانی به جاي اینکه از روش هاي سالم تنظیم هیجانی مانند 
 کندآسیب رسانی مستقیم استفاده میاستفاده کند از روش خود یا حواس پرتی ارزیابی شناختی یا ورزش کردن

است که براساس فرضیه هاي این پژوهش عبارتند از  يتربه خاطر عوامل خطر اختصاصی
براین اساس یکی از اهداف این  پژوهش سنجش یک مدل  .خودانتقادي،الگوگیري از همساالن و قربانی شدن

   .االن استیرهاي روان شناختی و همسپیش بینی براي خودجرحی براساس متغی
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ستقیم و غیر مستقیم، مقایسه عوامل خطر و پیامدهایی مانند هاي بررسی رابطه خودآسیب رسانی م یکی از راه
ها براي مثال در اغلب پژوهش. احتمال خودکشی است که این دو رفتار می توانند در آن نقش داشته باشند

؛ )2011،نارآسارنو و همکا(ی شده است شناسای یش بینی کننده اقدام خودکشیشی پخودجرحی بدون خودک
رابطه معنی داري را بین خود آسیب رسانی غیر مستقیم و اقدام  در مقابل پژوهش هایی هم وجود داشته اند که

برخی از پژوهشگران کثرت رفتارهاي  و) 2007هوك،هدلی،لسکانو،پاگاچ، برون (به خودکشی گزارش کرده اند
رولینگ و رولینگ، -راد، سیلی،النگرینچسن(ام خودکشی بر شمرده اندخطرجویی را یکی از شاخص هاي اقد

هایی هم منکر رابطه اقدام خودکشی و خودآسیب رسانی غیر مستقیم هستند و در مقابل پژوهش). 2003
یک راه براي بررسی  .)2008والش،(دانند خواهی مرتبط میهاي هیجانرفتارهایی مانند خطرجویی را با انگیزه

. عات ناهمگون سنجش احتمال خودکشی در نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم استاین اطال
اي است که براساس وضعیت هر فرد در شاخص هاي خطر خودکشی مانند افکار احتمال خودکشی مولفه

 ).2002کال و گیل،(تکانشوري،ناامیدي و ارزیابی منفی از خویشتن سنجیده می شود- خودکشی،خصومت
هاي بیشتري براي خود براساس اطالعات موجود، فرض پژوهش حاضر این است که نوجوانانی که از شیوه

هاي مستقیم شان باالتر است و هرچقدر میزان استفاده از روشکنند، احتمال خودکشیآسیب رسانی استفاده می
د کمک کند تا بهتر بتوان تواناین مقایسه می. رسانی بیشتر باشد احتمال خودکشی بیشتر استخودآسیب

فرایندهاي مرتبط با اقدام خودکشی در گروه هاي مختلف نوجوانان خود آسیب رسان را شناسایی و پیشگیري 
  . کرد

. یکی از مولفه هاي مشترك در خودآسیب رسانی هاي مستقیم و غیرمستقیم مهارت هاي تنظیم هیجانی است
 ؛)2007؛ کلونسکی،2003گراتز،(بارها گزارش شده است اگر چه نقش نقایص تنظیم هیجانی در خودجرحی 

پرداخته شده  نقایص تنظیم هیجانی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم اما کمتر به مقایسه
ست مقایسه این دو دسته رفتار از لحاظ شیوه هاي ارتباط با خود و میزان خودانتقادي ممکن اهمچنین  . است

زیرا براساس یافته هاي  ؛ستقیم بودن خودآسیب رسانی به دست دهدمستقیم یا غیرم اره علت سرنخ هایی را درب
قبلی خودانتقادي مولفه متمایز کننده خودآسیب رسانی مستقیم از غیرمستقیم در گروه بزرگساالن شناسایی شده 

رسانی مستقیم و  بنابراین یکی دیگر از اهداف پژوهش حاضر مقایسه خودآسیب ).2011جرمین، هولی،(است
از طریق این مقایسه می توانیم درباره فرایندهاي . تنظیم هیجانی و خود انتقادي استغیرمستقیم از لحاظ 

کننده نها کمککه در طبقه بندي آ ی به دست آوریماختصاصی یا مشترك دخیل در این دو طبقه رفتار اطالعات
  .باشند
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رسانی در و پدیدارشناسی خودآسیب جربه زیسته، تبررسی ماهیت)1(در کل پژوهش حاضر با هدف 
ارائه مدلی ) 3(حی در نوجوانان ایرانی؛  رسانی از نوع خودجرآسیبهاي خودشناسایی انگیزه) 2(نوجوانان؛
عوامل خطر پیش بینی کننده خودآسیب رسانی از نوع خود جرحی در نوجوانان گروه هاي تجربی از

سه خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ احتمال خودکشی، مقای)4(و ) آزاردیدهبزهکار و (خاص
  .انجام شد و خود انتقادي تنظیم هیجانی

  اهمیت و ضرورت پژوهش
المللی، نرخ افکار و رفتارهاي خودجرحی در گذر به نوجوانی به صورت بسیار هاي بینبر اساس پژوهش
سازمان ( رباره خودکشی مربوط به اواسط نوجوانی است یابد و بیشترین شیوع ایده پردازي دزیادي افزایش می
بنابر این نوجوانان بیشتر از سایر گروه هاي سنی ). 2010به نقل از هیلبرن و پرینستن،2005جهانی بهداشت؛

یافته ها همچنین حکایت از این دارند که شیوع این نوع رفتارها به ویژه از . در معرض خودآسیب رسانی هستند
  ).2010ناك،(بدون خودکشی در یک دهه اخیر شایع تر شده است  نوع خودجرحی

-هاي روانی و اجتماعی فراوانی برجا میرسانی یکی از مشکالت دوران نوجوانی است که خسارتخود آسیب 

اش در اغلب موارد رفتاري پنهان است که شناسایی آن دشوار است و به دلیل کارکرد هاي درون روانی. گذارد
در بسیاري از . نوان یک شیوه مقابله با استرس هاي زندگی  ممکن است براي مدت طوالنی تداوم یابدبه ع مثالً

هاي خود آسیب رسانی با اقدام به خودکشی همراه هستند یا در طوالنی مدت ممکن است زمینه ساز موارد رفتار
  . اقدام خودکشی یا خودکشی کامل شوند

به بعد به میزان چشمگیري افزایش یافته  2000موضوع به ویژه از سال هاي مرتبط با این با این که پژوهش
است و اطالعات زیادي درباره این رفتار در نوجوانان و بزرگساالن به دست آمده است، اما اطالعات درباره 
فراوانی،ویژگی هاي جمعیت شناختی و ویژگی هاي روان شناختی این نوع رفتارها در نوجوانان ایرانی بسیار 

اختالف نظرهاي بسیاري وجود دارد و  DSMعالوه بر این هنوز درباره طبقه بندي این اختالل در . اندك است
 لین بار مطرح به عنوان یک نشانگاندر نسخه جدید با عنوان نشانگان خودجرحی بدون خودکشی براي او

همچنین . است ت بیشترکه نیاز به مطالعا مستقل مطرح شده است و جزو اختالل هایی برشمرده شده است
بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پوشش . هنوز درمانی اختصاصی براي این گروه از نوجوانان وجود ندارد

دادن به این کاستی ها و با هدف پاسخگویی به سواالتی که هنوز در حوزه رفتارهاي خودآسیب رسانی 
خود با احتمال خودکشی، انگیزه هاي  ب رسانیخود آسی براي مثال ارتباط( نوجوانان پاسخ داده نشده است 
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جرحی در نوجوانان ایرانی،پیش بینی کننده هاي خودآسیب رسانی و تفاوت هاي خودآسیب رسانی مستقیم و 
  .   انجام شد) غیرمستقیم

  اهداف پژوهش
  بررسی ماهیت رفتارهاي خود آسیب رسانی در نوجوانان .1

  و آزاردیده از خود آسیب رسانی شناسایی تجربه ذهنی نوجوانان بزهکار.2

   خودآسیب رسانی مستقیم در نوجوانان  بررسی انگیزه هاي.3

 قربانی شدن  و الگوگیري از(و همساالن )تنظیم هیجانی و خود انتقادي(تعیین  نقش عوامل روانشناختی. 3
   مستقیم در پیش بینی خود آسیب رسانی) همساالن

  نی خودجرحی  براساس نقش واسطه اي خودانتقادي ارائه مدلی واسطه اي جهت پیش بی. 4

  مقایسه احتمال خودکشی در نوجوانان داراي خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم. 5

   مقایسه  ویژگی هاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم. 6

  هاي پژوهشها یا فرضیهسوال
  قه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که ساب.1

  د؟ننقش دار نوجوانان رسانیچه عواملی در پدیدایی خود آسیب. 2

  انگیزه هاي اصلی رفتارهاي خود آسیب رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟.3

  خودآسیب رسانی وجود دارد؟ چه ارتباطی بین اقدام خودکشی و. 4

سانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت هاي تنظیم هیجانی وجود چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب ر. 5
  دارد؟

  چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ خودانتقادي  وجود دارد؟. 6

  :فرضیه ها
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ش بینی و الگوگیري از همساالن خودآسیب رسانی را پیهیجانی،خودانتقادي، قربانی شدن،  مشکالت تنظیم .1
  .کنندمی

  رسانی مستقیم  نقش واسطه اي داردخود انتقادي دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب.2

  نی مستقیم  نقش تعدیل کننده داردالگوگیري از همساالن در رابطه مشکالت تنظیم هیجانی و خود آسیب رسا.3

  .مستقیم  نقش تعدیل کننده داردقربانی شدن در رابطه مشکالت تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی .4

  احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است. 5

  تعریف نظري و عملی مفاهیم 
  خود آسیب رسانی 

خودجرحی بدون خودکشی که عبارت است . 1: خود آسیب رسانی در این پژوهش به دو رفتار اطالق می شود
نوع رفتاري که به صورت آگاهانه و توسط خود فرد باعث آسیب بدنی اعم از زخم، از هر 

درد،سوختگی،کوفتگی شود ولی انگیزه خودکشی در آن وجود ندارد و آن رفتار جزو آداب و رسوم فرهنگی 
و رفتارهایی مانند خطرجویی، مصرف مواد که اثر آسیب فوري نیست : خود آسیب رسانی غیر مستقیم.2. نباشد

عبارت است  تعریف عملیاتی این متغییر ). 1998سانسون، وایدرمن، سانسون،(ممکن است بعدها آشکار شود 
  .از نمره اي که شرکت کنندگان در  پرسشنامه رفتارهاي خودآسیب رسانی می گیرند

  عوامل روانشناختی

  . ارتباط با خویشتن  استمنظور از عوامل روانشناختی در این پژوهش دو سازه تنظیم هیجانی و شیوه هاي 

  تنظیم هیجانی  

- سازه اي چند بعدي است که شیوه شناسایی، ارزیابی،تغییر، تعدیل و استفاده از هیجان ها را ضابطه مندي می

تنظیم هیجانی در قالب چهار ) 2004(گراتز و رومر. از تنظیم هیجانی تعریف هاي مختلفی شده است. کند
توانایی کنترل رفتار ) 3(پذیرش هیجان ها ) 2(گاهی از هیجان ها و درك آن ها آ) 1: (مولفه تعریف کرده اند
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) 4(هاي تکانشی و دست به عمل سازنده زدن براي رسیدن به اهداف دلخواه در موقعیت هاي هیجانی منفی 
توقعات توانایی استفاده از راهبرد هاي مناسب و انعطاف پذیر براي دستیابی به اهداف شخصی و برآورده سازي 

تنظیم هیجانی نمره اي است که شرکت کنندگان در مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی به  تعریف عملیاتی. محیطی
  . دست می آورند

  خود انتقادي

یک شیوه ارتباط با خویشتن است که در آن فرد خود را مورد تحقیر و بی ارزشی قرار می دهد و با عبارات  
خود بی کفایت پنداري که عبارت است ) الف: خود انتقادي به دو شکل است .پرخاشگرانه خود را تنبیه می کند

یک شیوه ارتباط با خویشتن که در آن فرد خود را به خاطر ضعف ها، کاستی ها و بی ارزش دانستن خود مورد 
تنفر از خویشتن که عبارت است از یک شیوه ارتباط با خویشتن که فرد به شدت از )تحقیر قرار می دهد؛ ب

ویژگی هاي خود ناراضی است و خود را منفور و غیر قابل پذیرش می انگارد و با پرخاشگري و تنفر  با خود 
نمره تعریف عملیاتی آن عبارت است از  ).2004گیلبرت، کالرك، همپل، میلز و آیرونز، (ارتباط برقرار می کند 
  .  گیرندبه خود و اطمینان بخشی میحمله /خود انتقادي در خرده آزمون هاي مقیاس اي که شرکت کنندگان

  عوامل همساالن 

الگوگیري از ) 2 با همساالن قربانی شدن در رابطه) 1منظور از عوامل همساالن در این پژوهش دو عامل 
منظور از قربانی شدن در رابطه تجربه تمسخر،تحقیر شدن،آزار،تهدید فیزیکی و . خودجرحی همساالن است
شایعه پراکنی، لقب گذاشتن، کتک زدن، مسخره . ا همساالن ممکن است تجربه شودجنسی است که در رابطه ب

کردن، کنار گذاشتن از یک گروه اجتماعی، نادیده گرفته شدن، صدمه فیزیکی رساندن، وسایل دیگران را 
نظور م). 2003سوئلز والوئوس،(دزدیدن یا اعمال فشار هاي جنسی از دیگر انواع قربانی شدن در رابطه هستند 

از مقیاس الگوگیري از خودجرحی همساالن عبارت است از مواجهه،گفت و گو درباره رفتارهاي خود آسیب 
تعریف . رسانی در همساالن، الگوگیري از همساالن و انجام خود آسیب رسانی به علت ارتباط با همساالن

قربانی شدن پرسشنامه   منظور از قربانی شدن نمره اي است که شرکت کننده در خرده آزمون:عملیاتی
منظور از الگوگیري از خودجرحی همساالن نمره اي است که . قلدري آلوئوس به دست می آورند/قربانی

  .شرکت کنندگان در مقیاس الگوگیري از خودجرحی همساالن به دست می آورند
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  احتمال خودکشی 

عوامل مختلفی مانند ایده پردازي تخمین شانس اقدام به خودکشی توسط یک فرد که بر اساس :تعریف نظري
 ).2002کال و گیل،(تکانشوري و ناامیدي مشخص می شود -خودکشی،ارزشیابی منفی از خویشتن، تخاصم

نمره اي است که شرکت کنندگان در مقیاس احتمال خودکشی و خرده مقیاس  تعریف عملی احتمال خودکشی
  .هاي آن می گیرند
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  گفتار دوم
 پیشینه پژوهش
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  مقدمه
شناسی ، مدل هاي شناسی، همه گیرنظري مرتبط با خود آسیب رسانی اعم از تعاریف، واژه این بخش مسائل در

شناسی، انگیزه ها، عوامل خطر روان شناختی، عوامل خطر همساالن ، ارتباط خود آسیب رسانی با اقدام علت
ل تعریف هایی شاممطالب این فصل از بخش. خودکشی در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

شناسی خودجرحی، رابطه خودکشی، مدل هاي علتبدونرسانی، خودجرحیخودآسیب رسانی، انواع خودآسیب
رسانی مستقیم و هاي خودآسیبرسانی مستقیم و تفاوتخودجرحی با اقدام خودکشی، عوامل خطر خودآسیب

  .  تنظیم شده استغیر مستقیم 

  تعریف خود آسیب رسانی 
برخی از این تعاریف بدین شرح . تعریف شده است ي متفاوتیبه شیوه ها منابع علمی درخود آسیب رسانی 

  :است

 سیب عمدي به خود که معموالً نشانه اي از یک اختالل روان شناختی یا روانپزشکی استآ 
  ).  فرهنگ لغات آکسفورد(

 ه دیگران عملی است غیرکشنده  که در آن یک فرد آگاهانه رفتاري غیرعادتی را بدون مداخل
اش آسیب به خود خواهد بود یا فرد آگاهانه مقدار زیادي مواد یا دارو بیشتر از دهد که نتیجهانجام می

کند و هدفش از این کار ایجاد تغییراتی است که مقدار طبیعی یا بیشتر از میزان تجویز شده مصرف می
سازمان جهانی (برسد خواهد از طریق اثرات جسمانی واقعی یا انتظاري به آنها فرد می
  ).  1992بهداشت،

  خود آسیب رسانی شامل خود مسموم سازي یا خودجرحی است و لزومی ندارد در تعریف
، NICEبالینی انگلستان  موسسه ملی عالی( مل توجه کنیماین رفتارها به انگیزه آشکار یا ظاهري ع

2004.(  

 هر چند منجر به آسیب بدنی می  رسانی شامل رفتارهایی مانند موارد زیر است کهخود آسیب
رفتاري که با هدف آسیب به خود به صورت مستقیم انجام شود مانند  )1: شوند؛ اما غیرکشنده هستند

) 3مصرف مواد بیش از حد تجویز شده یا باالتر از سطوح درمانی؛)2خودزنی یا پرش از بلندي ؛
- ن خود آسیب رسانی تلقی میمصرف یک ماده تفریحی یا غیرقانونی که از نظر شخص به عنوا
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انجمن بین المللی خودآسیب (مصرف کردن یا وارد کردن یک ماده یا شی غیر قابل مصرف)4شود؛
 ).2008رسانی کودکان و نوجوانان اروپا، 

 1خودآسیب رسانی از نوع خودجرحی بدون خودکشی )NSSI ( رفتاري است آگاهانه که فرد
انند بریدن و سوزاندن بدن اما این رفتار با نیت خودکشی زند مهاي بدنش آسیب میخودش  به بافت

انجام نمی شود و به لحاظ اجتماعی و فرهنگی هم قابل قبول نیست و با هدف اجراي احکام و رسوم 
  ).2007انجمن بین المللی مطالعه خودجرحی،( اجتماعی انجام نمی شود

  اصطالح شناسی خود آسیب رسانی 
، 2خودکشیشبه: رسانی به کار رفته اند عبارتند ازخود آسیبنون براي ارجاع به اتی که تا کبرخی از اصطالح

، خود زنی 6، نشانگان رگ زنی)DSH( 5عمدي ، خود آسیب رسانی 4، خود جرحی بدون خودکشی3خودجرحی
، 11دهیتخریبی،  اختالل خود شکستو خود 10سازي، خود معیوب9آزارگري، خود8، خشونت بر خود7ظریف

   .رسانی غیر مستقیمرسانی مستقیم و خود آسیبیبخود آس

مانند بریدن، سوزاندن و خط براي اشاره به رفتارهاي خودجرحی متداول ) SIB(خودجرحی هايرفتاراصطالح 
خودمعیوب سازي براي اشاره . رودبه کار می انجام می شوند، با شدت خفیف تا متوسط که انداختن روي بدن

هاي بدن استفاده قطع اندام اخته کردن یا ث آسیب یا نقص عضو بدنی میشود ماننداعبه رفتارهاي شدیدي که ب
  ). 2007کلیز و وندریکون،( شوندمی

از  عمدي سه اصطالحی هستند که بیش رسانی و خود آسیب) NSSI(جرحی، خودجرحی بدون خودکشی خود
به صورت کلی و  خودجرحیهاي رفتاردر حالیکه در برخی تعاریف . انداستفاده شده سایر اصطالحات

                                                
1 Nonsuicidal self injury 
2 parasuicide 
3 self-injury 
4 Non suicidal Self-injury  
5 Deliberate Self-Harm 
6 wrist-cutting syndrome 
7 delicate self-  cutting 
8 self-inflicted violence 
9 self-abuse 
10 self-mutilation 
11 self-defeating disorder 
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اما در طبقه  ؛)2007ناك،( شودتر دو رفتار اقدام خودکشی و خودجرحی بدون خودکشی را شامل میعمومی
در تعریف  .خودجرحی تنها شامل خودجرحی بدون خودکشی است) 2008(بندي هاي دیگر مثل کلونسکی 

ها برخی از انواع خود زیرا در برخی از فرهنگ ؛عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز در نظر گرفته است ، یخودجرح
 و قابل قبول مطلوب فرهنگی  جرحی مثل قمه زدن یا سوراخ کردن بدن یا رنج دادن به خودجزو ویژگی هاي

  .شوددر نظر گرفته می از لحاظ اجتماعی

به بدن وارد  که به شیوة عمدي،مستقیم و آگاهانه به عنوان هر گونه آسیب) DSH(عمدي  رسانیخود آسیب 
واقعی رفتار نامشخص  که ممکن است بدون انگیزه خودکشی باشد یا انگیزه شودشود،گفته میمی

به جز رفتارهایی  ندشترکرسانی آگاهانه ماغلب رفتارهاي طبقه خودجرحی و خودآسیب ).2001گراتز،(است
بندي در طبقه اما ؛شونده میود آسیب رسانی آگاهانه در نظر گرفتخ که هر چند  1مسموم سازيخود مانند

-اشتباه می رسانیاربرد صفت عمدي را براي خود آسیبعده اي از محققین ک. آیدبه حساب نمی خودجرحی

 2ر حالت هاي تجزیهد ،بدن خود آسیب وارد می کنند زیرا ممکن است در برخی از مواقعی که فرد به  پندارند؛
به صورت عمدي یا آگاهانه بوده  انتخاب عمل آسیب به خود گفتاي قرار داشته باشد و بنابراین نمی توان 

در کشورهاي آمریکاي شمالی به صورت کامل اقدام ). 2004بالینی انگلستان، موسسه ملی عالی( است
به ویژه سیستم درمانی و پژوهشی  شوند؛ اما در اروپاجدا از هم در نظر گرفته می  خودجرحیخودکشی و 

مهمی در جدا کردن  دم وجود انگیزه خودکشی مالكشود و وجود یا عاستفاده می DSHانگلستان از اصطالح 
  .ندگان به خودکشی نیستافراد با خودجرحی ویا اقدام کن

  تاریخچه مطالعات  خود آسیب رسانی 
خ هم در تاری ،) مثل فرماندهان جنگی( هم در تاریخ واقعی مختلف خودآسیب رسانی به لحاظ تاریخی انواع

 یا به آن سفارش شده است وجود داشته است و هم در متون دینی )ادیپ اثر سوفوکل مانند(ها و ادبیات نداستا
اند که به دالیلی مانند حفظ آبرو و ارزش شخصی، خانوادگی یا قومی و یا به و همواره مردان و زنانی بوده

   .اندبه بدن خود آسیب وارد کرده دستور خدایان

                                                
1 self poisioning 
2 dissociative 
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فتارهاي هایی را با دیدگاه روان تحلیلگري درمورد رلین بار منینگر موردپژوهیبراي او 1930در دهه 
 ارها نوعی خودکشی از نوع خفیف بودل منینگر این گونه رفتاساس دیدگاه کاربر .خودآسیب رسانی ارائه کرد

ه خود را شد و حکم نوعی کمک بکه با نیت تغییر  انگیزه خودکشی واقعی یا جایگزینی براي آن انجام می
 منینگر  برخالف رویکرد تحلیلی. هم در افراد بیمار و هم افراد سالم وجود داشته باشد داشت که ممکن بود

 .معتقد بود باید نسبت به  این گونه رفتارها دیدگاه کل نگري داشت و نقش عوامل محیطی را هم در نظر گرفت
 شناختی،که این گونه رفتارها را صرفاً با نگاهی آسیب در مقابل در همان دوره منینگر، روانکاوان بسیاري بودند

عملی برخاسته از احساس گناه نسبت به مسائل جنسی و  یا و روشی براي دستکاري و فریب دیگران
  ).2013گیلمان،(کردند تصور می يپرخاشگر

م سازي توجه بیشتر متخصصان به اقدام خودکشی و خودمسمو 1960تا  1930به لحاظ تاریخی بین دهه  
تصور قالب در این . ها بودودآسیب رسانی از نوع خودزنی کمتر موضوع پژوهشمتمرکز شد و رفتارهاي خ

دوره این بود که رفتارهاي خودآسیب رسانی  بیشتر در زنان جذاب و منفعل طبقه متوسط جامعه وجود دارد؛ 
رسانی چاپ هایی از خود آسیبپژوهیهم چنین در این دوره مورد . داشت تصویري که با واقعیت فاصله زیادي

که این نوع رفتارها ممکن است محصول نیروهاي محیطی و فرهنگی باشد و حتی  بر این عقیده بودند شد که
این عقیده وجود داشت که این رفتار از نظر بیمار سازگارانه است و هرگونه تالش و فشار براي محدود کردن 

اما به تدریج رفتارهاي خودآسیب رسانی به ویژه بعد از دهه  هد شد؛خوا این رفتار باعث تشدید آن رفتار
مورد توجه هم متخصصان و هم عموم مردم قرار گرفت و روانشناسان بالینی با رویکردي پزشکی و  1980

با این حال در این دوره هم . نمودند هاي مختلف مراجعان شانرفتاري شروع به بررسی این رفتارها در گروه
خواهی و رفتاري قابل شناسان این گونه رفتارها را تالشی براي استقاللن جنبش زنان و برخی از جامعهطرفدارا

اي نیز آن را بخشی از فرهنگ جوانان آن دوره و عده سرکوب جامعه مردساالر برشمردند در برابر فشار و قبول
هاي ها کاهش یافت و دیدگاهین دیدگاهکم کم طرفداري از ا 1980اما پس از دهه  گرفتند؛ه در نظر میو زمان

رسی نشست به حدي که بسیاري آن را نوعی اعتیاد یا نقص شناختی و بالینی نسبت به این رفتارها به کُبیماري
به ویژه اذیت و آزار دوره کودکی و  هاي دوران کودکیدر این دوره بر نقش آسیب. در کنترل تکانه انگاشتند

  .)2001سیمون و هالندر،(ین رفتارها تاکید بیشتري شدا جنبه هاي عصبی و زیستی

براساس مطالعه روي گروهی از بیماران خودجرحی کننده اصطالح تشخیصی  پاتیسون و کاهان 1983در سال 
، پیشنهاد رسانی آگاهانهنشانگان خودآسیب  جدیدي را براي توصیف وضعیت این گروه از بیماران با عنوان
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براي گنجاندن طبقه تشخیصی جدید  2013درآمدي شد بر تحوالتی که در پیش ماتی،این مطالعه مقد. دادند
بدن اثري کالسیک با عنوان  1983در دهه . نسخه پنجم مطرح شده است DSMخودجرحی بدون خودکشی به 

 بین چاپ رسید که مضمون کتاب چالشی بودبه ) 1983(خود معیوب سازي و روانپزشکی: ها زیر صیقل
در پایان  با این حال. به خودآسیب رسانی در برابر دیدگاه بیماري شناختی اجتماعی و فرهنگی دیدگاه هاي

که براي  بیماري روانی تعریف کرد یکتاب نویسنده با دیدگاه پزشکی رفتارهاي خود آسیب رسانی را نوع
  ).2001سیمون وهالندر،( باشندنیازمند مصرف دارو میدرمان 

خودکشی براي اولین بار معروف شد ها با عنوان رفتار شبهی در طبقه بندي بیماريبه لحاظ تاریخی خودجرح  
هاي در نظر گرفته میشد که در اي همه انواع رفتارهاي خودجرحی به عنوان شبه خودکشیو به صورت کلیشه

وي هاي اخیر مطالعات فراوانی که ربا این حال در سال .ختالل شخصیت مرزي مشاهده میشدافراد با ا
خودآسیب رسانی به ویژه از نوع خودجرحی انجام شده است این پیشنهاد را مطرح کرده است که خودجرحی 

از  ).2014  بارلو، بنتلی، ناك،(نوعی نشانه فراتشخیصی است که صرفاً مرتبط با اختالل شخصیت مرزي نیست 
ن خودجرحی تکرار شونده وجود طرفی برخی متخصصین عقیده دارند شواهد کافی براي در نظر گرفتن نشانگا

  ). 2005میوهلکامپ،(دارد 

اي مرتبط با مفهوم شناختی از خودجرحی با دیدگاه انتقادي و پدیدههاي جامعهبسیاري از محققین با گرایش
سازي هاي اجتماعی و یا اند و آن را ناشی از بیگانگی نوجوانان عصر جدید با خود و محرومهویت سخن گفته

و جامعه شناسان خواهد بشنود هایی میدانند که جهان بیرونی نمیابراز آشکار دردهاي روانی و حرفراهی براي 
طرفدار جنبش زنان، خودجرحی را پاسخی مستقیم به استاندارهاي فرهنگی استثمارگرانه زیبایی و انتظارات 

 کندشناسی تایید میت جامعهمطالعا). 2001سیمون و هالندر،(شمارند جنسی اجتماعی از زنان در جامعه برمی
در برخی از جوامع و فرهنگ ها خود جرحی با اهداف شفا، دستیابی به معنویت و پیروي از قوانین الهی  که

اي که خون از آن جاري شود و زنند به گونهشود؛ براي مثال مسلمانان مراکشی شکافی در سر میانجام می
براي باال  ها شفاي حال مریض خواهد بود، یا دربرخی از فرهنگمعتقدند اگر نان بر آن خون فرو برده شود 

. کنندبردن درجات روحانی و جلوگیري از مغلوب شدن در برابر گناهان افراد اقدام به اختگی خودخواسته می
افراد قبیله براي اطاعت از قانون یا رسیدن به جایگاه اجتماعی  ،ايهاي قبیلههمچنین در برخی از فرهنگ

دهند ان دست خود را می برند یا با ضربه زدن به سرخود یا فرزندانشان  ظاهر جمجمه را تغییرشکل میانگشت
  ). 2001سیمون و هالندر،(
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گرایی و نوعی اي از نیاکان، خود جرحی را نشانه)1872(داروین در مقاله تجلی هیجان در انسان و حیوانات  
فروید به صورت غیر مستقیم به مساله رفتارهاي . ته استتر در نظر گرفبازگشت به حس از خویشتن بدوي

و نمود ) یعنی فراخود(آسیب به خود پرداخته است، آن جا که از غریزه مرگ و نمودهاي درونی غریزه مرگ 
به خود و خودکشی در از نظر فروید ریشه رفتارهاي آسیب . گویدسخن می) یعنی پرخاشگري(هاي بیرونی آن

از نظر فروید انسان ممکن است در اثر غریزه مرگ یعنی میل به نیستی و . نی استتعارض هاي درون روا
سازي کرده نابودي به خود آسیب بزند یا ممکن است ایگو براي ابراز پرخاشگري به سوي ابژه اي که درونی

هاي ها و ارزشکردن از آماناست به خود آسیب بزند و یا ممکن است آسیب به خود ناشی از احساس تخطی
و خودکشی نوعی دیگر  غریزه مرگ منجر به آسیب به خود می شود برازاز نظر فروید ناتوانی در ا .فراخود باشد

  : هاي خودکشی رفتار این افراد را به این شرح توصیف کرده استفروید در تبیین پویش .کشی است

عرض جویی ممانعت شده به دهد که گذار از ترفتار شخصی فوق العاده خشمگین شده، غالباً نشان می
چنین : کنداش را به خویش معطوف میجوییویرانگري به این صورت است که وي تعرضخود

کند یا با مشت به سر و صورت خود می کوبد،گرچه واضح است که او شخصی موهایش را از سر می
ه هر حال بخشی از در هر وضعیتی، ب. ترجیح می داده این رفتار را با کسی غیر از خودش انجام دهد

ویرانگري موفق به کّشتن فرد می ماند، تا این که سرانجام این خودخودویرانگري در درون  باقی می
تواند مانع این امر شود و حتی اتمام یا تثبیت نامطلوبِ نیروي شهوي او احتماالً نمی

  ).1382فروید،...(گردد

، فروید به خودآسیب رسانی پرداخته )1905(نظریه جنسیت سه مقاله دربارههمچنین در اثر دیگر فروید به نام 
در نظر گرفته است و  است، تواند همراهاست و درد کشیدن را عملی که فی نفسه با احساس لذت می

مازوخیسم را موضعی منفعالنه نسبت به زندگی جنسی، ابژه جنسی و حادترین شکل از مشروط بودن لذت به 
بندي تشخیصی نشانه خودجرحی به عنوان یکی پس از ظهور سیستم طبقه. کنددرد جسمی و روانی تعریف می

تفاوتی از که برداشت م )1967(گ در سال اتو کرنبر. هاي اختالل شخصیت مرزي در نظر گرفته شداز نشانه
رسانی در گروهی از بیمارانش اشاره کرده  و نشانه اصلی به وجود خود آسیب اختالل شخصیت مرزي داشت
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هاي این گروه را به این صورت توصیف کرده و ویژگی ده استنامگذاري کر 1گروه را خود تخریبی بدوياین 
  :است

در میان افراد با شخصیت مازوخیستی، اقلیتی وجود دارد که در آنها به جاي تجلی بدوي نیازهاي 
ص به هاي انحراف مازوخیستی وجود دارد و پرخاشگري به صورت غیر مشخمازوخیستی، گرایش

این . بیماران با خود تخریبی شدید، جزو این گروه هستند. شودسمت بیرون و بر روي بدن تخلیه می
هاي متداول این نمونه. هستند و ظرفیت تجربه احساس گناه را ندارندراد فاقد فراخود کامالً یکپارچه اف

بریدن بدن، خود معیوب  هایی مانند گروه، بیمارانی هستند که براي رها شدن از اضطراب  از روش
هاي در این بیماران ژست. کنندگرایی استفاده میهاي خودکشیسازي یا ابراز تکانشورانه ژست

  ).2013به نقل از گیلمان، 1967کرنبرگ،(خودکشی با خشم شدید و افسردگی همراه نیست

مد اما هم زمان طبقات آها خودجرحی صرفاً به عنوان نشانه اختالل شخصیت مرزي به حساب میدر طی سال
به نقل از  1983(پاتیسون و کان. تشخیصی دیگري مانند نشانگان خودآسیب رسانی آگاهانه مطرح شد

هاي نشانگان  خود آسیب رسانی چهار نشانه اصلی شامل ناامیدي، اضطراب، در توصیف نشانه)  2013گیلمان،
مل مستعدساز این نشانگان را فقدان حمایت خشم و تضعیف قدرت قضاوت و پیش بینی را مطرح کردند و عوا

. برشمردند) در زنان(اجتماعی، هم جنس گرایی در مردان، سوء مصرف مواد و الکل و داشتن افکار خودکشی
رابطه آزار : پژوهش هاي خود آسیب رسانی دو موضوع را محور کارهاي شان قرار دادند 90در سال هاي دهه 

جرحی و خود جرحی به عنوان اعتراضی زنانه به شرایط ناعادالنه جامعه  جسمی و جنسی دوران کودکی با خود
  ). 2013گیلمان(مردساالر 

تغییر نگاه به خود ) الف: در مجموع سیر تاریخی پژوهش هاي خودآسیب رسانی دو مساله را برجسته می کند
فزایش توجه به خود ا) ب آسیب رسانی از یک پدیده فرهنگی و اجتماعی به سوي یک اختالل روانپزشکی و

هاي اختالل خوردن در قرن به صورت یک اختالل نوظهور همانند هیستري و در دوره جدید آسیب رسانی
  .)2008والش،(گذشته 

  

                                                
1 Primitive Self-destructiveness 
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  طبقه بندي انواع رفتارهاي خود آسیب رسانی 
یف خود ها تعربنديدر برخی طبقه. رسانی وجود داردآسیببندي خودهاي متعددي براي تعریف و طبقهمدل

و حتی برخی رفتارها مثل سیگارکشیدن هم نوعی  است آسیب رسانی بسیار گسترده در نظرگرفته شده
و در برخی دیگر به صورت اختصاصی خودآسیب رسانی صرفاً براساس  رسانی تلقی شده استخودآسیب

 1983ینگر در کارل من. تعریف شده است است، رفتارهایی که موجب آسیب فیزیکی به بافت هاي سطحی بدن
ماهیت عضوي را از هم  پریشانه، با ماهیت مذهبی و  باروان رنجورانه، روانسه نوع خود آسیب رسانی شامل 

   ).2001سیمون و هالندر،(متمایز کرد 

پیرایش )1:از در یک طبقه بندي قدیمی رفتارهاي مرتبط با پیوستار خودجرحی مشخص شده است که عبارتند
در بدن  که اغلب با هدف همرنگی با هنجارها یا الگوهاي فرهنگی  خود خواسته ستقیم وشامل تغییرات م: بدن

پیرایش بدنی ممکن است هم با و هم بدون درد باشد و گاهی اوقات براي این کار از . شودیا گروهی انجام می
ً رسیدن به   موالمع ،نیتی که در پشت این اعمال رایج و اجتماع پسند وجود دارد. شودحسی استفاده می بی

جراحی . زیبایی یا نوعی عالمت نمادین براي نشان دادن احساس تعلق به یک زیرگروه فرهنگی خاص است
هایی از رفتارهاي این طبقه نمونه بدن، برداشتن ابرو و زخمی کردن/زیبایی، خالکوبی کردن، سوراخ کردن گوش

شوند ب آسیب به بدن یا بهزیستی روانی شخص میرفتارهایی که موج: خودآسیب رسانی غیر مستقیم)2 هستند
سوء مصرف مواد،پرخوري، رژیم . یا هشیار آسیب رساندن به خود وجود نداردعلی رغم این که نیت آشکار 

قصور در ) 3. هایی از رفتارهاي این طبقه هستندهاي غیرضروري و ورزش افراطی نمونهگرفتن، جراحی
عواملی مانند مشکل  .است تارها ناتوانی فرد در مراقبت یا محافظت از خودویژگی این نوع رف: مراقبت از خود

و نداشتن اطالعات ممکن است در ایجاد یا تشدید این نوع  داشتن در مراقبت و حفظ سالمت روانی، فقر مادي
ده نکردن از رفتارهایی مانند خطرجویی افراطی، تصادف زیاد با وسایل نقلیه ،استفا. از رفتارها نقش داشته باشند

شامل اعمال :خودجرحی)4 .هایی ازرفتارهاي این طبقه استهاي پزشکی و تغذیه ضعیف نمونهمراقبت
 2000کانرز،. ( زاندن و زدن سر به دیوارشود مانند بریدن، سومستقیمی است که موجب زخمی شدن بدن می

  )2008به نقل از والش،
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جرحی کلیشه خود.1:اندی را به چهار نوع تقسیم بندي کردهرسانخود آسیب 2001در سال  2و فاوازا 1سیمون 
عوامل زیستی بیش از سایر .  ذهنی است توانکه مختص کودکان با اختالالت نافذ رشد مانند اوتیسم و کم 3اي

نقش دارد وبیشتر در اختالالت تحولی  این نوع خود آسیب رسانیانواع رفتارهاي خودجرحی در ایجاد و تشدید
- که شامل شکل 4خودجرحی اساسی.2شود نیهان مشاهده می-ب ماندگی ذهنی،اوتیسم و نشانگان لشمانند عق

ترین شدیدترین و خطرآفرین. ها مانند دستگاه تناسلی و چشم استهاي شدید و مرگ آفرین آسیب به اندام
بیشتر ممکن است . شودنوع خودجرحی است که به اندام هایی مانند چشم یا اندام هاي تناسلی آسیب وارد می

هاي دیگري مانند افسردگی و در اختالل. پریشی به ویژه در اختالل اسکیزوفرنی دیده شودهاي رواندر وضعیت
 نیز وروپاتی حسی مادرزادي،آنسفالیتیسهاي دارویی، نهاي ناشی از مسمومیتخواهی،اختاللمانیا، دگرجنس

هاي با مضامین در اسکیزوفرنی ترکیبی از هذیان .شدرسانی وجود داشته باممکن است این نوع خودآسیب
  .است مذهبی، فقدان کنترل تکانه و آستانه بسیار باالي تحمل درد عامل انجام این نوع خودجرحی/ جنسی

ین مرتبه در طی اي هستند که معموالً چنداي و تکرار شوندهشامل رفتارهاي کلیشه: 5خودجرحی اجبارگونه.3 
این . وکندن یا خراشیدن پوست است شایعترین نوع این رفتارها موکنی وسواسی .شوندیک روز انجام می

اس ارضا شدن را به مت شروع میشوند و به دنبالش احسورفتارها در پاسخ به یک تکانه شدید و غیر قابل مقا
. کننده بندي میهاي کنترل تکانه طبقاین نوع رفتارها را تحت عنوان اختالل DSMدر طبقه بندي . همراه دارند

 خود ،اجبار-هاي وسواسدر مدل طیف اختالل) 2008(به دلیل ماهیت مشترك این نوع رفتارها استکتی 
بین در نظر گرفتن این نوع خودجرحی به عنوان یک اختالل  .قرار داده است رسانی را هم جزو این طبقهآسیب

   ). 2007سادوك، سادوك،(نظر وجود دارداجبار اختالف -کنترل تکانه یا یکی از اختالالت طیف وسواس

این رفتاها ممکن است تنها یک بار یا به صورت مکرر و عادتی انجام : رفتارهاي خودجرحی تکانشی . 4 
، بخش در ایجاد حس از خویشتن فرد دارددر نوع تکرار شونده خودجرحی احتماالً نقش سازمان. شوند

هاي درونی و هم رفتارها ممکن است هم در پاسخ به  محرك این. خودهمخوان است و کیفیت اعتیادي دارد
هایی از نمونه سوزاندن بدن، سوراخ کردن بدن با سوزن و سنجاق هاي بدن،بریدن بخش. بیرونی انجام شوند

به صورت کلی کارکرد این رفتارها رهایی از حالت هاي غیرقابل تحمل . این نوع خودآسیب رسانی است
                                                

1 Simeon 
2 Favazza 
3 stereotypic 
4 major 
5 compulsive 
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ر عادتی فرد ولی جزیی از خزانه رفتا طوالنی مدت با تکرار شدن به صورت بیمارگون مشخص شده است و در
   ).2001سیمون و هالندر،( آیدبراي مقابله استرس در می

اشتغال ذهنی با آسیب رساندن جسمی به خود، :یک چرخه معمول خودجرحی تکانشی به این ترتیب است
می به خود ، افزایش احساس تنش بالفاصله پیش از انجام شکست مکرر در مقاومت در برابر تکانه آسیب جس

در این عمل هیچ گونه نیت . رهایی در زمان انجام عمل خودجرحیاحساس رضایت و  خودجرحی، ایجادعمل 
یا  ماندگی ذهنیخواهی،عقبپریشی،دگرجنسهاي روانخودکشی نباید وجود داشته باشد و ناشی از حالت

  ).2001سیمون و هالندر،(د اختالالت تحولی نیز نباش

 :خفیف و شدید تقسیم بندي کرده استرا به دو نوع  تکانشی براساس شدت، خودجرحی) 1989( اوازا ف
دن و خودجرحی خفیف  شامل رفتارهایی مانند بریدن پوست بدن، سوزاندن، کتک زدن خود، چنگ کشی

است که معموالً در  به شدت مخربی رهاي نادر اماخودجرحی شدید شامل رفتا جلوگیري از بهبود زخم و
کنی وسواسی یا سایر انواع رفتارهاي هاي مويدر افراد با تشخیص .شودپریشی مشاهده میهاي رواندوره

خودجرحی اجباري سابقه رفتارهاي خودجرحی تکانشی مانند بریدن یا سوزاندن بدن،بیش مصرف مواد و اقدام 
سیمون و  از به نقل 1991اندرسون و همکاران،(باشدممکن است وجود داشته   نیز به خودکشی

را کامالً مستقل از هم در نظر ) تکانشی-اجباري(؛ بنابراین نمی توان این دو نوع خودجرحی)2001هالندر،
  . گرفت

به خود   نوعی رفتار آسیب تکانشی  خود جرحی خودجرحی تکانشی و اجباري گفته شده است که در تمایز
برانگیختگی است، این نوع لذت و افزایش  شود و پیامد آن کسبجاد تنش آغاز میاست که به دنبال ای

شود، مقاومت فرد در برابر آن کم است و بینش فرد نسبت به با آگاهی اندك انجام می خودآسیب رسانی
طراب جرحی اجبارگونه با هدف اجتناب از اضدر مقابل خود یا پیامدهاي این رفتار اندك است؛ غیرمنطقی بودن

شود، فرد نسبت یا در پاسخ به یک فکر وسواسی انجام می شود، اگر چه این رفتار به صورت آگاهانه انجام می
ه شکل تکرار شونده و و معموالً ب کندبه غیرمنطقی بودن این رفتار آگاهی دارد و اغلب در برابر آن مقاومت می

  ).2008والش،(عادتی است 
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ردن، تعداد واع رفتارهاي خودآسیب رسانی را براساس دو بعد میزان خطر مان 2001پاتیسون و کان در سال 
انواع رفتارهاي خودآسیب رسانی  3-2در شکل . اندبندي کردهها و مستقیم یا غیر مستقیم بودن تقسیمدوره

  )2008به نقل از والش،(ن تقسیم بندي نمایش داده شده است ایبراساس 

  ).2008به نقل از والش، 1983پاتیسون و کان،(فتارهاي خود آسیب رسانی .  1 جدول

  غیرمستقیم  مستقیم  

  )ايتک دوره(خطرجویی موقعیتی  )ايتک دوره(خودکشی   خطر مرگ شدید

  

  خطر مرگ متوسط

  ) تکرار شونده(تداوم اقدام خودکشی)1

تک (یا اساسیغیرمعمولخودجرحی)2
  )دوره اي

طر به صورت تکرار اعمال پرخ)1
  )تکرار شونده(نمایشی

اشتهایی بیمارگون از نوع شدید بی)2
  ) تکرار شونده(

  سوء مصرف مواد به شکل مزمن)1  )تکرار شونده(خودجرحی معمول   خطر مرگ خفیف

  پرخوري بیمارگون به شکل مزمن )2

رها کردن مصرف داروهاي )3
  )تکرار شونده(روانپزشکی 

  

به عنوان نوعی خودآسیب رسانی در نظر گرفته  رفتارهاي خطرجویی نیز) 2001(ن و کادر طبقه بندي پاتیسون 
خطرجویی موقعیتی، . شوندرفتارهاي خطرجویی به سه دسته موقعیتی، جسمی و جنسی طبقه بندي می. شده اند

تواند ایجاد خطر نوعی رفتار است که به خودي خود خطرآفرین نیست؛ اما دریک موقعیت محیطی خاص می
روي فی نفسه فعالیت خطرناکی نیست؛ اما اگر همین عمل شب هنگام در محله ند؛ براي مثال قدم زدن یا پیادهک

احتماالً  آید و انجام شود نوعی رفتارخطرجویانه موقعیتی به حساب می ،اي که مشهور به خالف و جرم است
 هستند ضعیف ارند و در قضاوت کردنه زندگی کردن نددهند عالقه بافرادي که این نوع خطرجویی انجام می

تواند به شکل اجراي رفتارهاي پرخطر در حین جویی جسمی میخطر). 2008الش،به نقل از و 1991اورباخ،(
 ،این نوع از خودجرحیدر . باشد هاي فیزیکی پرخطررانندگی با وسایل نقلیه، پرش از بلندي و انجام فعالیت
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 زیرا یک اشتباه در برآورد محل ؛ست و عمل خود به خود خطرزا استخطر مرگ وابسته به موقعیت محیطی نی
گ شود؛ با این حال اکثر خطر ممکن است منجر به آسیب جدي و یا مرفرود یا در یکی از اجزاي عمل پر

دهند از انجام این کار احساس تخلیه هیجانی و نشاط دارند نی که این رفتارها را انجام مینوجوانا
  ). 2008والش،(

خوابگی با شریکان جنسی متعدد، برقراري روابط هاي مختلفی مانند همتواند به صورتجویی جنسی میخطر
کنندگان تزریقی مواد یا افرادي که مشکوك به ها، برقراري ارتباط با مصرفجنسی محافظت نشده با غریبه

در اکثر افراد که به . ودهاي مسري جنسی هستند و برقراري رابطه جنسی در حالت مستی انجام شمریضی
، رگه هاي تکانشوري در رفتار جنسی وجود دارد که احتمال دهندرفتارهاي جنسی پرخطر را انجام میدفعات 

  ). 2008والش،(باال می برد  را در آنها بروز آسیب

خ داده بود آن ردر  میزان خطرپذیري بیشترین در مطالعه رفتارهاي خطرجویی نوجوانان ایرانی نیزرفتارهایی که 
رانندگی خطرناك ، خشونت ، گرایش به الکل ، گرایش به خطرپذیري جنسی ، گرایش به از  ندعبارت بود

  ).1392احمد آبادي، حیدري، زاده محمدي،(گرایش به مواد مخدر وسیگار

و از رسانی که اخود آسیب شناسی اجتماعی سه نوع رفتاروهشی روانمرور ادبیات پژ براساس )1998(بامیستر 
  :توصیف کرده است کند، یاد می 1دشکست دهیخو آنها تحت عنوان 

بینی قبلی و به دالیلی مانند احساس گناه، تنفر عملی است که فرد آگاهانه و با پیش : 2خود تخریبی اولیه )الف
از خویشتن و میل به رهایی و گریز از یک وضعیت ناخوشایند و ناخواسته به خود آسیب می زند مانند 

انجام : 3ايرفتارهاي معاوضه) ؛ ب. ازوخیسم به دلیل احساس گناه و بی اشتهایی بیمارگون به دلیل تنفر از بدنم
ها را به عنوان پیامد رفتاري که سودش بیشتر از ضررش است می عمل آگاه است و آن دهنده از آسیب یا ضرر

در آنها  : 4هاي داراي خطر جانبی رفتار) و ج) براي مثال نوشیدن الکل، خطرجویی و سیگار کشیدن(پذیرد 
دهد که کند اما نادانسته و ناخواسته این کار با روشی انجام مییک رفتار هدفمند را شروع می ،انجام دهنده عمل

                                                
1 Self-defeating 
2 primary self-destructive behaviour  
3 tradeoffs 
4 Counterproductive strategies  
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بامیستر،اسکر، ( 1ضرر است ؛براي مثال درماندگی آموخته شده، اهمالکاري وخود حقیرسازي/نتیجه اش آسیب 
1988.(  

یعنی رفتارهایی که مستقیماً موجب ( 2فتارهاي خودآسیب رسانی مختلف را به دو دسته مستقیمر) 2008(والش 
شوند و نیت رفتار به صورت کلی مشخص است مانند خودزنی، اقدام به خودکشی ها میصدمه به بافت

اصلی  شود و انگیزهها اثر صدمه بعدها مشخص مییعنی رفتارهایی که در آن(3و غیر مستقیم) وخودسوزي
تقسیم ) مشخص نیست مانند انواع رفتارهاي خطرجویانه، پرخوري، سوءمصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسی

- بندي دوپرسش از نوجوانان در باره تعریف خودآسیب رسانی نیز این طبقه ).2008والش،( ه استبندي کرد

ایی خواسته شده بود در قالب یک سوال اي که از نوجوانان کانادبراي مثال در مطالعه. گانه را تایید می کند
اشاره کنند، نوجوانان عالوه بر موارد  ،شناسندرسانی میبازپاسخ به رفتارها و اعمالی که به عنوان خودآسیب

اي مثل بریدن، سوزاندن بدن، کتک زدن خود، شکستن  که خودآسیب رسانی مستقیم هستند؛ شناخته شده
، رفتارهاي ناسازگارانه در خورد و خوراك و مصرف نا 4ی و بی مهابا بودنرفتارهایی مانند رفتارهاي خطرجوی

- الي-الي(را نیز جزو رفتارهاي خودآسیب رسانی طبقه بندي کردند 5به جاي دارو بدون انگیزه خودکشی
  ). 2005گیندهو،اسنوچرت ـ ریشل،

ز لحاظ میزان خطر مرگ با هم رسانی را به صورت پیوستاري از رفتارهایی که اخود آسیب نیز) 2005(اسکچ  
فرق دارند طبقه بندي کرده است؛ در این پیوستار رفتارهاي خطرجویانه و بی مهابایی آگاهانه در یک سرپیوستار 

 .ه در سوي دیگر پیوستار هستندهاي سنتی خودکشی مانند شلیک کردن با اسلحدر حالیکه شیوه ؛قرار دارند
-به نقل از راد، سلی،النگرینچسن 1977جسور و جسور،(6کل سازعالوه براین براساس نظریه رفتار مش

مواد،اعمال مصرفکند در نوجوانان اعمال نامطلوب اجتماعی مانند سوءکه بیان می) 2003رولینگ،رولینگ، 
طر جنسی به صورت یک خوشه رفتاري در کنار هم وجود خمجرمانه، پرخاشگري،دروغگویی و رفتارهاي پر

توان انتظار داشت رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم در کنار یکدیگر در می؛ احتماالً دارند
  . نوجوانان وجود خواهد داشت

                                                
1 Self- handicapping 
2 direct 
3 indirect 
4 recklessness 
5 Non suicidal pill-abuse 
6 Problem Behavior Theory 
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برخی از پژوهشگران براي اشاره به رفتارهایی مانند خطرجویی، سوء مصرف مواد و عادات ناسالم خورد و 
کنند زیرا استفاده می 3دهیو خود شکست 2ضر، رفتارهاي م1هایی مانند رفتارهاي ناسالمخوراك از اصطالح

شوند و ضرر و زیان حاصل از این رفتارها معتقدند این گونه رفتارها با هدف کسب لذت و شادي انجام می
هایی هم وجود دارند که خودآسیب رسانی را حد پژوهش). 2010ناك،(نوعی نتیجه جانبی و ناخواسته است 
ف سایر رفتارهاي خطرجویانه دوره نوجوانی مانند سوء مصرف مواد، افراطی رفتار خطرجویی و هم ردی

خطرجویی جسمی و خطرجویی جنسی و نتیجه بد عملکردي سیستم هاي مغزي پره فرونتال در بازداري تکانه 
). 2009اولدرشو،گریما،جوالت،ریچاردز،سیمیک،تیلور،اشمیت،(دانند ها و گرایش هاي لذت جویانه می

اند افراد خود آسیب رسان در کند پژوهش هاي مغزي است که نشان دادهدیدگاه حمایت می شواهدي که از این
  ).  همان منبع(تصمیم گیري همانند نوجوانانی که رفتارهاي خطرجویی انجام می دهند نقص دارند 

  ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در پژوهش هاي کیفی 
ادي درباره عوامل خطر و پیش بینی کننده هاي خود آسیب اطالعات زی با روش کمی، اگرچه در پژوهش هاي 

هیت و معناي خود آسیب رسانی اما پژوهش هاي کیفی نیز اطالعات غنی درباره ما ؛رسانی به دست آمده است
- ده در دوره نوجوانی کمک میاز این پدی و نزدیک تر شدن به تجربه زیسته ترکه به درك زنده اندفراهم کرده

با استفاده از روش تحلیل محتوا سه مقوله  ال نتایج یک پژوهش کیفی بر روي نوجوانان فنالنديبراي مث. کند
که عبارت بودند از عوامل موثر در ایجاد خود آسیب رسانی،  ر در خود آسیب رسانی را آشکار کرداصلی موث

د آسیب رسانی به دو عوامل موثر بر رفتار خو. توصیف عمل خود آسیب رسانی و پیامد هاي خود آسیب رسانی
هاي  خشونت ، عوامل بیرونی شامل زیر مقوله. شدند بندي طبقه کلی عوامل بیرونی و عوامل درونی تقسیم

در زندگی، مست بودن یا در حالت بی حسی بودن،  عالقه مندي به مکتب شیطان پرستی و  تغییرات اساسی
هاي احساس ر بر رفتار خود آسیب رسانی از زیر مقولهعوامل درونی موث. و مرافه با اعضاي خانواده بودند دعوا

تعارض ،احساس تنهایی، ترس از خشونت، تجربه بیمار بودن یا داشتن حسی متفاوت ،اعتماد به نفس پایین، 
  ). 2008ریزانن، کیلما، الکانه، (ی مانند خشم، غضب و خلق افسرده بود تجربه هیجان هاي منف

                                                
1 unhealthy behavior  
2 self-damaging 
3 self-defeating 
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مسئولین مراقبت از سالمت هاي اصالح و تربیت آمریکا نشان داده است،ننتایج یک پژوهش کیفی در کانو
انگیزه  :هاي خود آسیب رسانی دارندروانی نوجوانان بزهکار اعتقاد به یک طبقه بندي دو بخشی براي انگیزه

لبی را طدانند و خطر خودکشی را باال دانسته و یا انگیزه ابزاري و توجههاي خودآسیب رسانی را یا واقعی می
اعتبار بخشی یعنی نیاز شدید به  داشتن حسی از ). 2012نولز،تونزند، آندرسون،(دهند به این رفتار اسناد می

ترین مضمون ذهنی هاي اصالتمندي، قابل پذیرش بودن و قابل توجیه بودن است، مهمخویشتن که واجد ویژگی
نتایج یک پژوهش ). 2005ز،رودهام و گاوین،آدام(نوجوانان خودآسیب رسان از مفهوم و معناي خویشتن است

و  تصور از خود منفیرسان نوجوانان خودآسیب، ه استکیفی در شبکه هاي اجتماعی کشور انگلیس نشان داد
بی کفایت دارند، براي توجیه و اعتبار بخشی به خویشتن به منابع بیرونی مانند محیط و حتی تشخیص بیماري 

یف کنند و ممکن است خویشتن واقعی خود را تحرذیرفته شدن از سوي دیگران کنند و براي پروانی تکیه می
هایی شود و آنها از روشنگرش منفی و بیمارگونه دیگران به آنها موجب تشدید بی اعتبارسازي خویشتن می

پنداي عقالنی از نامعتبر  هايتن خویشتن، بی توجهی به خویشتن و دلیل تراشیساخمانند انزواگزینی ، قربانی
  ).2005آدامز،رودهام و گاوین،(خویشتن جلوگیري می کنند  

براي مثال در دو پژوهش کیفی که اولی بر . است دجرحی نیز در پژوهش هاي کیفی بررسی شدهانگیزه هاي خو
نشین اي بر روي دختران جوان شهرساله با سابقه خود جرحی بود و دومی مطالعه 18تا  13روي نوجوانان 
؛ 2011س،هیل و داال(انگیزه هاي اصلی خودجرحی است هاي ابراز نشدهخشم تنبیهی وودمشخص شد خ

نوجوان با سابقه خود جرحی بدون خودکشی، انگیزه  37در پژوهش دیگري بر روي ). 2003آبرامز و گوردن، 
حالت هاي غلبه بر بی حسی ، بازگرداندن حس و حال، متوقف کردن تجارب بیگانگی با بدن، رها شدن از 

هاي خودجرحی ها به عنوان انگیزههاي تجزیه یا تعلیق روانی حرکتی و نجات دادن بدن از فشار هیجان
یک پژوهش کیفی که انگیزه هاي خودآسیب رسانی را  در همچنین). 2009هورن، سیسپکا، (شناسایی شدند 

یی از احساس افسردگی و رهاده است که ، گزارش شدر دختران شهري و حومه شهر با هم مقایسه کرده بود
هاي اصلی عنوان انگیزهآشفتگی هیجانی در دختران حومه شهر و تخلیه خشم و عصبانیت در دختران شهري به 

آسیایی ساکن انگلستان که  زن 8در پژوهش کیفی  بر روي  ).2003آبرامز و گوردون،( خودجرحی می باشند
هاي شخصی این م سازي داشتند چهار معنا از روایترسانی مانند خودجرحی و خود مسمورفتارهاي خودآسیب

یافتن راهی براي رهایی از آشفتگی روانی و نوعی سبک مقابله ) 1گروه شناسایی شد که عبارتند بودند از 
هایی که براي ارتباط از شیوه کالمی برقراري ارتباط و ایجاد تغییر در موقعیت) 3پایان بخشیدن به زندگی  )2

تقریباً ). 1999مارشال، یزدانی،(به دست آوردن کنترل بر خود و روابط بین فردي )4 و ده کرد توان استفانمی
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. کنندگان کشورهاي اروپایی انجام شده بود نیز تایید شده استهایی که بر روي شرکتها در پژوهشاین انگیزه
تجربه احساس ت بود ازدر یک پژوهش کیفی بر روي نوجوانان فنالندي انگیزه هاي خودآسیب رسانی عبار

زنده بودن، کمک به خود از طریق ابراز یک خواسته درونی ،کمک طلبی، کنترل خود، تنبیه خود، تجربه کردن 
یش روشی براي کشتن و آزماجام عملی براي تقرب به درگاه شیطان، پر کردن اوقات فراغت یک چیز جدید، ان

  ).2008ریزانن، کیلما، الکانه، ( خود

کاهش شدت هیجان هاي ( هاي خودجرحیبراي تبیین تناقض انگیزهکیفی با رویکردهاي فلسفی پژوهش هاي  
نتایج چند پژوهش  .بر روي نقش فرایندهاي بدنی نیز تاکید کرده اند )منفی در برابر افزایش شت تجربۀ هیجانی

خود . ي بدنی استهاي متناقض در فرایندهادهد علت تاثیر خودجرحی در تحقق این انگیزهکیفی نشان می
جرحی هم در از بین بردن حالت هاي تجزیه و تعلیق روانی و جسمی تاثیر گذار است و هم نقش بدن را در 

دهند، ممکن است در توجه کند، به عبارت دیگر نوجوانانی که خودجرحی انجام میتجربه هیجانی بیشتر می
  1اشته باشند که به این نقص، بیگانگی با بدنهاي بدنی تجارب هیجانی مشکل دکردن و یکپارچه کردن جنبه

- بیگانگی با بدن در نوجوانانی که خودجرحی انجام می). 2012، چندلر،2009هورن، سیسپکا، (شود گفته می

ناهماهنگی در ) عدم آگاهی از بدن در زمان تجارب هیجانی شدید؛ ب) هاي  الفدهند ممکن است به صورت
   ).2012چندلر،(خالی بودن بدن تجربه شود ) بدن  و د دادن حس مالکیت از دست) ذهن؛ جعملکرد بدن و 

هاي کیفی دیگري به جاي بدن  بر عکس بر نقش فرایندهاي ذهنی مانند  نقص در خلق با این حال پژوهش 
- روایت). 2011هیل و داالس،(رسانی تاکید دارند روایتی یکپارچه و شفاف  از خویشتن در ایجاد خود آسیب

که را توانند تجارب گذشته و مشکالتی ً نامنسجم است و آنها نمی رسانی کامالنوجوانان از خودآسیبهاي 
نی در  اندیشیدن و فهمیدن ناتوایعنی نوجوان به دلیل   ؛اند با خودجرحی مرتبط کنندباعث خودجرحی شده
-ارب پیچیده و دشوار زندگییک خویشتن یکپارچه که تج نیافتن تحول ته  و به دلیل تجارب ناخوشایند گذش

ها و خاطرات ناخوشایند از شان را  با شرایط زمان حال ترکیب و یکپارچه کند، براي مقابله با  هیجان
   ).2011هیل و داالس،(کنند خودجرحی استفاده می

ي در پژوهشی با طرح کیفی برا. هاي کیفی انجام شده استمقایسه اقدام خودکشی و خودجرحی نیز در پژوهش
نتایج این . سال مصاحبه شد 23تا  14با گروهی از افراد  با اقدام خودکشی شناسایی تفاوت هاي خودجرحی

                                                
1 disembodiment  
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کنند به پژوهش نشان داد که معموالً افراد حتی در زمانی که از شیوه هاي یکسانی براي این دو رفتار استفاده می
برخی از نوجوانان این پژوهش خودآسیب رسانی  و گیرنداین دو رفتار را متمایز از هم در نظر می صورت کامل

 ؛دانستنددانستند در حالیکه گروهی دیگراین دو رفتار را کامالً متفاوت از هم میرا مرتبط با اقدام خودکشی می
در بین افرادي که قائل به تفاوت کیفی بودند اقدام خودکشی . دانستندهاي دو رفتار را متفاوت میزیرا انگیزه

 گریسباچ(رسانی به دست آورد توانست اثر قبلی را از خودآسیبشد که فرد دیگر نمیکار گرفته می زمانی به
. به صورت کلی گوناگونی و تنوع زیادي در رابطه خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد). 2008،

ولی برخی دیگر به کلی برخی از نوجوانان قبل از اقدام خودکشی فراوانی خودآسیب رسانی شان بیشتر میشود 
شان ندارد؛ گروهی از نوجوانان ممکن است پس از اقدام این رفتار را کنار می گذارند زیرا سود سابق را براي
رسانی را متوقف صله پس از اقدام خودکشی، خود آسیباخودکشی به صورت ناگهانی در یک دوره کوتاه بالف

  )2008، گریسباچ(کنند

پرستاري انجام ودآسیب رسانی توسط متخصصین جامعه شناسی یا متخصصین روانبیشتر پژوهش هاي کیفی خ
بررسی جنبه هاي نمادین و عوامل مرتبط کننده خودآسیب  شده است و ویژگی برجسته این پژوهش هاي کیفی،

خودآسیب رسانی از نوع خودجرحی  رسانی با شرایط فرهنگی خاص یا نقش نابرابري اجتماعی در استفاده از
شناختی بیشتر تاکید روي توصیف وضعیت هاي با مضامین روانمعدود پژوهشدر . ه استزنان بود در ویژه به

   .ی براساس واژگان فلسفی انجام شده استو معنابخشی به عالیم خودجرح

  شباهت ها و تفاوت هاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم   
سابقه سایر رفتارهاي طبقه خودآسیب رسانی غیر زنند، آسیب میاً به بدن مستقیم اقع افرادي کهدر بیشتر مو

بر روي  يبراي مثال در مطالعه ا. مستقم مانند خطرجویی و عادت هاي نابهنجار خورد و خوراك را نیز دارند
از این  ٪94، ارزیابی انواع رفتارهاي خطر جویی نشان داد که در تکرارشونده خودجرحی نوجوان با سابقه 34

خودجرحی جنسی وجود دارد  ٪41خودجرحی موقعیتی و  ٪85از نوجوانان خودجرحی فیزیکی، گروه 
مبتال به سوء  همچنین در اغلب موارد، زمانیکه نوجوانان). 2008به نقل از والش، 2005والش، فراست،(

دهد ان میکنند که نشافکار خودجرحی دارند همزمان افکار مصرف مواد یا الکل را نیز تجربه می مصرف مواد
هاي مطالعه وسیعی یافته ).2009،ناك، پرینستین،استربا(باشندهر دو رفتار احتماالً داراي کارکردهاي مشترکی می

هاي آمریکا نشان داده است احتمال انجام دادن رفتارهاي مخل سالمتی مثل آموزان دبیرستانبر روي دانش
انه در خورد و خوراك در نوجوانانی که خودآسیب سیگار کشیدن، مصرف مواد، رفتارهاي غلط و ناسازگار
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یافته هاي ). 2008هیلت، میوهلکامپ و ناك، (برابر بیشتر از نوجوانان دیگر است  5رسانی مستقیم دارند 
توان احتمال انجام رفتارهاي خود رسانی مستقیم میدیگري نشان داده است براساس نوع انگیزه خودآسیب

بینی ند کم خوري، پرخوري، خطرجویی تکانشورانه و سوء مصرف مواد را پیشرسانی غیرمستقیم مانآسیب
نشان داد نوجوانانی که با انگیزه به دست آوردن  2014هاي مطالعه سلبی، ناك و کرانزلر  در سال یافته. کرد

ند رهایی از هاي دیگري مانکنند در مقایسه با نوجوانان دیگري که با انگیزهخود آسیب رسانی می ،تقویت مثبت
به احتمال بیشتري رفتارهاي کردند می رسانیهاي اجتماعی خودآسیبروانی یا انگیزههاي درونحالت

  .   دادندخودآسیب رسانی غیرمستقیم را هم انجام می

تقیم از نوع خطرجویی وجود رسانی مستقیم  از نوع خود جرحی و غیر مسنیز بین خود آسیب هاییتفاوت 
در حالیکه خطرجویی با سرخوشی و نشاط  ؛هاي آشفتگی هیجانی مرتبط استی بیشتر به حالتخودجرح .دارد

یابد اما خودجرحی معموالً در انزوا و هم رابطه دارد، در شرایطی که خطرجویی در حضور همساالن افزایش می
د در خلوت انجام می شود، در حالیکه در خودجرحی آسیب به صورت مستقیم و عمدي انجام می شو

، 2008والش،(انه نیست هوشیار آسیب به خود خطرجویی آسیب یک پیامد احتمالی این رفتار است و انگیزه
  ).2010ناك،

هایی که براي اندازه گیري رفتارهاي خطرجویی و خود جرحی ساخته شده است در اغلب موارد هر دو ابزار 
براي سنجش خودآسیب ) 2009(فیرن و رادو  براي مثال ورووا، فوناگی،. رفتار را در کنار هم می سنجند

ساختند که  )RSTH( 1خود آسیب رسانی و خطرجویی پرسشنامهرسانی مستقیم و غیر مستقیم  ابزاري با عنوان 
در این ابزار عامل خطرجویی شامل هشت نوع رفتار شامل .  داراي دو عامل خطرجویی و خودآسیب رسانی بود

اعت از قوانین مدرسه، تا دیروقت بیرون از خانه ماندن بدون اجازه والدین، انجام اعمال غیرقانونی، عدم اط
خشونت، خطرجویی جنسی به صورت برقراري روابط جنسی با افراد مختلف در یک دوره زمانی کوتاه و سوء 
مصرف سیگار، الکل و مواد غیر قانونی بود و عامل خودآسیب رسانی هم شامل انواع رفتارهاي خودجرحی 

دام خودکشی، داشتن افکار هاي پوست، بیش مصرف مواد، اقبریدن، سوزاندن، گازگرفتن، کندن زخم شامل
و داشتن افکار خودآسیبی و خودکشی  افراد غیرقابل اعتماد و بی وفا سان، برقراري و تداوم دوستی باخودآزار

ی محافظت نشده، خود را در نسعالوه بر این سواالت مرتبط با سه رفتار شامل برقراري رابطه ج. شناسایی شد
ار جنسی قرار دادن و استنشاق یک ماده مضر به صورت یکسان در هر دو عامل خطر جویی و معرض آز

                                                
1 risk taking self harm inventory 
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ممکن است برخی از رفتارهایی که به عنوان خطر جویی  که خودآسیب رسانی بارعاملی داشتند که  تایید میکند
در پژوهشی دیگر سوانسون و ). 2009ی، فیرن و رادو،ورووا، فوناگ(شناخته می شود نوعی خودآسیبی باشد 

هاي اختالل شخصیت مرزي با هدف سنجش ابزاري براي غربالگیري و تشخیص نشانه) 1998(همکاران 
خوجرحی ،  مستقیم مثل ی را ساختند که رفتارهاي خودآسیب رسانیابزاري با عنوان  مقیاس خودآسیب رسان

فتارهاي خودآسیب رسانی غیر مستقیم مانند سوء مصرف مواد، برقراري را در کنار ر خود سوزي و کتک زدن
تبیین دیگري که لزوم  .سنجدرابطه با افراد آزار رسان، بیش مصرف مواد و شکست عمدي در کار یا شغل می

هاي کنند رفتارن میبررسی همزمان این دو رفتار را باهم تایید می کند یافته هاي روانشناسی تحولی است که بیا
ارتقادهنده سالمتی در نوجوانان به صورت یک خوشه در کنار یکدیگر پدیدار می شوند و عامل ارتباط دهنده 

رسد شواهد پژوهشی و بالینی بنابراین،به نظر می). 1993داناوان،جسر و کاستا، (آنها یک عامل زیربنایی است 
و خطرجویی تحت عنوان خودآسیب  از بررسی همزمان و تلقی کردن هر دو دسته رفتارهایی خودجرحی

  .کندرسانی حمایت می

  و طبقات تشخیصی خود جرحی
یب به خود در طیفی از اختالالت خلقی، سوء مصرف مواد، اختالل استرس پس آسیبی، اختالل نشانه هاي آس

با این حال برخی از محققین بر این عقیده اند که خودجرحی تکرار شونده یک . کنترل مشاهده می شود
بندي کرد نشانگان کامالً مشخص است و نباید آن را صرفاً به عنوان نشانه سایر اختالالت طبقه

استدالل این گروه این است که انگیزش ها و کارکردهاي خودجرحی در اختالل  .)1989فاوازا،؛2005میوهلکامپ،(
باشد و به صورت خود به خود  و در نتیجه نمی تواند منحصر به یک اختالل خاص هاي مختلف یکسان و مشترك است

با افزایش توجه به خودجرحی به عنوان یک پدیده جدید رو  هاي اخیردر سال .یک طبقه جداي تشخیصی است
به افزایش در میان نوجوانان، پیشنهاداتی براي اضافه کردن طبقه تشخیصی نشانگان خودجرحی بدون خودکشی 

  ). 2009شافر،جیکوبسون،(ي هاي روانی ارائه شده استبه نسخه جدید راهنماي تشخیصی و آماري بیمار

در پنج طبقه تشخیصی خود ) 2007و سادوك، سادوك(ی و آماري اختالالت روانی در راهنماي تشخیص
   :یک نشانه و مالك تشخیصی گنجانده شده است جرحی به عنوان

فاصله پیش از عمل و ارضا یا افزایش تنش بال: در توصیف این طبقه این چنین آمده است : موکنی وسواسی.1
   .رهایی فوري درحین یا پس از رفتار موي کنی
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هر چند به صورت مستقیم اشاره نشده که رفتارهاي خودجرحی جزو این طبقه :NOSاختالالت کنترل تکانه .2
 هستند اما اگر رفتارهاي خودجرحی داراي دو ویژگی تجربه تنش قبل از عمل و حس رهایی پس از عمل باشند

   .گیرندجزو این طبقه قرار می

که تحت این عنوان ذکر  سته نشانه هاي این اختالل است از نه د یخودجرحی یک: اختالل شخصیت مرزي.3
در تمایز افراد با اختالل  ."سازي تکرار شوندههاي خودکشی یا رفتار خود معیوبرفتارها و ژست ":شده است

ین نتیجه به دست آمده است که در گروه با اختالل شخصیت شخصیت مرزي با و بدون سابقه خود جرحی ا
مک کی،کولچیکی و (اجباري بیشتر است  –مرزي و خود جرحی فراونی نشانه هاي اختالل وسواسی 

  ).1385االسالم، شاهپوري،  ثقته سمنانی،؛  2000دانیکو،

نمونه هایی رفتارهاي  .اي که یکی از اختالالت دوران کودکی به حساب می آید اختالل حرکتی کلیشه.4
کوبیدن سر، گاز گرفتن بدن،کندن پوست بدن یا کوبیدن  از مشخص کننده این طبقه تشخیصی عبارت است

براي این طبقه تشخیصی وجود اختالل عقب ماندگی ذهنی باید رد شود و علل این نشانه ها به خاطر . بدن
سیمون و (اري یا موکنی وسواسی نباشد اجب-وجود اختالل نافذ رشد مانند اوتیسم، اختالل وسواسی

  ). 2001هالندر،

اما یکی از تشخیص . اشکال غیر مستقیم خود آسیب رسانی در افراد مبتال به اختالل ساختگی رایج است. 5
  . افتراقی هاي اختالل ساختگی رد خود آسیب رسانی آگاهانه است

براي مثال در  .  ی مختلف انجام شده استمطالعات زیادي براي بررسی رابطه خود جرحی با طبقات تشخیص
نوجوان بستري در بخش هاي روانپزشکی، تشخیص هاي شایع بین گروه نوجوانان  131مطالعه اي بر روي 

، %)16(، اختالل استرس پس ضربه اي %)17(خود آسیب رسان به ترتیب عبارت بود از افسردگی تک قطبی
 ).2012فرا،تریونی و ویلیامز،%) (3(و اختالالت اضطرابی %) 8(، اختالل سازگاري%)10(اختالل بیرونی سازي 

سال بیشتر با اختالل شخصیت مرزي، اختالل شخصیت  20-17خودآسیب رسانی از نوع خودجرحی در نوجوانان 
بسته به شدت و فراونی خود جرحی ممکن ). 2011کاوود،هاپریچ،(افسرده و اختالل شخصیت منفی گرا رابطه دارد

اي بر روي نوجوانان بستري در بخش هاي روانپزشکی با طبقه بندي  در مطالعه. ها متفاوت باشداست تشخیص
افرادي که سه یا بیش از سه بار سابقه خود (شرکت کنندگان کنندگان به سه دسته خودجرحی کننده آستانه اي 
افرادي (تحت آستانه اي ، خود جرحی کننده )جرحی داشتند و براي خودجرحی تحت مراقبت قرار گرفته بودند
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و گروه بیماران بدون ) بار سابقه خود جرحی داشتند و تا کنون براي خودجرحی تحت درمان نبودند 2یا  1که 
خودجرحی مشخص شد که احتمال تشخیص افسردگی اساسی در گروه آستانه اي و احتمال تشخیص اختالل 

علت تفاوت نوع ).2008ریتو، دایل،کیتلر،هانت سوئنسن، اسپ(استرس پس ضربه اي در گروه دوم بیشتر است 
ممکن است به دلیل تغییر انگیزش نوجوانان از انجام ) خودجرحی کننده خفیف و شدید(تشخیص بین دو گروه 

خودجرحی باشد؛ در ابتدا احتماالً نوجوان با انگیزه کنار آمدن و مقابله با خاطرات آزار و بدرفتاري دوران 
نجام دهند؛ اما پس از اینکه فراوانی این رفتار زیاد شد انگیزه هاي دیگري مانند تنظیم کودکی این رفتار را ا

هیجان هاي منفی، رهایی  از افسردگی و وابسته شدن و ایجاد حالت وابستگی ممکن است باعث شود نشانه 
دایل، سوئنسن، اسپریتو، (هاي افسردگی در فرد تداوم و به صورت یک نشانگان کامل تشخیصی درآید 

  ).2008کیتلر،هانت،

نتیجه یک مطالعه طولی .  یکی از تشخیص هاي است که با خودجرحی رابطه دارد اختالل افسردگی اساسی
نشان داده است مهم ترین پیش بینی کننده و عامل خطر در تداوم رفتارهاي آسیب به خود در نوجوانی و اوایل 

به نقل از شافر و  2008آگالن،کرفوت،پیکلز،(زمن استبزرگسالی سابقه اختالل افسردگی اساسی به شکل م
شواهدي که از طبقه بندي خود جرحی به عنوان نوعی اختالل خُلقی حمایت می کنند ). 2009جیکوبسون،

. پیش درآمد اغلب وهله هاي خودجرحی مشکالت خُلقی به ویژه از نوع خلق مالل است) 1: عبارتند از
سابقه اقدام خودکشی  خودجرحینسبت باالیی از بیماران مبتال به  ،ی بستريحداقل دربین بیماران روانپزشک)2

تقریباً مشابه و در برخی موارد  خودجرحینرخ اقدام خودکشی در افراد داراي سابقه )3را گزارش می کنند  
انند تقریباً هم)4 ختالل افسردگی اساسی استباالتر از این نسبت در جمعیت هاي نوجوان و جوان مبتال به ا

   ).2009شافر و جیکوبسون،(استدر دختران بیشتر از پسران  خودجرحیاختالل افسردگی اساسی نسبت 

نیز طبقه بندي شده و با دیگر  )NOS(اختالل کنترل تکانه نامشخصجرحی به عنوان یکی از نشانه هاي خود
ي که از شواهد. یادي دارداختالل طبقه اختالل هاي کنترل تکانه یعنی اختالل موکنی وسواسی شباهت هاي ز

همانند )1: به عنوان یک نوع اختالل کنترل تکانه نامشخص حمایت می کند عبارتند  خودجرحیطبقه بندي 
به ) 2تنش هایی شدیدي تجربه می شود /سایر اختالالت کنترل تکانه، قبل از رفتارهاي تکرار شونده، تکانه ها

هاي رفتاري که با اختالل هاي کنترل همبودي اختالل) 2.  دوشدنبال این رفتارها احساس رهایی حاصل می
شافر و (باال است تکانه  رابطه دارند مانند رفتارهاي ضداجتماعی در افراد خود جرحی کننده نیز 

  ).2009جیکوبسون،
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عوامل هاي و همبسته ها و همین طور یکی از نشانه. نیز  رابطه دارد ايد جرحی با نشانه هاي اختالل تجزیهخو 
خطر رفتارهاي خود آسیب رسانی حالت هاي تجزیه اي است و یکی از کارکردهاي خود آسیب رسانی غلبه بر 

هاي تجزیه اي، راه  حل غیرهشیارانه اي است که معموالً نشانه ).1998سویموتو،(اي تجزیه اي است حالت ه
نده گذشته یا اخیر به وجود ارب ضربه زنذهن براي گریختن و یا جدا شدن از تصاویر و تکانه هاي متاثر از تج

آید  د؛ گویی با عالئم تجزیه اي حالت هاي بی حسی یا کشتن خویشتن به صورت درونی به وجود میمی آور
هاي تجزیه اي رسانی راهی است براي بازگشت به وضعیت اولیه پیش از حالتخودآسیب ،هاو در این وضعیت

  ).1997سویموتو،(

برخی محققین براین عقیده اند که . هاي اختالل وسواس فکري و عملی نیز رابطه داردانهخود جرحی  با نش 
بیشتر نشانه هاي  ،دهندنوجوانانی که رفتارهاي خودجرحی تکانشورانه مانند بریدن یا سوزاندن بدن  انجام می

انی از نوع کندن پوست، اختالل کنترل تکانه و تکانشوري دارند ، در حالیکه نوجوانان با انواع خودآسیب رس
خودجرحی ). 2001 ،فاوازاو  سیمون( اختالل وسواس فکري عملی را دارندکندن مو بیشتر  نشانه هاي 

تکانشی بیشتر در اختالل هاي شخصیت مرزي، اختالل ضد اجتماعی، اختالل استرس پس ضربه اي و اختالل 
ی و اختالل اختالل وسواس فکري و عمل در الیکه خودجرحی اجبارگونه بیشتردر ح ؛خوردن مشاهده می شود

براي . شواهد مختلفی از این فرضیه ها حمایت می کند). 2001،اسیمون و فاواز(وسواس موکنی وجود دارد
زن با اختالل خوردن مشخص شد  هم نشانه هاي وسواس فکري و عملی و  150مثال در مطاله اي بر روي  

دیویس، (بوداز گروه بدون انگیزه خود جرحی حی داشتند بیشتر هم تکانشوري در گروهی که انگیزه خودجر
دربیماران مرزي که سابقه خودجرحی دارند بیشتر از بیماران مرزي بدون سابقه خود جرحی  ).2002کاروینه، 

همچنین، در ایران در  ).2000مک کی،کولچیکو،دانیکو،(دارد وجود  هاي اختالل وسواس فکري و عملینشانه
برمبناي مصاحبه بالینی تشخیص اختالل شخصیت مرزي مشخص کرد که زن و مرد با  243بر روي مطالعه اي 

مالك هاي اختالل وسواس فکري و عملی را هم داشتند و مقایسه بیمارانی که ) ٪9/45(بیمار  94ساختار یافته 
فکري عملی در  هاي وسواسسابقه خودجرحی داشتند با افراد بدون سابقه خودجرحی نشان داد شدت نشانه

). 1385سمنانی،ثقه االسالم،شاهپوري،(افرادي با سابقه خودجرحی بیشتر از افراد بدون سابقه خودجرحی است
هاي طیف وسواس فکري و عملی خودآسیب رسانی را به عنوان یکی از اختالل محققین برهمین اساس برخی

  ). 2008استکتی،(نیز دسته بندي می کنند 
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عالوه بر این شباهت . نیز وجود داشته باشد ر اختالل هاي مرتبط با وابستگی به موادخودجرحی ممکن است د
افرادي که به صورت . هاي زیادي بین الگوي وابستگی به مواد و الگوي تکرار خودجرحی وجود دارد

ریج تکرارشونده خودجرحی انجام می دهند نوعی نقص راجعه در مقاومت کردن در برابر تکانه دارند و به تد
فروانی  ،نسبت به تاثیر تقویت کنندگی این رفتار در کاهش تنش عادت می کنند و ممکن است در طی زمان

خودجرحی و شدت خودجرحی براي رسیدن به تاثیر قبلی افزایش یابد و همه این نشانه ها در افراد مبتال به 
 42در مطالعه اي بر روي  ).2002ل،نیکسون،کلوتیر و آگراوا(ف و وابستگی به مواد نیز وجود دارد سوء مصر

هاي وابستگی به خودجرحی نشان داد در سنجش شاخص ،نوجوان بستري با رفتارهاي خودجرحی تکرارشونده
و افرادي که با انگیزه ابراز خشم درونی شده از  ي وابستگی به این رفتار وجود داشتهانفر نشانه 41

در .)2002نیکسون،کلوتیر و آگراوال،(بیشتر بود  ي خودجرحی شاننشانه هاي اعتیادکردند می خودجرحی استفاده
  . طبقات تشخیصی مختلفی که در نوجوانان با خودجرحی شناسایی شده است گزارش شده است 2-2جدول 

  ).2009جکوبسون، شافر و (خالصه نتایج مطالعات  مرتبط با تشخیص هاي روانپزشکی در افراد خودجرحی کننده. 2 جدول

دوره   نمونه  منبع
  سنی

ابزار   نمونه
  یتشخی

بدون 
ص تش

محور 
  اول

اختالل 
  خلقی

سوء   اضطراب
مصرف 

  مواد/الکل

اختالالت 
  خوردن

اختالل 
شخصیت 

  مرزي

اختالل 
هاي 

تخریب 
  گر

سایر طبقات 
  تشخیصی

ناك و 
  )2006(همکاران

بیماران 
  بستري

مصاحبه   89  12-17
تشخیصی 

ساختار 
  یافته

انواع   63%  52%    60%  16%  42%  13%
اختالالت 
  شخصیت

67%  

و  زلوتنیک
  )1999(همکاران

بیماران 
  سرپایی

افراد 
  بزرگسال

مصاحبه   85
تشخیصی 

ساختار 
  یافته

گزارش 
  نشده

گزارش 
  نشده

21%  40%  9%  22%  12%    

هینیتکا و 
  )2009(همکاران

نوجوانان 
  عادي

13-18 
  سال

مصاحبه   80
تشخیصی 

ساختار 
  یافته

شامل %(2  10%    15%  5%  37%  63%  21%
روان پریش و 

تشخیص با
NOS(  

  

   DSMخود جرحی در نسخه جدید 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

25 

 

ها و کاستی هاي باشند چالشمی DSMهاي تشخیصی نسخه پنجم گروهی از محققین که مسئول تنظیم مالك
ه در نسخه به رغم آنک: الف: دانند تشخیصی خودجرحی را در نسخه هاي قبلی تشخیصی شامل موارد زیر می

خودجرحی صرفاً یکی از نشانه هاي اختالل شخصیت مرزي درنظر گرفته شده است؛ اما همه  DSMقبلی 
اشتباه گرفته شدن : افرادي که سابقه خودجرحی دارند مالك هاي اختالل شخصیت مرزي را ندارند؛ ب

رحی در سایر طبقات وجود نشانه خودج:ماهیت مزمن رفتارهاي خودجرحی ج:خودجرحی با اقدام خودکشی ج
هاي  زیر براي تشخیص نشانگان بر همین اساس این گروه مالك). 2009شافر،جیکوبسون،(تشخیصی 

  : اند خودجرحی بدون خودکشی پیشنهاد داده

هاي سطحی در یک سال گذشته حداقل پنج روز یا بیشتر را به صورت عمدي و توسط خودش به بخش)الف
مثل (احتماالً موجب درد،خونریزي یا کوفتگی شده باشد بدنش آسیب زده است به شکلی که

مثل سوراخ کردن (،این عمل نباید متاثر از فرهنگ باشد)بریدن،سوزاندن،زخمی کردن،کوبیدن،ساییدن شدید
عدم . شود که به میزان کم تا متوسط آسیب جسمی ایجاد کندولی با این انتظار انجام می... .) بدن،خالکوبی و

ایی که بنابه تجربه شی را یا بیمار مستقیماً بیان می کند یا می توان از طریق به کاربردن روش هوجود نیت خودک
ن کندن زخم یا ناخن این رفتار مانند رفتارهایی چو. توانند موجب مردن شوند استنباط کردو آشنایی نمی 

  .جویدن بی اهمیت و متداول نیست

  :موارد زیر همراه است دو مورد از با این آسیب عمدي حداقل. مالك ب

احساسات یا افکار منفی مانند احساس افسردگی،اضطراب،تنش،خشم،آشفتگی فراگیر یا خودانتقادي که .1ب
  .بالفاصله قبل از عمل خودجرحی به وجودمی آیند

پیش از انجام این عمل فرد در یک دوره زمانی درگیر مشغولیت ذهنی شدید وغیر قابل مقاومت درباره این .2ب
  .تواند یک دوره کوتاه یا چندین ساعت طول بکشداین دوره می. ل می شودعم

  .تکانه انجام خودجرحی به صورت مکرر وجود دارد، به رغم این که ممکن است به عمل تبدیل نشود.3ب

اجراي  این عمل براي رسیدن به هدف مشخصی است؛ که ممکن است رهایی از یک حالت .4ب
بیمار انتظار دارد . مشکل بین فردي یا القاو ایجاد یک حالت هیجانی مثبت باشدشناختی منفی یا یک /احساسی

  .این اهداف درحین انجام خودجرحی  یا بالفاصله پس از خودجرحی محقق شوند
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در افراد مبتال به یک اختالل . ن پریشی،دلیریوم یا مسمومیت نیستهاي رواوقوع این رفتار منحصر به دور.ج
توان این رفتار را براساس نمی. خشی از الگوي رفتارهاي کلیشه اي تکرارشونده نمی باشدتحولی این رفتار ب

یعنی اختالل روانپریشی،اختالل فراگیر تحولی،عقب ماندگی (نوع دیگري از اختالل روانی یا جسمی
  .تبیین کرد) نیهان–ذهنی،سندروم لش 

بیمار همه مالك هاي اختالل :انه اي،زیرآست1، نوع )NOS(اختالل خودجرحی بدون خودکشی نامشخص.د
افراد دیگري که به . را دارد اما تعداد دفعات خودجرحی کمتر از پنج بار در دوازده ماه گذشته است خودجرحی

رغم فراوانی کم این رفتار به صورت مکرر درباره انجام این عمل فکر می کنند نیز می توانند جزو این طبقه 
  .قرار بگیرند

  ،نیت نامشخص2،نوع )NOS(دجرحی بدون خودکشی نامشخصاختالل خو. ه 

 4رادارند اما تاکید دارند که عالوه بر افکار و اهدافی که در قالب مالك ب خودجرحیاین بیماران مالك هاي 
  ).2009انجمن روانپزشکی آمریکا،(ده قصد اقدام خودکشی را هم دارند بیان ش

از افراد با تشخیص هاي اختالل خودجرحی بدون خودکشی، در مطالعه اي بر اساس این مالك ها سه گروه 
افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزي و افرادي که تشخیصی غیر از این دو تشخیص داشتند با هم مقایسه شدند 
که نتایج مقایسه سه گروه نشان داد سطح آسیب دیدگی روانی بیماران با اختالل شخصیت مرزي مشابه گروه با 

نتایج این مطالعه نشان داد نشانه هاي افسردگی، اضطراب و احتمال . رحی بدون خودکشی استاختالل خود ج
خودکشی در افراد با تشخیص اختالل خودجرحی بدون خودکشی بیشتر از بیماران با تشخیص اختالل 

 شخیص اختالل شخصیت مرزي بیشتر استدر افراد با ت راوانی تجربه  آزار جنسیشخصیت مرزي است اما ف
نتایج این مطالعه اولین شواهد تجربی را براي حمایت از این طبقه ).2012سلبی،بندر،گوردن،ناك،جوینر(

  .  فراهم کرد DSMتشخیصی جدید در 

طبقه بندي خودآسیب رسانی در مطالعات بررسی شده اغلب به صورت نظري و بدون مالك قرار دادن نظریه 
طبقه بندي خودآسیب رسانی نیازمند پژوهش هاي بیشتري  خاصی بوده است و این ضعف وجود نظریه براي

کمتر این ابعاد می پذیرند اما  رویکرد ابعادي را در طبقه بندي خودآسیب رسانی اگر چه محققین مختلف. است
مشترك شناسایی شده است، چه اینکه در اغلب پژوهش ها طبقه بندي خودجرحی به صورت مقوله اي انجام 

براي تحقق طبقه بندي ابعادي بهتر است پیشنهاد کرده اند که  2014و بارلو در سال  بنتلی،ناك. شده است
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پیوستاري که یک سر آن رفتارهاي خودآسیب . خودجرحی در پیوستار و بعد خودآسیب رسانی قرار بگیرد
 رسانی غیرمستقیم مانند سیگار کشیدن و اختالل خورد و خوراك قرار دارند و در سر دیگر آن خودآسیب

اي مقدماتی نیز از این فرضیه حمایت کرده اند که ههاز یافتبرخی . رسانی هاي مستقیم مانند خودجرحی
مکانیسم هاي مشترکی در رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند و بر این اساس می توان 

   .را طبقه بندي کرد براساس آن مکانیسم هاي مشترك نیز به صورت ابعادي انواع خودآسیب رسانی

  

  ویژگی هاي جمعیت شناختی خود جرحی   شیوع و
دهند در سالهاي اخیر بروز این رفتارها انواع رفتارهاي آسیب به خود نشان می هاي جمعیت شناختی دربارةیافته

نرخ ) 2006به نقل از ولش، 1983( 2و کان 1بنابر گزارش پاتیسن 1980در اوایل دهه . بیشتر شده است
نفر در  750این میزان به  1980نفر بود اما در اواخر دهه  400نفر  100000دآسیب رسانی در هر خو

فراوانی انواع . نفر افزایش یافته است 100000نفر در  1000به  1990نفر و در اواخر دهه  100000
خودآسیب رسانی  فراوانی . رفتارهاي خودآسیب رسانی در دوره نوجوانی بیشتر از سایر دوره هاي تحول است

همچنین نرخ  )2007کلونسکی،( گزارش شده است% 14و در نوجوانان % 4بزرگساالن  جمعیت عادي 
ساله جمعیت  12-10خودجرحی با افزایش سن و از دوره کودکی به نوجوانی افزایش می یابد، در کودکان 

گزارش % 21تا  13دبیرستانی بین است درحالیکه در دوره نوجوانی در دانش آموزان % 7عادي شیوع این رفتار 
  ). 2011باروکاس و همکاران،(شده است

در  2002راث و هیث در سال  ،رسانی در نوجوانان عاديشیوع خود آسیب ها دربارهدر یکی از اولین پژوهش 
نتایج  .کردند دانش آموز را در دو مدرسه بررسی 440مدارس کشور کانادا در بخش هاي شهري و حاشیه شهر 

نرخ خودآسیب  ،اجتماعی دانش آموزان-العه نشان داد به رغم تفاوت قومی و تفاوت درسطوح اقتصاديمط
تجربه %) 14(نفر از دانش آموزان 61رسانی بین دو مدرسه تفاوتی با هم نداشت، نتایج این مطالعه نشان داد در 

 22( ٪36و در پسران )نفر 39( ٪64رفتارهاي خودآسیب رسانی وجود داشت، نرخ خودجرحی در دختران 
از کالس ششم و یا  ٪24بود، در  8یا  7از شرکت کنندگان از کالس  ٪59شروع خودجرحی در . بود) نفر

                                                
1 Patison 
2 kahn 
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موارد  ٪77در . از کالس نهم بود و شایعترین روش خودجرحی از راه بریدن بود ٪5/11پایین تر و در 
موارد از  ٪36نار هم زندگی می کردند و در نوجوانان با خودجرحی از خانواده هایی بودند که والدین در ک

مشخص شد نوجوانان به شیوه بریدن ) 2002(همچنین در مطالعه راث و هیث . خانواده هاي طالق بودند
به خود آسیب می %) 4(،خودسوزي%)5(، گاز گرفتن%)7(، نیشگون گرفتن%)33(،کتک زدن خود%)41(بدن

  .ده بودبراي آسیب به خود استفاده شروش  بیش از یک%) 16(نفر 10ر زنند و تنها د

( ماهه خود آسیب رسانی عمدي  12شیوع ) 1CASE(کان و نوجوانان در اروپا مطالعه خود آسیب رسانی کود 
% 3/7تا % 7/2از  کشور شرکت کننده در پژوهش 7را در ) شامل خود آسیب رسانی و رفتار هاي خودکشی

نفر از دانش آموزان دبیرستانی  665در مطالعه اي بر روي  ).2008مادگه و همکاران،(گزارش کرده است 
از نوجوانان % 20آمریکا و آلمان با ابزارهاي یکسان براي اندازه گیري خود آسیب رسانی مشخص شد در 

اما تفاوت معنی داري بین  فتارهاي خود آسیب رسانی وجود دارد؛از نوجوانان آمریکا تجربه ر% 16آلمانی و 
از % 10همچنین در این مطالعه مشخص شد که در . ب رسانی در دو جامعه مشخص نشدفراوانی خودآسی

پلنر،لیبال،کلر،فگرت،میولهمکامپ، (بار بوده است  4اعضاي نممونه تعداد دفعات خود آسیب رسانی بیشتر از 
جوانان ونوجوانان و %) 5(،نوجوانان مجارستان%)21(فراوانی خود آسیب رسانی در نوجوانان ترکیه). 2009

؛فاوار و و 2005؛سوربا و همکاران،2003زوروگلو و همکاران،(گزارش شده است%) 24(ایتالیا
  ).  2009پلنر،لیبال،کلر،فگرت،میولهمکامپ،  به نقل از 2007همکاران،

گزارش  ٪14شیوع خود آسیب رسانی را در مدارس متوسطه این کشور  2004یزتز در سال  ،در کشور آمریکا
 ٪21و در جمعیت هاي بالینی  ٪4وقوع خود آسیب رسانی در جمعیت عادي بزرگساالن  نرخ. کرده است

و در جمعیت هاي بالینی نوجوانان   ٪39تا  ٪14گزارش شده است، در حالیکه  در جمعیت عادي نوجوانان 
اسکج در سال ).  2008به نقل از والش، 2005ناك و پاتیسون، (گزارش کرده است  ٪60تا  ٪40بستري 
در پژوهشی بر روي نوجوانان کشورهاي استرالیا،آمریکا و انگلیس به این یافته دست یافت که شیوع  2005

فراوانی بریدن و  ،از لحاظ نوع خود آسیب رسانی. درصد است 9تا  5یک ساله خودجرحی بدون خودکشی 
ي در پسران بیشتر در حالیکه فراوانی کتک زدن خود و خود سوز ؛زخمی کردن بدن در دختران بیشتر است

  ). 2010،گیبآندوور و(است 

                                                
1  Child and Adolescent Self-harm in Europe (CASE) 
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پژوهش هاي دهه نود، شیوع خودجرحی را در . ختران نوجوان بیشتر از پسران استخودجرحی در د شیوع
دختران براي خودجرحی ). 1998کانتریو و لیدر،(دختران سه تا چهار برابر بیشتر از پسران مشخص کرده است

نند؛ در حالیکه فروانی سایر روش هاي خود جرحی مانند کتک زدن خود، کبیشتر از روش بریدن استفاده می
همچنین دختران  ).2007کلیز، وندریکون، ورتامن، (کوبیدن سر به دیوار و سوزاندن در پسران بیشتر است 

بیشتر احتمال دارد در تنهایی خود آسیب رسانی انجام دهند اما فراوانی خود آسیب رسانی پسران در موقعیت 
تواند نشان دهنده ي اجتماعی و با همساالن به اندازه موقعیت هاي تنهایی و خلوت است و این تفاوت میها

دالیل  ).2005رایکل، -جیندهو ، اسکونر-الي(تفاوت انگیزه هاي خودآسیب رسانی دختران و پسران باشد
دو گروه  شدن جتماعیتفاوت شیوع خودجرحی در دختران و پسران ممکن است به علت متفاوت بودن شیوه ا

   .است و فراوانی بیشتر سابقه آزار جنسی و جسمی در دختران باشد که عامل خطر افزایش خود جرحی

شیوع این ) 2001(مطالعه رفتارهاي خودآسیبی با استفاده از پرسشنامه خودآسیبی عمدي گراتز در در ایران
گزارش شده   ٪12یرستان شهر تهران نفر ازدختران نوجوان پایه هاي دوم و سوم دب 350رفتار در 

بیش از یک ) ٪4(نفر 16حداقل یک بار و ) ٪12(نفر 38براساس نتایج این مطالعه ). 1392پیوسته گر،(است
حداقل یک بار و ) ٪17(نفر 58بار از شیوه بریدن بخش هاي بدن براي آسیب به خود استفاده کرده بودند و 

در این . سوزن در پوست براي آسیب به خود استفاده کرده بودند فروکردن بیش از یک بار از) ٪11(نفر 36
دآسیبی عمدي مطالعه فروکردن سوزن در پوست با هدف تاتوکردن، سوراخ کردن گوش یا بینی نیز به عنوان خو

حکاکی : سایر رفتارهایی خودآسیبی در این مطالعه براساس فراونی عبارت بود ازبراي . در نظر گرفته شده بود
و نوشته روي پوست، ، جلوگیري از بهبود زخم ها، برسرکوبیدن، شستن دست با تمییز کننده تا حد عکس 

، ناخن جویدن )نیشگون گرفتن(آسیب دیدن پوست، کندن مو، سوزاندن بدن، کبود کردن جایی از بدن
  . وچکاندن اسید روي پوست

  خودآسیب رسانی در  نوجوانان گروه هاي خاص 
ی در بین اند که نوجوانان خود آسیب رسان گروه همگنی نیستند و زیر گونه هاي مختلف پژوهش ها نشان داده

در مطالعه اي بر روي نوجوانان با سابقه خودجرحی انجام تحلیل خوشه اي سه . قابل شناسایی است آنها
). 2009استانفورد و جونز،(زیرگونه داراي مشکالت شدید روانی، تکانشور و گروه بهنجار شناسایی شدند 

نوجوانانی  -1:دسته تقسیم بندي کرده است 3زیمرمن نوجوان با رفتار هاي خودکشی و آسیب به خود  را به 
نوجوانانی که دچار مشکالت مزمن در  -2 لیل حادثه اخیري در زندگی شان، این رفتار را انجام می دهندکه به د
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ه طوالنی مشکالت تنظیم هیجانی و مشکالت هستند و داراي رگه هاي شخصیت مرزي، سابق ایگوکارکرد هاي 
، به نقل از استانفورد و 1999زیمرمن، (نوجوانان مبتال به اختالل افسردگی  -3در مدرسه هستند و 

در گروه هاي نوجوانان بزهکار، نوجوانان با سابقه آزار و اذیت دوران کودکی و نوجوانانی که ). 2009جونز،
موقعیت هاي بستري و سرپایی حضور می یابند سه گروهی هستند که  براي مداواي نشانه هاي روانی در

  . ر از نوجوانان جمعیت عادي استفراوانی خودجرحی در آنها بیشت

شیوع انواع خود آسیب رسانی مستقیم و غیر خود آسیب رسانی نوعی عمل خشن است و به همین خاطر 
هاي در نوجوانان بزهکار کانونشیوع خودجرحی . مستقیم در نوجوانان بزهکار بیشتر از نوجوانان عادي است

). 2003پن،اسپوسیتو،اسکیفر،فریتز،اسپریتو،(درصد گزارش شده است  40تا  30اصالح و توانبخشی آمریکا 
هاي خودآسیب رسانی در نوجوانان بزهکار با نوجوانان جمعیت عادي که این رفتار را عوامل خطر و انگیزه

در پژوهشی کیفی بر روي نوجوانان ساکن در یک مرکز بهداشت روانی نوجوانان  .دهند متفاوت استنشان می
بود و کسانی  همساالن هاي خاص خودجرحی دستیابی به جایگاه اجتماعی باالتر در گروهبزهکار یکی از انگیزه

صیل یا واقعی که با این انگیزه و به صورت پنهان این رفتار را انجام می دادند به عنوان خودآسیب رسان هاي ا
همچنین نوجوانانی که در محله هاي پرجرم شهر زندگی میکنند به ). 2004کروچ و رایت،(معروف میشدند

علت همانند سازي با خرده فرهنگ هاي زورگویی و قلدري به احتمال بیشتري درگیر رفتارهاي خودجرحی 
خودجرحی در نوجوانان بزهکار یافته ها درباره انگیزه هاي ). 2006یانگ،سویتن و همکاران،(شوندمی

برخی از پژوهش ها انگیزه این رفتار را با هدف تاثیرگذاري اجتماعی و نوعی روش دستکاري . ناهمگون است
انگیزه اصلی خودجرحی انگیزه ) 2011نولز، تونزنت، اندرسون،(قلمداد کرده اند، در حالیکه در مطالعات دیگر 

در جمعیت عادي نوجوانان سوء . و تخلیه هیجانی گزارش شده استهاي روان شناختی مانند تنظیم هیجانی 
مصرف مواد و تکانشوري احتمال خودجرحی را پیش بینی می کند اما در نوجوانان بزهکار این عوامل نقشی به 

   ).2011نولز،تونزنت و اندرسون،(عنوان عامل خطر خودجرحی ندارند 

دردوران کودکی دارند بیشتر از سایر نوجوانان در معرض انجام سابقه آزار و اذیت و بدرفتاري  انی کهواننوج
نتایج مطالعات پیشین به صورت قوي از نقش تجارب بدرفتاري و آزار دوران . رفتارهاي خود جرحی هستند

 ).2008؛ کلونسکی،2003گراتز،(کودکی به عنوان یک عامل خطر دور در تحول خودجرحی حمایت می کنند 
جوانان با سابقه تجارب ناگوار دوره کودکی مانند غفلت، جدا از قربانی آزار جنسی و در نو خودجرحی شیوع

اي از نوجوانان با و اي در آمریکا بر روي نمونهدر مطالعه ).2013کائس و همکاران،(است% 60جسمی شدن 
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فتاري دوران در گروه با بدر خودجرحی بدون سابقه بدرفتاري دوران کودکی شیوع انواع رفتارهاي مرتبط با
هاي علت شناسی با رویکرد تحولی  نیز تجارب مدل). 2008ویریچ، ناك، (گزارش شده است% 68کودکی 

هاي روانی دوران کودکی و محیط خانوادگی بی اعتبار ساز را عامل زمینه ساز این رفتار در ناگوار،ضربه
   ).2003یتز،(دانندنوجوانی می

  

  مدل هاي علت شناسی
براساس مرور ) 1998(سویموتو . براي تبیین شروع و تداوم خودجرحی ارائه شده است مدل هاي زیادي

: مدل محیطی) الف: (نظري ادبیات پژوهشی شش مدل علت شناسی براي خودجرحی شناسایی کرده است
تداعی بین تجربه درد و تحت مراقبت و محبت  علت انجام رفتارهاي خودجرحی برقراريبراساس این مدل 

علت خودجرحی براساس : مدل سایق) ب.(فتن است و محیط تقویت کننده استفاده از خودجرحی استقرار گر
علت خودجرحی در این مدل : مدل جنسی) ج. (این مدل کسب کنترل بر روي تکانه مرگ و کشتن خود است

براساس : اطفهمدل تنظیم ع) د(تحقق امیال جنسی و هم زمان تنبیه کردن خود به دلیل داشتن امیال جنسی است 
علت خودجرحی : مدل تجزیه اي) ه(این مدل هدف خودجرحی کنترل کردن هیجان هاي ناخوشایند است 

خودجرحی در این مدل با  :مدل تنظیم مرزها) و(براساس این مدل پایان بخشیدن به احساسات تجزیه اي است 
. دیگران انجام می شود دوري از حس از خود در هنگام د و دیگران و حفظبین خو هدف تنظیم مرز و فاصله

در این بخش به برخی از این مدل ها و مدل هاي دیگري که براي تبیین علت خودجرحی ارائه شده اند پرداخته 
   .شده است

   مدل تحولی خودجرحی)الف
تجارب منفی دوران . توجهی در تحول شخصیت و سالمت روانی انسان دارندتجارب دوران کودکی نقش قابل

یجانی یکی از عوامل سازي هتوجهی و بی اعتبارهاي روانی، آزار جسمی،آزار جنسی، بیمانند ضربه کودکی
  ).2003گراتز،(خودآسیب رسانی است خطر 

ارتباط بین بدرفتاري در دوره کودکی و رفتارهاي خود آسیب رسانی در قالب سه مسیر تحولی قابل تبیین  
افراد به دلیل درونی کردن تجارب آزار رسان دوره کودکی  به ):  ییمسیربازنما(مسیر اول ):  2007ناك،(است
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به عبارتی . شوندبازنمایی ناکارآمد از خود، بدذات بودن دیگران و خطر آفرین بودن رابطه با دیگران معتقد می
. تجارب دوره کودکی زمینه آسیب پذیري براي رفتارهاي خودآسیب رسانی را در نوجوانان به وجود می آورد

هاي نوجوان براي تنظیم و پردازش ، قابلیتمحیطی به دلیل آسیب پذیري هاي): مسیر تنظیمی(مسیر دوم
شود که این وضعیت زمینه را براي به کارگیري نمادین،یکپارچه و عمیق هیجان ها و عواطف مختل می

): مسیر واکنشی(سیر سومم. رفتارهاي بیرونی مانند خودآسیب رسانی براي تنظیم هیجان ها به وجود می آورد
در  گذارد کهو سیستم تنظیم هورمونی تاثیراتی را می ذیت دردوره کودکی روي سیستم عصبیتجارب آزار و ا

براي  ). 2007ناك،(به وجود می آورد  انجام رفتارهاي خودآسیب رسانی مینه را برايز  آینده در دوره نوجوانی
 که خودآسیب رسانی می کنند را ا باالتر بودن آستانه درد در نوجوانانیهدر ارتباط با مسیر سوم برخی یافته مثال

  ).2011هولی و جرمین،(ناشی از تاثیر آزارهاي دوران کودکی بر مسیرهاي عصبی ادراك درد می دانند

مدل هاي آسیب شناسی تحولی نگاهی جامع تر به فرایند تحول دارند و به دنبال شناسایی مسیرهایی تحولی 
تاپ یتس در سال  ). 1392ولف و مش،(باشند گیري یک نوع آسیب روانی میه زمینه ساز شکلهستند ک

براساس این مدل، تجربه آزار و . براي تبیین رفتارهاي خودجرحی یک مدل تحولی را ارائه کرده است 2004
هاي جسمی ريبدرفتا. رویدادهاي ضربه زننده در دوران کودکی یک عامل پیشایند در ایجاد خود جرحی است

ها، برقراري ارتباط با محیط، استفاده از زبان براي براي تنظیم هیجان نوجوان 1کفایت و جنسی دوران کودکی
راهبرد جبرانی ا دچار آسیب می کند و خودجرحی به صورت تنظیم هیجان، تمایز گذاشتن بین خود و دیگران ر

 بهنجار نیافتن تحول پیامد منفی). 2004یتز،(دعمل می کن یدر این سطوح تحولاي مقابله با ناتوانی بر
نوجوان در این حوزه ها منجر به گوشه گیري و انزوا، خودانتقادگري، حالت هاي تجزیه اي،  کفایتمندي

جسمانی کردن، تکانشوري و استفاده از بدن براي تنظیم عواطف و مجزا کردن مرزهاي خود از دیگران خواهد 
نماي کلی .  هستند و آن انجام رفتارهاي خودجرحی است 2اي یک پایان مشتركشد که همه این فرایندها دار

  . نشان داده شده است 1-2این مدل در شکل 

  

  

                                                
1 competance 
2 equofinality 
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تجربه آسیب زا 
 دوران کودکی

انتظارات منفی از (کفایت انگیزشی 
) دیگران  

خود بازنمایی هاي (کفایت نگرشی 
)نامطلوب   

مهارت ابراز (کفایت ابزاري
  )حالت هیجانی

ناتوانی تنظیم هیجانی و (جانی کفایت هی
  )برانگیختگی

ظرفیت برقراري روابط (کفایت ارتباطی 
  )متقابل و همدالنه

 خودجرحی
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  ).2004یتس،(مدل آسیب شناسی تحولی خودجرحی  1 شکل
  

  

  

  مدل  تنظیم هیجانی )ب
فروید با نگاهی پویشی مکانیسم هاي دفاعی را روش هایی . هاي مختلفی از تنظیم هیجانی وجود داردتعریف

 یشخصیت هاي ظریه پردازان تحلیلی  شخصیت، ویژگیو همین طور سایر ن نی در نظر گرفتبراي تنظیم هیجا
تنظیم هیجانی .  ته استها آموخهایی می دانستند که فرد در جریان تحول براي تنظیم هیجانروش محصول را

عبارت است از مجموعه متنوعی از فرایندهایی درونی و بیرونی که براي ) 2000(براساس تعریف گراس 
- زمان تجربه یک هیجان و شیوه تجربه و ابراز یک هیجان به کار گرفته میتعیین مدت  داشتن هیجانی خاص، 

، تخصیص توجه، تغییر شناختی و تعدیل پاسخ به این فرایندها شامل گزینش موقعیت، تغییر موقعیت. دنشو
و علت تفاوت افراد در به کارگیري راهبردهاي تنظیم هیجانی تفاوت باورهاي ضمنی درباره  استموقعیت 

افرادي که تصورات ثابت و صفت گونه از هیجان ها دارند از روش هاي معیوبی براي تنظیم  .ها استهیجان
گیرند حالیکه افرادي که هیجان ها را داراي ماهیت پویا و انعطاف پذیر در نظر میکنند، در هیجانی استفاده می

  ).2001گراس،(تري استفاده می کنند هاي سازگارانهاز روش

هاي شناسایی،پذیرش،ارزیابی،تعدیل و تغییر به مجموعه مهارتهیجانی را هاي تنظیممهارت)2001(گراتز 
ي با موقعیت هاي تنش برانگیز درون فردي یا بین فردي تعریف کرده حالت هاي هیجانی منفی براي سازگار

مهارت هاي سازنده تنظیم هیجانی را شامل این موارد تعریف  2004همچنین گراتز و رومر در سال  .است
توانایی انجام رفتارهاي هدفمند و بازداري رفتارهاي )ب(ها؛ آگاهی،فهم و پذیرش هیجان) الف( :کرده اند

راهبردهایی براي تعدیل شدت و یا دیرش  پذیرانهکاربرد انعطاف) ج(نفی هاي مر زمان تجربه هیجانتکانشی د
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تمایل به تجربه کردن هیجان هاي منفی به عنوان بخشی از )د(ها پاسخ هاي هیجانی به جاي حذف کامل هیجان
  ). 2004گراتز و رومر،(نادار در زندگی تالش هاي مع

نی، نوجوانی که واکنش پذیري هیجانی شدیدتري دارند و در پذیرش،ارزیابی و کنترل بر اساس مدل تنظیم هیجا
بر این اساس هیجان  .پاسخ هاي هیجانی مشکل دارند مستعد انواع مختلف رفتارهاي خودآسیب رسانی هستند

ظیم پذیري باال و نقص در استفاده از راهبردهاي تنظیم هیجانی دو عامل خطر خود جرحی براساس مدل تن
خشم،اضطراب،افسردگی و احساس شخصیت زدایی حالت  ).2004گراتز و رومر،(هیجانی به حساب می آیند 

هاي هیجانی متداولی هستند  که پیش درآمد خودآسیب رسانی مستقیم مشخص شده اند و حالت آرامش و به 
این توالی هیجانی و تغییر . تهیجانی پیامد این رفتار اسدنبال آن احساس گناه یاشرم نیز به عنوان حالت هاي 

  .از هیجان هاي منفی و تنش برانگیز به آرمیدگی و رهایی همخوان با مدل تنظیم هیجانی خودجرحی است

هاي فرضیه مدل تنظیم هیجانی این است که رفتار آسیب به خود راهی براي بیان،جان بخشی و یا اداره حالت 
اثیر آن در کاهش هیجان هاي منفی یا ایجاد حالت هاي مثبت و یا هیجانی منفی است و علت تداوم این رفتار، ت

رسانی چه به شکل خود آسیب).2007کلونسکی،(رهایی از حالت هاي بی حسی و کرختی هیجانی است 
ها شیوه کنار آمدن با هیجان ها،هاي خطرجویی با هیجانمستقیم مثل خود جرحی و چه غیر مستقیم مانند رفتار

براي مثال در اغلب موارد  انگیزه خودجرحی  غلبه بر هیجان هاي منفی مانند  جانی مرتبط است؛و پیامدهاي هی
 نظیم هیجانی یکی از عوامل خطر اصلی دردر مهارت هاي ت و نقص) 2007کلونسکی،(انیت است خشم وعصب

  ). 2004گراتز و رومر،(خودجرحی بدون خودکشی است 

جرحی خود) 1(هیجانی را بر اساس سه عامل تبیین کرده است  جرحی و تنظیمرابطه خود) 2003(گراتز 
) گردداز احساسات غیر قابل تحمل می یعنی، موجب دوري( شودهاي ناخواسته میموجب اجتناب از هیجان

هاي هیجانی جرحی موجب تغییر حالتخود) 3(شود و میحی موجب ملموس شدن درد هیجانی خود جر) 2(
حس  دهد که موجب بی حسی و ایجادها انجام میسازي اندورفینثیر را از طریق آزادشود و این تامنفی می

  . شودراحتی می

را با شیوه هایی که افراد  خودجرحی) 2001(گراس  براساس مدل تنظیم هیجانی) 2013(مک کنزي و گراس 
اختی و تعدیل پاسخ به براي تنظیم هیجانی در قالب گزینش موقعیت، تغییر موقعیت، تخصیص توجه، تغییر شن

هایی که در براي مثال  برخی از نوجوانان دختر براي گریز و اجتناب از موقعیت. اندتبیین کرده ،گیرندکار می
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می  خودجرحیدر این مورد، . ی کنندگیرند از خودجرحی بدون خودکشی استفاده مآنها مورد قلدري قرار می
فردي که آن عمل را انجام میدهد قدرتمند و پرزور است و همین پیام تواند به دیگران این پیام را برساند که 

در این . لدرانه بر روي نوجوان را می گیردموقعیت فرد را در گروه همساالن افزایش می دهد و جلوي روابط ق
به  یا خودجرحی راهی براي رسیدن .مثال خودجرحی از طریق تغییر موقعیت موجب تنظیم هیجانی می شود

در اینجا خودجرحی از طریق  .هایی است که با سود ثانویه شامل مراقبت شدن و توجه همراه است موقعیت
  )2013،مک کنزي و گراس ( موقعیت موجب تنظیم هیجانی می شودگزینش 

کنند که با ها تایید میبه عنوان راهبرد تخصیص توجه در تنظیم هیجانی پژوهش خودجرحیدرارتباط با نقش  
شود و ایجاد بی خیالی، حواس پرتی و سرکوب و هاي هیجانی آزاردهنده منحرف میاز محرك این عمل توجه

به  خودجرحیدر ارتباط با نقش . است خودجرحیاجتناب از حالت هاي هیجانی ناخوشایند یکی از انگیزه هاي 
عمل در برخی افراد با  کنند اینها تایید میعنوان شیوه اي براي تنظیم هیجان ها از طریق  تغییرشناخی پژوهش

باوري را که درباره یکی از راهبردهاي کنترل فکر یعنی  تنبیه خود رابطه دارد؛ با انجام این عمل فرد دیدگاه و 
)  یعنی احساس گناه و شرم(د و به این شیوه از بارهیجان هاي مرتبط با خود  خود دارد دوباره ارزیابی میکن

   )2013،مک کنزي و گراس (الص می شود خ

دون و پست  یبا جابه جا کردن دیدگاه فرد  از یک خویشتن عالی مرتبه و واال به خویشتن  خودجرحیهمچنین 
درد جسمی ایجاد می شود، فرد می تواند در سطحی  خودجرحیوقتی از طریق . موجب تغییر شناختی می شود

تجربه می کند آگاه شود و در آن پایین تر از خودش به عنوان یک بدن محض که صرفاً حواس و حرکت ها را 
. نبیند ،هاي واالتري استتر فردي داراي روابط، اهداف، آرزوها و برنامهلحظه خودش را که در سطحی عالی

این تغییر نحوه نگریستن به خود به ویژه در افرادي که از مسئولیت ها و خواسته هاي خویشتن واال کالفه شده 
عوامل خطر محیطی مانند فرزندپروري  بنابراین براساس مدل تنظیم هیجانی .احساس رهایی ایجاد می کند ،اند

ق نقایص گیرانه و بی اعتبارساز و قربانی شدن در گروه همساالن، اثرشان را روي خودجرحی از طریسخت
  .)2013،مک کنزي و گراس (گذارند تنظیم هیجانی می

مدل تنظیم هیجانی خودجرحی وجود دارد،  اوالً مربوط که در حمایت از  هاي فیزیولوژیکیترین مکانیسممهم 
مک کنزي و (شود هایی است که نشان داده اند خودآسیب رسانی موجب آزاد سازي اندورفین ها میپژوهشبه 

این است که مراکز تنظیم هیجان ها و   که از از این مدل حمایت می کند یافته دیگريثانیاً ). 2013،گراس 
چون خودآسیب د در مغ نزدیک به هم قرار دارند و در ارتباط با یکدیگر هستند؛ بنابراین تنظیم و تخفیف در
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هاي منفی و به همین دلیل مداواي درد جسمانی موجب تنظیم هیجان ،رسانی باعث ایجاد درد جسمی می شود
  ).  2013ن، فرانکلین، پوزیا، لی، لی،هانا،اسپرینگ، پرینستی(شود هاي منفی میرهایی از فشار هیجان

هاي تجربی درباره نقش علت شناسی نقایص تنظیم هیجانی در پدیدایی خودآسیب رسانی مستقیم بسیار یافته
. ترین انگیزه خودآسیب رسانی می نگرندمحدود است و پژوهشگران بیشنتر به تنظیم هیجانی به عنوان مهم

ساختاري نشان داده است در نوجوانان دختر  نتایج یک پژوهش تجربی با استفاده از تجزیه و تحلیل معادالت
برقراري  دربستري با تشخیص هاي مختلف روانپزشکی، مهارت هاي تنظیم هیجانی نقش یک عامل میانجی گر 

 همبستگی بین قربانی شدن در گروه همساالن و روابط خانوادگی دشوار با فراوانی و شدت خود جرحی
بنابراین براساس مدل تنظیم هیجانی، خودآسیب رسانی به ویژه از ). 2011آدریان،زمان،اردلی،لیزا،سیم، (است

  .و نظم بخشی به هیجان ها استنوع مستقیم روشی براي مقابله با حالت هاي هیجانی ناخوشایند

   مدل اجتناب از تجربه)پ
ه مانند یا گریز از تجارب درونی ناخواست نوع رفتاري است که با هدف دوري کردن شامل هر 1اجتناب تجربی

- ها انجام میافکار،تصاویر ذهنی،خاطرات یا احساسات بدنی ناخوشایند یا عوامل برانگیزاننده بیرونی آن حالت

رفتارهاي مختلفی مانند سوء مصرف مواد، اجتناب از ). 1996هیز،ویلسون،گیفورد،فلت،استروشال،(شود
 ؛گیرندلب طبقه کلی اجتناب تجربی قرار میهاي ترس برانگیز، سرکوب افکار، اندیشناکی و نگرانی در قامحرك

نیز یک نوع رفتار از  خودجرحی.حساسات و افکار ناخواسته استزیرا کارکردشان اجتناب از تصاویر ذهنی، ا
زیرا در حکم روشی عمل میکند که تجارب درونی ناخواسته اعم از  ؛دطبقه اجتناب تجربی به حساب می آی
چاپمن، گراتز و براون، (کند ه هاي منفی را از فرد دور میی و شناختوارهیجان ها، خاطرات ، حس هاي بدن

2006.(  

و تداوم خودآسیب رسانی ناتوانی نوجوانان در  مهم ترین عامل در پدیدایی کندمدل اجتناب تجربه اي بیان می
ا هیجان هاي تحمل و پذیرش هیجان هاي منفی،ارزیابی منفی از هیجان هاي اولیه و اجتناب از روبرو شدن ب

این مدل شباهت نظري . این مدل نشان داده شده است 1در شکل ). 2006چاپمن،گراتز و براون،(منفی است 
مدل اجتناب تجربی یک مدل رفتاري است که معتقد است  .دارد) 2003گراتز،(زیادي به مدل تنظیم هیجانی 

صلی تداوم بخش مکانیسم ا) آسیب به خودکاهش هیجان منفی از طریق انجام رفتارهاي (مکانیسم تقویت منفی 
                                                

1 Experiental avoidance 
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عواملی که باعث می شوند گرایش به اجتناب ). 2006چاپمن،گراتز،براون،.(است رفتارهاي خود آسیب رسانی
تجربی در افرادي که خودجرحی انجام می دهند به وجود بیاید عبارتند از واکنش پذیري هیجانی باال به دلیل 

جربه هیجان هاي متمرکز برخود مثل شرم و گناه، تحمل آشفتگی پایین و تکانشوري و تجربه جویی باال، ت
توان پیش بینی کرد احتمال به کارگیري براساس این مدل می.  نقص در تنظیم حالت هاي برانگیختگی هیجانی

سایر راهبردهاي اجتناب از تجارب درونی  مثل سوء مصرف مواد، پرخوري، رفتارهاي پرخطر جنسی در این 
در نوجوانان جمعیت عادي بین شدت خودجرحی تکرار شونده و اجتناب تجربه اي . بیشتر خواهد بود گروه

هاي رابطه وجود دارد و خودجرحی با سایر رفتارهایی که همان کارکرد اجتناب تجربه اي را دارند مانند نشانه
و هر چقدر شدت خودجرحی اختالل هاي خوردن، سوء مصرف مواد و افکار و رفتارهاي خودکشی رابطه دارد 

  ).2012مارل، گوارانسیا، هومارتین،(بیشتر باشد احتمال گرایش به رفتارهاي مذکور بیشتر است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاسخ هیجانی  محرك

 شرم، غم و ناکامیخشم،

  

  اجتناب تجربی

 تجربی 

 رسانی آگاهانهخودآسیب

نقص در تنظیم برانگیختگی 
 هیجانی

واکنش پذیري هیجانی 
 باال

 تحمل پایین آشفتگی 

 رهایی موقتی 
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  مدل اجتناب تجربی خود آسیب رسانی آگاهانه. 2 شکل
  

  

  

  

  

  

  

  

   مدل محیطی خود جرحی) ت

از یک . ظریه هاي رفتاري و سیستمی را براي تبیین خودآسیب رسانی به کار می گیردمدل محیطی تلفیقی از ن 
سو براساس مدل هاي یادگیري مشاهده اي علت شروع خودجرحی مشاهده و الگو گرفتن از خودآسیب رسانی 

 .کشیدن از طریق خودآسیب رسانی است ددن دوره هاي مراقبت و محبت با دردر اعضاي خانوده و متداعی ش
از سوي . همچنین براساس نظریه هاي یادگیري عامل، تقویت مثبت و منفی در تداوم خودجرحی نقش دارند

دیگر براساس جنبه سیستمی، خودآسیب رسانی در نقش عامل ایجاد کننده تعادل در یک سیستم ناکارآمد و 
کردي سیستم به ویژه نشان دهنده تعارض هاي تهدید کننده سیستم عمل می کند و مشکالت ساختاري و کار

  ).  1997سویموتو،( خانواده در تداوم خودآسیب رسانی نقش دارد

  ابژه اي مدل روابط )  ث
و رفتار زمان حال  و درونی سازي ابژه ها در تحول شخصیت نقش اساسی دارد یمحیط تجربیات ارتباطی اولیه

هاي درونی است که افراد از خود، دیگران مدل در بسیاري از موارد تکرار الگوهاي ارتباطی اولیه براي بازآفرینی
هاینز کوهات درباره نقش خویشتن هسته اي و نقش ابژه هاي خود در تحول خویشتن و نقش . و روابط دارند
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ها در تحول خویشتن نظریه داده است و ناتوانی در محافظت از خود را به دلیل قطب هاي بزرگمنشی و ایده آل
می داند که در حالت بهنجار وظیفه ایجاد احساس اطمینان به خود و تنظیم هیجان ها  هاي خویشتننداشتن ابژه

مالنی کالین رفتارهاي آسیب به خود را نتیجه دو نیمه سازي و همانندسازي ). 1392باینفیلد،(را دارند 
ه شکلی که ابژه هاي این افراد در دنیاي درونی ابژه هاي خوب و بد را از هم مجزا می کنند ب. داندفرافکنانه می

    ).1392بانیفلد،(ود این ابژه ها را از بین ببرند بد را در بدن قرار می دهند و تالش می کنند با آسیب به خ

پردازان این انگیزه را نظریه. ستهاي خود آسیب رسانی ایجاد تمایز و مرز بین خود و دیگران ایکی از انگیزه
این مدل، علت خودجرحی ناتوانی در تمایز گذاشتن بین مرزهاي خود با براساس .  روابط ابژه مطرح کرده اند

زمانیکه فردي با این نقایص با تهدید به جدایی و ترك . تفرد است/دیگران و وقفه در تحول مراحل جدایی
شدن مواجه می شود دچار احساس از دست دادن مرزهاي خود می شود و براي جلوگیري از قطع ادراك خود 

دیدن رنگ قرمز خون ناشی از خودجرحی، اثر زخم روي پوست عالئمی هستند که . زنی می آورد رو به خود
براساس این نظریه هم در نقش خنثی کننده حالت هاي تجزیه اي عمل می کنند و هم در نقش ابژه هاي 

نها نیاز هستند که فرد براي تحمل جدا بودن از ابژه هاي عشق و بازیابی احساس هویت شخصی به آ 1گذاري
براساس این نظریه علت خودجرحی ناتوانی در تمایز قائل شدن بین خود و دیگران ). 1997سویموتو،(دارد 
  : براساس این مدل، فرایندهایی که منجربه خودجرحی می شوند به شرح زیر است.  است

خشمی که  .زمانی که فرد تهدید به ترك شدن می شود احساس هاي انزوا و غیر واقعی بودن می کند 
باید نسبت به فرد مقابل ابراز شود تبدیل به شرم نسبت به خود به خاطر داشتن این نیاز غیر عادي می 

زمانی که فرد متوجه می شود نمی تواند به این نیاز . این نیاز، نیاز به متحد شدن با دیگري است. شود
و بیرون هم جوشی ایجاد  برسد، خشم به سوي درون هدایت می شود و بین خودي و دیگري و درون

خودجرحی یک تجربه واسطه اي است، تالشی است که نوجوان در آن قصد دارد به صورت ...می شود
به نقل از  1988وود ،( هم زمان دنیاي درون و بیرون را از هم جدا و به هم وصل کند

  ).1998سویموتو،

   مدل  تلفیقی تحول و تداوم  خودجرحی) ج

                                                
1 transitional object 
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کی از مدل هاي جامع خود جرحی بدون خودکشی  عوامل خطر عمومی و اختصاصی در ی)2008(متیو ناك  
در این مدل،سه دسته .  و ارتباط آنها با هم در ایجاد و تداوم خود جرحی بدون خودکشی را توصیف کرده است

از عوامل خطر شامل عوامل خطر دور، آسیب پذیري درون فردي،آسیب پذیري بین فردي و عوامل خطر 
باالبودن عوامل خطر دور عبارتند از . اندی در شروع و تداوم خودجرحی بدون خودکشی مشخص شدهاختصاص

آزار و اذیت در دوران کودکی و پرورش یافتن در خانواده هاي متخاصم  ی، سابقهسطح برانگیختگی فیزیولوژیک
شوند به گونه اي که طی میاین عوامل خطر دور باعث ایجاد آسیب پذیري هاي درون فردي و ارتبا. و انتقادگر

آنها هیجان ها و شناخت واره هاي منفی و شدیدتري را تجربه می کنند و توانایی حل مساله در موقعیت هاي 
این نقایص باعث می شود در موقعیت هاي . اجتماعی و برقراري ارتباط با دیگران در آنها مختل می شوند

اما آنچه باعث می شود برخی از نوجوانان . موقعیت نشان دهنداي به هاي سازگارانهپراسترس نتوانند واکنش
استفاده کنند وجود یک سري عوامل خطر و فرایندهاي  آسیب پذیري ها از خودجرحی براي غلبه بر این نوع 

این فرایندها عبارتند از مواجهه با خودجرحی در همساالن و رسانه، میل به تنبیه خویش، تاثیر . اختصاصی است
و  ها، میل به متاثر کردن دیگران و تشکیل تداعی)مواد ضد درد طبیعی بدن(ی در آزاد کردن اپیوییدهاخودجرح

  ).     2008ناك،(سازي ناهشیار بین خودجرحی و تصور از خویشتن در ذهن همانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عوامل خطر دور

آسیب پذیري زمینه
بودن باال:ژنتیکی

پایه سطح
  برانگیختگی

بدرفتاري و آزار 
  دوران کودکی

محیط خانوادگی 
 انتقادگر و متخاصم

  آسیب پذیري فردي

  تجربه شدیدتر هیجان هاي ناخوشایند

هاي وارهتجربه شدیدتر شناخت
  ناخوشایند

 تحمل آشفتگی پایین

واکنش 
ناسازگارانه 

  به استرس

مشکالت 
  ارتباطی

 

خطر عوامل
  اختصاصی

  یادگیري اجتماعی 

تنبیه  به میل
  خویشتن

  متاثر کردن دیگران

آزاد /فرونشانی درد
  شدن اپیوییدها
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  )2007ناك،(مدل تلفیقی تحول و تداوم خود جرحی . 3 شکل
  

  

دو گروه با  اي آزمایشگاهی ازبراي مثال درمطالعه. بینی هاي این مدل حمایت کرده استشواهد تجربی از پیش
هاي ویسکانسین را اجرا کنند، اما شرایط آزمون بندي کارتخواسته شد یک تکلیف دسته و بدون خود جرحی

ازخورد گمراه کننده اي به شیوه دسته بندي شرکت آزمایشگر ب(به گونه اي دستکاري شد که استرس زا باشد 
، اندازه گیري شاخص هدایت پوستی به عنوان شاخص برانگیختگی فیزیوبوژیک نشان داد )کنندگان می داد

سطح برانگیختگی فیزیولوژیک افراد با خود جرحی بیشتر است و به ویژه افرادي که با انگیزه رهایی از هیجان 
در ). 2008ناك و مندز،(کننداین برانگیختگی را شدیدتر تجربه می ام می دادند،انج هاي منفی خود جرحی

) 2008(ناك و مندنر تباطی در ایجاد و تداوم خود جرحی،هاي فردي و ارپذیريتایید و حمایت از نقش آسیب
و توانایی ا ترك می کنند گزارش کرده اند افراد با خودجرحی در یک موقعیت استرس برانگیز زودتر موقعیت ر

تر از نوجوانان عادي است و هاي سازگارانه براي حل مسائل اجتماعی ضعیفدر استفاده از راه حل شان
تر از نوجوانان دهند کمهایی که براي یک موقعیت فرضی آزمایشی میحلشان به راههمچنین میزان اطمینان

  . عادي است

کنند که اکثر نوجوانان با خود جرحی د تایید میدرارتباط با نقش عوامل خطر اختصاصی خود جرحی شواه
این رفتار را انجام می دهند و داشتن یک الگوگیري از همساالن اولین بار تحت تاثیر گروه همساالن و در اثر 

  آسیب پذیري ارتباطی

  مشکالت ارتباطی

 مشکل در حل مساله اجتماعی

NSSI ×
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دوست صمیمی با خود جرحی بدون خودکشی مهم ترین پیش بینی کننده خود جرحی در تحقیقات با طرح 
همین طور درباره  نقش میل به تنبیه خویشتن در ). 2011ستین و همکاران،پرین(طولی شناسایی شده است

خودجرحی شواهد نشان میدهد خود انتقادي در رابطه سابقه بدرفتاري دوران کودکی و خودجرحی بدون 
همچنین از آن جاییکه خود ). 2007گالسمن،ویریچ،هولی،دلیبرتو و ناك،(اي دارد خودکشی نقش واسطه

بنابراین به احتمال بیشتر از جانب اطرافیان جدي گرفته  ،کشی رفتاري پرهزینه و شدید است جرحی بدون خود
گذارد ممکن است به ویژه در شود و به دلیل تاثیر اجتماعی که در محیط بین فردي میشود و به آن توجه میمی

رگذارشدن روي دیگران ها یا خواسته ها نیست براي تاثیهایی که راه دیگري براي شنیده شدن حرفمحیط
   ).2008ناك ،(استفاده شود 

سطح . همچنین شواهد زیادي درباره نقش اپیوییدهاي درونزا در علت شناسی خودجرحی وجود دارد 
دهند باالتر است و به همین علت  آستانه درد باالتري اپیوییدهاي درون زا در افرادي که خودجرحی انجام می

مانند  هاي اپیوییديهاي داروشناختی نیز تاثیر آنتاگونیستپژوهش).  2011ستین،فرانکلین،هزل و پرین(دارند 
 ).2011راث و هیث،(اندهاي خودجرحی در چند مطالعه موردي گزارش کردهنالتروکسان را در کاهش نشانه

بدون هر دو دسته شواهد از نقش باال بودن اپیوییدهاي درون زا به عنوان یک عامل خطر اختصاصی خودجرحی 
هاي آزمایشگاهی نشان داده است سازي پنهان یافتهدر تایید و حمایت از نقش همانند .کندخودکشی حمایت می

زمانی که محرك هاي مرتبط با  1نوجوانان با خود جرحی در هنگام انجام تکلیف تداعی ضمنی خود جرحی
و محرك هاي ) م شده استبراي مثال تصویر دستی که روي آن خود جرحی هاي متعدد انجا(خود جرحی

شان سریعتر است تا زمانیکه شرایط آزمون به آیند، زمان واکنشکنار هم می) کلمه من،مرا(مرتبط با خودشان
گونه اي تعریف شده که شرکت کننده باید تصویر محرك خود جرحی را با کلمات مرتبط با غیر 

محرك هاي مرتبط با من وجود د جرحی و تداعی کند و تداعی مثبتی بین تصویر خو) دیگران،غیر من(من
  ).2007ناك و بناجی،(دارد

ترین مدلی است که درباره عوامل خطر عمومی و اختصاصی خود جرحی بدون خودکشی ارائه این مدل جامع
پیش بینی کرد چه  توانبراي مثال براساس این مدل نمی. با این حال از برخی جهات نقایصی دارد. شده است

جوانان خودجرحی کننده بعد از مدتی اقدام خودکشی می کنند و رابطه سایر رفتارهاي خودآسیب گروهی از نو
     . رسانی غیرمستقیم را با خودجرحی بدون خودکشی مشخص نکرده است

                                                
1 Self –injury implicit association test 
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  اي مدل  تجزیه)چ
اي است و خودجرحی روشی براي رهایی از این هاي تجزیهبراساس این مدل علت خودجرحی تجربه حالت

مسر (شودو غلبه بر احساس غیرواقعی بودن،کرختی هیجانی و احیاي حس از خویشتن در نظر گرفته میحالت 
شیاري،حافظه، هویت یا ادراك از ضعیتی است که یکپارچگی کنش هاي هبه اي وحالت تجز). 2008و فرمو،

مدل تجزیه اي  براساس. محیط مختل می شود و بین هیجان و شناخت نوعی وقفه و گسستگی به وجود می آید
و بین تجربه نشانه  حالت هاي بی حسی روانی است ایی ازو ره بازگشت به واقعیت هدف انجام خودجرحی

هاي تجزیه و احاس خال درونی با انجام خود جرحی با هدف رسیدن به تقویت مثبت درونی رابطه وجود دارد 
  ).2007؛ کلونسکی،2008مسر و فرمو،(

زخم ناشی از خودجرحی روي بدن نشانه  که بر این عقیده اند مدل تجزیه اي براساس پیش بینی هاي برخی 
شواهد تجربی نیز از این  ). 1997سویموتو، (ویت در حال فروپاشی اش می اندازد اي است که فرد را به یاد ه

مشخص شده است  تري با تشخیص روانپزشکیدر مطالعه اي روي گروهی از زنان بس. مدل حمایت می کنند
لت هاي تجزیه اي بین تجربه آزار و اذیت دوران کودکی و خود آسیب رسانی آگاهانه نقش عامل میانجی گر حا

نوجوان مشخص شد تجربه حالت  94در مطالعه اي بر روي ). 2000لو،جونز،مک لئود،پاور،دوگان(را دارد
نشانه هاي تجزیه اي  ،وره کودکی و خود جرحیهاي تجزیه اي بین داشتن سابقه آزار هیجانی و جنسی در د

  ). 2012رالیس، دمینگ، گلن و ناك، (نقش واسطه اي دارند 

   مدل خود تنبیهی خودجرحی) ح
اما  دارند؛ هاي قابل قبولی درباره علل خودجرحیتبیین ،ايهاي تنظیم هیجانی و اجتناب تجربهاگر چه مدل

لت انتخاب این روش براي تنظیم هیجان ها تقریباً هر دو دیدگاه داراي گرایش رفتاري هستند و کمتر به ع
هیجان هاي مرتبط با خویشتن و فرایندهاي ارتباط با خویشتن یکی از عواملی است که احتماالً . پرداخته اند

در این راستا مدل خود تنبیهی خودجرحی . بتواند علت ارتباط بدتنظیمی هیجانی با خودجرحی را تبیین کند
د از طریقی فرایندي به نام تایید خویشتن موجب کاهش برانگیختگی هیجانی می بیان می کند که آسیب به خو

براساس این مدل، ). 2010به نقل از ناك، 1990سروسی و گیلبرت، -سوان، هیکسون، استاین(شود 
خودتنبیهی شامل طبقه گسترده اي از رفتارها مانند خودانتقادي، خودجرحی، عدم مراقبت از خود، رفتارهاي 

کنند که با اي عمل و رفتار میافراد به گونه ،براساس نظریه خود تاییدگري. ر طلبانه و درد کشیدن استاستغفا
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 ،شوندزمانیکه این باورهاي بنیادي تایید نمی. شان درباره خود یا خودپنداره شان هماهنگ باشدباورهاي بنیادي
شود دست به رفتارهاي مختلفی بزند تا احساس تنش و اضطراب به وجود می آید، در نتیجه فرد مجبور می

زند احتماالً این باور را دارد که زمانی که فردي دست به خودآسیبی می. رهایش درباره خودش را تایید کندباو
فردي نادرست است و مرتکب خطاي جدي شده است و خودآسیبی به او کمک می کند تا با تایید خودپنداره 

خطاکارانه به وجود که در اثر ناهمخوانی شناختی بین تصور از خود و عمل   منفی اش، برانگیختگی هیجانی را
بندورا نیز معتقد است رفتارهاي  ).1990سروسی و گیلبرت، -سوان، هیکسون، استاین(کاهش دهد  است آمده

افکار  باعث کاهش از نظر بندورا، این نوع رفتارها هم. از طریق تایید و تنبیه خود تداوم می یابد خودتخریبی
کاهد و از بار عذاب آوري منفی درباره خود و کاهش آشفتگی می شوند و هم از میزان تنبیه محیط بیرون می

  ).2007به نقل از چاپمن،گراتز و براون،1977بندورا (کند محیط کم می

به  براساس مدل خودتنبیهی افرادي که. یکسان است) poena(در زبان التین معناي دو واژه تنبیه و درد 
در دو مقاله ) 2014و  2010(جرمین و هولی . خودآسیب می زنند گرایش و میل بیشتري به تحمل درد دارند

ها خودآسیب رسان از نوع خودجرحی کننده  ت آورده اند و پی برده اند افرادهایی در تایید این مدل به دسیافته
خود این افراد را از طریق دستکاري و مداخله بیشتري نسبت به افراد عادي دارند و اگر تصور از  خودانتقادي

شناختی تغییر دهیم میل و تحمل آنها نسبت به تجربۀ درد کمتر خواهد شد و به احتمال زیاد کمتر خودآسیب 
ن جایی که فرد بازنمایی از خود دارد که مستحق آسیب بنابر مدل خودتنبیهی از آ .رسانی انجام خواهند داد
گرانه اي با خود دارد و از طریق خودآسیب رسانی بین تصوري که از خود دارد و دیدن است ارتباط پرخاش

یکی از پیش بینی هاي این مدل آن است که افرادي که خود انتقادي بیشتري . کنداش همخوانی ایجاد میتجربه
ه اند دارند بیشتر مستعد خودآسیب رسانی هستند که یافته هاي تجربی نیز از این پیش بینی حمایت کرد

هر چند با این مدل می توان رفتار تعدادي از افراد خودآسیب رسان را . )2007گالسمن، ویریچ، کلونسکی،(
تبیین کرد اما این نظریه از این جهت که به نقش خودآسیب رسانی در ارتباط با محیط اجتماعی توجه نکرده 

    . ست، قابل انتقاد استاست و انگیزه هاي دیگري را که این رفتار دارد در نظر نگرفته ا

  مدل کارکردي خودجرحی  بدون خودکشی )خ
مدل کارکردي خودجرحی است که با تمرکز بر پیش آیندها و پیامدهاي  ،هاي رفتاري خودجرحییکی از مدل

هاي تقویت مثبت و تقویت منفی درون فردي و بین فردي، چهار علت براي رفتاري خودجرحی و مکانیسم
این چهار علت عبارتند از رهایی از هیجان هاي منفی ). 2004ناك و پرینستین،(است  خودجرحی برشمرده
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درونی، ایجاد هیجان هاي مثبت درونی،  رهایی از روابط بین فردي ناخوشایند و خودجرحی با هدف جلب 
خودجرحی نوعی رفتار آموخته شده است که در اثر ). 2004ناك و پرینستین،(توجه مثبت وکمک طلبی 

. ویت مثبت درونی، تقویت مثبت بین فردي، تقویت منفی درونی و تقویت منفی بین فردي تداوم می یابدتق
ممکن  ،کندهاي آشفتگی خودجرحی میهاي ناخوشایند و حالتبراي مثال فردي که با هدف رهایی از هیجان

در اینجا عامل تداوم  هاي ناخوشایند به کار بگیرد؛است پس از مدتی این عمل را راهی براي حذف محرك
بخش رفتار خودجرحی از طریق تقویت منفی درونی است، درحالیکه ممکن است فردي با انجام خودجرحی 
ترحم جویی و توجه دیگران را به سمت خود جلب کند که در اینجا خودجرحی از طریق مکانیسم تقویت 

  ).   2004ناك و پرینستین،(مثبت بین فردي تداوم خواهد یافت 

هاي براي مثال در مطالعات تحلیل عاملی که انگیزه. کنداهد تجربی نیز از این مدل تا حدودي حمایت میشو
ناك و (خودجرحی را بررسی کرده اند، وجود این عوامل به عنوان انگیزه هاي خودجرحی تایید شده است 

افراد خودجرحی کننده  همچنین بین نوع کارکردهاي خودجرحی و نشانه هاي روانپزشکی). 2004پرینستین،
؛ افرادي که با انگیزه دستیابی به تقویت منفی درونی، خودجرحی )2005ناك و پرینستین،(رابطه وجود دارد

امیدي داشته باشند؛ درحالیکه نوجوانانی که با دهند بیشتر احتمال دارد نشانه هاي افکار خودکشی و ناانجام می
فردي خودجرحی انجام میدهند بیشتر از افسردگی و احساس کرختی هاي رسیدن به تقویت مثبت درون انگیزه

هاي اجتماعی و نوجوانانی که داراي سابقه قربانی شدن در گروه همساالن هستند بیشتر با انگیزه برندرنج می
   .)2011ناك،(کنند اقدام به خود جرحی می

   مدل اجتماعی خود جرحی)د
دجرحی آن است که پیام هاي کالمی نمی توانند تاثیر اجتماعی قابل براساس مدل اجتماعی علت استفاده از خو

قبولی بر جاي بگذارند و فرد مجبور می شود از رفتارهاي آشکار و عینی تري مانند خود جرحی براي انتقال 
شواهد مختلف از این مدل حمایت ). 2008؛ هاگن، همرستاین، واتسون، 2008ناك،(پیام هایش استفاده کند 

حل هایی که نوجوانان خودجرحی کننده براي مثال در موقعیت هاي حل مساله اجتماعی، راه. ستکرده ا
 1هاي فصاحت و روانی؛ توانایی)2008ناك و مندز،(کنند معموالً مخرب ترند و کارایی کمتري دارندپیشنهاد می

انند از شیوه مناسب کالمی کالمی نوجوانان خودجرحی کننده کمتر از نوجوانان عادي است و در نتیجه نمی تو

                                                
1 fluency 
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؛ عالوه براین بیشتر )2008به نقل از ناك،  2006فوتز، ناك، (شان استفاده کنند هاي اجتماعیبراي انتقال پیام
-هاي روانپزشکی که رفتارهایی مانند فریادکشیدن در آنها بیشتر مشاهده میبودن فراوانی خودجرحی در اختالل

هایی که در آنها رفتارهایی مانند گریه کردن و اي و اختاللل نافرمانی مقابلهشود مانند اختالل سلوك و اختال
شود مانند اختالل شخصیت مرزي و اختالل افسردگی واکنش عاطفی شدید به عنوان نشانه بیشتر مشاهده می

 ).2008 ،كنا(تقال پیام در محیط اجتماعی استکند که خودجرحی نوعی نقص در اناساسی نیز تایید می
در استفاده از خودجرحی براي انتقال   مان و بی اعتبار ساز عامل اصلیاحیطی نابسشرایط مبراساس این مدل، 

  ). 2008ناك،(پیام هاي اجتماعی است

هاي حاکی از آشفتگی روانی و پیام هاي حاکی از براساس مدل اجتماعی ، خودجرحی دو نوع پیام شامل پیام
ها در هاي دیگري براي انتقال این پیامهر چند راه. اند به دیگران منتقل کندتوداشتن توانایی و قدرت را می

هاي اجتماعی ،محیط بی اعتبارساز و محیط اجتماعی وجود دارد، اما در طول زمان به دلیل نقص در مهارت
).  2008اك،ن( شودمثبت و منفی  استفاده از این روش براي انتقال پیام هاي اجتماعی تثبیت می دریافت تقویت

کارکردهاي اجتماعی و رفتارهایی که ممکن است نوجوانان خودجرحی کننده و غیرخودجرحی  4-2در شکل 
جرحی را باید نوعی پیام بنابراین خود. دهند نشان داده شده استمیانجام  رسیدن به اهداف شان کننده براي

هاي اجتماعی مانند هاي معمول انتقال پیاماجتماعی بسیار قوي در نظر گرفت که به دلیل بی اثر بودن روش
جرحی در این شرایط در نقش روشی براي ابراز خود .شوداستفاده می سخن گفتن، فریاد کشیدن و گریستن

توجه کنند و یا به فرد این  آشفتگی یا کمک خواهی است که باعث میشود اطرافیان و مراقبین نوجوان به او
خودجرحی را  براساس مدل اجتماعی،. یت ستم، تعارض و آزار رهایی یابداز یک موقع که قدرت را می دهد

توان به عنوان روشی براي ابراز قدرت و توانایی در نظر گرفت که نوجوان به وسیله آن ممکن است هم از می
، ناك(فردي قوي بنگرند  عنوان بهدیگران، او را  خود در برابر همساالن زورگو محافظت کند و هم باعث شود

2008 .(  

 1در یک مفهوم سازي اجتماعی خود جرحی را شبیه نوعی رفتار چانه زنی) 2008( هاگن، واتسون، همرستاین 
منطقی در نظر گرفته است که به فرد این امکان را می دهد تا به دیگران بفهماند که چیزي را که  2و خودیاري

طالعات قوم شناسان درباره خودآسیب رسانی و م. می خواهد و یا هدفی را که دنبال می کند هدفی جدي است

                                                
1 bargaining 
2 Self-help 
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دهد که در زمان ایجاد تعارض هاي بین فردي خودآسیب رسانی در نقش یک نوع رفتار خودجرحی نشان می
به  از قبیله اي در غرب اقیانوس آرام  )2008( هاگن، واتسون، همرستاین مشاهدات . چانه زنی عمل می کند

در این قبیله . ، اشاره کرده استدنکه در نقش چانه زنی عمل می کن ب رسانیایی از رفتارهاي خودآسینمونه ه
  .نیز دارند amwunumwunبراي این نوع رفتارهاي خاص اصطالح خاصی با عنوان 

پسري که در واکنش به آزار دیدن از جانب والدینش  از خوردن غذا امتناع می کند، دختري که در 
شروع به رفتارهاي اغواگري جنسی می کند و  احل می آید و آشکارواکنش به رفتار بد والدینش به سا

پسري که در واکنش به خواسته نامشروع پدرش براي برقراري رابطه جنسی با همسرش بر بازویش تیغ 
این . در این قبیله هستند) Amwunumwun(این ها نمونه هایی از خودآسیب رسانی ... می کشد ؛

یري کردن یا تحقیرخود که براي این استفاده می شود تا به فردي که رفتار روشی است براي کناره گ
باید هم او را دوست داشت و هم از او اطاعت کرد نشان داده شود که آن فرد توسط رفتارآنها اذیت 

  )2008،هاگن، واتسون، همرستاین ( .شده است

ته است این عقیده را دارد که آنتونی گیدنز نیز در مروري که بر تحقیقات قوم شناسان روي خودکشی داش
است و آن را شیوه اي قابل قبول  کامالً آشکار مکانیسم هاي اجتماعید آسیب رسانی جزو خودکشی و خو

، واتسون و هاگن، واتسون، همرستاین به نقل از  1964گیدنز،(براي اعمال فشار روي دیگران تعریف می کند
  ).2008مرستاین،

  )2008ناك،(ی خودجرحی بدون خودکشیمدل بسط یافته اجتماع .3 جدول
 

  رسیدن به تقویت منفی اجتماعی   رسیدن به تقویت مثبت اجتماعی   

  

  

  هاي حاکی از آشفتگیپیام

  

  اطمینان جویی:کنندهغیرخودجرحی

  

خودجرحی براي توجه :خودجرحی کننده
  طلبی

  

ریزي، برونرفتار:کنندهغیرخودجرحی
  گریستن

  

خودجرحی براي رهایی :کنندهخودجرحی
از فشار تکالیف زندگی یا فکر نکردن به 
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  مشکالت خانوادگی  

  

  

  

  پیام هاي حاکی از قدرت و توانایی

  

  بدن سازي، ورزش:کنندهغیرخودجرحی

  

مشت زدن به دیوار،خرد :کنندهخودجرحی
  کردن شیشه نوشیدنی روي سر،

  

  

کردن، خالکوبی:کنندهغیرخودجرحی
ه از مدل هاي پوشش گوتیک و استفاد

شیطان پرستی، سوراخ کردن بدن براي 
  دفاع از خود در برابر مزاحمان

خط انداختن روي بدن :خودجرحی کننده
  براي نشان دادن قدرت پرخاشگري 

  

  مدل مازوخیسمی )ذ
 1920ست و فروید در درد، ناخشنودي ، رنج و انکارخویشتن تعریف شده ا مازوخیسم کسب لذت از طریق

انی و هم مازوخیسم هم از طریق ایجاد حس کنترل در مقابل دردهاي رو .آن را با غریزه مرگ مرتبط می داند
). 2007بلومنگارتن، (د یاعی فرایند خود تنظیمی به حساب بیکشیدن ممکن است نوایجاد لذت از طریق درد

گر غریزه می شود تکانه هاي تخریببین غریزه زندگی و مرگ تعامل پویایی وجود دارد و غریزه زندگی باعث 
مرگ به جاي انهدام خود معطوف محیط بیرون از خود شود، اما زمانی که تعادل بین غریزه زندگی و مرگ برهم 

از غریزه  از این روي مازوخیسم برخاستهشود، گرانه فعال میهاي خود تخریبمی خورد به احتمال زیاد تکانه
در مازوخیسم ، احساس لذت  با . شود که به سمت خویشتن متمرکز شده استمرگ یا غریزه انهدام تعریف می

، یعنی با بیرونی کردن احساس هاي ناخوشایند مانند حس بی کفایتی شودنی یا رهایی هیجانی ترکیب میدرد بد
ین از همچن). 2007بلومنگارتن،(شود فرد دوباره با تخلیه هیجانی امیدوار می ،خویشتن یا شرم نسبت به بدن

بنابراین احتماالً فرد با  ؛هاي روانی کسب لذت و حذف عناصر ناخوشایند استهدف همه فعالیت ،آنجاییکه
خودجرحی به دنبال کنترل شرایط ناخوشایندي است که هیچ کنترل بیرونی بر آن ندارد ؛ با خود آسیب رسانی 

از این روي خودجرحی . یگري جایگزین کندتواند با کنارگذاشتن درد اصلی، یک نوع درد را با نوع دفرد می
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میتواند در نقش روشی براي کاهش دردهاي شدیدتر و عدم یکپارچگی در خویشتن عمل کند 
مدل مازوخیستی خود آسیب رسانی شباهت هاي زیادي به مدل خودتنبیهی دارد با این  ).2007بلومنگارتن،(

ولی مدل مازوخیستی یک مدل روان پویشی  تفاوت که مدل خود تنبیهی یک مدل شناختی اجتماعی است
  .است

   مدل ضد خودکشی)ر
برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که هدف خودجرحی دورکردن، اجتناب و به تاخیرانداختن تکانه هاي  

خودکشی است و خودجرحی علی رغم شباهت ظاهري با اقدام خودکشی عملی متضاد اقدام خودکشی است و 
همچنین پژوهشگران ). 1997؛ سویموتو، 2008مسر و فرمو،(رگ است بین زندگی و مه نحوي مصالحه ب

رگ م ام خودکشی را گزینشخود آسیب رسانی را گزینش زندگی و اقد)  2008(دیگري مانند مک الفین 
 نالیدن(عالوه بر این از آنجاییکه یکی از انگیزه هاي رفتارهاي خودآسیبی عمدي کمک خواهی . کنندتعریف می

در مطالعه . مردن و زنده ماندن استاست میتوان بیان کرد خودجرحی راهی براي نَ) کمک گرفتنبراي گرفتن 
با این کار می خواهم نشان دهم چقدر حالم بد است، براي "اي بر روي دانش آموزان انگلیسی عللی مانند 

ان می گیرم، با این کار می فهمم آیا کسی ترساندن دیگران، این کار را انجام می دهم، با این کار حقم را از دیگر
این دالیل از حیث مولف مقاله به عنوان ضد خودکشی دسته بندي . ذکر شده بود "واقعاً مرا دوست دارد یا خیر

  ).2009اسکولیرس و همکاران،(شده بودند 

   جرحیعوامل  خطر و محافظت کننده خود 
این عوامل  2005نیکسون و هیث در سال   خودجرحیبراساس پژوهش هاي انجام شده بر روي  عوامل خطر 

  :را به پنج دسته تقسیم بندي کرده اند

  )اي وناگویی هیجانی هاي منفی، تجارب تجزیههیجان شامل شدیدتر بودن(هیجانی  ییمبدتنظ - 1

شامل اختالل شخصیت مرزي، اضطراب، افسردگی، (اختالالت روانپزشکی  - 3 1بی اعتبارسازي خویشتن - 2
شامل غفلت خانواده، آزار (محیط و شرایط ناگوار دوران کودکی -4) تالالت خوردن، اختالالت مصرف مواداخ

همانند سازي با خرده فرهنگ هاي ) 5، )کودك به شکل هاي جسمی، هیجانی و جنسی، مشکالت دلبستگی
                                                

1 Self-derogation 
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کشور آمریکا در پسران هزار دانش آموز دبیرستانی  61در مطالعه اي بر روي . 1و فرهنگ گوتیک شیطان پرستی
و دختران نشانه هاي افسردگی، ناامیدي، سابقه آزار دوره کودکی، ارتباط ضعیف با والدین، فرار از خانه و 
عادات ناسازگارانه خورد و خوراك به عنوان عوامل خطر متمایز کننده نوجوانان خود جرحی کننده از 

در مطالعه ). 2012پ، بروسکی، مک موریس، کاگلر، تالیافرنو، میوهلکام(غیرخودجرحی کننده شناسایی شد
قوي  سابقه خود جرحی بدون خودکشی، مصرف الکل زیاد ه استطولی بر روي نوجوانان افسرده مشخص شد

تویسکو،کیوریسو، پلکونن، (پیش بینی کننده هاي کننده تداوم خودجرحی در طوالنی مدت است ترین
با پژوهش مروري بر مطالعات انجام شده در  2003در سال نیز  تز گرا. )2014کارلسون،استراندهلم،مارتونن،

افسردگی، داشتن رگه تکانشوري، آشفتگی هیجانی، پرخاشگري والدین، حوزه خود آسیبی عمدي عواملی مانند
انجام اقدام به خودکشی در همساالن یا اعضاي خانواده، سوء مصرف مواد، تجربه مورد قلدري قرار گرفتن و 

   .کرده است شناسایی عمدي خود آسیب رسانیرا به عنوان عوامل خطر  دن در رابطه با همساالنقربانی ش

شناسایی شده اند عبارتند از توانایی اداره موثر  خودجرحیبرخی از عواملی که به عنوان عامل  محافظت کننده  
نی تر دالیل غ شتن باورهايدا حمایت از گروه همساالن، هیجان هاي منفی و برخورداري از حمایت خانوادگی،

  ).  2014تویسکو،کوریسون، پلکونن،کارلسون، استراندهام ؛ 2005نیکسون و هیث،( زندگی و هوش هیجانی 

متمرکز بر عوامل خطر بوده اند و کمتر به عوامل محافظت به صورت کلی بیشتر پژوهش هاي  خود جرحی  
  .کننده پرداخته شده است

ورد در این پژوهش به عنوان پیش بینی کننده هاي خودجرحی مطرح شده اند مدر این بخش عوامل خطري که 
  .بررسی قرار می گیرند

  روان شناختی  خطر عوامل
  تصور از خویشتن و خود جرحی )الف

                                                
خرده فرهنگ گوتیک شامل نوعی گرایش اجتماعی در غرب است که در آن افراد در سبک پوشش، آرایش و ارتباط هاي  1

استفاده از رنگ هاي سیاه، تاتو کردن  روي بدن و هنجارگریزي از رفتارهاي . ی از الگوهاي دوره گوتیک پیروي می کنندگروه
 .متعارف در ارتباطات از ویژگی هاي این فرهنگ است
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گیري و   در دوره نوجوانی در حال شکل ارانه و ناسازگارانه انسان استمحور همه رفتارهاي سازگ که خویشتن
از یک سو بدن نوجوان و تصورش از  خویشتن بدنی در حال تغییر است  و . نیادین استدر معرض تحوالتی ب

این عامل منبع اضطراب و مسائلی مانند پذیرفته شدن در گروه همساالن است و از سوي دیگر تحول فکر 
تلف تصوري پیچیده تر و چند ابعادي از خویشتن را در ذهن نوجوان خلق می کند که سازگاري در مراحل مخ

خود جرحی می تواند یکی از پیامدهاي عدم تحول کارآمد خویشتن . زندگی وابسته به این ویژگی روانی است
فوناگی و (باشد چه آن که خودجرحی به عنوان نوعی نقص در یکپارچگی خویشتن و تشکیل خویشتن کاذب

احساسات و تکانه ها در دوران  زمانیکه .است شده در نظر گرفته )2011به نقل از آدلر و آدلر، 2002همکاران 
شود، کودك مجبور میشود براي غلبه بر عواطف منفی، خویشتن کاذبی کودکی از جانب والدین پذیرفته نمی

بسازد تا به یکپارچگی دست یابد و در خلق این خویشتن کاذب چون یکپارچگی و هماهنگی بین اجزاي 
 فوناگی و همکاران(اي حفظ خویشتن قربانی شود شود برخویشتن و تجربه وجود ندارد، بدن مجبور می

  ). 2011به نقل از آدلر و آدلر، 2002

اهمیت تصور از خود در ادبیات پژوهش هاي مرتبط با خودکشی به صورت کلی بسیار مورد تاکید قرار گرفته 
خودشیفتگی  از نظر روانشناسان خود، خودکشی نتیجه اختالل در یکپارچگی خود بر اثر ضربه خوردن به. است

آید که خودآگاهانه به وجود میهاي است، در اثر اختالل در خودشیفتگی احساس خشم، شرم و سایر هیجان
نیکسون و ( ها هستنداري و باورهاي منفی درباره خود پیامد واکنش به این هیجانخودکشی، خود بی کفایت پند

  ). 2005هیث،

وهشی مرتبط با رفتارهاي خود شکست دهی به این نتیجه براساس مرور نظري ادبیات پژ) 1997(بامیستر 
رسیده است که هر زمان فرد خود را نامطلوب تر از آنچه دیگران دوست دارند ارزیابی کند احتمال رفتارهاي 

یابد و تهدید خود و نقایص خود تنظیمی خود شکست دهی که شامل خودجرحی هم می شود افزایش می
از فنون تعدیل هیجانی یا داشتن عقیده غیرمنطقی درباره تاثیر عمل خودشکست دهی شامل ناتوانی در استفاده (

افزایش خودآگاهی و .  داندرا از دالیل اصلی انجام رفتارهاي خودشکست دهی می) در تغییر وضعیت خویشتن
تباط خطرجویی ار شکست دهی ومستقیم مثل خود غیر  تمرکز بر خود با افزایش رفتارهاي خودآسیب رسانی 

اما انواع دیگري از خود آسیب رسانی مانند سوء مصرف مواد و الکل با هدف کاهش خودآگاهی انجام می  ؛دارد
بنابراین هم رفتارهایی مانند خود آسیب رسانی مستقیم و هم رفتارهایی مانند خطرجویی و سوء مصرف . شوند

  .الکل با پویایی هاي مرتبط با خویشتن مرتبط هستند
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هاي مستقیم بیشتر مورد توجه قرار گرفته تبط با خویشتن در ادبیات پژوهشی خودآسیب رسانیسه حوزه مر
فرایندها و شیوه هاي ارتباط با خود مانند خود ) خودپنداره، عزت نفس  و ج)خویشتن بدنی ب)الف: است

اصلی  یکی از حوزه هاي 2008در سال  غلبه بر خودجرحیولش در کتاب . انتقادي یا خودتسکین بخشی
و بر اساس مقیاس نگرش  دانداختالل در خویشتن بدنی می اختالل در خود را که زمینه ساز خود جرحی است

هاي بدنی در هفت حوزه جذابیت بدنی،کارآمدي بدنی،سالمت بدنی،ویژگی هاي جنسی،رفتار جنسی و 
 یباً در تمامی این ابعادت که تقرو گزارش کرده اس لعه کرده استمطا رچگی بدنی افراد خود جرحی رایکپا

گیرند و از نظر این تري میدچار مشکل هستند و نسبت به افراد عادي نمره پایین کنندگان خودجرحی
علل مستعد ساز  دچار از خودبیگانگی بدنی هستند و این عامل یکی از کننده متخصص افراد خودجرحی
زیرا براي  ؛دهدتن به خود آسیب رسانی می ترفردي که رضایت بدنی ندارد راحت. خودجرحی نوجوانان است

شود و پیامد این اي منجر میحالت هاي تجزیهبه  به بدن نگذاشتن احترام شود و اینبدن اهمیت قائل نمی
بنابراین، . شوداي، عدم تجربه لذت جسمی است که به شکل افزایش آستانه درد متجلی میهاي تجزیهحالت

کند حساسیت کمتري رد و یا بدنش را شی یا چیزي جدا از خویشتن تصور میفردي که تصویر بدنی منفی دا
هاي هیجانی، به صورت نسبت به درد خواهد داشت و همین عامل باعث خواهد شد در مواجهه با آشفتگی 

   ).2008به نقل از والش، 1998اورباخ،(آسیب وارد کند  جسمی به بدن

به خاطر  خودجرحیشان داده است  علت ارتباط عاطفه منفی و نیز ن) 2012(یافته هاي میوهلکامپ و براش 
هایی نسبت به بدن را هاي منفی درباره خویشتن بدنی است ، این محققین چنین نگرشاي  نگرشنقش واسطه

اند و از این تعریف کرده 1در افرادي که درگیر رفتارهاي خودجرحی هستند با اصطالح شی انگاري خویشتن
ی مستقیم انواع رفتارهاي خودآسیب رسان ی تاثیرگذار در ایجاد آسیب پذیري نسبت بهعامل  مشخصه به عنوان

علل نارضایتی از وزن در  از نظریه جامعه شناسی دربارةوارگی خویشتن، برگرفته ریشه مفهوم شی. اندیاد کرده
هاي بدنی هستند و الایده معه مدرن دچار چالش فرهنگی دربارةزنان  است؛ بر اساس این نظریه، زنان در جا

یشتر وارگی خویشتن و بدن در زنان شده است، همین وضعیت احتماالً در شیوع باین امر موجب شی
بدون  و مقایسه دو گروه نوجوانان با سابقه خود جرحی ).2008والش،(خودجرحی در دختران نقش دارد 

سبت به نوجوانان عادي از لحاظ خویشتن خودکشی و نوجوانان عادي نشان داده است نوجوانان گروه اول ن

                                                
1 self-objectifation 
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اند بدنی، هوش و تحصیالت، مهارت هاي اجتماعی و ثبات هیجانی که همگی جنبه هایی مرتبط با خود پنداره
  ). 2007، وندریکنکلیس، (ه پایین تري به خود می دهندنمر

هاي ي مرتبط با خود شیوهمنظور از فرایندها. فرایندهاي مرتبط با خود نیز در خودآسیب رسانی نقش دارند
و  گیلبرت(تواند به شکل شفقت و مراقبت از خود یا خود انتقادي وجود داشته باشدارتباط با خود است که می

دو ویژگی که همراه با رشد شخصیت در ) 2008به نقل از گیلبرت،1974(از نظر بالت  ).2004،همکاران
اط و تعلق به دیگران و دوم تعریف از خود و کودك شکل میگیرد عبارت است از ایجاد احساس ارتب

خودارزشمندي؛ عدم تحول بهنجار در هر یک از این دو بعد می تواند باعث ایجاد آسیب پذیري نسبت به دو 
ویژگی اصلی . 2خود انتقادي/و افسردگی از نوع درون فکنانه 1اتکایی/افسردگی  وابسته : شود نوع افسردگی

ي،ارزشیابی منفی و تهدید خود است که احساساتی مانند احساس گناه،بی ارزشی و افسردگی ناشی از خودانتقاد
بطه بدرفتاري دوران خود انتقادي یکی از عوامل خطر خود جرحی است و را.آوردتحقیر خود را به وجود می

). 2007گالسمن ،ویریچ،هولی،دلیبرتو و ناك،(خودجرحی به دلیل ارتباط آنها با خود انتقادي است  کودکی و
دو نوع خود انتقادي را ) 2000(خود انتقادي ممکن است شکل هاي مختلفی داشته باشد، تامپسون و زوراف 

هاي منفی خود با دیگران است و  خود انتقادي که نتیجه خودانتقادي که نتیجه مقایسه: از هم متمایز کرده اند
  . ناتوانی در رسیدن به معیارهاي کمال گرایانه شخصی است

خود بی کفایت پنداري و خود  :کندنیز  دو نوع خود انتقادي  را از هم متمایز می) 2004(و همکاران برتگیل
 3خود انتقادي یا براي اصالح عملکرد: انزجاري و همچنین دو کارکرد براي خودانتقادي برشمرده شده است

خود انتقادي  .کندخود انتقادي را تایید میهاي تجربی نیز تمایز این دو نوع یافته. 4شود یا تهدید خوداستفاده می
روشی براي مقابله با هیجان ها و  خودآسیب رسانی شود وو شناختواره هاي منفی می هاموجب تحریک هیجان

، خودانتقادي نشان داده است در بیماران روانپزشکی یافته ها درباره خود انتقادي. شناخت واره هاي منفی است
خود مقایسه  ). 2010گیلبرت و همکاران، ( مستقیم و غیر مستقیم رابطه دارد با شدت خودآسیب رسانی

بین خودآسیب رسان هاي مستقیم و غیر مستقیم نشان داده است، در گروه مستقیم شدت و فراوانی  انتقادي
رباره در بیماران مبتال به اختالالت خوردن، باورهاي منفی د).  2012جرمین و هولی،( خودانتقادي بیشتر است

                                                
1 anaclitic/dependent 
2 introjective/selfcritical 
3 self-correcting 
4 self-persecution 
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خویشتن و عزت نفس پایین  عامل خطر معنی داري در برقراري ارتباط بین رویدادهاي آزار و اذیت دوران 
  ). 2011میوهلکامپ،کلیس،اسمیت، پیت،وندریکن، (کودکی و خود جرحی بدون خودکشی است 

بهنجار نباشد به لحاظ تحولی دوران نوجوانی همراه با شروع انتقاد از خود است و ممکن است چندان نا
؛ با این حال خودانتقادي انواع مختلفی دارد و تعاریف مختلفی در حوزه آسیب شناسی روانی از )1390برك،(

علی رغم آنکه درباه نقش خودانتقادي در پیش بینی خودآسیب رسانی یافته هایی در . این سازه شده است
ه نقش سایر عوامل خطر خودآسیب رسانی اختیار داریم اما هنوز مشخص نیست آیا این عامل در صورتی ک

  .بررسی شوند، باز هم نقش پیش بینی کنندگی را خواهد داشت یا خیر

  عوامل همساالن 
   عوامل همساالن و خودجرحی)الف

پذیرفته شدن از جانب همساالن و برقراري روابط دوستی یکی از تکالیف تحولی دوره نوجوانی به حساب می 
تواند در برابر مشکالت دوره نوجوانی حالت محافظتی عی از جانب همساالن میآید  و حمایت هاي اجتما

براي . در گروه همساالن مرتبط است ارهاي نوجوانان به نحوي با وضعیت اجتماعیبسیاري از رفت. داشته باشد
ن، سخن مثال نوجوانان براي  عضویت در گروه همساالن باید از هنجارهاي جدید گروه درباره نوع رفتار کرد

تحول تصور نوجوان از خود  گفتن و لباس پوشیدن تبعیت کند و همین طور گروه همساالن یک منبع مهم در
  ). 1390،بک(است

اول از طریق تاثیري که قلدري کردن و قربانی شدن در . اثر گروه همساالن را از دو منظر می توان بررسی کرد
ن در آشنا شدن و دوم از طریق تاثیر گروه همساال. داردگروه همساالن بر روي رفتارهاي خودآسیب رسانی 

   .رفتارهاي خود آسیب رسانی یادگیري

قلدري  استفاده از قدرت، . شدن یکی از تجارب شایع در گروه هاي همساالن در نوجوانی استقلدري و قربانی
این رفتار ماهیت تکرار . استتهدید یا اجبار براي سوء استفاده، آزار، ارعاب یا تحکم پرخاشگرانه بر دیگران 

تعادل در قدرت اجتماعی یا فیزیکی  یکی از مالك هاي تشخیص قلدري برقرار نبودن شونده و عادتی دارد و 
در روابط است و به صورت رفتارهایی مانند آزار یا تهدید کالمی، تعرض فیزیکی، قلدري رسانه اي و آزار 

قربانی فردي است که به صورت پیوسته از سوي فرد یا ). 2003سوئلز و آلوئوس،(هیجانی متجلی می شود 
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مثل لگد (می تواند شامل انواع جسمانی  قربانی شدن گیرد وافرادي از گروه همساالن مورد زورگویی قرار می
) مانند حذف از گروه، شایعه پراکنی،بی آبرو کردن دیگران(، و غیر مستقیم )مانند مسخره کردن(، کالمی )زدن
  ).2003آلوئوس، ئلز وسو(باشد

شوند مضطرب و گوشه شوند و نوجوانانی که قربانی میپسران بیش از دختران قربانی و مرتکب قلدري می 
سوئلز (شان هستند از همساالن ترشوند و از نظر جسمانی ضعیفگیر هستند، از گروه همساالن طرد می

نوجوانان دارد که ممکن است به مشکالت قربانی شدن اثرات منفی در رشد هیجانی ). 2003آلوئوس، و
هزار دانش  65در مطالعه اي بر روي . و اقدام خودکشی هم منجر شود ند رفتارهاي خود جرحیشدیدي مان

قربانی  -قلدري کننده) ، ج قلدران  )قربانیان ب ) آموز دبیرستان هاي ایالت  مینه ستوتا که به سه گروه الف
بود  ٪38قربانی - و گروه قلدر  ٪29، در  گروه قلدر ٪22خودکشی در قربانیان تقسیم شده بودند، شیوع اقدام 

- عوامل خطر مرتبط با اقدام خودکشی در نوجوانانی که قربانی می). 2012بروسکی،تالیا فرو و مک موریث، ( 

 براي مثال سابقه قبلی خودجرحی، آزار. کنند مشابه نوجوانان عادي استشوند یا اقدام به قلدري می
قربانی و قلدر  در نوجوانانپیش بینی کننده اقدام خودکشی  نشانه هاي افسردگی کی،آزار جنسی وفیزی

قربانی شدن در گروه همساالن هم به صورت مستقیم و هم غیر ). 2012بروسکی،تالیافرو و مک موریث،(است
؛ الندستد، 2011همکاران،آدریان و (کندمستقیم خودآسیب رسانی به ویژه از نوع خودجرحی را پیش بینی می

  . )2011گادین،

سخت گیرانه  گروه همساالن حتی نسبت به سبک فرزند پروري در نشان داده تاثیر قربانی شدن هانتایج پژوهش
جاتنگرن، (کند بینی میتري خود آسیب رسانی از نوع خودجرحی را در نوجوانان پیشبا قدرت بیش

یا به صورت  دهند سالگی به صورت مداوم رفتارهاي قلدري انجام می 8نوجوانانی که در ).2011کر،استاتین،
سالگی  18مداوم قربانی میشدند یا هر دو رفتار قلدري و قربانی شدن را به صورت زیاد تجربه کرده بودند در 

  ). 2008کلومک و همکاران،(شتر  نشانه هاي افسردگی و افکار خودکشی را تجربه می کنند به احتمال بی

اما افزایش فراوانی این  است؛کردن به میزان متوسط یکی از ویژگی هاي هنجاري به ویژه در پسران  قلدري
هر چه  ).2008کلومک و همکاران،(روانپزشکی در نوجوانی همراه است رفتار با احتمال ابتال به اختالالت 

در گروه  اه اجتماعی کودكشود و جایگمی ترمختل قلدري کردن از سن پایین تري شروع شود،روابط اجتماعی
شود فرد با همساالن پرخاشگرتر و منفورتر از لحاظ اجتماعی وارد تعامل شود و باعث می کندافول می همساالن

در ). 2008کلومک و همکاران،(دهد میکه کودك را در معرض خطر ناسازگاري هاي هیجانی در آینده قرار 
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جه بندي کردن به وسیله همساالن نی شدن همساالن از درپژوهش دیگري براي وجود و اندازه گیري قربا
نفر از نوجوانان جمعیت عمومی آمریکا انجام شده بود نشان  439استفاده شد، نتایج این پژوهش که بر روي 

هم در زمان اجراي پژوهش و  دمعرفی کرده بودن شده شان آنها را به عنوان فرد قربانیداد پسرانی که دوستان
بیشتري داشتند ، اما   خودجرحیساله در شرایط کنترل نشانه هاي افسردگی، فراوانی   2پی گیري هم در دوره 

همچنین براساس نتایج این مطالعه ). 2010هیلبران،پرینستاین،(این رابطه درباره دختران صدق نمی کرد 
داشتند، در حالیکه این  دخترانی که قربانی قلدري از نوع مستقیم و فیزیکی شده بودند افکار خودکشی بیشتري

عالوه بر این در پژوهش مذکور مشخص شد ). 2010هیلبران،پرینستاین، .(رابطه درباره پسران وجود نداشت
شوند هم در زمان نوجوانانی که در گروه محبوبیت کمتري دارند یعنی بیشتر از جانب سایر نوجوانان طرد می

 و  خودجرحیبین  ).2010هیلبران،پرینستاین،(تري دارندماه بعد افکار خودکشی بیش 8اجراي پژوهش و هم 
به دلیل همراهی  باال در گروه همساالن  رابطه مثبت وجود دارد که ممکن است  جایگاه اجتماعیداشتن 

 و از نظر سایر اعضاي گروه همساالن که به لحاظ اجتماعی باشد با رفتارهاي پرخطر دیگري خودجرحی
- به افرادي که آن رفتارها را انجام می دهند در گروه همساالن احترام گذاشته می ارزشمند به حساب می آیند و

  ).  2010هیلبران،پرینستاین،(شود 

و داشتن دوستی در گروه همساالن که رفتار خودآسیبی رسانی انجام می دهد یکی از الگوگیري از همساالن 
کشور آمریکا در قالب یک طرح طولی بر روي در  که مطالعه اينتایج   .است خودجرحیپیش بینی کننده هاي 

انجام شد  خودجرحیدو گروه نوجوانان جمعیت عادي و بالینی پژوهشی با هدف بررسی پیش بینی کننده هاي 
را هم در زمان حال و هم  خودجرحیتواند انجام دهد میانجام می خودجرحیفتار نشان داد داشتن دوستی که ر

نوجوان پیش بینی کند و این اثر حتی با لحاظ کردن نشانه هاي افسردگی نیز به صورت طولی در بین دختران 
عالوه بر این تاثیر همساالن در پیش بینی خود ). 2010پرینستین و همکاران،(ماند همچنان ثابت باقی می

ایش گر مثال یافته هاي وجود دارد که گزارش کرده اندبراي . جرحی می تواند به صورت غیر مستقیم هم باشد
جیلتو، بورك، (کندهاي افسردگی و تکانشوري در همساالن به صورت غیر مستقیم خودجرحی را پیش بینی می

یافته ها نشان می دهد تاثیر مستقیم همساالن در پدیدایی خودجرحی  ).2013اسکولت، انجلز و پرینستین،
اثیر گروه همساالن به صورت بیشتر در گروه هاي خاصی از نوجوانان مشاهده می شود و در جمعیت عادي ت

غیرمستقیم است یعنی  وجود یک سري عوامل روان شناختی در گروه دوستان مانند افسردگی و تکانشوري 
  ). 2013جیلتو، بورك، اسکولت، انجلز و پرینستین،(تواند برانگیزاننده آسیب به خود شود می
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تاثیر همساالن می : روي خودجرحی ارائه شده استبر الگوگیري از همساالن دو تبیین براي تاثیر الگوگیري و  
همساالنی باشد که عالیق و فعالیت هاي  و جذب شدن به تواند یا به خاطر میل نوجوانان به دوست شدن

گویند  و یا به دلیل این که احتماالً به خاطر اثر اجتماعی شدن می گزینش گروهیمشترکی دارند که به آن اثرات 
جوان را براي همرنگی با هنجارهاي اجتماعی گروهی یا تقلید از رفتار دیگران برمی در گروه باشد که نو

به نقل از پرینستین و  1،1978کاندل(گفته می شود  اجتماعی شدن در گروهانگیزاند و به آن تاثیرات 
ن ممکن است به ای خودجرحیهمچنین علت همرنگی نوجوانان از رفتارهاي پرخطري مانند ). 2010همکاران،

دلیل باشد که این نوع رفتارها با الگوهاي نوجوانان ایده آل یا داراي جایگاه اجتماعی باالتر در گروه همساالن 
هیلبرن، (را تقلید کند  خودجرحیهاي اجتماعی رابطه داشته باشد و نوجوان با هدف رسیدن به آن جایگاه

تواند یکی از علل تاثیر ري از رفتار همساالن میهاي یادگیري اجتماعی، الگوگیبراساس نظریه). 2009پرینستین،
باشد، نوجوانان با رفتارهایی همرنگی می کنند که معتقدند منجر به   خودجرحیهمساالن در شروع و تداوم 

نتایج یک مطالعه نشان داده نوجوانان برخی از رفتارهاي مخل سالمتی . شودافزایش جایگاه اجتماعی شان می
پرسنستین و (خطرجویی را با ارتقاي جایگاه اجتماعی در بین همساالن مرتبط می دانند  مانند سیگار کشیدن،

  ). 2008به نقل از هیلبرن، پرینستین، 2003سیلسین،

را براساس انگیزه ها و کنش هاي خودجرحی هم می توان ضابطه  خودجرحیتاثیر گروه همساالن بر روي 
ن فردي و رهایی از شرایط تقویت منفی در روابط بین فردي دو رسیدن به تقویت مثبت در روابط بی. مندي کرد

ناك و (شده است  اشاره خودجرحیکارکردهاي  زه هایی هستند که در مدل چهاربخشینوع از انگی
انگیزه تقویت مثبت (دیگران و مراقبت جویی  یعنی برخی افراد براي انتقال احساساتشان به). 2004پرینستین،
هاي ناخوشایند این کار را نجام می دهند و برخی دیگر براي اجتناب از تنبیه یا فعالیتخود جرحی ا) اجتماعی
توان گفت، نوجوانانی که معتقدند  دوستان نزدیک شان یا همساالن با ها میبراساس این انگیزه. دهندانجام می

ه و مناسب دارند، به احتمال به عنوان رفتاري سازگاران  خودجرحیجایگاه اجتماعی باالتر نظر مساعدي درباره 
کنند، براي مثال وجود شان تقویت مثبت دریافت میزیرا از سوي همساالن ؛کنندبیشتري از آن رفتار تقلید می

اي از قدرت فرد در تحمل درد و احترام دیگران به جایگاه اجتماعی آن نوجوان تواند نشانهزخم روي بدن می
  ). 2008هیلبرن، پرینستین،(در گروه هاي همساالن باشد  خودجرحیباشد و تایید همساالن تداوم بخش 

                                                
1 Kandel 
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توان علت گرایش به انتخاب خودجرحی در هم می) 2000گافمن،(هاي هویت اجتماعیبراساس نظریه
و ناشی  درونی انتخاب یک رفتار را نیازي ، علتاجتماعی هاي مبتنی بر هویتدر نظریه. نوجوانان را تبیین کرد

ها، در همرنگی با همساالن دو فرایند مستقل از هم براساس این نظریه .دانندمی ابی از خویشتنارزشیاز نوع 
ارزیابی می کند، زمانی که  اجتماعی باالیی است،داراي جایگاه  که اوالً فرد رفتار گروه یا فردي را: نقش دارند

متداول است، انگیزه فرد براي انجام آن فرد دریابد آن رفتار خاص در بین گروه همساالن مقبول است یا رفتاري 
تصمیم گیري درباره انجام این  .عامل دوم تمایل به انجام آن رفتار در یک موقعیت است.شود رفتار بیشتر می

از نقش این رفتار در نزدیک شدن به تصویر ذهنی که دوستانش که رفتار تاحدودي بستگی به ارزیابی دارد که 
  .دهد داردم انجام میآن رفتار را به طور مداو

تاکید شده  نیز )2008هیلبرن، پرینستین،به نقل از  2003 بالنتون و کریستی،(در نظریه تنظیم رفتارانحرافی  
با  ادل بین شباهت ها و تفاوت هاي اواست که انگیزه انجام یک رفتار براساس میل فرد به رسیدن به یک تع

مرتبط کردن خود با اعضاي برجسته و مطلوب گروه مرجع از  ،براساس این نظریه. شودهمساالنش تنظیم می
ل حفظ حس تمایز و خودمختاري دو موضوع محوري در گرایش به هر رفتاري طریق همرنگی و در عین حا

براساس این نظریه هم عوامل درونی مثل خودارزشمندي و هم عوامل بیرونی مانند تایید اجتماعی در . است
ازخورد دهنده دارند و بنابراین به صورت بالقوه در شروع و تداوم هر رفتاري مانند انتخاب یک رفتار نقش ب

گروه همساالن در نقش منبع اطالعاتی و منبع تنظیم کننده ). 2008هیلبرن، پرینستین،(دارند نقش  خودجرحی
موزند که از شان بیاکند و نوجوانان ممکن است هم از همساالنهنجارهاي اجتماعی براي نوجوانان عمل می

براي نقایص تنظیم هیجانی شان استفاده کنند و هم از آن به عنوان رفتاري که به ارتقاي عزت نفس  خودجرحی
توان گفت بنابراین در کل می). 2008هیلبران،پرینستاین،(کند استفاده کنند و جایگاه اجتماعی شان کمک می

عی موثر در خودجرحی است و تجربیات منفی در یکی از عوامل اجتماالگوگیري از همساالن الگوگیري و 
یکی از عوامل خطر خودجرحی باشند اما با این که در  گروه همساالن مانند قلدري و قربانی شدن ممکن است

برخی پژوهش ها عوامل همساالن نقش بیشتري نسبت به عوامل روان شناختی داشته اند در پژوهش هاي دیگر 
  .ستعکس این نتیجه به دست آمده ا

  انگیزه ها و کارکردهاي خودآسیب رسانی مستقیم 
. هاي خود آسیب رسانی مستقیم به ویژه رفتارهاي خودجرحی ارائه شده استدرباره انگیزه هاي زیادينظریه

 در  ادوارد کار. اندو بین فردي تقسیم بندي کرده ه دو انگیزه درون روانیها علت این رفتار را ببیشتر این نظریه
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دستیابی به ) 1:پنج کارکرد را براي رفتارهاي خودآسیب رسانی برشمرده که عبارتند از 1977قدیمی در مدلی 
دستیابی به تقویت منفی و گریز از محرك هاي بیزاري ) 2) فرضیه تقویت مثبت(تقویت مثبت اجتماعی 

دهاي فیزیولوژیک فراین پیامد) 4) فرضیه خود تحریکی(ت حسیایجاد تحریکا) 3) نظریه تقویت منفی(آور
فرضیه روان (هش احساس گناه برقراري مرزهاي پایگاه روانی ایگو یا کا) 5) فرضیه ارگانیک(نامتعارف

هاي را به عنوان انگیزه عامل 6بیمار با خودجرحی  99در بررسی ) 1999(اوساچ، نال و پوتنام ).  پویشی
) 1(این عوامل عبارت بودند از. کردندین میاز واریانس خودجرحی را تبی ٪85شناسایی کردند که  خودجرحی

هاي هاي خلقی ناخوشایند عمومی یا عواطف خاص مانند ترس ،خشم ،شرم،گناه یا حالتتعدیل عاطفی حالت
آشفتگی و پریشانی که کارکردي مشابه تعدیل عاطفی دارد اما براي ابراز و آشکار  ابراز)2(گرایی خودکشی

عی عمل متناقض است کنترل جادویی که نو) 5(متاثر کردن دیگران ) 4(نبیه خود ت) 3کردن انزوا و تنهایی است
هم به دنبال کنترل یا متاثر کردن دیگران به شیوه اي وارونه،گیج کننده و مغتشش است و هم قصد  که در آن فرد

به (درونی  هدف  رهایی از تنش و تحریکبا  1خود تحریکی)6(انتقام گیري و آسیب زدن به دیگران را دارد 
  ).2001نقل از سیمون و هالندر،

عمدي  با استفاده از  اد با خودآسیب رسانیاي خود معرف از افردر بررسی نمونه) 1998(برایر و گیل   
انگیزش اصلی براي این رفتار  8هاي شرکت کنندگان پرسشنامه دالیل خودجرحی و تحلیل عاملی پاسخ

بروشدن با خاطرات ممانعت از رو) 2(اي هاي تجزیهتقلیل نشانه) 1(: شناسایی کردند که عبارت بودند از 
ایجاد احساس امنیت )5(هیجان هاي آزاردهنده  تخلیه وابراز)4(، کاهش استرس و تنش) 3(، آزاردهنده پیشین

در مطالعه اي دیگر بر روي . کمک طلبی و ترحم جویی) 8(تنبیه اطرافیان )7(کاهش خشم ) 6(و محافظت 
تشخیص اختالل شخصیت مرزي که داراي سابقه خود جرحی و اقدام خودکشی بودند انگیزه هاي این  زنان با

، تخلیه خشم، خود تنبیهی و تاثیرگذاري رهایی هیجانی،تولید هیجاندو رفتار با هم مقایسه شد و انگیزه هاي 
اي جدید، حواس پرتی ههاي ایجاد احساسانگیزه خود جرحی بیشتر با بین فردي شناسایی شد و مشخص شد

  ).  2002برون و همکاران،. (شودانجام می و تخلیه خشم

خانم داراي سابقه خودجرحی گزارش کردند رهایی از حالت  75با بررسی ) 2002(ببرون، کمتیس و لینهان  
د کردن براي مثال از طریق وار(،  تاثیرگذاري بین فردي )احساس تنهایی، خال درونی وانزوا( هاي هیجانی منفی

ایجاد احساسات ) شوك یا متاثر کردن دیگران، انتقام گرفتن و صدمه زدن به دیگران و پیام دادن به دیگران
                                                

1 Self stimulation  
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)  براي مثال رهایی از احساس کرختی، مردگی و تحریک شدن با هرچیزي حتی به قیمت دردکشیدن(جدید 
ر روي نوجوانان با در مطالعه اي ب) 2004(رودهام، هاتون و اوانز . شندباانگیزه هاي اصلی خودجرحی می

عمدي و از طریق شیوه سوال هاي بازپاسخ چهار دلیل اصلی براي این رفتار شناسایی  رسانیسابقه خودآسیب
) 2، )از شرکت کنندگان به این انگیزه اشاره کرده بودند ٪73(رهایی از آشفتگی و آشوب ذهنی )الف: کردند

تحمل فشار براي قابل )، ج)از شرکت کنندگان ٪18(باره خویشتنتجربه افسردگی و احساسات ناگوار در
 ٪8(اجتناب و خالصی از فکر کردن به مشکالت )، د)از شرکت کنندگان ٪18(تحملتر شدن فشاري شدیدتر 

در نوجوانان بزهکار داراي تاریخچه خودجرحی نیز با استفاده از همین روش پرسش سوال ). از شرکت کنندگان
انگیزه هاي متوقف کردن احساسات بد، از بی حسی بیرون آمدن و خود تنبیهی شناسایی شده  هاي انتها باز،

  ). 2004به نقل از رودهام، هاتون و اوانز، 2003پن،اسپوزیتو،اسچافر، فریتز و اسپریتو،(است 

ارکردي هاي تنظیم هیجانی با استفاده از مقیاس تصحیح شده ارزیابی کاي در کشور چین  انگیزهدر مطالعه
از افسردگی رها می شوم، احساس واقعی " براي مثال(خودجرحی مورد بررسی قرار گرفت که تنظیم هیجانی

براي (، اثرگذاري اجتماعی)"کم میشود، احساس آرامش می کنم ام کنم، احساس خالی بودن یا کرختیبودن می
کنند، کنترل موقعیت را در دست می  توجه دیگران را جلب می کنم، از والدینم می خواهم به من توجه"مثال 

با این کار از مردم "براي مثال (و اجتناب اجتماعی ) "گیرم، تعلق خود را به یک گروه خاص نشان می دهم
ن به عنوا) "شومفاصله می گیرم، از تنبیه شدن می گریزم، از دست مدرسه، کار و سایر فعالیت ها راحت می

  ). 2013یو، لین، لونگ،(شناسایی شدند  انگیزه هاي خودجرحی

مقایسه انگیزه هاي خودجرحی در کشورهاي شرقی مثل چین با کشورهاي غربی نشان میدهد انجام خودجرحی 
با انگیزه اظهار وفاداري و تعلق به گروه هاي اجتماعی در بین پسران شرقی دومین انگیزه مهم پس از تنظیم 

جوان غربی کمترین سهم را در تبیین انگیزه هاي خود جرحی هیجانی است، در حالیکه این انگیزه در پسران نو
است در  گیزه هاي مهم خودجرحیدارد عالوه بر این  تنبیه خویشتن در پسران کشورهاي غربی یکی از ان

  ). 2013یو، لین، لونگ،(ر پسران شرقی بسیار کم اهمیت است حالیکه این انگیزه د

نانی که با تشخیص هاي روانپزشکی مختلف بستري میشوند نیز هاي خودجرحی در نوجواکارکردها و انگیزه
هاي نیکسون، کلوتیر، یافته. اندگوناگون و همانند نوجوانانی است که در موقعیت هاي غیربالینی ارزیابی شده

هاي مختلف روانپزشکی  این انگیزه ها را شناسایی نوجوان بستري با تشخیص 42بر روي )  2012(آگاروال 
انتقام جویی، تحمل /کنار آمدن با احساس افسردگی، رهایی از تنش ، ابراز ناکامی، ابراز خشم:  ستا کرده
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دردهاي غیرقابل تحمل، دور کردن خاطرات ناخوشایند، تنبیه خود به خاطر بدي یا فکر بدي، متوقف کردن 
ایط، رهایی از کرختی و بی افکار یا اقدام خودکشی، رهایی از تنهایی و احساس خال، در دست گرفتن کنترل شر

. ایجاد هیجان و برانگیختگی، ابراز تعلق به یک گروهدنی یا شکل ظاهري، مراقبت جویی، حسی، تغییر تصویر ب
معموالً انگیزه هاي خود جرحی مانعه الجمع نیستند و ممکن است همزمان در یک فرد چندین نوع از این 

مقایسه کارکردهاي  .)2012(طالعه نیکسون، کلویتر و آگاراوال براي مثال در م. انگیزه ها وجود داشته باشد
هاي درون فردي انگیزهدهد نشان میاست،  خودجرحی در مطالعاتی که در  نمونه بالینی و غیر بالینی انجام شده

بین  هاي منفی در گروه بالینی به میزان بیشتري وجود دارد و هر چند انگیزه هايو به ویژه از نوع تنظیم هیجان
هاي بالینی هم وجود دارد اما فراوانی و اهمیت آن به اندازه گروه هاي غیر بالینی فردي و اجتماعی در گروه

همچنین انگیزه هاي درون روانی مانند غلبه بر افکار و اقدام خودکشی در نمونه غیربالینی کمتر گزارش . نیست
  . شده است

، تمایز خود از دیگران، تنبیه خود، مراقبت از خود، جانیتنظیم هی(سیزده نوع انگیزه ) 2007(کلونسکی 
اي، ضدخودکشی، حس جویی، تعلق به همساالن، اثرگذاري بین فردي ، اثبات قدرت، ابراز آشفتگی، ضدتجزیه

شوند به عنوان انگیزه را  که در دو عامل درون فردي و بین فردي طبقه بندي می) گیري و خود مختاريانتقام
است و مقیاس کارکردهاي خودجرحی را براي اندازه گیري این انگیزه ها حی شناسایی کردههاي خودجر

در پژوهش بررسی روایی و اعتبار . نمایش داده شده است 6-2این انگیزه ها در جدول . تدوین کرده است
و براي مقیاس کارکردهاي خود جرحی  و همین طور پرسشنامه ارزیابی کارکردي خود معیوب سازي که هر د

اند وجود  دو عامل درون فردي و بین فردي به عنوان دو انگیزه هاي خودجرحی طراحی شدهسنجش انگیزه
، با این )2007؛لوید ریچاردسون،پرین، دایرکر،کلی،2011کلونسکی و گلن،(عمومی خودجرحی تایید شدند

ن سیزده عامل به عنوان عوامل هاي خودجرحی به صورت دقیق وجود ایحال در پژوهش هاي اعتیاریابی انگیزه
نتایج پژوهش ها از این فرضیه حمایت می کند که ). 2011کلونسکی و گلن،. (مستقل از هم تایید نشده است

انگیزه هاي بین فردي در شروع خود جرحی بیشتر نقش دارند در حالیکه انگیزه هاي درون فردي مانند تنظیم 
نتایج مطالعه طولی ). 2009کلونسکی و گویتزر، ( کنندعمل میهیجانی بیشتر در نقش یک عامل تداوم بخش 

اي که عوامل بین فردي مانند فقدان حمایت اجتماعی بیشتر شروع هم از این فرضیه حمایت می کند به گونه
کنند و عوامل درون فردي مانند تنظیم هیجانی، عزت نفس و خودکارآمدي بیشتر بینی میخودجرحی را پیش

  )2013اتنل،کالدا،هاسکینگ،مارتین ت(ی را پیش بینی می کنندتداوم خودجرح
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  )2007کلونسکی،(انگیزه هاي خودجرحی . 4 جدول

  توصیف انگیزه  انگیزه

  رهایی از حالت هاي شدید عاطفه منفی یا برانگیختگی هاي عاطفی بیزاري آور  تنظیم عواطف

  شخصیت زدایی یا حالت هاي تجزیه حالت از بین بردن  غلبه بر تجزیه

  جایگزینی،مصالحه و یا اجتناب از تکانه اقدام به خودکشی  ضد خودکشی

  ابراز حس خودمختاري یا متمایز کردن خویشتن از دیگران  مرزهاي بین فردي

  کمک جویی یا بازي دادن دیگران  تاثیرگذاري بر دیگران

  تحقیر یا ابراز خشم به خود  تبیه خود
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  ایجاد احساس لذت و نشاط   حس جویی 

  

  رابطه خود جرحی بدون خودکشی  و اقدام خودکشی 
پژوهشگران خود جرحی  برخی از  .اي بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود داردارتباط نسبتاً پیچیده

خودکشی ام اقد  در آن گیرند کهشی را در پیوستار رفتارهاي خودآسیب رسانی در نظر میو اقدام خودک
شدیدترین نوع خودجرحی به حساب می آید؛ در حالیکه برخی از مدل ها خودجرحی بدون خودکشی را به 

به نقل از  1998؛ سویموتو،1997زلوتنیک، ( صورت مستقل و بی ارتباط با اقدام خودکشی در نظر می گیرند 
ک طرف خودآسیب رسانی از نوع از ی). 2001ریچاردسون،اسپریتو، دونالدسون و بوئرگرز،-گیورتین،لیود

و از ) 2011آسارنو و همکاران،(خودجرحی یکی از قوي ترین پیش بینی کننده هاي اقدام خودکشی است
طرف دیگر وجود افکار و داشتن برنامه خودکشی متغییري است که نوجوانان با خودجرحی تکرار شونده را از 

نتایج یک ). 2005پارکر و همکاران،(هم جدا کند  از دهندجام مینوجوانی که فقط یک بار خودجرحی ان
از افراد با سابقه  ٪1حدود  داراي طرح پی گیري نشان داده استند بر روي پژوهش هاي مطالعه مرور نظام

از افراد همان نوع  ٪15خودجرحی بدون خودکشی در عرض یک سال اقدام به خودکشی می کنند، در حالیکه 
- می ٪7سال به  5را تکرار می کنند ولی نسبت اقدام خودکشی  در عرض رفتار خودجرحی بدون خودکشی 

   .)2002اونز، هوراکز،هاوز، (رسد 

خودآسیب رسانی با اقدام خودکشی در کنار  ،هاي تشخیصی و هم  در ابزارهاي سنجش روانیهم در طبقه بندي
) 2008به نقلِ مک الفین 1996(و همکاران 1براي مثال اوکارلو. یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند

بر اساس دیدگاه مک . اندبندي کردهخودآسیب رسانی را به عنوان یکی از رفتارهاي مرتبط با خودکشی طبقه
رفتارهاي مرتبط با خودکشی شامل رفتارهاي مختلف و متنوعی است که ممکن است از ) 2008(الفین 

در   .یا خود آسیب رسانی را شامل شودم به خودکشی اي مثل حرف زدن درباره خودکشی تا اقدارفتارهاي ساده
از رفتارهاي مرتبط با  دآسیب رسانی هر دو به عنوان مشتقاتیاقدام خودکشی و خو) 1996(بندي اوکارلو طبقه

در خود آسیب رسانی، هدف : شان درهدف هاي رفتاري استاند که تفاوتدر نظر گرفته شده 2خودکشی
                                                

1 Ocarlo 
2 suicide related behaviors 
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ر مردن است؛ در حالیکه هدف اقدام به خودکشی مردن و از بین بردن خود است بازگشت به زندگی و غلبه ب
نمایش داده  با یکدیگر  روابط بین رفتارهاي مختلف مرتبط با خودکشی 2-2در شکل  ).2008مک الفین،(

  .شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یبا خودکش ایده پردازي مرتبط

 

  رفتار مرتبط با خودکشی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انتخاب زندگی  انتخاب مردن
  انتخاب زندگی

 بدون عمل مرتبط با خودکشی
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سابقه اختالل افسردگی اساسی، . و اقدام خودکشی وجود داردعوامل خطر  مشترك زیادي بین خود جرحی 
اختالل شخصیت مرزي ، آزار جسمی و جنسی، رفتارهاي بیرونی سازي، تکانشوري و مشکالت خانوادگی از 

از جمله شباهت هاي خود ). 2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،(باشند جمله عوامل خطر مشترك این دو رفتار می
کشی این است که  هر دو در نقش تنظیم عاطفه عمل کنند ولی احتماالًزمانی که فرد نتواند جرحی و اقدام خود

  ).  2008والش،(آورداز طریق خود جرحی عواطفش را تنظیم کند رو به اقدام خود کشی می

پژوهش نشان داده است داشتن افکار خودکشی مهمترین همبسته و  53نتایج یک مطالعه فراتحلیل بر روي 
براساس نتایج این فراتحلیل، سایر عوامل . بینی کننده اقدام خودکشی در افراد با سابقه خودجرحی استپیش 

هاي استفاده شده خطر پیش بینی کننده به ترتیب اهمیت عبارت بودند از تعداد دفعات خودجرحی، تعداد روش
اي و افسردگی س ضربهناامیدي، اختالل شخصیت مرزي، تکانشوري، اختالل استرس پ براي خودجرحی، 

کننده گزارش بینینتایجی که در این پژوهش فراتحلیل به عنوان عامل خطر پیش). 2014ویکتور، کلونسکی،(
شدند براساس مطالعاتی بود که افراد با سابقه خودجرحی و اقدام خودکشی را با افراد با سابقه خودجرحی با 

   . )2014ویکتور، کلونسکی،(هم مقایسه کرده بودند 

 اقدام به خودکشی 
 حل و فصل شدن مسائل  خود آسیب رسانی 

 )مرگ(خودکشی 
آسیب  تکرار خود

 حل و فصل شدن مشکل  رسانی
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 و اقدام خودکشی را دارند نشانه هاي روانی شدیدتري خودجرحیبه صورت کلی افرادي که سابقه هر دو رفتار 
) 2010(براي مثال یافته هاي براچ و گویتزر . شان هم بیشتر استتجربه می کنند و مشکالت روانی اجتماعی را

شی نشان می دهد این نوجوانان در مقایسه با و اقدام خودک خودجرحیدر دانش آموزان دبیرستانی داراي سابقه 
تر بیشتري را تجربه می کنند و ارزیابی شان از خود منفی 1دارند بی لذتی خودجرحینوجوانانی که فقط سابقه 

در موقعیت هاي بالینی نیز نشان می دهد میزان افسردگی،  وجوانان این  دو گروههمچنین مقایسه ن. است
ض هاي خانوادگی و احتمال تشخیص اختالل افسردگی اساسی یا اختالل استرس ناامیدي، تکانشوري، تعار

است  خودجرحیو اقدام خودکشی بیشتر از گروه با سابقه  خودجرحیپس ضربه اي در گروه با سابقه توامان 
با ). 2009؛ به نقل از حیمزا،استیوارت، ویلوبی،2008؛جاکوبسون و همکاران، 2009دو گرتی و همکاران،(

ً  حال وضعیت نوجوانان با رفتار توامان خود جرحی و اقدام خودکشی نسبت به نوجوانانی که صرفا  این
رفتارهاي خودکشی دارند از لحاظ شدت عوامل روانی اجتماعی منفی و عوامل خطر مانند افسردگی،ناامیدي و 

نی نوجوانان خودکشی هاي رواشدت نشانه). 2011آسارنو و همکاران،(افکار خودکشی در یک اندازه است 
در مطالعه اي بر روي جوانان داراي سابقه خودکشی با . است  کننده خودجرحی کننده بیشتر از نوجوانان

مشخص شد، نوجوانان گروه اول به میزان بیشتري سابقه آزار دوره کودکی داشته  خودجرحیجوانان با سابقه 
ضربه اي در ایشان محتمل تر است، رفتارهاي  اند، تشخیص اختالل افسردگی اساسی و اختالل استرس پس

وایتلوك و (آسیب رسان به سالمتی مانند عادت هاي بیمارگون خورد و خوراك را نیز بیشتر دارند 
  ). 2009به نقل از حیمزا،استیوارت، ویلوبی، 2007ناکس،

که عبارتند از نظریه  است و اقدام خودکشی ارائه شده خودجرحینظریه درباره ارتباط و تبیین ارتباط  چهار
و مدل تلفیقی خودجرحی و ) 2005جوینر،(، نظریه بین فردي خودکشی )2010بروچ و گیوتیرز،(دروازه اي

رابطه خودجرحی  برخی از پژوهشگران. و نظریه متغییر سوم )2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،(اقدام خودکشی 
هر دو متغییر با متغییر سومی مانند اختالل  بدون خودکشی و اقدام خودکشی را صوري و ناشی از ارتباط

شناخته می  2شخصیت مرزي هستند، نظریه اي که این گروه به آن اعتقاد دارند به اصطالح به نظریه متغییر سوم
  .شوند

  اينظریه دروازه.1

                                                
1 anhedonia 
2 third variable theory 
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و تفاوت کمی بین خود جرحی بدون خودکشی و اقدام خودکشی وجود دارد و هر د 1ايبراساس نظریه دروازه 
رفتار در پیوستار رفتارهاي خود آسیب رسانی قرار دارند که داراي ویژگی هاي تجربی مشابهی با هم هستند و 

گرایانه شود و رفتارهاي خودکشیبه لحاظ زمانی پیش از رفتارهاي خودکشی ظاهر می خودجرحیاحتماالً 
بارت دیگر همان طور که به ع). 2010بروچ و گیوتیرز،(است  خودجرحیمحصول افزایش دفعات و شدت 

تر است، مصرف ماري جوآنا در کشورهاي غربی سرآغاز و دروازه اي براي ورود به مصرف مواد اعتیاد آور
یافته . هاي شدیدتر خودجرحی مانند اقدام خودکشینیز دروازه ورودي براي شروع شکل خودجرحیانجام 

  :ندامل موارد زیر هستحمایت کرده اند شهاي تحقیقاتی که از نظریه دروازه اي 

  .پیش بینی کننده اقدام خودکشی است خودجرحینتایجی که نشان داده اند .1 

  هاي شدیدتر اقدام خودکشی بیشتر استبیشتر باشد احتمال استفاده از روش خودجرحیهر چقدر فراوانی .2

، ناامیدي، مشکالت هاي اقدام خودکشی مانند افسردگیدر شرایط کنترل سایر همبسته خودجرحیرفتار . 3
  .کندبینی میخانوادگی و ویژگی هاي اختالل شخصیت مرزي نیز اقدام خودکشی را پیش

به صورت متوسط در اوایل  خودجرحیسن شروع . زودتر از اقدام خودکشی است خودجرحیسن شروع .4
الگی س 16سالگی گزارش شده است، در حالیکه متوسط سن شروع اقدام خودکشی  13نوجوانی حدود 

  ).2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،(گزارش شده است

رفتار مرتبط با (رسانی دو طبقه از یک نوع رفتار  براساس نظریه دروازه اي ، اقدام به خودکشی و خودآسیب
تر یعنی باشند که به رغم تفاوت ظاهري در انگیزه زنده ماندن یا مردن در انگیزه هاي زیربناییمی) خودکشی

باشند اما این نظریه توضیح نمی دهد چرا برخی افراد به جاي خود جرحی مستقیماً ی مشترك میتنظیم هیجان
  . سراغ اقدام خودکشی می روند

  نظریه بین فردي خودکشی  .2

در نظریه بین فردي خودکشی سه عامل در اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ نقش دارند که عبارتند 
دو عامل اول انگیزه فرد براي . ز دست دادن تعلقات اجتماعی و توانایی آسیب به خود، ا2از ادراك سربار بودن

                                                
1 gate theory 
2 perceived burdensomeness  
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بر این اساس . کنددهد و عامل سوم احتمال عملی کردن افکار خودکشی را پیش بینی میخودکشی را نشان می
االرفتن آستانه نوجوانانی که داراي سابقه رفتارهاي خودآسیب رسان هستند به دلیل مواجهه با شرایط درد و ب

بنابر نظریه جوینر با هر بار ). 2005جوینر،(تحمل درد در معرض خطر باالتر براي اقدام به خودکشی هستند 
کند، زیرا درد و ترس کمتري را تجربه فرد قابلیت عملی و جرات  مردن را بیشتر اکتساب می خودجرحیانجام 

قبل از اقدام  خودجرحیشباهت دارد که بیان می کند وقوع  این نظریه از این جهت به نظریه دروازه اي. می کند
توانند آمادگی اقدام خودکشی را بیشتر کنند؛ مثالً مواجهه با خودکشی است؛ اما رفتارهاي دیگري هم می

خشونت در قالب حضور درجنگ و رزم، مشاهده خشونت ارتباطی و سوء مصرف دارو و الکل از جمله سایر 
  ).2005جوینر،(قابلیت عملی کردن مرگ را در افراد به وجود می آورند رفتارهایی هستند که 

توان بررسی کرد به ویژه هاي نظریه بین فردي خودکشی را براساس نظریه فرایندهاي متضاد نیز میبینیپیش
 ،سولومن(رسانی را می توان براساس نظریه فرایند متضاد افزایش تحمل درد بر اثر تکرار خود آسیب مساله

در مواجهه با هر محرکی دو  براساس نظریه فرایندهاي متضاد،. دنیز تبیین کر) 2005قل از جوینر،به ن 1974
براي مثال زمانیکه فرد براي اولین بار . فرایند به وجود می آید که شامل فرایندهاي اولیه و متضاد هستند

می شود اما فرایند متضاد مدتی بعد  خودجرحی انجام می دهد این کار موجب ایجاد درد، ترس و احساس شرم
هاي نظریه فرایندهاي بینیبراساس پیش).  1384ریو،(به صورت احساس رهایی و تخلیه به وجود می آید 

متضاد با افزایش تعداد دفعات مواجهه با آن محرك از شدت و قدرت فرایند هاي اولیه کم می شود و برعکس 
پیش بینی جوینر این است که با افزایش تحمل درد . شودتخلیه بیشتر میقدرت فرایندهاي متضاد مانند رهایی و 

در مجموع شواهدي که از نظریه بین فردي خودکشی . به تدیج قابلیت مواجهه با مرگ در فرد به وجود می آید
  :حمایت می کنند عبارتند از 

  شود ر بیشتر میشیوه هاي مرگ بارت احتمال اقدام خودکشی به خودجرحیبا افزایش فراوانی .1

پیش بینی کننده تعداد دفعات  خودجرحیتر انجام و سابقه طوالنی خودجرحیهاي چندگانه استفاده از روش. 2
  .اقدام خودکشی است

و اقدام خودکشی نسبت به خودکشی کمتر از نوجوانان بدون  خودجرحیترس نوجوانان داراي سابقه . 3
  .است خودجرحی
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بیشتر از افراد عادي و آستانه درد آنها باالتر است که ممکن است به دلیل  جرحیخودتحمل درد افراد با . 4
  ). 2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،(باشد خودجرحیتجارب انجام 

  :هاي نظریه بین فردي در تضاد استبینیهاي  برخی از مطالعات هم با پیشعالوه بر این یافته

نوجوانان براي اقدام خودکشی . وه هاي متفاوتی انجام می شوندمعموالً به شی خودجرحیاقدام خودکشی و .1
و از این روي خوگیري با  خودجرحیاز بیش مصرف دارو استفاده می کنند، درحالیکه از بریدن براي  معموالً

  .شود ا رفتار خود آسیب رسانی دیگريیک نوع رفتار خود آسیب رسان نمی تواند ضرورتاً منجر به خوگیري ب

انجام می دهند از قبل آستانه دردشان باالتر باشد و این وضعیت ارتباطی  خودجرحیي که ست افرادممکن ا.2
 نیز زاي دوران کودکینداشته باشد، چه اینکه نتایج پژوهش ها به نقش  تجربه رویدادهاي آسیب خودجرحیبا 

    ایش آستانه تحمل درد فیزیکی اشاره کرده انددر افز

با افزایش احتمال خودکشی رد شده  خودجرحینوجوانان بستري فرضیه ارتباط فراوانی  در مطالعات بر روي. 3
  .است

رد شده است و  خودجرحیو خوگیري با درد حین  خودجرحیدر یک مطالعه فرضیه رابطه افزایش فراوانی . 4
ختگی یا دارد به دلیل ایجاد احساس برانگی خودجرحیرابطه عکس تایید شده است چون فردي که نیاز به 

شود براي رسیدن به این گیرد، مجبور میاي و کرختی، زمانی که با این رفتار خو میهاي تجزیهرهایی از حالت
  .استفاده کند خودجرحیهاي شدیدتر و دردآورتري براي ها از شیوهانگیزه

شدت رهایی از درد گیري هاي فیزیولوژیکی که براي اندازههاي یک مطالعه آزمایشگاهی با شاخصافتهیاز .5
انجام شده بود، این نتیجه به دست آمد که تعداد دفعات خود جرحی تاثیري روي کم و زیاد شدن قدرت رهایی 

فردي که رابطه خودجرحی با اقدام از درد با خودجرحی ندارد و بنابراین نمی توان این استدالل نظریه بین
فرانکلین و ( وان می کنند پذیرفتگ عنخودکشی را افزایش تحمل درد و جرات یافتن براي مر

   ). 2013همکاران،

  مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی .3
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و اقدام خودکشی مدل تلفیقی خودجرحی و اقدام خودکشی  خودجرحیهاي ارتباط براساس مرور نظري نظریه
و اقدام خودکشی  حیخودجربراساس این مدل بین . ارائه شده است) 2009(استیوارت، ویلوبیحیمزا،از سوي 

ویژگی هاي اختالل شخصیت مرزي . رابطه مستقیمی وجود دارد؛ ولی عوامل دیگري هم در این رابطه موثرند
تواند پیش بینی کننده اقدام خودکشی و اقدام خودکشی است، اما به تنهایی نمی خودجرحیتبیین کننده ارتباط 

الل شخصیت مرزي، اقدام خودکشی را پیش بینی به صورت مستقل از ویژگی هاي اخت خودجرحیباشند و 
هاي افسردگی، هر چقدر آشفتگی درون روانی فرد شدیدتر باشد که شاخص آن بیشتر بودن نشانه. خواهد کرد

به اقدام خودکشی بیشتر است و آشفتگی   خودجرحیناامیدي و ارزیابی منفی از خود است، احتمال تبدیل شدن 
یر تعدیل کننده است یعنی در افرادي که آشفتگی درون روانی بیشتر است احتمال روانی در نقش یک متغیدرون

همچنین اکتساب قابلیت روانی براي مردن نیز در رابطه . به اقدام خودکشی بیشتر است خودجرحیتبدیل 
بر روي میزان ارتباط  خودجرحیهمین طور افزایش شدت . و اقدام خودکشی نقش واسطه اي دارد خودجرحی

تري مانند هاي  شدیدترو پر خطرو قابلیت روانی براي مردن اثر دارد و در افرادي که از روش دجرحیخو
و قابلیت  خودجرحیکنند، نسبت به افرادي که موهایش را می کشند ارتباط استفاده می خودجرحیبریدن براي 

و اقدام خودکشی، دو متغییر بین همچنین بین  متغییر جرات روانی براي مردن . روانی براي مردن بیشتر است
این  ).همان منبع(فردي شامل از دست دادن تعلقات اجتماعی و احساس سربار بودن نقش تعدیل کننده دارند

  نشان داده شده ا 5-2 مدل در شکل

  

  

  

  

  

    

   

  

  اقدام خودکشی  خودجرحی بدون خودکشی

متغییرهاي سوم مثل 
 اختالل شخصیت مرزي

  ادراك سربار بودن 

از دست دادن 
  تعلقات و فقدان 

 آشفتگی درون روانی 

  شدت

NSSI 
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(  

  2009یوارت، ویلوبی،حیمزا،است(مدل تلفیقی  خودجرحی و اقدام خودکشی  .5 شکل
   

  نظریه متغییر سوم.4

و اقدام خودکشی یک ارتباط صوري و سطحی است و علت ارتباط  خودجرحیارتباط براساس این نظریه  
میرند متغییرهاي دیگري است که با هر دو رفتار همبستگی دارند، براي مثال اکثر افرادي که در اثر خودکشی می

وانی را  دارند و به همان نسبت بسیاري از افرادي که خودجرحی بدون خودکشی سابقه ابتال به اختالل هاي ر
هاي تشخیصی اختالالت روانپزشکی را دارند، بر این اساس احتماالً وجود اختالالتی مانند انجام می دهند مالك

از به نقل  1993لینهان، (و اقدام خودکشی است  خودجرحیاختالل شخصیت مرزي تبیین کننده ارتباط 
از سایر عواملی که با هر دو رفتار همبستگی دارد ادراك آشفتگی روان ). 2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،

دهند افسردگی بیشتري دارند، افکار و یا اقدام خودکشی انجام می خودجرحیشناختی است؛ افرادي که 
کنند که این ري را تجربه میخودکشی بیشتري دارند، اعتماد به نفس ضعیف تري دارند و حمایت والدینی کمت

شود فرد وضعیت روان شناختی خود را آشفته تر از سایرین ادراك کند و هر دو رفتار تجلی و عوامل باعث می
با محدودیت هایی مواجه است که  افراد است اما این نظریههاي روان شناختی شدید این اي از آشفتگینشانه

  :شامل موارد زیر است

هاي وجود تشخیص خودجرحیکه فقط رفتارهاي خودکشی را دارند با افراد داراي  مقایسه افرادي.1
روانپزشکی مانند اختالل افسردگی اساسی و اختالل استرس پس ضربه اي را در گروه اول بیشتر گزارش کرده 

  .است

تصادي، اق - حتی در شرایط کنترل متغییرهاي قوي مثل جنسیت، افسردگی، سطح اجتماعی خودجرحیرفتار . 2
ویژگی هاي اختالل شخصیت مرزي، سابقه آزار در کودکی و نشانه هاي اختالل افسردگی اساسی توانایی پیش 

 . بینی اقدام خودکشی را دارد

براي  جرات یافتن
 مرگ
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از لحاظ متغییرهاي مختلفی مانند میل به زندگی، شدت تجربه  خودجرحی بین اقدام کنندگان خودکشی و.3
هاي معنی داري وجود دارد که نشان دهنده ر خورد و خوراك تفاوتآزار دوران کودکی و عادت هاي نابهنجا

  ).2009حیمزا،استیوارت، ویلوبی،(توانند داراي ریشه مشترکی باشند آن است که این دو رفتار نمی

  تفاوت و تشابه خود جرحی با اقدام خودکشی
مندي فاوازا رتبط با تعریف و ضابطهاند ماولین مطالعاتی که به مقایسه خودجرحی با اقدام به خودکشی پرداخته

است که بنابرتعریف خودجرحی را بر اساس سه ویژگی ) 2009به نقل از بروك و جیمرسون، 1987(
به صورت کلی در اکثر . کنندکشندگی کمتر، تکرار بیشتر و انگیزه خودکشی کم از اقدام به خودکشی جدا می

تري دارد و در دفعات بیشتري که خودجرحی ماهیت مزمن اي این دو رفتار مشخص شده استمطالعات مقایسه
شود، از لحاظ نیت و انگیزه در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی نیت بیشتر مرتبط با مرگ و مردن تکرار می

هاي آشفتگی روانی کننده انگیزه اصلی رها شدن از حالتاست، در حالی که در نوجوانان خودجرحی
  )2005میوهلکامپ،(است

بیتنزو (شیوع خودجرحی بدون خودکشی هم در گروه بالینی و هم غیربالینی بیشتر ازاقدام به خودکشی است 
شیوع طول  نفري از جمعیت عمومی نوجوانان، 1500در یک نمونه ). 2011؛تانگ و همکاران،2012همکاران،

در چهار مطالعه ). 2011تانگ و همکاران،(گزارش شده است % 4و اقدام به خودکشی % 14عمر خودجرحی 
اقدام به خودکشی و خودجرحی بدون ) جنس وسطح تحصیالت(هاي جمعیت شناختی برخی از ویژگی

دختران نوجوان  بر اساس نتایج این مطالعات احتمال اقدام به خودکشی در. اندخودکشی با هم مقایسه شده
ها ناهمگون دکشی یافته، اما درباره تفاوت جنسیتی در خودجرحی بدون خوبیشتر از پسران است

اکثر نوجوانانی که خودجرحی بدون خودکشی ). 2007؛ جاکوبسون و گلد،2004میولنکمپ،گوتیارز،(است
بیتنز و (دهند، نسبت به نوجوانان با اقدام به خودکشی سطح تحصیالت باالتري دارند انجام می
در  اقدام خودکشی و خود آسیب رسانی با از لحاظ ارتباط رویدادهاي تنش برانگیز زندگی ). 2012همکاران،

کنند، دو مطالعه مشخص شده است که فراوانی رویدادهاي تنش برانگیز در نوجوانانی که اقدام به خودکشی می
بیشتر بوده و ماهیت این رویدادها در ارتباط با خودکشی اعضاي خانواده، دوستان یا آزار جنسی است؛در 

دهند، این رویدادها بیشترشامل مشکالت مدرسه، درگیري رسانی انجام می حالیکه در نوجوانانی که خودآسیب
ي است ها و اختالف با والدین درباره مسائلی مانند استقالل و خودمختارو دعوا با هم کالسی

  ).2008هرینگن،؛پورتزکایسی،دیوایلد و ون2011؛بیتنز و همکاران،2009هورش،نچشونی،ولمر و تورن،(
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با نوجوانانی که اقدام به ) گروه اول(اند ه دو گروه نوجوانانی که فقط اقدام به خودکشی داشتهنتایج مطالعاتی ک
به صورت کلی نشان داده است که در گروه دوم ) گروه دوم(اند خودکشی را همراه با  خود جرحی داشته

- انه وتکانشگري  بیشتر میاي، خشم، رفتارهاي خطرجویفراوانی نشانه هاي افسردگی، اختالل نافرمانی مقابله

نوجوانانی که صرفاً رفتار خودجرحی دارند، از حیث اعتماد به نفس در ). 2009تویسکو و همکاران،(باشد
سطح باالتري قرار دارند و بیشتر از حمایت والدین  برخوردارند و هم چنین سطح افسرده خویی و افکار 

اند، اما از و رفتار اقدام به خودکشی و خودجرحی را داشتهخودکشی در این افراد کمتر از افرادي است که هر د
براوچ و (حیث ناامیدي، تصویر بدنی و حمایت از جانب همساالن تفاوتی بین این دو گروه وجود ندارد 

گزارش کردند در نوجوانانی که ) 2009(براساس یک بررسی بوم شناختی، ناك و پرینستن). 2010گوتیارز ،
به خودکشی و خودجرحی به صورت هم زمان هستند، فراوانی افکار مرتبط با خود جرحی داراي سابقه اقدام 

دقیقه است، درحالیکه  افکار خودکشی در این افراد  30بیشتر است، اما مدت زمان پایداري این افکار کمتر از 
خودجرحی استفاده هاي بیشتري براي آن دسته از نوجوانانی که از روش. تر و با فراوانی کمتر استطوالنی

به  و کنندتري از خودجرحی دارند و درد کمتري را در زمان خود جرحی تجربه میمیکنند ، سابقه طوالنی
  .کنندتري اقدام به خودکشی میاحتمال بیش

 بررسی شده است بینی کننده خود آسیب رسانی و اقدام خودکشیمطالعه طولی عوامل خطر پیش در سه
؛ پرینستین،ناك، سیمون،آیکین،چی، 2011تو، امسلی، کالرك، واگنر و همکاران،آسارنو، پورتا،اسپری(

در این مطالعات پیش بینی کننده هاي اقدام ). 2011؛ ویلکینسون، کلوین،روبرتز،دابیکا و گویار، 2008اسپریتو،
سابقه رسانی بدون خودکشی، ناامیدي، جنسیت مؤنث،  داشتن سابقه قبلی خودآسیب خودکشی عبارت بود از

گرایی، خودارزشیابی منفی، افکار خودکشی و کارکرد خانوادگی هاي همجنسقبلی اقدام به خودکشی، گرایش
 15گرایی، خودارزشیابی منفی، رابطه جنسی پیش از  سابقه قبلی اقدام به خودکشی، همجنس در حالیکه ضعیف

رسانی  هاي خودآسیب کنندهبینی عنوان پیش بههاي اضطرابی در همان مطالعات  سالگی، ناامیدي و ابتال به اختالل
هاي هر دو رفتار وجود دارد و این احتمال  کنندهبینی شباهت زیادي میان پیش. نداز نوع خودجرحی گزارش شد

 فراوانی .هاي مشترکی باشندرساند که ممکن است تا حدود زیادي هر دو رفتار داراي ریشهرا به ذهن می
به خودکشی بیشتر از نوجوانان  کننده اساسی در نوجوانان اقدام و افسردگی 1آسیبی پساختالل استرس  تشخیص
رسان همراه با اقدام  خودآسیب«سه گروه  پژوهشیدر ). 2008جاکوبسون،میوهلکامپ، میلر،ترنر،( رسان است خودآسیب

                                                
1 post traumatic stress disorder  
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داد افراد گروه اول بیشتر  نشانها  یافته. با هم مقایسه شدند» رسان خودآسیب«و  »اقدام به خودکشی«، »به خودکشی
هاي مرتبط با ابهام درباره هاي تشخیص اختالل شخصیت مرزي را دارند، همچنین مشخص شد هر چه نشانهمالك

 ،فردي میانهاي مرتبط با اختالل در روابط  که نشانه خویشتن بیشتر باشد، احتمال اقدام به خودکشی بیشتر است، درحالی
  ).2011میوهلکامپ،ارتلت،میلر،چز،(کند یشتر میرا برسانی  خودآسیباحتمال 

ناشی از عدم ارضاي  رهایی از درد روانی)1هاي اقدام به خودکشی بزرگساالن را ترین انگیزه شدهشناخته
هاي اي بر روي انگیزهدر مطالعه. )1997ویلیامز،(اند خواهی توصیف کرده کمک)2و  نیازهاي روان شناختی

بنابر نتایج این . هفت کشور اروپایی نیز این دو بعد اصلی شناسایی شده اند خودآسیب رسانی عمدي در
مطالعات انگیزه هاي میل به ابراز احساس ناامیدي،میل به ترساندن دیگران، میل به انتقام گرفتن از دیگران، میل 

ي بودند که در به اطمینان جویی از محبت دیگران و میل به کسب توجه جزو انگیزه هاي اجتماعی و بین فرد
ویژگی مشترك این انگیزه ها میل به کمک جویی و . این مطالعه براي خودآسیب رسانی عمدي شناسایی شدند

انگیزه هایی که تحت عنوان انگیزه رهایی از درد شناسایی شدند عبارت بودند . تاثیر گذاشتن روي دیگران است
اسکولیرز،پورتزکی،مادگه،هاویت، (یک حالت ذهنی دشوار از میل به مردن، میل به تنبیه خود، میل به رهایی از 

زگشت به زندگی و یک شیوه مقابله رسانی با انگیزه خودآسیبدر ظاهر ). 2009هاتون، وایلده و همکاران، 
مک (ه خودکشی از بین بردن خود است که انگیزه اقدام ب ، در حالیبراي غلبه بر افکار و احساسات منفی است

سازي براي  با نوجوانانی که از خودمسمومایسه انگیزه هاي نوجوانان خود جرحی کننده مق). 2008الفین،
ابراز تنفر از خود  ،پی بردن به دوست داشته شدن از جانب دیگران آسیب به خود استفاده کرده بودند نشان داد 

اي خود مسموم سازي به عنوان انگیزه ه و پیشگیري از وقایع منفی خانوادگی مانند جدایی یا طالق والدین
شناسایی شدند در حالیکه انگیزه هاي نوجوانانی که از خودجرحی براي آسیب به خود استفاده کرده بودند 
عبارت بود از رهایی از هیجان هاي منفی، آرام شدن از طریق دیدن خون و کمک خواهی 

گیزه هاي خودآسیب رسانی از اقدام براساس نتایج مطالعاتی که انجام شده است ان ).2004رودهام،هاتون،اوانز،(
خودکشی بیشتر است ولی در برخی از انگیزه ها مانند تنظیم هیجانی و کمک خواهی بین دو گروه شباهت 

  .وجود دارد

ش شده گزار ٪55نرخ رفتارهاي خود آسیب رسانی  شونددر نوجوانانی که به علت اقدام خودکشی بستري می
مقایسه نوجوانان خودکشی کننده با و ). 2001پریتو، دونالدسون و بورگرز، ریچاردسون، اس-گیرتین،لیود(است 

، اختالل اختالل افسردگی اساسی، کج خلقی نشان داد مالك هاي تشخیصبدون رفتارهاي خود آسیب رسانی 
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ب خودآسینافرمانی مقابله اي و وقوع رفتارهاي پرخطر و بی مهابا در نوجوانان داراي هر دو رفتار خودکشی و 
ریچاردسون، -گیرتین،لیود(شونددلیل اقدام خودکشی بستري میکه فقط به  رسانی بیشتر از گروهی است

نشانه هاي شناختی و نتایج مقایسه این دو گروه نشان داد اگر چه ). 2001اسپریتو، دونالدسون و بورگرز، 
خود کشی است اما از لحاظ  بیشتر از گروه با سابقه اقدام عاطفی گروه مختلط خودکشی و خودآسیب رسانی

ابراز عاطفه منفی از طریق رفتارهاي خودآسیب رسانی تا حدي از  .دت انگیزه خودکشی با هم فرق نداشتندش
  شدت انگیزه خودکشی می کاهد 

  احتمال خودکشی
خودکشی رفتاري است که حتی پس از یک دوره درمانی و بستري روانپزشکی باز هم احتمال برگشت ایده 

ها و رفتارهاي مرتبط با آن وجود دارد و همچنین بسیاري از افراد مقاوم و داراي حالت دفاعی خیلی کم پردازي
نوجوانانی که براي یک بار در . دهندبه صورت مستقیم وجود افکار و ایده پردازي خودکشی را گزارش می

اي اقدام به خودکشی را نشان شوند در یک دوره سه ماهه چندین بار نشانه ههاي روانپزشکی بستري میبخش
اسپریتو و (دمانخواهند داد و خطر اقدام به خودکشی حتّی پس از یک دوره درمانی ثابت باقی می

  ).2007التز و همکاران، به نقل از 1992همکاران،

نتایج مطالعات خودکشی در نوجوانان، دو گروه از نوجوانان را در معرض خطر بیشتري براي اقدام به  
- شناسایی کرده است که عبارتند ازگروه اول نوجوانان بسیار باهوشی که تنها و منزوي هستند و نمی خودکشی

شان را برآورده کنند و گروه دوم که فراوانی آنها از ي  خود یا افراد مهم زندگیگرایانهتوانند معیارهاي کمال
را از طریق تهدید و ارعاب، جنگ و  هاي ضداجتماعی دارند و ناخشنودي خودگروه اول بیشتر است، گرایش

فرگوسن، وودوارد، هورود، (دهندستیز و دزدي، رفتارهاي خطرجویانه مختلف و سوء مصرف مواد نشان می
با این حال وجود . مهمترین عامل خطر اقدام به خودکشی در نوجوانان وجود اختالالت روانی است). 2000

مطالعات روي نوجوانان . ه خودکشی است، ولی علت کافی نیستاختالل روانپزشکی علت  الزم براي اقدام ب
دهد اغلب این نوجوانان پیش از اقدام کنند، نشان میبدون سابقه اختالل روانپزشکی که اقدام به خودکشی می

به خودکشی  مشکالت انطباقی و تعارض با قوانین اجتماعی یا خانوادگی دارند، تکانشی تر رفتار می کنند و 
  ).1998مارتوینن و همکاران،(بیشتري به سالح هاي گرم دارند  دسترسی
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دهد حتی استفاده از مقیاس نتایج پژوهش ها نشان می. سنجش تعیین خطر اقدام خودکشی مساله بغرنجی است
اقدام بک توانایی تشخیص درست  1هاي استاندارد سنجش انگیزه خودکشی مانند مقیاس انگیزه خودکشی

از افرادي که در  ٪96نی مدت ندارد؛ چه اینکه براساس نتایج آزمون انگیزه خودکشی بک، خودکشی را در طوال
یک پی گیري سه ساله اقدام خودکشی کرده بودند نمره شان در مقیاس انگیزه خودکشی از نمره برش خطر 

دام خودکشی از افرادیکه نمره شان پایین تر از خطر خودکشی بود، اق ٪74خودکشی باالتر  بود، در حالیکه 
  ).2005هریس،هاتون،(کرده بودن 

یک گروه معتقدند هر . گران تا کنون از دو شیوه استفاده کرده اندبراي تعیین خطر احتمال خودکشی پژوهش 
قدر رفتارهاي خودآسیب رسانی غیر مستقیم مانند خطر جویی جسمی، خطر جویی جنسی، سوء مصرف الکل، 

راد، ؛1996لوینسون و همکاران، (خودکشی نیز بیشتر خواهد بود احتمالسوء مصرف مواد بیشتر باشد 
در تعریف خودآسیب  1996لوینسون و همکاران در سال  ).2003رولینگ و رولینگ، -سیلی،النگرینچسن

رسانی، آن را تمایل به انجام رفتار خودکشی گرایانه تعریف کرده اند و رفتارهاي خودکشی گرایانه را شامل دو 
اي خودتخریب گرانه ظریف یا غیرآشکار مثل رفتارهاي خطرجویانه، خشونت،سوء مصرف مواد و دسته رفتاره

 4دربردارنده  و براین اساس مقیاسی اندمانند اقدام خودکشی در نظر گرفتهقماربازي و رفتارهاي کامالً آشکار 
کردن و جراحت زخمی حوزه رفتارهاي مرتبط با مرگ، رفتارهاي کمک کننده به حیات، رفتارهاي مرتبط با

  . ایجاد کردن و رفتارهاي مرتبط با خویشتن طراحی کردند

توان براساس وضعیت هر فرد در مقابل، گروه دیگري از پژوهشگران معتقدند شاخص احتمال خودکشی را می
 ابزاري را براي تعیین 2002در همین راستا کال و گیل در سال . در عوامل خطر اقدام خودکشی تعیین کرد

شاخص احتمال خودکشی ساختند که در بردارنده چهار عامل خطر اقدام خودکشی شامل افکارخودکشی، 
- براساس نمره کلی که هر فرد در این شاخص می. خصومت و خودارزیابی منفی است-ناامیدي، تکانشوري

از قدرت  شواهد تجربی. گیرد، می توان شدت احتمال خودکشی را از سطح غیربالینی تا شدید مشخص کرد
هاي نوجوانان در زیر مقیاس براي مثال نمره. متوسط این ابزار در پیش بینی احتمال خودکشی حمایت می کند

از واریانس اقدام خودکشی، گفت و گو درباره خودکشی و انجام % 48هاي مقیاس احتمال خودکشی حدود 
لی، اسمیت،بیتن هورست، الرزر(کندمیرفتارهاي خودتخریبی خفیف را به صورت طولی پیش بینی

  ).1995کلی،
                                                

1 Suicide Intent Scale 
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  احتمال خودکشی در خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم
اقدام خودکشی در نوجوانانی که رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم مانند خودجرحی دارند بسیاز زیاد است  

آسارنو (کنند یافته هاي پژوهش هاي طولی از نقش قوي خودجرحی در پیش بینی اقدام خودکشی حمایت می
  یابد خطر و سوء مصرف مواد افزایش میاحتمال خودکشی با افزایش فراوانی رفتارهاي پر ).2011و همکاران،

در جوانان با خود آسیب رسانی غیر مستقیم نیز احتمال خودکشی بیشتر از جوانانی است که سبک همچنین 
رفتارهاي مرتبط با طبقه خودآسیب رسانی غیر در   ).2012انجین، چوهادر،آزترك،(زندگی سالم تري دارند 

مستقیم مانند خطرجویی ممکن است انگیزه آشکار نوجوان اقدام خودکشی نباشد، اما  یکی از علل مرگ 
هاي پرونده از نوجوانانی که  در فاصله سال  133اي بر روي در مطالعه. نوجوانان رفتارهاي خطرجویی است

خطرجویانه جان خود را در کشور استرالیا از دست داده بودند سه زیرگروه  رفتارهاي  بر اثر 2000تا  1996
هاي مختلف زندگی اعم از گروه داراي مشکالت پایدار در حوزه) الف: شناسایی شدند که عبارت بودند از

گروهی که در زمان رفتارخطرجویی، تجربه ناخوشایند مهمی مانند قطع )سالمت روانی، تحصیل و خانواده ب
گروهی که با هدف تجربه کردن ) گذاشتند و جبطه با دوستان و مرگ یکی از اعضاي خانوده را پشت سر میرا

  ). 2005سانکی،لورنس،(ی انجام داده بودندیک کار جدید رفتارخطرجوی

سابقه اقدام خودکشی در . برخی از انواع خطرجویی مانند خطرجویی جنسی با اقدام خودکشی رابطه دارد 
که از کاندوم در رابطه جنسی استفاده نمی کنند دوبرابر بیشتر از سایر نوجوانان است  نوجوانانی

ها پژوهشگران را برانگیخته است تا رفتارهاي پرخطر این یافته). 2007 ،هوك،هدلی،لسکانو،پاگاچ، برون(
 ،انو،پاگاچ، برونهوك،هدلی،لسک(در نظر بگیرند  1جنسی را به عنوان نشانه اي از یک نوع خودجرحی منفعالنه

همچنین برخی از علل خطر جویی نوجوانان مانند حس جویی حتی بیشتر از افسردگی،  اقدام ). 2007
   ).2012اورتین، لیک، کالینمن، گولد، (کندخودکشی را در نوجوانان پیش بینی می

براي . یابدبه نظر می رسد هر چه فراونی و شدت خود جرحی بیشتر می شود احتمال خودکشی افزایش می
مثال در یک مطالعه بر روي سه گروه از نوجوانان بستري در بخش روانپزشکی مشخص شد تفاوتی از حیث 

؛ولی  و گروه بدون سابقه خودجرحی وجود ندارد)بار 2یا  1(احتمال خودکشی بین خودجرحی کنندگان خفیف
گروه بدون خودجرحی و همین طور  با) بار 3بیش از (کنندگان شدید تفاوت معناداري بین گروه خودجرحی

                                                
1 Passive self harm 
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هاي ناامیدي، افکار خودکشی و نمره کلی احتمال بین گروه با خودجرحی خفیف و شدید از لحاظ خرده مقیاس
با این حال یافته هاي ناهمگونی درباره ). 2008سوئنسن، اسپریتو، دایل،کیتلر،هانت (خودکشی وجود نداشت 

قان علت باال بودن براي مثال اغلب محق. ان وجود داردگروه از نوجوانعوامل مرتبط با اقدام خودکشی در این 
نرخ اقدام خودکشی در افراد خودآسیب رسان را باال بودن سطح تکانشوري می دانند، اما نتایج یک پژوهش 
طولی گزارش کرده است که برعکس نوجوانان خودجرحی کننده اي که تکانشوري آنها از بقیه کمتر است و از 

اقدام خودکشی رحی براي تنظیم درونی هیجان هاي شان استفاده می کنند در معرض خطر باالتري براي خودج
  ).2007 کلونسکی،(هستند 

در . کندحمایت می پرخطر و افزایش احتمال خودکشی ارتباط بین انجام رفتارهاي از یافته ها در بزرگساالن نیز
هزار نفر از  27اي تلفنی استفاده شده بود و گروه نمونه شامل هیک مطالعه ملی در کشور فرانسه که از مصاحبه

ي پرخطر جنسی مانند روابط جنسی کنترل هاسال کشور آمریکا مشخص شد انجام رفتار 85تا  15جمعیت 
، سوء مصرف مواد، شروع زودهنگام رابطه جنسی، سیگار کشیدن و مصرف الکل با بیشتر بودن افکار نشده

شواهد پژوهشی یکی از ). 2013هاسکی، گینگارد، بک، میشل،(م خودکشی رابطه دارند خودکشی و سابقه اقدا
علل بیشتر بودن نرخ اقدام خودکشی را  در افراد مبتال به اختالل هاي خوردن، مبادرت به رفتارهاي خودآسیب 

ع رفتارها عامل متصل دانند و این نوها، تخلیه زوري مواد غذایی میرسانی مانند رژیم گرفتن، استفاده از ملین
میوهلکامپ و ( تخلیه با رفتار خودکشی است-يکننده اختالل هاي خوردن به ویژه از نوع پرخور

  .)2011همکاران،

عده اي از پژوهشگران تالش کرده اند براي تببین رابطه اقدام خودکشی و خودجرحی از نقش ادراك درد 
افراد با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم نشان داده نتایج پژوهشی درباره ادارك درد در .استفاده کنند

است که در هر دو گروه تحمل درد و آستانه درد به یک اندازه و بیشتر از گروه کنترل است، براساس این یافته، 
نتیجه گیري کرده اند که در هر دو ) 2005(محققین این پژوهش با استناد به نظریه بین فردي خودکشی جوینر 

ی که خود آسیب رسانی انجام می دهند به تدریج جرات تحمل درد بیشتر و جرات مواجهه با مرگ بیشتر گروه
نتایج این پژوهش ها نشان می   ).2013جرمین،هولی، (می شود و احتمال خودکشی هر دو به یک میزان است 
اقدام خودکشی  بااليستقیم به نحوي در معرض خطر دهد هر دو گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر م

د اما رابطه خودآسیب رسانی مستقیم با اقدام خودکشی به نظر قوي تر و نسبت به نوجوانان جمعیت عادي هستن
  .شدیدتر از گروه غیرمستقیم است
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  1رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان ایرانی  خودآسیب
ها نشان داد در  یافته. تهران بررسی شده بودرسانی در نوجوانان دختر  تنها در یک پژوهش رفتارهاي خودآسیب

شامل بریدن، سوزاندن،  ،ساله رفتارهاي خودآسیبی شیوع یک ،نفري دختران دوم و سوم دبیرستان 350نمونه 
 17 ،حکاکی روي بدن و زخم کردن پوستدر بدن، کتک زدن خود، کوبیدن سر به دیوار، فرو کردن سوزن 

احساس در این پژوهش، . شده بودنداین رفتارها  مرتکبیک بار در سال  درصد آنها بیش از 11درصد بود و 
در چهار ). 1392پیوسته گر،(رسان بودند هاي رفتارهاي خودآسیبکننده بینی تنهایی و دلبستگی ناایمن پیش

خانی، محمد، 1381همتی، دانش اموز، پناغی،( ه استشدپژوهش، موضوع خودکشی نوجوانان بررسی 
، شیوع در نوجوانان ایالمی. )1391،نجفی، احمدي جویباري، مرادي نظر، ایزدي، 1392، شیخ، ،محرابی1381
همتی، (درصد گزارش شده است  7درصد و فراوانی سابقه اقدام به خودکشی  4/21خودکشی شدید افکار 

ایران، که شیوع افکار خودکشی در دختران مناطق پرخطر خودکشی در   حالی ، در)1381دانش آموز،پناغی،
درصد برآورد شده است  5درصد و شیوع اقدام به خودکشی در این مناطق  7شامل کرمانشاه، ایالم و همدان، 

شناسایی شده  هاي مرتبط با خودکشی نوجوانان در ایرانعوامل خطري که در پژوهش). 1381خانی، محمد(
به خودکشی در بستگان، فقدان افراد محبوب هاي روانپزشکی، داشتن سابقه اقدام  سابقه اختالل :است عبارتند از

  .در زندگی، شروع زودهنگام رابطه با جنس مخالف، مشکالت تحصیلی، ترك تحصیل و اختالف خانوادگی

  جمع بندي
به میزان بسیار زیادي افزایش یافته است و اطالعات  هاي اخیررسانی در سالخودآسیب پژوهش در حوزه

کمبود مطالعات کیفی با . ژگی هاي اختصاصی این رفتارها در اختیار داریمزیادي درباره توصیف، علل و وی
هاي پژوهشی مرتبط با عوامل خطر روان شناختی و مرتبط رویکردهاي روان شناختی، عدم یکپارچگی در یافته

رسانی و چندگانگی با همساالن پیش بینی کننده خودجرحی، عدم وحدت نظري درباره تعریف خودآسیب
ها درباره رابطه خود جرحی با اقدام خودکشی و کمبود مطالعات آزمایشگاهی که ویژگی هاي مغزي و دیدگاه 

فیزیولوژیک نوجوانان خودآسیب رسان را با نوجوانان عادي مقایسه کند از جمله کاستی هاي مشاهده شده در 
  . ادبیات پژوهشی این حوزه است

                                                

1. functional analysis of behavior  
2. experiential avoidance 
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رحی را نشانه اختالل شخصیت مرزي دانست بلکه انگیزه هاي براساس مرور انجام شده دیگر نباید صرفاً خودج
خودجرحی از نوع بریدن و . و در طیفی گسترده از اختالالت حضور دارد این رفتار بسیار گسترده است

ظیم هیجانی است اما درباره عوامل و فرایندهایی که احتماالً  باعث در بیشتر موارد نوعی شیوه براي تن نسوزاند
هر چند خودجرحی . تباط خودجرحی و نقایص تنظیم هیجانی شکل بگیرد اطالعات ناهمگون استار می شود 

اند پیش بینی کننده اقدام خودکشی است اما پژوهش ها کمتر به مساله احتمال خودکشی در این گروه  پرداخته
با هم کشی به تنهایی دام کنندگان خودخودکشی و خودجرحی را با اق مختلط و به جاي آن بیشتر اقدام کنندگان

پژوهش درباره مقایسه نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم و احتمال همچنین  . اندمقایسه کرده
و پژوهشگران ترجیح داده اند هر یک را به صورت مستقل  ی در این دو گروه بسیار محدود بوده استخودکش

  .دهند راز هم مورد بررسی قرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گفتار سوم
  

 روش پژوهش
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  مقدمه
. ها ارائه شده استي تجزیه و تحلیل دادهدر این فصل توصیفی کلی از روش پژوهش، مراحل اجرا و شیوه

طرح کلی پژوهش، جامعه آماري، نمونه پژوهش، : اند ازشود به ترتیب عبارتمباحثی که در این فصل مطرح می
ها و مالحظات روش تجزیه و تحلیل داده گیري،گیري، روش اجراي پژوهش، ابزارهاي اندازهروش نمونه

  . اخالقی پژوهش

  روش  پژوهش 
در این طرح بیشتر از داده .  استفاده شد  1النه اي- در این پژوهش از یک طرح ترکیبی از نوع  مدل همبستگی

فته هاي کمی استفاده می شود  اما همزمان داده هاي کیفی براي فهم مکانیسم هاي همبستگی و پشتیبانی از یا
در این طرح یک مجموعه از داده ها نقش حمایتی و ثانویه را براساس داده هاي . هاي کمی گردآوري می شوند

اولیه نوع دیگر فراهم می کنند؛ این طرح دربرگیرنده هر دو نوع داده کیفی و کمی است، اما یکی از این داده ها 
ارت دیگر از این طرح زمانی استفاده می شود به عب). 1390کروسول،(نقش مکمل را در کل طرح ایفا می کند

که اوالً از داده هاي کمی براي پاسخ دادن به پرسش ها و فرضیه هاي اصلی در یک طرح همبستگی استفاده 
                                                

1 Correlation embedded  
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شده باشد و ثانیاً از داده هاي کیفی براي تبیین مکانیسم هایی که ارتباط متغییرهاي پیش بینی کننده و پیش بینی 
این طرح به صورت ). 1390کروسول،(دهد در درون طرح همبستگی استفاده شده باشد شونده را نشان می
  .نشان داده شده است 1-3رح در شکل نمودار کلی ط. نشان داده می شود QAN(qual)نمادین به صورت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 بینی کنندهپیش

QAN 

بینی کننده پیش
QAN 

پیش بینی کننده 
QAN 

 پیامد

 qal فرایند

تفسیر براساس 
QAN (qual) 
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  ).1390-به نقل از کروسول(النه گزینی -طرح همبستگی. 6 شکل

توان با با این روش می. شوددر این روش هر دو نوع اطالعات کمی و کیفی به صورت همزمان جمع آوري می
هر بخش از روش ها سوال متفاوتی را پاسخ داد، یا در پی اطالعات در سطح تحلیل متفاوتی بود؛ در این روش 

ات ممکن است داده ها به صورت جداگانه تلفیق و مقایسه اطالعات در بخش بحث انجام می شود و گاهی اوق
با این روش می ). 1391کروسول،(ارائه شوند و در قالب دو منبع اطالعاتی متفاوت در کنار هم قرار بگیرند 

توان یک مساله را در سطوح مختلف به صورت همزمان مورد بررسی قرار داد و ضرورتی ندارد حتماً اهداف 
طرح  با هم یکسان باشد بلکه مطالعه کیفی می تواند جنبه هایی را که با مطالعه کمی و کیفی به صورت کامالً

در پژوهش حاضر نیز از دو شیوه کمی و کیفی ). 1391کروسول،(پوشش دهد  کمی قابل اندازه گیري نیست،
  .و به صورت همزمان استفاده شد در کنار هم

    

  

  

  جامعه و نمونه 
د از نوجوانان بزهکار کانون اصالح و تربیت تهران و نوجوانان عبارت بو در بخش کمی جامعه پژوهش حاضر

با سابقه آزار و بدرفتاري دوره کودکی که در مراکز شبه خانواده و آسیب بهزیستی تهران، شهر ري و کرج به 
به دلیل ماهیت این رفتار  خود آسیب رسانی و خودجرحیهاي حوزه تاکنون در اکثر پژوهش. بردندسر می

دلیل دیگر انتخاب ). 2013براي مثال کلونسکی،می،گلن،(لعه از گروه هاي مختلف استفاده شده استدرهر مطا
به مراکز درمانی بسیار کم  خودجرحینمونه از دو جامعه این بود که کالً مراجعه نوجوانان با شکایت رفتارهاي 

براي . ر براي این رفتار بوداست و در نتیجه تنها راه براي جمع آوري نمونه کافی بررسی گروه هاي پرخط
نفر از نوجوانان  71نفر نمونه گیري شد که  240گیري از روش در دسترس استفاده شد و در مجموع از نمونه

سالی  18-12بر این اساس از نوجوانان . نفر از گروه نوجوانان ساکن در مراکز بهزیستی بودند 169بزهکار و 
ندن و نوشتن داشتند و رضایت به شرکت در پژوهش داشتند نمونه گیري که در این مراکز بودند و توانایی خوا

   .شد
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  بخش کیفی 
ساکن  و نوجوانان نی که داراي نشانه هاي خودجرحی بودندعبارت بود از نوجوانا بخش کیفی جامعه پژوهش

. داشتند یخود جرحکه سابقه رفتارهاي تهران و مراکز شبه خانواده بهزیستی  کانون اصالح و تربیت شهر در
هاي مختلف در نوجوانان گروه خود جرحیانتخاب نمونه به روش مبتنی بر هدف انجام شد؛ به دلیل تنوع رفتار

از دختر و پسر  مشارکت کننده 5نفر بودند که  20 کیفی تعداد اعضاي نمونه. گیري هدفمند استفاده شداز نمونه
نفر نیز از مراکز بهزیستی و شبه خانواده  5و  ان بزهکارپسر از بین نوجوان10و  هاي کلینیکی سرپاییموقعیت

معیارهاي  .نمونه گیري با نخستین مصاحبه شروع می شود و تا رسیدن به اشباع در داده ها ادامه یافت .بودند
تمایل به مشارکت در سال و سابقه خود جرحی در یک سال گذشته، 18-14بین  سن: د عبارت بود ازوور

کلینیک انتخاب شرکت کنندگان براساس تشخیص روانپزشک کودك و نوجوان انجام شد  در موقعیت. پژوهش
دکار اجتماعی و هاي مدو در موقعیت هاي بزهکار و سرپایی انتخاب نوجوانان براي مصاحبه براساس گزارش

کننده براي عهآوري اطالعات در موقعیت بالینی از میان نوجوانان مراجبراي جمع .شدشناس مراکز انجام میروان
ستان هاي خلقی که به بخش روانپزشکی کودك و نوجوان بیماردرمان در موقعیت سرپایی با سابقه اختالل

هاي ورود پژوهش را دارا بودند ا نوجوانانی که مالكرسول اکرم و بیمارستان امام حسین ارجاع شده بودند ی
  . شدمصاحبه انجام 

  ابزارها
  پرسشنامه خود آسیب رسانی )1

رهاي سوال تشکیل شده است که رفتا 22ساخته شده و از  1998این ابزار توسط سانسون و همکاران در سال 
این ابزار رفتارهاي خود آسیب رسانی . را مورد بررسی قرار می دهد خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم

فوري به بافت هستند را به همراه که توام با آسیب ....) یعنی بریدن، سوزاندن، اقدام به خودکشی و(مستقیم
یعنی سوء مصرف داروهاي غیر قانونی، رانندگی پرخطر ، رفتارهاي (رفتارهاي خود آسیب رسانی غیر مستقیم 

نمره باال نشان دهنده شدت و فراوانی بیشتر رفتارهاي خود . را مورد سنجش قرار می دهد...) جنسی پر خطرو
مطالعات مختلف از روایی و پایایی این ابزار . خیر است/ ت بلینمره گذاري به صور. آسیب رسانی است
در چندین پژوهش تا کنون از این ابزار براي اندازه گیري ). 1996ران،سانسون و همکا(حمایت کرده اند 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ن قابل ي روانسنجی آخودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده است و شواهد درباره ویژگی ها
   ).2012؛ جرمین و هولی،2011گیلبرت و همکاران،( قبول بوده است

   مقیاس مشکالت تنظیم هیجانی)2

نمره ) تقریباً همیشه= 5تقریباً هرگز تا = 0(سوال تشکیل شده است که به صورت لیکرتی از  36این مقیاس از 
شکل در هاي هیجانی، مسواالت شش حوزه مشکالت تنظیم هیجانی شامل عدم پذیرش پاسخ. شودگذاري می

-آگاهی هیجانی،بی مهارتی تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی را میگزینی، مشکالت کنترل تکانه، ناهدف

تحلیل عاملی اکتشافی ساختار شش عاملی این مقیاس را تایید کرده است و ضریب اعتبار کل همسانی . سنجد
در بررسی اعتبار و پایی این مقیاس ). 2004گراتز و رومر،(به دست آمده است 93/0درونی کل مقیاس برابر با 

 88/0تا  86/0ها به روش همسانی درونی در ایران نیز ساختار شش عاملی آن تایید و ضریب اعتبار زیر مقیاس
برآورد  91/0تا  79/0بازآزمون در عرض دو هفته براي زیر مقیاس ها در دامنه اي از -و ضریب اعتبار آزمون

  ).1391سین چاري، ادریسی،خانزاده، سیدیان ح(شده است

  

  

  

  حمله به خود و خود اطمینان بخشی/مقیاس انواع انتقاد از خود)3  

تشکیل شده است که ) خود بی کفایت پنداري ،خود بیزاري ،خود اطمینان بخشی(زیر مقیاس 3سوال و  22از  
اصالً =0(مره اي از ن 5سواالت به صورت لیکرت . در این پژوهش سواالت دو خرده مقیاس اول استفاده شد

در ). 2004گیلبرت، کالرك،همپل،میلز،(نمره گذاري می شوند ) کامالً شبیه من است= 4شبیه هم نیست تا 
هاي روانسنجی این مقیاس مورد بررسی قرار گرفت نفر، ویژگی 1500انگلستان،در پژوهشی اینترنتی بر روي 

ید کرد و ضریب آلفاي کرونباخ  براي کل سواالت و تحلیل عاملی اکتشافی ساختار سه عاملی اصلی را تای
در این پژوهش اعتبار همسانی درونی  ).2012کاپلی،کیلوت،اشمیت،کامبل،تروپ،(گزارش شده است  94/0

 =909/0(برآورد شد و اجراي تحلیل عاملی ساختار دو عاملی را تایید کرد  88/0براي کل سواالت 

KMO،001<P 001/0خی دو، =10/1؛<P .(انتظار نتایج تحلیل عاملی دو عامل با ارزش ویژه باالتر از  طبق

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کردند و سواالت کنندگان را پیش بینی میاز واریانس نمرات شرکت% 51را استخراج کرد که در مجموع 1
داشتند که خودبی کفایت پنداري نام گذاري شد و  35/0روي عامل اول بارعاملی باالي  13و 1،2،3،4،5،11

  .گذاري شدندنیز روي عامل دوم که خود بیزاري  نام 14و  6،7،8سواالت 

  مقیاس رفتارها و کارکردهاي خودجرحی)4

سوال در  36و فهرست دوم شامل جرحی خودفهرست رفتارهاي : ین سیاهه از دو قسمت تشکیل شده استا
درون ) هاانگیزه(بخش دوم داراي دو عامل کارکردهاي. را میسنجد جرحیخود يهامقیاس لیکرتی که انگیزه

شد با در نظر گرفتن این از شرکت کننده خواسته . سنجدفردي و بین فردي است و سیزده نوع کارکرد را می
نمره گذاري  2تا  0پرسش هاي مرتبط با هر خرده مقیاس را از  "....زمانی که به خودم آسیب می زنم "سوال 

تنظیم :ها عبارتند ازخرده مقیاس. است 6بدست می آورد اي که شرکت کننده در هر مقیاس حداکثر نمره. کنند
به :مثالً(، تنبیه خود)کنمبین خودم و دیگران مرز ایجاد می:مثالً(، تمایز خود از دیگران)شومآرام می:مثالً(هیجانی

مراقبت از درد جسمی (، مراقبت از خود)کنمارزشی خشمم را بر خودم ابراز میخاطر احساس حماقت یا بی
- با ایجاد درد، حس کرختی و غیر واقعی بودن را متوقف می:مثالً(اي، ضدتجزیه)تر از درد هیجانی استتراح

دهم که احساس کاري انجام می:مثالً(،  حس جویی)کنمافکار خودکشی را متوقف می:مثالً(، ضدخودکشی)کنم
- می:مثالً(، اثرگذاري بین فردي )مکنخودم را با بقیه یکرنگ می: مثالً(، تعلق به همساالن )وجد و نشاط کنم

، ابراز )خواهم ببینم توانایی تحمل درد را دارممی: مثالً(، اثبات قدرت)خواهم دیگران بفهمند چقدر درد دارم
- ، انتقام)خواهم به خودم و دیگران نشان دهم دردم واقعی استبا ایجاد یک عالمت جسمی می:مثالً(آشفتگی

در ). دهم به کمک کسی احتیاجی ندارمنشان می:مثالً(و خود مختاري) گیرمیحقم را از کسی م: مثالً(گیري
داشتند ساختار دو  خود جرحی دانشجو که حداقل یک بار سابقه 235سنجی این مقیاس بر روي مطالعه روان

ي براي آن استخراج شد،آلفاي کرونباخ براي عوامل درون فرد) عوامل درون فردي و عوامل بین فردي (عاملی 
کنندگان در این مقیاس نمره شرکت که بدست آمد و نشان داده شده است 80/0و  88/0و بین فردي به ترتیب 

هاي شخصیت مرزي،خودکشی،افسردگی و اضطراب همبستگی دارد هاي بالینی سنجش نشانهبا مقیاس
در عرض یک سال  بازآزمون این مقیاس-اي دیگر ضریب اعتبار آزموندر مطالعه). 2011کلونسکی و گلن،(

). 2011گلن و کلونسکی،(گزارش شده است 82/0و براي عوامل بین فردي  60/0براي عوامل درون فردي
همچنین در پایان این پرسشنامه  .بود 94/0ضریب آلفاي کرونباخ نمره کل این آزمون در پژوهش حاضر نیز 

از فرد خواسته شد . رسانی پرسیده شدسوال هایی درباره موقعیت هاي پیش آیند و برانگیزاننده خودآسیب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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قطع ارتباط با دوستان هم (مشخص کند کدامیک از تجربه هاي زیر را قبل از خود آسیب رسانی داشته است 
    ).جنس، قطع ارتباط با دوستان غیر هم جنس، تعارض با والدین، شکست در کار و تحصیل و سایر موارد

  مقیاس احتمال خودکشی)5

پرخاشگري و خودارزیابی منفی تشکیل -ار خرده مقیاس ناامیدي،افکار خودکشی،خصومتسوال و چه 36از 
گذاري به هر سوال شوند، پس از نمرهگذاري میاي نمرهسواالت بر اساس یک مقیاس چهار درجه. شده است

گیرد که این کار با هدف باال بردن احتمال تشخیص خطر خودکشی به صورت جداگانه نمره وزن دار تعلق می
تا  62/0اي از ها هم در دامنهو براي خرده مقیاس 93/0آلفاي کرونباخ نمره کل در این مقیاس . شودانجام می

گرا را از غیر گزارش شده است و همچنین مشخص شده است که مقیاس به خوبی افراد خودکشی 89/0
 74-50به معناي خطر باالي خودکشی، نمره  100-75نمره بین ). 2002کال و گیل،(کندیخودکشی مجزا م

هاي نوجوانان هم از این مقیاس در گروه. به معناي خطر کم خودکشی است 49-25خطر متوسط و نمره 
 91/0ت استفاده شده است و ساختار چهار عاملی آن تایید شده و اعتبار به روش آلفاي کرونباخ براي کل سواال

در ایران در یک مطالعه بر روي نوجوانان از این مقیاس استفاده ) . 2007التز و همکاران،(گزارش شده است 
هاي افسردگی  و اضطراب همبستگی وجود دارد و شده است و مشخص شده بین نمره این آزمون و نشانه
اي، طارمیان، امرانی، علی لواسانی، اژهشریفیان، غالم(توانایی متمایز کردن نوجوانان مستعد خودکشی را دارد

  . بود 86/0در این پژوهش آلفاي کرونباخ براي نمره کل ). 2011

  

 قربانی آلوئوس / پرسشنامه  قلدري)6

سوالی است که انواع مختلف رفتارهاي قلدري را در  39یک پرسشنامه  1قربانی آلوئوس/پرسشنامه قلدري
مختلف رفتارمورد قلدري قرار گرفتن  در این پرسشنامه  فراوانی انواع .ندکدانش آموزان مدرسه اندازه گیري می

این رفتارها شامل بدنام شدن از جانب همساالن، طرد شدن، اذیت و . شودمی و قلدري کردن را اندازه گیري
رسانه هاي  مورد یک فرد، اذیت و آزار از طریق آزار کالمی و فیزیکی،مسخره شدن، شایعه پراکنی در

همچنین سواالتی در ارتباط با مکان و زمان انجام این رفتار از . کترونیکی مثل پیغام کوتاه و اینترنت می باشندال

                                                
1  . Olweus Bullying/Victimization Questionnaire  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سواالتی که انواع مختلف رفتارهاي قلدري کردن یا مورد قلدري قرار گرفتن را می . دانش آموز پرسیده می شود
چندین بار نمره گذاري = 4فاق برایم نیافتاده تا در طی چند ماه گذشته این ات= 0سنجند به صورت لیکرتی از 

همچنین سواالتی درباره محل و زمان قلدري  .)2003به نقل از سوئلز و آلوئوس، 1989 آلوئوس،( می شود 
در مطالعه خارجی آلفاي کرونباخ براي زیر مقیاس قلدري . کردن یا مورد قلدري قرار گرفتن پرسیده می شود

به نقل از سوئلز و  1998کریگ،(بر آورد شده است  77/0قربانی شدن  و براي زیر مقیاس 76/0
در این پژوهش از  .این پرسشنامه را هنجاریابی کرده است) 1389(در ایران شهریاري فر). 2003آلوئوس،

از  شدنقربانی خرده مقیاس هاي مرتبط با فراوانی انواع رفتارهاي قربانی شدن استفاده شد و سواالت مرتبط با
   .ریق رسانه حذف شدط

  مقیاس الگوگیري از خودجرحی همساالنخرده 

و  خیر و برخی به صورت کم، گاهی -بلهسوال تشکیل شده است که برخی به صورت  5این خرده مقیاس از 
هاي این مقیاس درباره فراونی خودجرحی در همساالن، گفت و گو با همساالن سوال. شودزیاد نمره گذاري می

سواالت این خرده مقیاس برگرفته . رحی و نقش خودجرحی در شروع و تداوم خودجرحی استدرباره خودج
به نقل از برویر، مارتین،فرینت، پویریر،الفنتی و  2003،کالیتر، نیکسون ( 1سیاهه خودجرحی اتوابخشی از

ی، شیوه این سیاهه از چهار بخش شامل بررسی انواع خودجرحی، انگیزه هاي خودجرح .است) 2010کالیتر،
نمره باالتر در این خرده مقیاس به معانی  .آشنایی با خودجرحی و شیوه هاي درمان و مقابله خودجرحی است

در پژوهش بین فرهنگی . است 7تا  0دامنه نمره ها از . تاثیر بیشتر الگوگیري از خودجرحی همساالن است
ن قابل و شاخص هاي روانسنجی آ ده استمقایسه خودجرحی در آلمان و آمریکا از این پرسشنامه استفاده ش

در این پژوهش ابتدا سوال هاي این بخش ). 2010پلنر، لیبال، کلر،فگرت،میوهلکامپ،( قبول گزارش شده است
     . به فارسی ترجمه شد و روایی صوري و محتوایی آن با متخصصین بررسی شد سپس از آن استفاده شد

  مصاحبه نیمه ساختار یافته 

مصاحبه ابتدا با سواالت . وري اطالعات بخش کیفی از یک مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شدبراي جمع آ
،معنا و مفهوم و عوامل موثر در آن سوال ز شد، سپس درباره تجربه خود آسیب رسانیغیر مستقیم و بازپاسخ آغا

                                                
1 Ottawa self-injury inventory 
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ا نوجوانان بزهکار یادداشت ها در موقعیت کلینیکی بر روي نوار ضبط شدند و مصاحبه بمصاحبه. پرسیده شد
 پس از بیان هدف مصاحبه و بررسی امکان انجام مصاحبه .دقیقه بود 60تا  45مدت زمان هر مصاحبه بین . شد

   . سیب رسانی انجام شده بودخرین باري بود که خود آد که درباره تشریح آسخ شمصاحبه با یک سوال باز پا

رسانی براي خودآسیب:آسیب رسانی پرسیده شد عبارت بودند ازسوال هایی که براي بررسی معناي ذهنی خود
- چه عواملی در پدیدایی خودآسیب. شما شبیه چیست؟  درباره اولین بار که این کار را کردید توضیح دهید

چگونه با خودآسیب رسانی آشنا شدید؟ پیامدهاي خودآسیب رسانی چیست؟  در صورتی که رسانی نقش دارد؟
قدام خودکشی وجود داشت درباره فرق تجربه خودآسیب رسانی با اقدام خودکشی نیز سوال در سابقه بیمار ا

  . پرسیده شد

  شیوه اجراي  بخش  کیفی
- خود آسیب رسانی و عوامل موثر در شکلزیسته نوجوانان از  تجربه نجاییکه هدف این پژوهش بررسیاز آ

- ها پاسخ میمطالعه پدیدارشناسی به این سوال. شد استفاده روش پدیدارشناسیگیري و تداوم این رفتار بود از 

دهد که ماهیت پدیده تجربه شده چیست؟ساختار و اشتراکات این پدیده در اشکال مختلف آن چیست؟ و به 
حاج (کنددهند کمک میاي که در آن روي میها در متن و زمینهفهم ماهیت پدیده

رشناشی، توصیف تجربیات زندگی به همان صورتی هدف از تحقیق پدیدا). 1390باقري،پرویزي،صلصالی،
زیرا این تجربیات هستند  ؛است که در زندگی واقع شده اند، کانون توجه پدیدارشناسی تجربیات زندگی است

کوشد تا توضیح مستقیمی از پدیده ها و تجربیات پدیدارشناسی می. سازندکه معناي هر پدیده را براي فرد می
حاج (ه هستند و در مکان، زمان و جهانی که در آن هستند فراهم نماید انسان به همان گونه ک

   ).1390باقري،پرویزي،صلصالی،

برخالف مدل طبیعت گراي پزشکی به نشانه هاي روانی در روش پدیدارشناسی به تجربه زیسته شرکت  
در شرح . م شودکنندگان توجه می شود و تالش می شود تا راهی براي شنیدن نزدیک تر صداي بیمار فراه

  :این چنین بیان می کند که) 1393( کرلاهمیت روش پدیدارشناسی براي بررسی نشانه هاي بیماري ها 

پدیدارشناسی به دلیل توجه و تاکیدي که بر تجربۀ ذهنی و درونی فرد بیمار دارد، بیماري را به شکل  
؛ نه آنکه بیماري را اختاللی جزئی یک روش زندگی و تجربه دنیا و معاشرت با سایر افراد تلقی می کند

در پدیدارشناسی توجه معطوف به تجربه زیسته شده این اختالل است . در کارکرد خاصی از بدن بداند
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منظور از پدیدارشناسی . و نگاه معطوف اختالل کلی در عادت ها، توانایی ها و اعمال فرد بیمار است
اش کرده است و با آن طور که فرد بیمار تجربه بیماري آن:بیماري بررسی تجربه بیمار بودن است

  .کندزندگی می

  هاي بخش کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه
پایه هاي فلسفی این . در این مطالعه از روش پدیدارشناسی توصیفی به عنوان یک روش تحقیق استفاده شد

به مساله قصدمندي توجه  روش مرتبط با دیدگاه هاي هوسرل است که عقیده داشت براي فهم هر پدیده باید
در روش . استفاده شد 1براي عملیاتی کردن تحلیل مصاحبه ها از روش تجزیه و تحلیل کالیزي. کرد

تجربه زیسته افراد نزدیک  پدیدارشناسی هدف تدوین نظریه نیست ولی تالش می شودتا براي درك واقعیت به
رشناسی می توان به آنها پاسخ داد عبارتند از برخی از پرسش هایی که با روش پدیدا). 2006فیشر،( تر شد

تجربه می کنند به چه صورت  تجربه افراد از یک رویداد شبیه چیست؟ معناي یک پدیده براي افرادي که آن را:
  )2006فیشر،(پدیده اي که تجربه می شود براي شرکت کنندگان چیست؟  2بنیان و ذات است؟

شناسی شامل نه تحقیق پدیدار. استفاده شد) 1987( وش کالیزيها ازربراي تجزیه و تحلیل متن مصاحبه
مرحله است که عبارتند از توصیف پدیده مورد نظر توسط محقق، جمع آوري توصیف شرکت کنندگان، قرائت 
توصیف هاي شرکت کنندگان، استخراج عبارات اصلی، پیداکردن معناي عبارات اصلی، نوشتن یک توصیف 

 1978کالیزي،(شرکت کنندگان با توصیف محقق و اصالح یا افزودن موارد اضافی  جامع،مقایسه توصیف هاي
مراحل انجام تجزیه و ) 2007(همچنین اشپیتز و کارپتنر  . ) 1390به نقل از حاج باقري،پرویزي،صلصالی،

  :تحلیل پدیدارشناسی با روش کالیزي شامل هفت مرحله می دانند 

  ست بارها خوانده شود تا معنایی جامع از آن متن به دست آید هاي مصاحبه بهتر اهر یک از برگه.1

این عبارت ها و جمالت باید . در هر متن باید زیر عبارات مهم مرتبط با پدیده مورد مطالعه خط کشیده شود.2
  در برگه اي جدا دوباره کدگذاري شوند 

  بندي شود معنایی که در بطن این عبارات مهم وجود دارد باید استخراج و فرمول.3

                                                
1 colaizzi 
2 essence 
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  .معانی استخراج شده باید در قالب خوشه ها و مضامین دسته بندي شوند.4

هاي پدیده مشاهده شده است هاي مطالعه باید در قالب توصیفی جامع که برتاباننده همه ویژگییافته. 5
  یکپارچه شود 

  ساختار کلی خوشه ها و مضامین استخراج شده دوباره بررسی شوند .6

کند و در نهایت پژوهشگر باید نتایجی را ها و مضامین را یک ارزیاب دیگر تعیین میپایایی خوشهاعتبار و .7
هایش اطمینان شوندگان در میان بگذارد تا از اعتبار یافتهها استخراج کرده است با مصاحبهکه از تفسیر مصاحبه

  .حاصل کند

شوند، ارتباط اجزا هاي پدیده یا تجربه شناسایی میپدیده بارها خوانده میشود،واحد در این روش ابتدا توصیف 
شود،سخنان شرکت کنندگان به زبان کنندگان مقایسه میشود، اجزا با سخنان شرکتبا هم و یا کل تعیین می

هاي نسخه). 2007اشپیتز و کارپتنر،(شودشود و دیدگاهی کلی از تجربه یا پدیده ساخته میعلمی تبدیل می
مراحل تحلیل به قرار زیر . هاي نوشته شده تحلیل شدندپیاده شدند و همراه با مصاحبه ضبط شده روي کاغذ

از سمت چپ جمالت مصاحبه با فاصله نوشته شدند تا هرجا الزم شد بتوان واحدهاي معنایی اصلی را : بود
عنایی متن از هم ها واحدهاي مدر مرحله بعد به شیوه پدیدارشناختی و با معلق نگهداري پیش فرض. اضافه کرد

جدا شدند در مرحله سوم تالش شد از واحدهاي مجزاي معنایی استخراج شده به صورت کلی معناي جامع 
تري استخراج شود و در مرحله بعدکلمات یا عباراتی که بازنمایانگر معناي تجربه خود جرحی و به نحوي 

داد دفعات تکرار کدهاي مشابه ثبت سپس تع. هاي پژوهش بودند  مشخص و گزارش شدندجوابی براي سوال
  . گرفتند مشخص شدندهاي مختلف را در بر میشد و در مرحله آخر درون مایه هاي اصلی که کدها و خوشه

ها هاي مصاحبهاعتبار یافته. ها مورد برسی قرار گرفتسی استحکام داده ها قابلیت اعتماد واعتبار  یافتهربراي بر
ها منعکس د نوجوانان بزهکار در میان گذاشته شد تا تعیین نمایند تا چه حد یافتهو مسئولین بنبا روانپزشک 

براي انجام پژوهش ابتدا طرح پژوهش از سوي کمیته پژوهش کانون اصالح و . کننده تجربه نوجوانان است
ان را تربیت مورد تایید قرار گرفت و پژوهشگر تعهدات اخالقی شیوه برخورد و مصاحبه با مددجویان نوجو

پس از در میان گذاشتن موضوع پژوهش و در صورت رضایت آگاهانه از نوجوان و در صورت . پذیرفت
ها در موقعیت زندان به نوجوانان اطمینان داده شد اطالعات مصاحبه. دسترسی والدین مصاحبه ها انجام شدند

  .در جهت اثبات جرم یا محکوم کردن آنها استفاده نخواهد شد
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  بخش کمیشیوه اجراي  
براي جمع آوري اطالعات بخش کمی به مرکز اصالح و تربیت تهران و مراکز نگهداري و کودکان آسیب دیده 

نفر انتخاب  169نفر و از مراکز تحت پوشش بهزیستی  71از کانون . شهر تهران، شهر ري و کرج مراجعه شد
ق و بیشتر در قالب مصاحبه اجرا شد و در کانون به دلیل همکاري کم پسران پرسشنامه ها با کمک محق. شدند

شرایط ورود شرکت . در مراکز بهزیستی پرسشنامه ها توسط شرکت کنندگان نوجوان به تنهایی پر شدند
داشتن توانایی خواندن و نوشتن، نداشتن نشانه هاي سایکوتیک و اختالالت شناختی، : کنندگان عبارت بود از

پس از جمع آوري داده ها، تجزیه و تحیلیل داده ها . در پژوهش سال و تمایل به شرکت 18تا  12سن بین 
  . براساس سوال ها و فرضیه ها انجام شد

  شیوه تجزیه و تحلیل 
براي تجزیه و تحلیل . استفاده شد ) روش کالیزي(پدیدارشناسی توصیفی هاي کیفی از روشبراي تحلیل داده

لی، تجزیه و تحلیل واریانس چند متغییره، تجزیه و داده هاي کمی از روش هاي آمار توصیفی، تحلیل عام
 SPSSاز نرم افزار . معادالت ساختاري استفاده شد مدل سازي تحلیل واریانس دوراهه، تجزیه و تحلیل عامل و 

معموالً  در مدل سازي معادالت ساختاري   .براي تجزیه و تحلیل داده هاي کمی استفاده شد AMOSو 
ها در شرایط خاصی نسبت برخی از این شاخص. شودگزارش می نیکویی برازش مجموعه اي از شاخص هاي

زمانیکه برازش کلی مدل ارزیابی می شود عموماً توصیه می شود چندین  .ها بهتر عمل می کنندبه بقیه شاخص
 پیشنهاد نمودند از یک) 1999(براي مثال هیو و بتلر . شاخص به صورت هم زمان مورد بررسی قرار گیرند

براي مثال (همراه با یکی دیگر از شاخص هاي برازش  SPMRشاخصی که شامل گزارش  2استراتژي 
RNI،CFI  یاRMSEA (را به عنوان  هاییاین دو مولف همچنین معیار.شد براي این کار استفاده شودمی با

  : مدل پیشنهاد کرده اند –نشان دهنده مناسب بودن برازش داده 

)06 /0 RMSEA ≤ 095/0و ≤ RNI (or CFI) .(  

علیرغم وجود مشکل حساسیت به اندازه نمونه در خی دو گزارش ارزش مدل خی دو با درجه آزادي به اضافه 
در این پژوهش نیز از این شاخص ها و  ).2008پیوا و کوینگ، ( هاي برازش توصیه شده استسایر شاخص

  .مالك ها براي ارزیابی برازش مدل استفاده شد
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  فصل چهارم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

95 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در بخش کیفی مضامین و مفاهیم . هاي پژوهش در دو بخش کیفی و کمی ارائه شده استدر این فصل یافته
هاي هاي مرتبط با سنجش فرضیهها و در بخش کمی یافتهگویی به سوالها براي پاسخاستخراج شده از مصاحبه

  .ارائه شده است استنباطی هاي آمارپژوهش با استفاده از روش

  نتایج بخش کیفی
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-و نوجوانان مراجعه ،آزاردیدهنوجوانان بزهکار ها شرکت داشتند شامل کنندگان نوجوانی که در مصاحبهشرکت

-شرکتبراي . کننده به بخش روانپزشکی کودك و نوجوان بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان امام حسین بودند

اختالل دوقطبی، اختالل افسردگی اساسی  هايتشخیص بررسی شدندایی کنندگان نوجوان که در موقعیت سرپ
سابقه خود  اطالعات مربوط به سن، جنسیت، 1- 4در جدول .  و اختالل استرس پس آسیبی گذاشته شده بود

.ده استمشخص ش خود آسیب رسانی ، تعداد دفعاتآسیب رسانی

  

  کننده در مصاحبهی و سابقه خود آسیب رسانی در نوجوانان شرکتاطالعات جمعیت شناخت. 5 جدول

خود آسیب  دفعات  تحصیالت  جنس  سن  
  رسانی

  اقدام خودکشی  هاروش

  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  پسر  دختر

  ندارد  دارد  کوبیدن  سوزاندن  بریدن  بیشترین  کمترین

                            

/4  بزهکار
16  

0  12  1  5  6  1  8  12  1  10  7  5  

و سرپاییموقعیت
  آزاردیده

1/
16  

4  4  0  1  6  2  100  7  2  2  1  6  

                            

رسانی مستقیم د آسیبسال بودند بیشترین روش خو 18-14شرکت کننده این پژوهش که در دامنه سنی  20از 
یک شرکت کننده روش ها بود،  فقط در هاي بدن با چاقو،تیغ و تکه هاي شیشه نوشیدنیبریدن بخش  از نوع

نفر از نوجوانان دختر با  1و  نفر از پسران نوجوان گروه بزهکار 7در . خود آسیب رسانی با خودسوزي بود
هایی مانند خودمسموم سازي،باز کردن گاز و پریدن از سابقه اختالل خلقی سابقه اقدام به خودکشی با روش

کنند در حالیکه میخود آسیب رسانی  احیه دست و بازودختران گزارش کردند بیشتر در ن. بلندي وجود داشت
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خود آسیب حداقل دفعات . مشخص کردند را به عنوان محل خود آسیب رسانی  پسران ناحیه سر و شکم
پسران در دفعاتی کمتر . بار گزارش شد 100بار و حداکثر دفعات بیش از  2در شرکت کنندگان نوجوان رسانی 

کردند درحالیکه دختران با دفعات بیشتر میخود آسیب رسانی  صورت عمیق تري به ولی با شدت خطر بیشتري
  .کردندمیخود آسیب رسانی و با شدت خطر کمتر

  ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی که سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت است؟ .اول سوال

 تعاریفمعانی و )  الف: در سه خوشه استخراج شد که  کد مفهومی 154هاي انجام شده در کل از مصاحبه
در همه   .تقسیم بندي شدند علل خودآسیب رسانی)خود آسیب رسانی و جانواع )بخود آسیب رسانی 

ها، نوجوانان  در تعریف خود آسیب رسانی به روش هاي خودآسیب رسانی مستقیم از نوع خودجرحی مصاحبه
- اي که شرکتاز واژه به جاي خود آسیب رسانی همین سبب در این بخش  به. کردنداشاره می) خودجرحی ( 

  . استفاده شد خودجرحی  کنندگان براي اشاره به خود آسیب رسانی در نظر گرفتند یعنی 

هاي هیجانی ، پیام ،حالت ها و تعاریف خود آسیب رسانیشامل  روش نمضمو سهبه  رسانیي خود آسیبمعنا 
بخش و  دو  مضمون  خودجرحی  رهایی شاملآسیب رسانی خودتوصیف انواع   .ي شدتقسیم بند اجتماعی

بندي علل روان شناختی و علل محیطی تقسیم مضمون 2به  خودجرحی   و علل .بخش بودخودجرحی  قدرت
 بخشی،تسکیننقص خود نقص حل مساله، ،)خشم،افسردگی(علل روانشناختی شامل آشفتگی هیجانی. شد

بود درحالیکه علل محیطی شامل مواردي مانند الگوگیري از همساالن، خانواده  جرحیبه خود  نگرش مثبت
   .  نابهنجار، مصرف الکل، سوء مصرف مواد بود

  

  

هاها و طبقات مستخرج از مصاحبهخالصه خوشه. 6 جدول

معنا و مفهوم ):الف(خوشه 
  رسانیآسیب خود

  آسیب رسانیریف خودتعو  روش ها.1  

  حالت هاي هیجانی.2
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  پیام اجتماعی.3

خود انواع ): .ب(خوشه 
  جرحی

  

  بخشرهاییخود جرحی .1  

  قدرت بخش جرحی خود.2

 علل خود):ج(خوشه 
  آسیب رسانی

روان عوامل 1
  شناختی

-نقص خود نقص حل مساله، ،)خشم،افسردگی(آشفتگی هیجانی

  ، نگرش مثبت به خود جرحیبخشیتسکین

عوامل .2  
  محیطی

الگوگیري از همساالن، خانواده نابهنجار، مصرف الکل، سوء 
  مصرف مواد
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  خود آسیب رسانی معناي)خوشه الف 
  خود آسیب رسانی ها و تعاریفروش: مضمون اول

تر خط خودجرحی  و به صورت اختصاصیجوانان در تعریف خود آسیب رسانی به در اغلب موارد نو
سی و رفتارهایی مانند بیش مصرف مواد،رفتارهاي پرخطر جنزدند دن را مثال میانداختن روي پوست ب

هاي رفتارهاي غیر خودجرحی  آوردند و انگیزهبه حساب نمی رسانییا سوء مصرف مواد را خود آسیب
را دو پدیده  و خودکشی خودجرحی   همچنین  .جویی بیان کردندهایی براي لذت یا تجربهرا روش

به حساب  اي  اقدام خودکشی نوعی خود آسیب رسانیدر هیچ مصاحبه. گرفتندم در نظر میمستقل از ه
همچنین از رفتارهاي پرخطر و سوء مصرف مواد تنها رفتار خطرجویی جنسی در یک شرکت کننده  .نیامد

  .به عنوان روشی براي خودآسیب رسانی تعریف شد

تنها در برخی موارد به تاثیر منفی رد و . د اشاره نشددر هیچ یک از مصاحبه به این که خودجرحی درد دار
تعاریفی است  جمله از "زخم بدون درد"یا  "زخم شیرین". اثر خودجرحی بر روي زیبایی بدن اشاره شد

  .که می توان از گزارش هاي نوجوانان از خودجرحی استنباط کرد

مسموم سازي بیان کردند؛ در  را بیشتر از طریق قرص خوردن و خود اقدام خودکشی نوجوانان روش
نوجوانان در هنگام . هاي بدن با تیغ تعریف کردندحالی که روش خود آسیب رسانی را بریدن بخش

نوجوانان بزهکار در توصیف خودجرحی به . کنندتري استفاده میاز واژگان غنیتعریف خودجرحی 
ند و آن را به عنوان یک جزء از گفتکاري درباره این رفتار سخن میتر و بدون پنهانصورت واضح

 .پذیرفتند؛ اما نوجوانان غیر بزهکار نسبت به ابراز و نشان دادن خودجرحی شرم داشتندشخصیت خود می
خود جرحی کارکردهاي متنوع تري نسبت به اقدام خودکشی دارد و انگیزه هاي بیشتري به خود جرحی 

موارد ابتدا آسیب به خود از طریق خودجرحی  معموالًوالً از لحاظ توالی زمانی معم. شودنسبت داده می
خودجرحی در بیشتر موارد در موقعیت هاي بین  .شودآغاز می شود و بعدها به اقدام خودکشی تبدیل می

 ن موقعیتآ همچون فریادي بلند براي رهایی از فشار در جریان تعارض و اختالف با مراجع قدرت فردي
در سکوت، تنهایی و با ناامیدي از حل مشکالتی غیر قابل حل مانند  شیشود اما اقدام خودکانجام می

  .شدآزار و اذیت والدین انجام میماندن در زندان، یا 

هر دو گروه در هنگام تعریف خودکشی و نقل روایت هاي خودکشی با تعدا جمالت کمتري این      
عد از خودکشی زنده مانده بودند تجربه را توصیف می کردند و همه مشارکت کنندگان از این که ب

وقتی  خودجرحی  میکنی میخواهید از :(دراین باره معتقد بود 5شرکت کننده . احساس بهتري داشتند
هاي خود خالی شوي ولی اقدام خودکشی به معناي تنفر از خود است،آدم از خودش بدش می عقده
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م دلش میخواهد با این کار آروم بشود در  خودجرحی  آد:(6شرکت کننده ). آید،به بن بست رسیده است
دیگر خسته شده بودم،براي :(16مشارکت کننده). ايشدهولی در خودکشی دیگر از دست خودت سیر

شرکت ). هاي والدینم قرص خوردم تا بمیرمرهایی از دعوا ومرافه خانوادگی،رهایی و فراموشی زورگویی
ه جا بریده بودم، ناامید شده بودم ولی بعد از این که وقتی به فکر خودکشی افتادم که از هم(: 17کننده 

راهنمایی نوعی تفریح و نشان دادن خودم به دوره  زنده ماندم خوشحال بودم؛ اما  خودجرحی  در اوایل 
ها بود اما االن که دارو می خورم دیگران بود و بعداً یک راه براي آرام شدن از اعصاب خوردي و عقده

خودکشی پایان خاطره هاي بدي بود که از ( 20شرکت کننده ). رحی  نیاز ندارم دیگه آرومم و  خودج
کنی و وصیت نامه هم من یک آدم گناهکارم، براي رهایی از افکار آزاردهنده خودکشی می. خودم داشت

  ).نوشتنم

م خودجرحی  در نوجوانان در بیشتر موارد از نوع خشم است؛ در حالی که در اقدا  هیجان پیش آیند
در شرکت کننده . خودکشی این هیجان از نوع افسردگی، تنفر از خود، احساس گناه و بیقراري شدید بود

، دعوام میشه با داداشم تو این "تو مخم میره "یک چیزي نمیتونم حلش کنم، (از گروه بزهکاران  17
تی مادرم هم کمکی ها بسته شد و حوقتی همه راه:(  18شرکت کننده  ).کنمها خودجرحی  میموقعیت

هایی که به بارها بارها افکار بدي : (20شرکت کننده ).به من نکرد، تصمیم به اقدام خودکشی گرفتم
آمد، خیلی از خودم بد میومد و به خودم میگفتم دوستم چه قدر خوبی کرد و من دوستم کردم به ذهنم می

ه بودم، خودم براي خودم دیگه ارزش آدم گناهکاري هستم، تو این شرایط خیلی بی قرار و مضطرب شد
  ).نداشتم، با  خودجرحی  هم آرام نشدم تصمیم به اقدام خودکشی گرفتم

در اوایل نوجوانی در اثر تقلید و اثرپذیري از همساالن . خودجرحی از لحاظ شدت سطوح مختلفی دارد
وجوانان  به صورت یک کند؛ در برخی از نشود و دو مسیر پیدا میبه صورت رفتاري جدید آموخته می

آید و ممکن است در طی زمان روش هاي تسکین بخش در می یا خودتنبیهی و براي بیان اعتراض، رفتار
انجام  خودجرحی  شدیدتر شود و سرانجام تبدیل به اقدام خودکشی شود و در دسته دیگري از نوجوانان 

ه قلدرها یا ایجاد احساس قدرت در به عنوان مالکی براي حفظ تعلق به یک خرده فرهنگ خاص مثل بچ
  .می آید

ها روي پوست بدن با چاقو یا تیغ تعریف را تعداد خط انداختن خودجرحی  نوجوانان بزهکار شاخص 
را با اصطالح بریدن و سوزاندن یا تیغ کشیدن  خودجرحی  هاي خلقی ولی نوجوانان با اختالل ،کنندمی

تعریف آن عالوه بر روش به تاریخچه یادگیري این رفتار و  کنند و معموالً درروي پوست تعریف می
معموالً نوجوانان بزهکار در تعریف بیشتر  .کنندموقعیت هاي برانگیزان قدیم و جدید این رفتار اشاره می
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زنند ولی در گروه نوجوانان با اختالل هاي هاي مصداقی میکنند و مثالهاي عینی توجه میبه جنبه
  .شودمحیطی توجه می و شناختی به اندازه عوامل عینیردیده به مسائل روانروانپزشکی وآزا

در تعریف خود آسیب رسانی به زمانی که اولین بار این رفتار را انجام داد  18کننده رکتشبراي مثال  
غ آییم با تیدر دوره مدرسه براي این که نشون بدهیم ما هم از عهده کارهاي سخت بر می. (اشاره می کند

وقتی ....اولش حالت کنجکاوي و براي کم نیاوردن جلوي بقیه بود...انداختمروي دستم خط می
بزرگترشدیم بازهم  خودجرحی  میکردیم اما این  خودجرحی  براي این بود که عصبانیتم زیاد بود، از 

هایی که  در تعریف خودآسیب رسانی به موقعیت 6شرکت کننده ). این که دوستم را از دست داده بودم
ما وقتی دعوامون میشه براي این که طرف مقابل رو بترسونیم : (کنداین کار را انجام داده است، اشاره می

من جونمو دوست دارم هرگز ....خودجرحی  احساس پرزور بودن میده.... با شیشه  خودجرحی  میکردیم
). ان این کار را انجام میدهنداین ها که خودکشی میکنند به خاطر جلب توجه دیگر...خودکشی نمی کنم

این رفتار را (ل روان شناختی بیشتر اشاره می کند امدر تعریف خود آسیب رسانی به عو 4شرکت کننده 
در بچه هاي مدرسه دیدم، دست خودم نبود به خاطر این که به دوستم عالقه مندیم رو نشون بدهم  

دن از اختالف هایی که با مادرم داشتم این خودجرحی  میکردم، بعضی وقتا براي آروم شدن و خالص ش
وقتی کسی را که دوست داشتم به من توجه نمی کرد  عصبانی میشدم و  خودجرحی  ... کار را می کردم

  ...)می کردم، به خودم آسیب بزنم

  هاي هیجانیحالت  :مضمون دوم  

ی مثل خشم، افسردگی، هاي مختلفهیجان درباره تجربه سریع و شدید هامضمون اصلی اکثر مصاحبه
هیجان خشم نوجوان  برانگیختگی در اکثر موارد به دلیل شدت باالي .اضطراب و احساس گناه بود

به عنوان راهی براي آرام کردن و رهاشدن از رسانی خود آسیبدهی خشم را نداشت وتوانایی جهت
،رهایی،تسکین و تخلیه بار باعث آرام شدنخود آسیب رسانی از نظراکثر مراجعان . خشم استفاده میشد

از این روي می توان بیان کرد این نوجوانان احتماالً در تنظیم هیجان ها، تسکین  .شودمی هاي منفیهیجان
رسان این بود که این هاي هیجانی نوجوانان خودآسیبویژگی مشترك حالت. خود دچار مشکل هستند

ربه میشوند و در نتیجه فرصتی براي به کارگیري ها به صورت بیش برانگیختگی و با شدت زیاد تجحالت
  . راهبرد دیگري براي تنظیم هیجانی وجود نداشت

ویژگی دوم این حالت هاي هیجانی این بود که در رابطه با افراد مهم زندگی و یا همان ابژه هاي عشق به 
رد مهم خورده است به تواند براي تسکین ضربه روانی که از فآمد و به همین دلیل نوجوان نمیوجود می

فرد مقابل آسیب بزند و در نتیجه براي جبران ناکامی که از افراد مهم زندگی خورده است رو به 
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گروهی از نوجوانان بزهکار نیز وجود داشتند که براي رسیدن به حالت . ندخودآسیب رسانی می آورد
  .دادندم میهاي هیجانی مثبت شبیه لذت، از خود بی خود شدن این رفتار را انجا

وقتی یک بار امتحان کردم آن را بسیار آرامش بخش یافتم مثل یک قرص آرام بخش :( 16شرکت کننده 
کنم؛اگه آن کار وقتی اعصابم خورد میشود، خودجرحی  می:(8شرکت کننده ). کندعصبانیت آدم را کم می

اس بی ارزشی بهم دست میده حالم خوبه ولی ناگهانی یک احس(: 6شرکت کننده ) را نکنم آروم نمیشم
عصبانی میشم چرا وضع من این جوري شد آن وقت هر چی جلوم باشه خورد میکنم تا به خودم ضربه 

  ).بزنم

کننده مشارکت. نقش داشت افسردگی بودخود آسیب رسانی هاي هیجانی که در یکی دیگر از حالت
ارم یک احساس بیچارگی به من دست کنم ؛چرا من هیچی ندهمیشه وضع خودم را بقیه مقایسه می:(7

وقتی احساس : (5شرکت کننده ؛)دهد پیش خودم فکر میکنم اگه خودم را پاره پاره کنم تا آروم میشوممی
نمیتونم (4:شرکت کننده ؛)کنم عادت کردم تنهاییم که پر از غصه است را با  خودجرحی  پرکنمتنهایی می

کنم اولین بار که  ادند من خیلی احساس گناه میشادي کنم،دیگران چرا این قدر خوشحال و ش
خودجرحی  کردم میخواستم حداقل خودم قانع کنم دردهام واقعیه اما بعد که این کار را کردم افسرده تر 

دلم میخواست فریادبزنم؛چرا این قدر به من ظلم کردند؛ :(13شرکت کننده  ؛)شدم از خودم بدم اومد
بعد فکر  خودجرحی  میاد ووقتی این کار را میکنم و خون را میبینم آروم سعی میکنم توتنهاییم خفه بشم 

  ).میشم

  پیام اجتماعی:  مضمون سوم

هاي بین فردي براي نشان دادن اعتراض یا راهی براي به رسانی معموالً در بحبوبه تعارضخود آسیب
پایی زمانی که در تعارض نوجوانان آزاردیده و در موقعیت سر. شودقدرت رسیدن در نزاع استفاده می

گرفتند براي هاي ارتباطی و در معرض انتقادهاي والدین یا رفتارهاي آزارگرانه والدین شان قرار می
پدرم به خاطر دیرآمدن به : ( 1شرکت کننده. رهاشدن از موقعیت دشوار از این شیوه استفاده می کنند
ظه تیغ را برداشتم و روي بدنم را جلوي شان خانه دعوایم می کرد و می خواست کتکم بزند، در این لح

با دوستم می خواستیم برویم بیرون اما مادر فهمید ما قصد رفتن به جاي  ( 2شرکت کننده ). زخمی کردم
دیگري را داریم براي اینکه از شر دعواهاي مادرم رها شوم و به دوستم نشان دهم که چقدر برایم اهمیت 

مادرم با کابل خواهرهایم را کتک می زد، ( 4شرکت کننده ). را بریدمدارد با تیغ به قصد کشت دستم 
من طاقت رنج دیدن خواهرها و اعضاي خانواده ام را نداشتم، چاقو را برداشتم . مادرم دچار افسردگی بود

). و به او نشان دادم که دارم خودم را زخمی می کنم اگر از این کار دست برندارد خودم را خواهم کشت
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وقتی به من گیر . پدرم اعتیاد به شیشه داشت و بالي جان مادر و خواهرهایم شده بود: (8کننده شرکت 
  ).میداد و از من می خواست پول موادش را تامین کنم با چاقو روي سرم را زخمی کردم

ز دهند راهی است براي رهاشدن خود و خانواده اها انتقال میپیام بین فردي که نوجوان در این موقعیت
زیر فشار یک موقعیت آزاردهنده و این رفتار را می توان نوعی حل مساله اجتماعی یا روشی براي رسیدن 

  .به هدف ها و حقوق پایمال شده به حساب آورد

هاي همساالن رسانی ابراز عشق و وفاداري به دوستان صمیمی یا گروهپیام اجتماعی دیگر خودآسیب
اي براي اثبات دوستی و وفاداري و در کنندگان درحکم نشانهشرکتدر برخی از رسانی خود آسیب. است

ا فرد مورد  حکاکی کردن حرف اول یک دوست ی. ان راهی براي ابراز قدرت استوجوانبرخی دیگر از ن
همچنین عشق به دوستان همجنس به . عالقه در نوجوان بزهکار یکی از مصادیق ابراز پیام اجتماعی است

من عالقه زیادي به :( 4شرکت کننده . ر همجنس در انجام  خودجرحی  نقش دارداندازه دوستان غی
-کردم تا به او نشان بدهم حرفودجرحی  میخدوستم داشتم و حتی حاضر بودم خودم را بکشم وبعد 

شرکت کننده ). هایم الکی نبوده است، دوست داشتم او بفهمد که به خاطرش حاضرم هر کاري انجام دهم
پول میخواستم، از داداشم تقاضا کردم و او خیلی بیشتر از پولی که میخواستم را به من داد،  مقداري:(11

اگر خط :(14شرکت کننده ؛ )بعد حرف اول اسمشو رو دستم خط انداختم تا بفهمه چقدر دوستش دارم
 (11کننده شرکت؛ )کنه آدم گنده ایی،دعواییهکنم،هر کسی ببینه فکر میبندازم احساس بزرگی می

وقتی کسی رو : (17کننده شرکت). خودجرحی  احساس التی میاره،نشون میده آدم پرزوري هستم
دوست دارم ولی اون به من خیانت میکند بسیار عصبانی و خشمگین میشم نمیتونم او را بزنم مجبور 

  ).میشوم خودم را بزنم

ز سوي دوستان صمیمی است و هاي اجتماعی برانگیزاننده خودجرحی ترك شدن ایکی دیگر از موقعیت
ها  هم روشی براي خودآرام سازي است و هم تالشی است براي این که به خود جرحی در این موقعیت

دوستم  می خواستم( 2شرکت کننده . فرد مقابل نشان داده شود که هنوز به او عالقه مندي وجود دارد
- شرکت کننده ؛)مند شودو بیشتر به من عالقه مند هستم و دیگر به من گیر ندهدببیند که من به او عالقه

کردم، به خودجرحی  می  کرد  عصبانی میشدم،وقتی کسی را که دوست داشتم به من توجه نمی:( 4
وقتی دوستم ترکم کرد خیلی تنها شدم تو اون لحظه به فکر :(13رکت کننده ؛ ش)زدمخودم آسیب می

  ).زخمی کردن خودم افتادم

هم گروه آزاردیده و  بزهکار و کودکی داشتند هم در گروهابقه آزار و اذیت در دوران در نوجوانانی که س
ولی در نوجوانانی که  ؛هاي منفی بودرهایی و تسکین از هیجانرسانی خود آسیبمعنی اصلی  بالینی
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را بیشتر به عنوان روشی براي  خودجرحی   است شان تجارب آزار و اذیت کمتر بودهدوران کودکی
  .ابراز عشق یا قدرت به حساب می آوردند اف ابزاري ماننداهد

  جرحی انواع خود :)ب(خوشه 
-خودجرحی  رهایی  :افتراق است قابلخودجرحی نوع رسانی  دوخود آسیببراساس نحوه روایت از 

خودجرحی  رهایی بخش شکل قالب  خودجرحی  در نوجوانان . بخش و  خودجرحی  قدرت بخش
- خودجرحی  از این جهت رهایی بخش نامگذاري شد که به فرد امکان می.  ر استبزهکار و غیربزهکا

هاي هاي منفی مثل خشم، افسردگی و یا حالتهیجان موقعیت هاي  ارتباطی آزاردهنده، دهد تا از فشار
این نوع خودجرحی در آغاز ممکن است به صورت آشکار در موقعیت هاي تعارض  .اي رها شودتجزیه

در . آیداما پس از مدتی به صورت  یک حالت خوددرمانی و تسکین بخشی در می ؛جام شوداجتماعی ان
در این گروه به ویژه . برخی نوجوانان  خودجرحی  براي رهایی از حالت هاي تجزیه اي انجام می شد

وقتی (18براي مثال شرکت کننده . دیدن رنگ خون راهی براي بیرون آمدن از حالت تجزیه بیان میشد
افتم، فکر آن موقع که چه وقتی به یاد گذشته می( 8شرکت کننده  ).میدیدم آرام میشدم خودم را ونخ

  )آوردها بیرون میبالهایی سرم آمد، در این لحظه ها فقط دیدن رنگ خون مرا از این حالت

در حالت اول در بین نوجوانان بزهکار و . به دو شیوه مشاهده می شود قدرت بخشخودجرحی 
. در گروه انجام میشد باالتر بزهکار براي نشان دادن قدرت و تحمل درد و رسیدن به جایگاه اجتماعیغیر

هدف از این کار . حالت دوم هم  خودجرحی  قدرت بخش در نزاع و تعارض با دیگران انجام میشود
آسیب رسانی خود این نوع  .نشان دادن قدرت، رهاشدن از شر یک آدم قلدر و عالمتی از میزان خشم بود

کنند دیگران شامل والدین و افراد تصور می نوجوانانکه  ايروشی است براي احقاق حقوق پایمال شده
به توصیف این نوع خود آسیب رسانی در  9براي مثال شرکت کننده . اندزورگو آنها را نادیده گرفته

شیشه نوشابه رو سرم کشیدم تا  تو دعوا طرف مقابل خیلی زیادبودند با: (جریان یک نزاع اشاره می کند
اگه با بچه بزرگا دعوام بشه زورم بهش نرسه با چاقو به خودم :(6شرکت کننده ). آنها بترسند و فرار کنند

تو دعوا وقتی میخواهی طرف مقابلت را بترسونی  :(7شرکت کننده ) زنم تا حساب کار دستش بیادمی
  ).کنیخودجرحی  می

الت خلقی نیز زمانی که با والدین بر سر مسائلی مانند استقالل و خودمختاري نوجوانان مبتال به اختال 
ندارند از این نوع  شانکنند راه دیگري براي رسیدن به حقشوند یا وقتی که احساس میدچار تعارض می

دیراز مدرسه به خانه برگشتم،پدرم عصبانی شد :(2شرکت کننده . شودنیز استفاده میخود آسیب رسانی 
هایم کشیدم تا به او نشان دهم که زور من کتکم زد من به اتاقم رفتم و با تیغ روي گردن و دستو

  ).بیشتراست
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  ل خود جرحیعل ):ج(خوشه 
  عوامل روان شناختی)مضمون اول

هاي شرکت کنندگان در هر دو بر اساس گفته) و افسردگیخشم شدید (  آشفتگی هاي هیجانی)1.1
ناختی مهم ترین علت در انجام خودجرحی تجارب آشفتگی هیجانی است که به موقعیت به لحاظ روان ش

وقتی کسی را که دوست داشتم به من  " 2شرکت کننده . دو صورت خشم شدید و افسردگی وجود دارند
  زود عصبانی می شوم ": 3شرکت کننده .  "توجه نمی کرد عصبانی میشدم و خودزنی می کردم 

کنترلم در موقع خودزنی دست خودم .  ادگی دلیل اصلی خودجرحی من است، عصبانیت سر مسائل خانو
وقتی فشار زیادي از درون تجربه میکنی، هیچ چیزي دست خودت  ":  20شرکت کننده .   "نیست

آنچه از محتواي مصاحبه ها بر می آید خشم بیشتر به صورت . "نیست، با درد کشیدن فشار کمتر میشه
  .می شود و خودجرحی خنثی ساز شدت خشم است سریع و کوتاه مدت تجربه

معموالً خودجرحی در همان لحظه که فرد در موقعیتی قرار دارد اتفاق می افتد و فرد در همان لحظه به 
بیشتر به  شانکنند آشفتگی هیجانینوجوانانی که به دفعات خودجرحی می. دنبال تخلیه خشم است

. ی از افسردگی و خلق منفی این رفتار را انجام می دهندصورت افسردگی است و نوجوانان براي رهای
همین طور در نوجوانانی که سابقه اقدام خودکشی داشتند خودجرحی با هدف رهایی از افسردگی بیشتر 

ما در زندگیمون هیچی نداشتیم، وقتی وضع خودمان را با بقیه مردم  " 9شرکت کننده .  مشاهده میشد
من موسیقی  ": 12شرکت کننده  "اون موقع با خودزنی خودم آروم می کردممقایسه میکنم داغون میشدم 

. "غمگین خیلی گوش میدم میرم تو فاز افسردگی بعد خودزنی میکنم خیلی حس خوبی بعدش دارم
وقتی از کانون مادرم هم به من گفت کاري برایم نمی تواند بکند خیلی ناامیدشدم و : 18شرکت کننده 

  ."ینکه بمیرمخودزنی کردم براي ا

  نقص حل مساله )2.1

توان به عنوان علت دوم خودجرحی استنباط کرد استفاده از خودجرحی به عنوان ها میآنچه از مصاحبه
هاي اغلب نوجوانان خودجرحی کننده در ارزیابی مسائل دچار سوگیري. روشی براي حل مسئله است

  .شوندشناختی تهدیدآمیز می

ه پدرم بفهمونم حق ندارند با من این طوري برخور کنند، نباید به من گیر میخواستم ب"1شرکت کننده 
البته در برخی موقعیت .  " خودزنی کردم تا آنها را بترسانم. بدهد که چه زمانی میروم و چه زمانی می آیم

ها مسائلی که نوجوانان با آن روبرو می شود خودجرحی گویی تنها راه حل کمک کننده است شرکت 
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شرکت کننده . "براي تهدیدي کردن مادرم که خواهرهایم کتک نزند با چاقو خودزنی می کردم" 3 کننده
  "توي دعوا وقتی گرفتار بچه هاي بزرگتر از خودم میشدم با بطري نوشابه خودزنی می کردم " 13

  بخشینقص خود تسکین) 3.1

ن به تجارب هیجانی منفی را به معموالً اغلب نوجوانان رها شدن، آرام شدن، خالص شدن و پایان داد
عنوان یکی از علت هاي خودجرحی بیان کردند که نشان می دهد نقص در خودتسکین بخشی یکی از 

  .علل روان شناختی خودجرحی است

، شرکت  "آروم میشم.. این کار میخام آروم بشم ،وقتی خون میبینم خون خودمم با :"5شرکت کننده 
خودزنی  "7شرکت کننده  ."باید یک جوري عقده ها رو بیرون بریزي از درون درد میکشی"  8کننده 

شرکت  "خیلی لذت بخش است، نه اینکه من عصبانی بشم خودزنی کنم، نه کالً لذت این کار خیلی زیاده
مشارکت کننده .   "بار خودزنی کردم، تنها چیزیه که آرومم میکنه 100من بیش از  "13کننده 

شود اگر نتوانم با خودزنی خودم را آرام کنم با دیگران باعث عصبانیتم میچیزها و مسائل جزیی "16
این عامل در نوجوانان . "من براي اینکه آروم بشم باید خون ببینم "17شرکت کننده .  "دعوایم میشود

اغلب این نوجوانان  .عنوان یک علت در خودجرحی نقش داردآزاردیده بیشتر از نوجوانان بزهکار به 
این .لم قرار گرفته بودندو به لحاظ مرتبه در گروه همساالن به نظر ضعیف تر از سایرین بودندمورد ظ

به . من با یکی دوست شده بوم " 10شرکت کننده . روش به ویژه در دختران آزاردیده بیشتر مشاهده شد
م با تیغ خاطر آن پسر تهمت هاي بسیاري به من زدند، وقتی این خبرها و تهمت ها به گوشم میرسید

  ."با سیگار خودمو میسوزوندم، بعد از این کار آروم میشدم ...خودزنی می کردم

  رسیدن به جایگاه اجتماعی در گروه همساالن)4.1

یکی از عواملی که به صورت اختصاصی با خودجرحی در نوجوانان بزهکار رابطه دارد میل به رسیدن به 
معموالً نوجوانان بزهکار براي به حساب آمدن و . است جایگاه اجتماعی واالتر در بین گروه همساالن

معروف شدن خودزنی میکنند و شاخص خط انداختن روي بازو و سر یکی از مالك هاي قرارگرفتن در 
میخواستم جلوي دوستام کم نیارم، نشون میده من آدم  " 15شرکت کننده . راس گروه همساالن است

وقتا این خط انداختن ها به من کمک کرده که جلوي دیگران بعضی  " 13شرکت کننده  "گنده اي هستم
  ." دربیام و اون ها متوجه بشوند که نباید سر به سرم بگذارند
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  عوامل محیطی)2
الگوگیري به ویژه خود جرحی در اغلب موارد به ویژه در اولین بار شروع رفتار: الگوگیري)1.2

هاشون رو دستشون خط بین دوستام دیدم بعضی"4 مشارکت کننده . انه نقش دارندهمساالن،مادر و رس
؛ مشارکت "یتونم با چاقو رو دستم خط بندازمکنند کنجکاو شدم با آن پسرها پزانداختم من هم مخطی می

- یک ترانه" 5و 12شرکت کننده   ".هر وقت مادرم با ناپدري ام دعواش میشد خودش رو میزد":5کننده 

  ".هر وقت اون ترانه رو گوش میدم با تیغ خودزنی میکنماي هست که عجیب روم تاثیر داره 

ي انجام شده با نوجوانان بزهکار ،نوجوانان جو ناامن و هادر بیشتر مصاحبه:خانواده نابهنجار ) 2.2
در خانواده . موثر میدانستندخود جرحی مغشوش خانوادگی را که در اثر اعتیاد پدر به وجود آمده بود در 

عدم . تعارض با والدین بود برانگیزاننده اصلی دوره خودجرحی سابقه اختالالت خلقیهاي نوجوانان با 
توافق نوجوان و خانواده بر سر مسائلی مانند زمان بیرون ماندن از خانه،مسائل مالی،نوع پوشش و کالً 

روع مسائل مرتبط با تالش نوجوان براي مستقل شدن و مقاومت خانواده از عوامل موثر خانوادگی در ش
مصرف مواد پدرم باعث مزاحمت خانواده و آزار مادرم " 10رکت کننده ش. نوجوانان بودخود جرحی 

پدرم معتاد بود هر وقت به من گیر  " 7شرکت کننده   "کردممیشد براي قطع این شرایط خودزنی می
ر دوبارش بعد دوبار خودزنی کرده ام ه" 14شرکت کننده  "کردممیداد و من زورم نمیرسید خودزنی می

  "خواهد کسی در کارهایم دخالت کنداز دعوا با پدرم بود؛دلم نمی 

به ویژه در اغلب نوجوانان بزهکار حالت مستی بعد از مصرف  .مصرف و سوء مصرف مواد و الکل) 3.2
اولین بار خودزنی من وقتی بود  " 6شرکت کننده . بودخود جرحی الکل یک عامل تاثیرگذار در اقدام به 

هاي شیشه با دوستم مست کرده بودیم ؛حالم خیلی بد بود یاد دوست از دست دادم افتادم با تکه که
- میتر و بیشتر خودزنی وقتی الکل یا مشروب میخوردم راحت" 7شرکت کننده  "نوشابه خودزنی کردم

ن حالت وقتی مواد به من نمی رسد حالت خماري می گرفتم براي رهایی از ای " 16شرکت کننده   "کنم
گاهی وقت ها عصبانی میشدم از دست خانواده خودزنی  " 18شرکت کننده  "رو به خودزنی می اوردم

  . "می کردم که آروم بشم بعد سراغ مواد می رفتم که درد بدنی خودزنی کم بشه

بنابراین هم مصرف الکل و مواد در جرات یافتن براي انجام خودجرحی نقش دارند و هم می توانند 
با خودجرحی شدت مصرف به صورت سوء مصرف درآید و در این گروه از نوجوانان احتمال  همراه

  .اقدام خودکشی بیشتر است
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  د؟ننقش دار نوجوانان چه عواملی در پدیدایی  خودآسیب رسانی. سوال دوم

نی براساس مضامین استخراج شده عوامل موثر در پدیدایی خودآسیب رسا پاسخ گویی به این سوالبراي 
گزارش  .در قالب دو مدل براي خودجرحی رهایی بخش و خودجرحی قدرت بخش پیشنهاد شده است

 .آمدشرایطی بود که در اثر تعارض با مراجع قدرت به وجود مینوجوانان از این عوامل بیشتر متمرکز بر
ن بیان نشده اگر چه برخی از عواملی که در مدل ها اشاره شده است به صورت مستقیم از زبان نوجوانا

است اما معناي ضمنی آنها اشاره شده است و به شواهدي از گفته هاي مراجعان که تایید کننده این 
  .نقایص است در بخش هاي قبل اشاره شد

  نمودار مسیر خود جرحی
 خودجرحی  رهایی بخش و  خودجرحی  هاي بخش کیفی دو مدل براي شروع و تداوم براساس یافته

  .نمایش داده شده است 8و 7ده است که در شکل هاي قدرت بخش ارائه ش

  رهایی بخش خودجرحی  مدل )الف

این . بخش معموالً برانگیزاننده مشکالت ارتباطی یا عوامل بین فردي استرسانی رهاییآسیبدر خود
نوجوانان به دلیل . شودمشکالت اغلب به صورت تعارض یا ترك شدن از جانب دوستان تجربه می

احتماالً عاملی که . ظیم هیجانی و نقص در خود تسکین بخشی دچار آشفتگی روانی می شوندنقایص تن
باعث می شود نوجوانان از  خودجرحی  براي رهایی از این حالت هاي آشفتگی روانی استفاده کنند 

در صورت تداوم  . است تاثیرپذیري از  خودجرحی  در همساالن و تجارب قبلی  خودجرحی 
هایی بخش این روش ممکن است به صورت یک سبک مقابله اي عادتی در برابر خودجرحی  ر

  . مشکالت بین فردي و یا تنهایی و یا روشی براي تخلیه احساس خشم درآید

عامل اول مرتبط با مصرف .  سه عامل در تبدیل  خودجرحی  رهایی بخش به اقدام خودکشی موثر است
اي رهاشدن از هیجان هاي منفی رو به مصرف الکل و مواد می در نوجوانانی که بر. مواد یا الکل است

عامل . آورند احتمال اقدام خودکشی بیشتر از نوجوانانی است که سابقه مصرف مواد یا الکل را نداشتند
این عامل به ویژه در بزهکاران و نوجوانان آزاردیده اي که از منابع اجتماعی  .دوم خلق افسرده بود
معموالً . عامل سوم مرتبط با وضعیت خانواده بود.دارنیستند بیشتر نقش داردحمایتی کافی برخور

نوجوانانی که عالوه بر  خودجرحی ، اقدام خودکشی هم می کردند از خانواده هاي بسیار آشفته و 
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مدل  . بیمارگون بودند که جو خانواده به جاي حمایت اجتماعی، منبعی براي ایجاد آزار در نوجوان بودند
  .نشان داده شده است 4. 4رحی  رهایی بخش در تصویر خودج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . 

  مدل  خودجرحی  رهایی بخش .7 شکل
 

  

  

  

  

  

  :برانگیزاننده

/ تعارض(ارتباطی مشکالت
 )ترك شدن 

دجرحی  رهایی خو 
 بخش

 اقدام خودکشی

نقص خود 
 تسکین بخشی

 نقص تنظیم هیجانی حل مساله نقص

از تاثیرپذیري
 خودجرحی  همساالن

 مصرف مواد

خانواده 
  نابهنجار

 خلق  افسرده
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

110 

 

  قدرت بخش خودجرحی  مدل ) ب
قدرت بخش هم عوامل بین فردي  خودجرحی  نمایش داده شده است در مدل  8همان طور که در شکل 

عواملی که در . ژه از نوع نزاع و تعارض با دوستان و مراجع قدرت در شروع این رفتار نقش دارندبه وی
 براي دستیابی به قدرت در نزاع تاثیرگذارند عبارتند از نگرش مثبت به  خودجرحی  استفاده از 
. مساالن، نقایص حل مساله اجتماعی و میل به رسیدن به جایگاه اجتماعی باالتر در بین هخودجرحی 

در همساالن در ایجاد این رفتار در خزانه رفتاري نوجوانان  خودجرحی  همچنین احتماالً تاثیرپذیري از 
دارند معموالً این کار را شاخص مهمی براي  خودجرحی  نوجوانانی که نگرش مثبتی به . موثر است

خودکشی در این گروه کمتر  داماحتمال اق. پذیرفته شدن در گروه همساالن یا سرگروه شدن می پندارند
  است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل خودجرحی قدرت بخش. 8 شکل

  

  مشکالت ارتباطی

 )تعارض/ نزاع(

 قدرت بخش خودجرحی 

نقص حل مساله 
 اجتماعی

نگرش مثبت به  
 خودجرحی 

تمایل به کسب جایگاه 
 اجتماعی بین همساالن

از  پذیريتاثیر
 خودجرحی  همساالن 
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  یافته هاي بخش کمی
  هاي توصیفییافته) الف

نفر  با سابقه بدرفتاري دوران کودکی  169نفر بزهکار و  71کننده نوجوان که شرکت 240از مجموع 
% 45اول دبیرستان،% 35راهنمایی،% 44از لحاظ تحصیالت . نفر پسر بودند 98نفر دختر و  142بودند 

به شرح زیر رسانی مستقیم خود آسیب هايفروانی انواع روش. تا سطح دیپلم بودند% 1دوم دبیرستان و 
، )نفر 96، %40(، کتک زدن خود)نفر 45، %18(،سوزاندن)نفر 122، %51(هاي بدن بریدن بخش: بود

ها درباره فراوانی رفتار بریدن یافته). نفر 51، %21(،چنگ کشیدن)نفر 97،%40(دیوارکوبیدن سر به 
از % 7بار،  4تا 2از شرکت کنندگان % 7بار، 1از شرکت کنندگان% 14هاي بدن نشان داد که در بخش

وانی فر. بار سابقه این رفتار وجود دارد 20بیش از % 14بار و  10بیش از % 2بار، 6تا  4شرکت کنندگان 
از شرکت % 4بار، 1از شرکت کنندگان % 4: تعداد دفعات رفتار کوبیدن سر به دیوار عبارت بود از

بیش از % 15بار و  10از شرکت کنندگان بیش از % 3بار، 6تا  4از شرکت کنندگان % 6بار،4تا2کنندگان 
دو نشان داد زمون خیآ نتایج هاي بدن بود  وبریدن بخششیوه اصلی خود آسیب رسانی مستقیم . بار 20

  ). خی دو=P ،13/8>001/0. (بیشتر است خود آسیب رسانی فروانی این رفتار از سایر رفتارهاي

فراونی انواع روش هاي خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به تفکیک جنسیت نشان  7در جدول  
از دختران بود ولی در بقیه  فروانی سوء مصرف الکل و رانندگی پرخطر در پسران بیشتر. داده شده است

  .ترفتارها تفاوتی بین دختر و پسر وجود نداش

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

112 

 

  رسانی مستقیم و غیر مستقیم به تفکیک جنسیتهاي خود آسیبفروانی شیوه .7 جدول
 

  دختر  روش

  )درصد(تعداد 

  پسر

  )درصد(تعداد 

 P  ضریب توافق

  073/0  116/0  58)٪49(  66)٪55(  بریدن

  533/0  040/0  20)٪45(  25)٪55(  سوزاندن

  38/0  089/0  43)٪43(  53)٪57(  کتک زدن

  19/0  085/0  44)٪43(  53)٪57(  کوبیدن

  0890/0  009/0  21)٪42(  30)٪58(  چنگ کشیدن

  609/0  106/0  29)٪38(  49)٪62(  کندن زخم ها

  0889/0  008/0  41)٪42(  58)٪58(  اقدام خودکشی

  001/0  228/0  50)٪55(  41)٪45(  سوء مصرف الکل

  001/0  252/0  47)٪59(  34)٪41(  رانندگی پر خطر

  43/0  045/0  29)٪44(  37)٪56(  خطر جویی جنسی

  932/0  006/0  35)٪42(  51)٪58(  خود شکست دهی

  371/0  58/0  36)٪44(  46)٪56(  بدخوردن

  28/0  17/0  34)٪54(  29)٪46(  مصرف مواد

  45/0  223/0  56)٪50(  66)٪44(  مستقیم آ.خ

  26/0  61/0  74)٪42(  105)٪58(  غیر مستقیمآ. خ
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گروه نوجوانان بزهکار و (فراونی انواع روش هاي خود آسیب رسانی به تفکیک گروه ها  8در جدول 
  .نمایش داده شده است )  نوجوانان با سابقه آزار دوران کودکی

  آزاردیدهدآسیب رسانی به تفکیک گروه بزهکار و فراوانی رفتارهاي خو .8 جدول
 

  P  ضریب توافق  آزاردیده  بزهکار  روش

  22/0  079/0  86  41  دارد  بریدن

  83  30  ندارد

  634/0  031/0  33  12  دارد  سوزاندن

    136  59  ندارد

  764/0  047/0  68  30  دارد  کتک زدن

    101  41  ندارد

  005/0  177/0  60  39  دارد  کوبیدن

    109  32  اردند

چنگ 
  کشیدن

  635/0  031/0  38  14  دارد

    131  57  ندارد

  321/0    58  25  دارد  کندن زخم

    113  46  ندارد

اقدام 
  خودکشی

  623/0  032/0  68  31  دارد

    101  40  ندارد

  

مصرف 
  الکل

  001/0  262/0  93  42  دارد

  147  29  ندارد
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

114 

 

  

  

پر رانندگی
  خطر

  

  001/0  324/0  41  42  دارد

    127  28  ندارد

جویی خطر
  جنسی

  065/0  118/0  42  26  دارد

    127  45  ندارد

- خود

شکست 
  دهی

  564/0  037/0  60  28  دارد

    109  43  ندارد

  009/0    49  33  دارد  بد خوردن

  168/0  118  37  ندارد

مصرف 
  مواد

  009/0  194/0  35  28  دارد

  0  133  43  ندارد

  029/0  67/0  83  39    مستقیم

  001/0  319/0  127  52    غیرمستقیم

            

  

از نوجوانان %) 31(نفر 39داشتند  ري که سابقه حداقل یک بار خود آسیب رسانی مستقیمنف 122از 
ضریب توافق بین عضویت . از نوجوانان با سابقه بدرفتاري دوران کودکی بودند%) 68(نفر 83بزهکار و 
معنی دار  خود آسیب رسانی و سابقه) دوران کودکیبزهکار یا داراي سابقه بدرفتاري (در گروه

با این حال به دلیل نابرابر بودن حجم نمونه دو گروه نمی توان  ).ضریب توافق=P ،67/0=029/0(بود
نفري  169از .  قضاوت کرد فراونی خودآسیب رسانی مستقیم در گروه آزار دیده بیشتر از بزهکار است
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دیده نفر از گروه آزار 127نفر از گروه بزهکار و  59قیم داشتند که سابقه خود آسیب رسانی غیر مست
   ). ضریب توافق=P ،001/0=319/0(بودند و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود 

نفرپسر بودند اما  56نفر  دختر و  66داشتند  از کل نوجوانانی که سابقه خود آسیب رسانی مستقیم
ضریب =P ،12/0=064/0(وجود نداشت فتار خود آسیب رسانی بین جنسیت و سابقه ر ارتباط معناداري

 58سال با فراونی  18تا  16در میان گروه سنی  آسیب رسانی خودهمچنین بیشترین فراوانی ). توافق
و در %)  18(نفر  22سال  14-12در گروه سنی   مستقیم خود آسیب رسانیفراونی . بود%) 42(نفر

و  خود آسیب رسانی با این حال رابطه معنی داري بین فروانی . دبو%) 34(نفر  42سال  16-14گروه 
رفتارهاي دیگري که ). ضریب توافق=P ،038/0=84/0(تعلق به یک گروه سنی خاص وجود نداشت

سابیدن پوست با : نوجوانان در پاسخ به سوال سایر موارد آسیب به خود اشاره کرده بودند عبارت بود از
  .م دوستان، خط انداختن با چاقو و ریختن اسید روي بدننا گوگرد کبریت، حک کردن

  شیوع رفتارهاي خود آسیب رسانی
ودکشی در هر دو نمونه شیوع طول عمر هر نوع رفتار خودآسیب رسانی مستقیم اعم از با و بدون اقدام خ

هر  سابقه) نفر 86( ٪36و بود  ٪30و شیوع طول عمر هر نوع رفتار خودآسیب رسانی غیرمستقیم  17٪
نفز از کل شرکت کنندگان سابقه  99در  .دو رفتار خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم  را داشتند

از گروه آزار )٪68(نفر  68از گروه بزهکار و ) ٪31(نفر  31یک بار اقدام خودکشی وجود داشت که 
  .دیده بودند

  عوامل پیشایند خود جرحی
قطع ارتباط با ) ٪10(نفر  17رفتارهاي خود آسیب رسانی در  كها یا عوامل پیشایند و محربرانگیزاننده

 26قطع ارتباط و از دست رابطه با دوست جنس مخالف،  ) ٪22(نفر  55دوست صمیمی هم جنس، 
شکست در تحصیل یا ) ٪5(نفر  10افسردگی و تنهایی، ) ٪5/7(نفر  18تعارض با والدین، ) ٪11(نفر 

  .ترکیبی از عوامل فوق نقش داشتند) ٪5/9(نفر  23کار مورد عالقه و در 

  مقایسه ویژگی هاي گروه بزهکار و آزاردیده
. شرکت کنندگان پژوهش در متغییرهاي پژوهش نشان داده شده است استاندارد میانگین و انحراف

همساالن و از  الگوگیريبراساس نتایج این جدول در همه زیر مقیاس هاي تنظیم هیجانی، خود انتقادي، 
براي مقایسه دو گروه از آزمون تجزیه و  .نمره گروه بزهکار باالتر از گروه آزار دیده بودی شدن قربان

تفاوت کلی دو گروه در متغییر ترکیبی معنی دار بود . تحلیل واریانس چند متغییره استفاده شد
)002/0=P ،886/0=84/5، المبداي ویلکز=F.( ها رفتن هیجاننتایج نشان داد تنها در دو زیر مقیاس نپذی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)007/0 = P  ،32/7 = F ( و خود بی کفایت پنداري )047/0= P   ،2/4= F ( نمره گروه بزهکار به
  .صورت معنی داري بیشتر از گروه آزار دیده است

 دي و تاثیر همساالننتایج مقایسه دو گروه بزهکار و آزار دیده در زیر مقیاس هاي تنظیم هیجانی، خود انتقا .9 جدول

  سطح معنی داري F  گروه آزار دیده  گروه بزهکار  

  )انحراف معیار(میانگین  )انحراف معیار(میانگین

  007/0  32/7  73/8)4/5(  87/10)8/5(  هانپذیرفتن هیجان

هدف درمشکل
  گزینی

)6/4(49/10  )6/4(68/9  51/1  219/0  

  078/0  14/3  51/11)8/5(  97/12)8/5(  نقص کنترل تکانه

وضوح کمبود
  هیجانی

)55/3(82/7  )73/3(75/8  19/3  075/0  

آگاهی ضعف
  هیجانی

)8/3(28/17  )4(94/16  367/0  454/0  

- راهبردهاينداشتن

  تنظیم هیجانی
)3/6(65/14  )9/6(34/14  103/0  749/0  

کفایت بیخود
  پنداري

)6/7(85/14  )18/8(56/12  2/4  047/0  

  278/0  18/1  15/5)2/4(  80/5)1/4(  خود بیزاري

 الگوگیري
  همساالن

)7/1(94/2  )8/1(86/2  342/0  105/0  

  129/0  32/2  3/6)2/6(  5)2/5(  شدنقربانی
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از نوجونان در معرض  ٪49براساس برآورد شاخص احتمال خودکشی مشخص شد که در کل دو گروه 
در معرض خطر  نیز به میزان کمی ٪11در معرض خطر متوسط و  ٪38خطر شدید خودکشی، 

نتایج  .نمایش داده شده است 9نمودار میله اي شاخص احتمال خودکشی در شکل  .خودکشی قرار دادند
احتمال خودکشی در . نشان داده شده است 10دو گروه از لحاظ شدت خطر احتمال خودکشی در جدول 

  .ی دار نیستنوجوانان گروه بزهکار بیشتر از گروه آزار دیده است اما تفاوت دو گروه معن

  

 

 . 

  شاخص احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و آزاردیده .9 شکل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

118 

 

  

  شاخص احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و آزار دیده.  10 جدول
 

 P  خی دو  شدید  متوسط  خفیف    

احتمال 
  خودکشی

  226/0  97/2  40)٪1/57(  25)٪7/35(  5)٪1/7(  بزهکار

    78)٪4/46(  68)٪4/40(  22)٪13(  آزار دیده

  

براي مقایسه میانگین دو گروه بزهکار و آزار دیده در متغییر ترکیبی احتمال خودکشی از آزمون تجزیه و 
نتایج مقایسه دو گروه نشان داد تفاوت دو گروه در متغییر ترکیبی . تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد

و نتایج آزمون  يشاخص هاي مرکز  ).F=09/4، المبداي ویلکز=P ،934/0=003/0(ار است معنی د
 11تجزیه و نحلیل واریانس یک راهه براي هر یک از خرده مقیاس هاي احتمال خودکشی در جدول 

تکانشوري میانگین گروه بزهکار به / براساس نتایج جدول تنها در متغییر خصومت . نشان داده شده است
  ).P>05/0(ت معنی داري بیشتر از گروه آزار دیده بود صور

  مقایسه احتمال خودکشی در دو گروه بزهکار و آزار دیده .11 جدول
 

  داريسطح معنی F  گروه آزار دیده  گروه بزهکار  
  )انحراف معیار(میانگین  )انحراف معیار(میانگین

  754/0  099/0  53/23)1/5(  30/23)2/5(  ناامیدي

  006/0  68/7  32/18)77/5(  61/20)9/5(  تکانشوري/ خصومت

  901/0  15/0  51/11)8/5(  97/12)8/5(  افکار خودکشی

  086/0  97/2  26/20)01/6(  76/21)37/6(  خودارزیابی منفی
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  نتایج همبستگی متغییرهاي پژوهش

ین رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر نتایج تحلیل همبستگی دو متغییره پیرسون رابطه همبستگی ب
همبستگی بین رفتارهاي . مستقیم با مهارت هاي روان شناختی و مرتبط با همساالن نشان داده شده است

براساس ضرایب همبستگی ). r  ،001/0<p=547/0(خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم باال است 
هاي تنظیم هیجانی به جز نا آگاهی هیجانی و وضوح پیرسون رابطه معنی داري بین همه زیر مقیاس 

ضریب همبستگی خودآسیب ). p> 001/0(ناکافی هیجان ها با خود آسیب رسانی مستقیم وجود دارد 
رسانی غیرمستقیم با همه نقایص تنظیم هیجانی به جز ناآگاهی هیجانی و وضوح ناکافی هیجانی معنی دار 

  .بود

پنداري و خود بیزاري با خود آسیب رسانی مستقیم شامل خود بی کفایت بین دو زیر مقیاس خود انتقادي
همچنین رابطه بین خود انتقادي و خودآسیب رسانی . درصد اطمینان رابطه معنی داري وجود دارد 99با 

الگوگیري از خودجرحی  ن متغییرهاي مرتبط با همساالن،بی). p>001/0(غیر مستقیم معنی دار بود 
رسانی غیرمستقیم با رابطه خودآسیب اما  سانی مستقیم رابطه معنی داري داشتر آسیب همساالن با خود

  )p=557/0(معنی دار نبود  )p=327/0(قربانی شدن

 .  
 همبستگی دو متغییره مهارت هاي تنظیم هیجانی با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم .12 جدول

نپذیرفتن   مستقیم  
  انهیج

- مشکل

هدف 
  گزینی

نقص 
  کنترل تکانه

ناآگاهی 
  هیجانی

وضوح   راهبردهاکمبود
  ناکافی

  295/0  278/0  1  مستقیم

  

363/0  062/0-  297/0  

  

168/0  

  

  102/0  156/0  -025/0  264/0  240/0  172/0  547/0  غیرمستقیم

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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.  
  

 دي، عوامل همساالن و خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیمتحلیل همبستگی پیرسون رابطه خود انتقا .13 جدول

  قربانی شدن  الگوگیري  خودبیزاري  کفایت پنداريخودبی  

  233/0  517/0  332/0  415/0  مستقیم

  064/0  290/0  388/0  547/0  غیرمستقیم

  رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟آسیبهاي اصلی رفتارهاي خودانگیزه:  سومسوال 

خودجرحی  انگیزه هايکنندگان در پرسشنامه هاي شرکتپاسخ،رسانی خود آسیبی انگیزش براي شناسای
به دلیل این که با هیچ  17سوال . با تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس مورد بررسی قرار گرفت

عاملی دست 8نتایج در مجموع به یک راه حل . ها بارعاملی نداشت از تحلیل حذف شدیک از سوال
. از واریانس کل را تبیین کرد%  58که در مجموع ) بدست آمد 1عامل باالتر از  8ارزش ویژه (یافت

نمایش داده شده  14عامل در جدول  8ارزش ویژه، درصدواریانس و درصد واریانس تراکمی مرتبط با 
است دارنشان دادند مدل معنی KMOهاي تشخیصی آزمون کرویت بارتلت و شاخص. است

)894/0=KMO،05/4=خی دو.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عامل 8مقادیر ارزش ویژه،درصد واریانس و در صد واریانس تراکمی.14 جدول

  درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه  عامل

1  24/12  4/31%  4/31%  

2  50/2  38/6%  7/37%  

3  61/1  14/4%  9/41%  

4  42/1  66/3%  59/45  

5  28/1  28/3%  8/48%  

6  23/1  17/3%  52%  

7  16/1  98/2%  56%  

8  09/1  79/2%  83/57%  

        

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نقطه برش براي تعیین  .نشان داده شده است 15گانه پس از چرخش واریماکس در جدول  8ماتریس عاملی عوامل
  .انتخاب شد 35/0بارعاملی 

  

  خودجرحی انگیزه هاياي سیاهه هعوامل اصلی و بارعاملی خرده مقیاس .15 جدول
. 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم

 سواالت        

239/0  105/0  087/0  316/0  031/0  006/0  119/0  067/0  10  

021/0-  156/0  020/0-  033/0  336/0  236/0  183/0  676/0  36  

152/0  164/0  352/0  059/0-  105/0  263/0  065/0  588/0  21  

096/0  147/0  066/0-  265/0  389/0  090/0  279/0  51/0  23  

086/0  053/0  421/0  067/0  192/0  277/0  162/0  445/0  34  

371/0  110/0  026/0  066/0  091/0  366/0  064/0  443/0  8  

179/0  058/0  160/0  165/0  179/0  078/0-  731/0  034/0  11  

246/0  102/0  061/0  179/0  127/0  098/0  673/0  101/0  9  

188/0  335/0  026/0  098/0  217/0  163/0  671/0  093/0  37  

143/0-  246/0  062/0  105/0  082/0-  164/0  589/0  32/0  24  

15/0  16/0  20/0  47/0  13/0  20/0  43/0  06/0  35  

15/0  18/0  12/0  04/0  24/0  31/0  42/0  26/0  22  

040/0  103/0  114/0  137/0  098/0  805/0  022/0  072/0  32  

047/0-  134/0  189/0  086/0  112/0  67/0  072/0  161/0  6  

203/0 066/0 052/0 315/0 008/0 448/0 069/0 334/0 19 

261/0 174/0 209/0 062/0 592/0 22/0 083/0 204/0 33 

227/0 077/0 1/0 - 098/0 580/0 144/0 311/0 452/0 39 
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070/0- 043/0 103/0 331/0 515/0 126/0 033/0 326/0 26 

248/0 148/0 005/0- 645/0 206/0 11/0 107/0 140/0 28 

161/0- 107/0 077/0 640/0 084/0- 188/0 199/0 166/0 2 

060/0 397/0 002/0- 466/0 206/0 02/0- 225/0 037/0- 16 

140/0 068/0 115/0 448/0 328/0 112/0 230/0 142/0 15 

112/0 232/0 733/0 449/0 334/0 063/0 143/0 234/0 18 

117/0- 109/0 576/0 207/0 232/0 073/0 148/0 567/0 31 

134/0 219/0- 519/0 127/0 004/0- 448/0 159/0 275/0 4 

345/0 170/0 451/0 312/0 053/0 141/0 021/0 258/0 30 

079/0 697/0 053/0 057/0 030/0 061/0 247/0 147/0 14 

27/0- 674/0 208/0 110/0 016/0 171/0 202/0 138/0 1 

128/0 582/0 036/0- 149/0 232/0 040/0 179/0 082/0 27 

060/0 397/0 002/0 466/0 206/0 2/0 - 225/0 037/0- 16 

683/0 012/0 212/0 078/0 053/0 055/0-  285/0 147/0 38 

461/0 068 028/0 439/0 214/0 104/0 317/0 054/0 25 

474/0 057/0 030/0 061/0 154/0 3/0 402/0 154/0 12 

                  

  

هاي اثبات قدرت، تعلق به همساالن و خودمختاري را شامل میشد که سازنده عامل اول ترکیبی از  انگیزه هايسوال
این عامل بیشترین واریانس متغییر ترکیبی انگیزه هاي خودجرحی . عنوان انگیزه پذیرش گروهی براي آن انتخاب شد

گروهی یکی از انگیزه هاي مهم در خودآسیب رسانی نوجوانان بر این اساس پذیرش ). ٪25/12(کرد را تبیین می
هاي سازنده عامل دوم ترکیبی از انگیزه هاي ابراز آشفتگی  وبرخی از سواالت سوال. آزاردیده استبزهکار و 

  .عنوان ابراز آشفتگی نامگذاري شد اثرگذاري بین فردي بود که

مختاري  بود که با عنوان ضد خودکشی سوال خود عامل سوم مرتبط با سوالهاي کارکرد ضد خودکشی ویک
جویی بود که اثبات خود نامگذاري هاي انگیزه هاي خودمختاري وحسنامگذاري شد، عامل چهارم ترکیبی از سوال
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اي بود که تمایز خود هاي انگیزه هاي تمایز خود از دیگران، تنبیه خود و ضد تجزیهشد، عامل پنجم ترکیبی از سوال
ایجاد احساس و مراقبت از خود بود که /ايهاي ضد تجزیهان  نامگذاري شد،عامل ششم ترکیبی از سوالاز دیگر

هاي هاي کارکرد تنظیم هیجانی  بود و عامل هشتم از سوالاي نامگذاري شد، عامل هفتم مرتبط با سوالضدتجزیه
  .که انتقام گرفتن نامگذاري شد کارکرد انتقام گرفتن و یک سوال مرتبط با تعلق به گروه همساالن  بود

. داشتند 35/0زمان روي دو عامل، بارعاملی باالي به صورت هم 12و  21،23،34،8،39،16،18،31،4،25سواالت 
این .  براي انتخاب این سواالت به عنوان سازنده انگیزه هاي خودجرحی بیشترین نمره بار عاملی در نظر گرفته شد

ده ناب نبودن این سوالها در مقیاس به حساب آید و هم به دلیل ارتباط بسیار نزدیک یا تواند نشان دهنپدیده  هم می
  .همپوشی انگیزه هاي  خودجرحی باشد

- عامل بین: عامل بزرگ داراي بارعاملی هستند 2انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم هم نشان داد سواالت در  

و عوامل درون )  04/7رفتن،ضد خودکشی با ارزش ویژه پذیرش گروهی،ابراز آشفتگی،اثبات خود، انتقام گ(فردي
از % 63این عوامل در مجموع ). 15/1تنظیم هیجانی،جدا کردن خود از دیگران،ضد تجزیه اي با ارزش ویژه (فردي

نشان دادند مدل معنی  KMOواریانس کل سواالت را تبیین کردند و شاخص هاي تشخیصی آزمون کرویت بارتلت و 
  ).P>001/0خی دو، = KMO ،05/3=904/0(دار است 

هاي در انگیزه) میانگین=15/8( آزاردیده براي گروه هاي مستقل نیز نشان داد میانگین نمره گروه tنتایج آزمون 
اما تفاوت معنی دار نبود وهمچنین تفاوتی در میانگین دو  ،است) میانگین=88/7(فردي بیشتر از گروه بزهکاردرون

هاي مختلف داري را بین انگیزهنتایج آزمون خی دو تفاوت معنی .بین فردي تقریباً وجود نداشتهاي گروه در انگیزه
  .نشان نداد اما بیشترین سواالتی که پاسخ مثبت گرفته بود مرتبط با سوال هاي انگیزه تنظیم هیجانی بود

ها وجود حیث انگیزه داري ازبین دو گروه بزهکار و با تجربه بدرفتاري دوران کودکی نیز تفاوت معنی
هاي درون فردي در نوجوانان اما به صورت کلی میانگین نمره انگیزه/). 53المبداي ویلکز،=P،923/0=13/0(نداشت

  .باالتر بود اما به لحاظ آماري تفاوت دو گروه معنادار نبود آزاردیده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رزش ویژه هشت عامل اصلی انگیزه هاي خودجرحی در نوجوانان بزهکار و آزار دیدهنمره هاي ا .10 شکل

  

  چه رابطه اي بین خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی وجود دارد؟:سوال چهارم 

و مهم ترین نوع خودآسیب ) بریدن(براي پاسخ به این سوال ما ابتدا رابطه مهم ترین نوع خودآسیب رسانی مستقیم 
را با اقدام خودکشی بررسی ) و خطرجویی جنسی رفتار هاي خطرجویی سوء مصرف مواد،(ر مستقیم غی هاي رسانی
  .کردیم

سابقه اقدام خودکشی  از پسران%) 33(نفر 22از دختران و  %)67(نفر  46نوجوانان گروه آزاردیده 169از بین  
خودجرحی  و هم اقدام خودکشی  نفر از نوجوانان هم سابقه  n ( ،73= 240( در کل دو نمونه  .وجود داشت

از بین خودآسیب رسانی هاي غیر مستقیم . داشتند و ارتباط بین سابقه اقدام خودکشی و  خودجرحی  معنی دار بود
رابطه بین رفتارهاي خطرجویانه به صورت کلی با اقدام خودکشی معنی دار نبود اما رابطه خطر جویی جنسی با اقدام 

دار بود همبستگی بین سوء مصرف مواد و الکل و اقدام خودکشی معنی). p=004/0(خودکشی معنی دار بود 
)001/0<p(.  
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

126 

 

  

. 

  خودکشی و  خودجرحی  در نمونه نوجوانان آزار دیده و بزهکار ارتباط اقدام .16 جدول
 

    اقدام خودکشی  

  خی دو

  

  بلی  خیر  داريسطح معنی

          

  

  خودجرحی

  001/0  87/32  26  90  رخی

  73  51  بلی

  

  خطرجویی

  193/0  2/3  43  90  خیر

  40  58  بلی

  004/0  38/8  30  111  بلی  خطرجویی جنسی

  38  61  خیر

مصرف موادو سوء
  الکل

  001/0  71/17  39  102  بلی

  54  45  خیر
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  کنندبینی میخودآسیب رسانی را پیشهمساالن  الگوگیري ازو  شدنهیجانی،خودانتقادي، قربانیمشکالت تنظیم:اولفرضیه

از آنجاییکه در مدل سازي معادالت . استفاده شد براي بررسی این فرضیه از مدل سازي معادالت ساختاري
روابط غیر مستقیم را در کنار روابط مستقیم محاسبه کرد و روابط بین متغییرهاي پیش بینی توان ساختاري می

براي . ه را به صورت یک مدل برازش با خطاي کمینه کرد از این روش استفاده شدکننده و پیش بینی شوند
برازش مدلی براي پیش بینی خود آسیب رسانی مستقیم و انتخاب متغییرهاي مدل ابتدا به الگوي همبستگی 

 ینداري ببراساس الگوي روابط همبستگی، رابطه معنی. پیرسون و همبستگی تفکیکی بین متغییرها توجه شد
این متغییرها از در نتیجه . رسانی مستقیم وجود نداشتناآگاهی هیجانی، وضوح ناکافی هیجانی و خودآسیب

  .مدل حذف شدند

مدل پیش بینی خود آسیب رسانی مستقیم ارائه شد که در آن مشکالت تنظیم هیجانی نقش  ،براساس این نتایج
میانجی گر و و قربانی شدن نقش متغییرهاي  ساالنداري، الگوگیري از هممتغییر مستقل و خودبی کفایت پن

  .نمایش داده شده است 11مدل باضرایب مسیر در شکل . تعدیل کننده را داشتند

،  χ2   ،58/3   =χ2/df= 60/ 87( مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است ،براساس یافته هاي تحلیل مسیر
935/0  =CFI  ،915/0  =NFI     ،104/0   =  RMSEA  001/0و<P( .  خی دو بزرگ و معنی دار

که نشان می  بود 8/0 بیشتر از RMSEشاخص  . شده است و این براي یک مدل خوب برازش مناسبی نیست
از واریانس خودآسیب رسانی مستقیم را پیش  ٪ 22 مدل در کل. دهد خطاي مدل باالتر از حد مطلوب است

  . یش داده شده استنما 17ضرایب مسیرها در جدول . بینی کرد

به  الگوگیري از همساالن براساس نتایج این مدل متغییرهاي مشکل تنظیم هیجانی، خود بی کفایت پنداري و 
مسیر قربانی کردن به خودآسیب رسانی . صورت معنی داري خودآسیب رسانی مستقیم را پیش بینی می کنند

ت مستقیم و هم از طریق خود بی کفایت پنداري و مشکالت تنظیم هیجانی هم به صور. مستقیم معنی دار نبود
متغییر خود بی کفایت پنداري با . می توانند خودآسیب رسانی مستقیم را پیش بینی کندالگوگیري از همساالن 

  .ضریب پراثرتري خودآسیب رسانی مستقیم را پیش بینی کرد
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  مدل مسیر پیش بینی کننده هاي خود آسیب رسانی مستقیم در نوجوانان.  11 شکل
  

رسانی حذف شد و مدل جدید از نو کردن با خود آسیببراي رسیدن به مدلی با برازش بهتر مسیر قربانی
مدل برازش شده جدید که در آن مسیر بین قربانی شدن و خودآسیب رسانی مستقیم  12شکل  در. برازش شد

  .نشان داده شده است ،ده استحذف ش

  

  

  

  

  

 

مشکالت تنظیم 
 هیجانی

نپدیرفتن هیجان 
 ها

نقص کنترل 
 تکانه 

 کمبود مهارت تنظیم هیجانی مشکل هدف گزینی

 خود بی کفایت پنداري 

 همساالن از الگوگیري

 قربانی شدن 

رسانی خود آسیب
 مستقیم

22/0 

57/
13 

17/13 

86/2 

89/5 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مستقیم و غیر مستقیم مدل پیش بینی خود آسیب رسانی مستقیم در نوجوانان)Bضرایب ( ضرایب مسیر .  17 جدول
 

  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغییر پیش بینی کننده  متغییر مالك

    25/1  مشکالت تنظیم هیجانی  خود بی کفایت پنداري

    377/0  مشکالت تنظیم هیجانی  قربانی شدن

    128/0  مشکالت تنظیم هیجانی  الگوگیري از همساالن

    28/1  مشکالت تنظیم هیجانی  عدم کنترل تکانه

  153/0  091/0  مشکالت تنظیم هیجانی  خودآسیب رسانی مستقیم

    501/1  مشکالت تنظیم هیجانی  کمبود مهارت هاي تنظیم هیجانی

    003/1  مشکالت تنظیم هیجانی  گزینیمشکل هدف 

    1  مشکالت تنظیم هیجانی  نپذیرفتن هیجان ها

    232/0  خود بی کفایت پنداري  خود آسیب رسانی مستقیم

    069/0  قربانی شدن  خود آسیب رسانی مستقیم

    450/0  از همساالن الگوگیري  خود آسیب رسانی مستقیم

 

 

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اما در کل مدل اولیه فرضی با داده ها برازش قابل قبولی نداشت، به  ؛اگر چه مسیرهاي معنی دارشده است
. شده برازش شدو مدل تغییر داده  از مدل حذف شد همین خاطر مسیرهایی که ضرایب شان معنی دار نبود

براي رسیدن به مدلی با برازش بهتر مسیر قربانی کردن با خود آسیب رسانی حذف شد و مدل جدید از نو 
مدل برازش شده جدید که در آن مسیر بین قربانی شدن و خودآسیب رسانی مستقیم  11ر تصویدر . برازش شد

  .حذف شده است نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل  اصالح شده پیش بینی کننده هاي خود آسیب رسانی مستقیم در نوجوانان .12 شکل
  

  

  

  

مشکالت 
 تنظیم هیجانی

 نپدیرفتن هیجان ها
 نقص کنترل تکانه 

 مشکل هدف گزینی
کمبود مهارت تنظیم 

 هیجانی

 خود بی کفایت پنداري 

 الگوگیري همساالن

 خود آسیب رسانی مستقیم

30/0 

46/13 

17/13 

86/2 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شد و نسبت خی دو به درجه  42/46خی دو برابر با . داده شده برازش مناسب تري با داده ها داشت مدل تغییر
برآورد شد و شاخص  94/0و  93/0به ترتیب برابر   CFIو   NFIشاخص هاي . بود 86/3آزادي برابر 

RMSEA   ه حساب متوسط ب دبه دست آمد که برحسب تقسیم بندي کوهن ، یک برآور 110/0تا   77/0بین
مشکالت . از واریانس خود آسیب رسانی مستقیم را پیش بینی کرد ٪30در کل مدل تغییرداده شده . می آید

و هم غیر مستقیم از طریق   خود بی کفایت پنداري  و ) =B 094/0( تنظیم هیجانی هم به صورت مستقیم 
- همچنین ارتباط مستقیم و معنی). =B 143/0( با خودآسیب رسانی مستقیم رابطه دارد  الگوگیري از همساالن 

و خودبی کفایت پنداري با ) =B 455/0(و خودآسیب رسانی مستقیم الگوگیري از همساالن داري بین 
در دو فرضیه بعدي نقش میانجی گري و تعدیل کننده . وجود دارد) =B 247/0( خودآسیب رسانی مستقیم 

  .یم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم بررسی شده استبودن هر یک از این متغییرها در رابطه مشکالت تنظ

  اي داردنقش واسطه ظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیمخود انتقادي دررابطه نقایص تن: فرضیه دوم

نشان داده شده است ضریب مسیر بین مشکالت تنظیم هیجانی و خود انتقادي و  12همان طور که در شکل 
و مشکالت تنظیم هیجانی معنی دار است که این به معناي نقش میانجی گر بودن  همین طور بین خود انتقادي

براي بررسی دقیق تر این . خود انتقادي در رابطه مشکالت تنظیم هیجانی و خودآسیب رسانی مستقیم است
این رابطه و تعیین این که کدامیک از زیرمقیاس هاي تنظیم هیجانی و خودانتقادي احتماالً نقش قوي تري در 

  .رابطه دارند

زمانی که متغییر نقص کنترل تکانه در همبستگی کنترل شد و همبستگی براساس نتایج همبستگی تفکیکی 
هاي قبلی بین سایر خرده مقیاس هاي تنظیم هیجانی و خودآسیب رسانی تفکیکی محاسبه شد، همه همبستگی

همچنین زمانی که . داده شده استنمایش  18نتایج همبستگی تفکیکی در جدول . مستقیم از بین رفت
کفایت پنداري در شرایط کنترل خود بی فراوانی خودآسیب رسانی همبستگی تفکیکی بین انواع خود انتقادي با

همبستگی پیرسون بین خود . محاسبه شد؛ رابطه همبستگی پیرسون خود بیزاري با خود جرحی از بین رفت
معنی دار بود؛ اما زمانیکه  001/0و در سطح  317/0ابر با در حالت عادي برخود آسیب رسانی بیزاري و 

 - 002/0به  آسیب رسانی مستقیم پنداري کنترل شد، همبستگی بین خود بیزاري و خودمتغییر خود بی کفایت
  .کاهش یافت و رابطه فاقد معنی داري آماري بود

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اس مشکالت تنظیم هیجانی وفروانی خود آسیب رسانی مستقیم با کنترل نقص کنترل تکانهضرایب همبستگی تفکیکی خرده مقی .18 جدول

 .  
 

هدف  نقص  ناآگاهی هیجانی
  گزینی

مهارتی بی  هیجانی ابهام  پذیرش هیجانی
  هیجانی

  متغییر کنترل   NSSIفروانی 

119/0-  
127/0  

067/0  
393/0  

175/0  
025/0  

161/0  
069/0  

062/0  
428/0  

1  
001/0  

 NSSIی فروان
Sig 

  کنترل تکانه

  

بینی کفایت پنداري  براي پیشهاي مشکل کنترل تکانه وخود بیبر اساس این الگوي همبستگی مدلی با متغییر
- اي متغییر خود بیبراي سنجش نقش واسطه. فراونی رفتارهاي مرتبط با  خود آسیب رسانی مستقیم ارائه شد

) 1986(ه  و خود آسیب رسانی مستقیم از روش بارون و کنیپنداري  در رابطه مشکل کنترل تکانکفایت
براساس این روش براي این که بتوان متغییري را در رابطه دو متغییر به عنوان واسطه در نظر . استفاده شد

بین متغییر مستقل و وابسته ) 1: (گرفت، باید سه معادله رگرسیون محاسبه شود و سه نتیجه ذیل به دست آید
زمانی که در قالب ) 3(بین متغییر واسطه و متغییر وابسته رابطه وجود داشته باشد؛) 2(داشته باشد؛  وجود رابطه

) B(شوند مقدار ضریب رگرسیون استانداردرگرسیون متغییر واسطه و متغییر مستقل وارد معادله پیش بینی می
  ).1986بارون و کنی،(شودکم  متغییر مستقل با متغییر وابسته یا کامالً از بین برود یا از مقدار آن

آسیب پنداري  در رابطه نقص کنترل تکانه و فراوانی خودکفایتاي نشان داد  متغییر خود بینتایج تحلیل واسطه
همچنین از آزمون . کاهش یافت 24/0به  37/0از  13 شکلدر  Bاي دارد؛ زیرا مقدار آماره نقش واسطهرسانی 

دار ت در ضریب رگرسیون استفاده شد که نشان داد این تغییرات معنیداري این تغییراسوبل براي معنی
نشان داده  13 پنداري و ضرایب مسیر در شکلاي خود بی کفایتنقش واسطه). P ،32/3=Z=009/0(است

  .شده  است

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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. 

  آسیب رسانی مستقیم کنترل تکانه و خود بی کفایت پنداري با خود م نقصد روابط مستقیم و غیر مستقیضرایب استاندار .13 شکل

و خود بی کفایت پنداري  با فراوانی خود  هاي رگرسیون چندگانه رابطه متغییرهاي مشکل کنترل تکانهشاخص
  .نشان داده شده است 19در جدول  آسیب رسانی

 خود بی کفایت پندارينقش واسطه :خود آسیب رسانی مستقیم شکل کنترل تکانه باضرایب رگرسیون  رابطه م .19 جدول

  سطح معناداري R R2 B Beta T  متغییر
         

  001/0  23/5  376/0  119/0  142/0  37/0  نقص کنترل تکانه)1(گام 
  001/0  24/3  246/0  078/0  54/0  24/0  نقص کنترل تکانه)       3(گام 

  001/0  97/3  302/0  069/0  163/0  /404  خود بی کفایت پنداري

  

  .در رابطه مشکالت تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل کننده داردالگوگیري از همساالن : فرضیه سوم 

براي بررسی دقیق تر این فرضیه از . این فرضیه تایید می شود 17و ضرایب مسیر جدول 12با توجه به شکل 
براي بررسی نقش تعدیل کننده تاثیر همساالن بر رابطه مشکالت .  استفاده شد 1دیل کنندهتحلیل نقش متغییر تع

                                                
1.moderation analyisis 

 نقص کنترل تکانه

 خود بی کفایت پنداري

 خود آسیب رسانی مستقیم

412/0 302/0 

370/0 

246/0 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ابتدا نمرات خام متغییرهاي تاثیر همساالن و مشکل در کنترل  خودآسیب رسانی مستقیم تنظیم هیجانی و فراوانی
کنترل (ییرترکیبی و تعاملیدو متغییر در هم ضرب شد و متغ Zتبدیل شد، سپس نمره  Zتکانه به نمره استاندارد 

نمره این متغییر دریک مدل رگرسیون سلسله مراتبی پیش بینی  سپس . تعریف شد) تاثیر همساالن-تکانه
 Rتغییرات مجذور . بعد از متغییرهاي مشکل کنترل تکانه و تاثیر همساالن وارد شد خودآسیب رسانی فراوانی

: بود  و این تغییر به لحاظ آماري معنی دار بود 064/0زمانی که متغییر تعدیل کننده ترکیبی وارد شد 
30/16)=164،1(

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  نقش واسطه تاثیر همساالن:خود آسیب رسانی رابطه مشکل کنترل تکانه با فراونی .20 جدول
 

 R  مدل
R2 

  سطح معناداري R2  F dfتغییرات 

  001/0  1،165  31/69  296/0  296/0  544/0  )کنترل تکانه و تاثیر همساالن(1

  001/0  1،164  30/16  064/0  360/0  60/0  )متغییر ترکیبی( 2

  

  .تعدیل کننده داردیجانی و خودجرحی  نقش قربانی شدن در رابطه مشکالت تنظیم ه: فرضیه چهارم

  ضریب مسیر بین قربانی کردن و خودآسیب رسانی معنی دار نبود. براساس نتایج مدل این فرضیه رد شد

)02/0  B=     181/0و=P .( نشان داده شده است 17 و جدول 12نتایج مدل و ضرایب در شکل.  

  .احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خودآسیب رسانی غیر مستقیم است: فرضیه پنجم 

ندگان احتمال کناز کل شرکت% 55براساس نمره کلی بدست آمده در مقیاس احتمال خودکشی مشخص شد در 
-از بین شرکت.  در سطح پایین است% 5/5در سطح متوسط و در % 5/39خطر خودکشی در سطح باال،در 

نفر از گروه با سابقه بدرفتاري دوران  131نفر بزهکار و  41شان باال بود کنندگانی که شدت احتمال خودکشی
این فرضیه ابتدا نوجوانان را براساس سابقه براي بررسی  .کودکی بودند اما تفاوت دو گروه معنی دار نبود

  رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به چهار گروه تقسیم کردیم

-فقط سابقه خود آسیب) 2(بدون سابقه رفتارهاي خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم؛ گروه ) 1(گروه 

با سابقه خودآسیب رسانی ) 4(قیم ؛ گروه فقط سابقه خودآسیب رسانی غیرمست) 3(؛  گروه رسانی مستقیم
  .نمایش داده شده است 21 در جدولمیانگین هاي چهار گروه . مستقیم و غیرمستقیم

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  مقایسه میانگین هاي گروه ها در خرده مقیاس هاي احتمال خودکشی .21 جدول
 

  ناامیدي  

M(sd) 

  تکانشوري/خصومت

M(sd) 

  افکار خودکشی

M(sd) 

  خودارزیابی منفی

M(sd)  

  97/16)7/4(  59/14)6/5(  62/14)4/4(  76/21)9/4(  گروه کنترل

  47/19)4/4(  63/16)31/5(  23/18)6/4(  42/23)4/4(  خودآسیبی مستقیم

خودآسیبی 
  غیرمستقیم

)6/5(57/22  )8/5(57/18  )73/7(36/18  )52/5(86/20  

  74/22)9/6(  82/20)72/6(  53/21)9/5(  46/23)1/5(  گروه مختلط

  

براي مقایسه گروه ها براساس دو عامل گروه بزهکار یا آزار دیده و چهار شیوه خودآسیب رسانی از روش 
ها اطمینان حاصل فرضقبل از اجراي تحلیل از برقراري پیش. استفاده شد 2×4تجزیه و تحلیل واریانس عاملی 

کوواریانس را  -و این برابري ماتریس واریانس) F  ،057=P= 32/1( نتایج آزمون باکس معنی دار نبود. شد
ها را براي زیر مقیاس هاي احتمال اسمیرنوف نرمال بودن توزیع-اجراي آزمون کولموگروف. کندتایید می

تکانشوري، /کلموگروف اسمیرنوف براي خرده مقیاس هاي ناامیدي، خصومت  Z ضرایب . خودکشی تایید کرد
 01/0بود که در سطح  44/1،  51/1،  449/1، 970/0ی به ترتیب برابر افکار خودکشی و خودارزیابی منف

همچنین نتایج آزمون لون درباره همه . کردندهیچ کدام معنی دار نبودند و نرمال بودن توزیع نمرات را تایید می
یز حداقل بنابراین پیش فرض برابري خطاهاي واریانس ن. خرده مقیاس ها به جز خودارزیابی منفی معنی دارنبود

  .براي سه خرده مقیاس تایید شد

 P= 028/0(نتایج تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه نشان داد اثر اصلی هر یک از متغییرهاي عضویت گروهی
المبداي ویلکز ، =  P ،843/0= 001/0(و روش خودآسیب رسانی ) F= 76/2المبداي ویلکز ، =  954/0،

36/3 =F  (با دو آزمون  در مرحله بعد. معنی دار استF  تک متغییري اثر هر کدام از متغییرها به تنهایی و با
اثر . نمایش داده شده است 18.4نتایج در جدول . بررسی شد) P=025/0(سطح آلفاي تعدیل شده بونفرونی 

  ).P =410(تعاملی عضویت در گروه و روش خود آسیب رسانی معنی دار نبود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ها و نوع روش خود آسیب رسانیایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به تفکیک گروهنت .22 جدول
 

میانگین   
  مجذورات

F P اتا  

  

  

  گروه

  

  001/0  972/0  001/0  031/0  ناامیدي

  

 تکانشوري/خصومت

59/116  96/3  048/0  017/0  

  

  افکار خودکشی

20/22  009/0  480/0  002/0  

  

  خودارزیابی منفی

  

10/15  438/0  509/0  002/0  

  

  آسیب رسانیخودروش

  053/0  006/0  30/4  48/108  ناامیدي

  

  تکانشوري/خصومت

25/293  97/9  001/0  115/0  

  

  افکار خودکشی

34/314  07/7  001/0  084/0  

  

  خودارزیابی منفی

79/211  14/6  001/0  074/0  

            

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

138 

 

  

گروه بزهکار و آزاردیده ال خودکشی در دوهاي احتمیرمقیاسداري بین زتفاوت معنی 22براساس نتایج جدول 
با این حال تفاوت بین روش هاي خود . وجود ندارد و تفاوت دو گروه در احتمال خودکشی معنی دار نیست

تکانشوري، افکار خودکشی و ارزیابی منفی از خود معنی /آسیب رسانی در زیر مقیاس هاي ناامیدي،خصومت
. گروه ها براساس روش خودکشی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد براي بررسی تفاوت هاي جفتی. دار است

داري بیشتر از گروه با خود نتایج نشان داد در زیر مقیاس ناامیدي تفاوت بین گروه مختلط به صورت معنی
، تفاوت میانگین ها=99/2(و گروه کنترل) p=  007/0، تفاوت میانگین ها=22/2(آسیب رسانی غیر مستقیم

003/0  =p (رسانی مستقیم بیشتر تکانشوري نیز تفاوت بین گروه با خود آسیب/در زیر مقیاس خصومت. است
رسانی ؛ تفاوت بین دو گروه با خود آسیب)p=  001/0، تفاوت میانگین ها=11/5(از گروه کنترل بود 

). p=  001/0، ن هاتفاوت میانگی=05/4(غیرمستقیم در متغییر کلی احتمال خودکشی بیشتر از گروه کنترل بود 
تفاوت بین گروه با خود آسیب رسانی مختلط نیز در متغییر کلی احتمال خودکشی بیشتر از گروه کنترل بود 

  ). p=  001/0، تفاوت میانگین ها=85/6(

در زیر مقیاس افکار خودکشی نیز تفاوت بین گروه با خود آسیبی مختلط بیشتر از هر سه گروه بود اما تفاوتی 
، تفاوت میانگین ها=-26/1(ار خودکشی گروه خودآسیبی مستقیم و گروه خود آسیبی غیرمستقیم بین افک

448/0  =p ( و گروه کنترل)192/0، تفاوت میانگین ها=39/2  =p (ولی میانگین افکار  ؛وجود نداشت
در . معنی دار نبودخودکشی گروه با خود آسیبی غیرمستقیم بیشتر از گروه با خود آسیبی مستقیم بود؛ اما تفاوت 

ختلط، خودآسیبی مستقیم و خودآسیب زیر مقیاس ارزیابی منفی از خود تفاوت گروه هاي خودآسیب رسانی م
دار بود ولی تفاوت جفتی بین سه گروه داراي رفتار خودآسیب رسانی با مستقیم با گروه کنترل معنیغیر رسانی

  .دار نبودیکدیگر معنی

ن گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت هاي تنظیم هیجانی وجود چه تفاوتی بی : پنجم سوال

  دارد؟

ه ابتدا نوجوانان را براساس سابقه رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم ب نیز براي بررسی این سوال 
) 2(ستقیم و غیرمستقیم؛ گروه بدون سابقه رفتارهاي خود آسیب رسانی م) 1(گروه  چهار گروه تقسیم کردیم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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با سابقه ) 4(فقط سابقه خودآسیب رسانی غیرمستقیم ؛ گروه ) 3(؛  گروه رسانی مستقیمفقط سابقه خود آسیب
  نمایش داده شده است   23میانگین هاي چهار گروه در جدول . خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم

یره نشان داد تفاوت چهار گروه در متغییر ترکیبی معنا دار است نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس چند متغی
)875/0  Wilks Lambda= ،33/3 =F  ،001/0< P .(ها نشان داد در هیچ یک از مقایسه دو به دو گروه

مستقیم و غیر مستقیم تفاوت معنی داري وجود  وه با خود آسیب رسانیمتغییرهاي تنظیم هیجانی بین دو گر
حال میانگین نمره  گروه داراي خود آسیبی مختلط در همه زیر مقیاس ها به جز ناآگاهی هیجانی و  با این. ندارد

و تفاوت بین گروه  با خود آسیبی مستقیم ) P >001/0(شفاف نبودن درك هیجان ها از گروه کنترل بیشتر بود 
  ).>p   0/ 001ها،  تفاوت میانگین=90/4(و کنترل نیز در متغییر نقص کنترل تکانه معنی دار بود 

  هاي تنظیم هیجانی مستقیم و غیر مستقیم در خرده مقیاس ي با خود آسیب رسانی مقایسه میانگین هاي گروه ها .23 جدول
 

  

نپذیرفتن   

 هیجان

M(sd) 

 مشکل هدف گزینی

M(sd) 

نقص کنترل 

 تکانه

M(sd)  

 ناآگاهی هیجانی

M(sd)  

وضوح ناکافی 

  یهیجان

M(sd)  

کمبود راهبرد 

  تنظیم هیجانی

M(sd)   

              

  73/10)83/6(  14/7)02/4(  51/17)10/4(  38/7)02/4(  608/7)8/3(   49/5)5/4(  گروه کنترل

خودآسیبی 

  مستقیم

)5/5(98/9  )4/4(91/9  )53/5(28/12  )3/4 (97/16  )77/3(67/9  )56/5(23/15  

خودآسیبی 

  غیرمستقیم

)46/5(83/8  )1/5 (27/9  )73/5(01/11  )87/3(18/17  )57/3(89/7  )68/6(30/13  

  32/16)80/6(  90/8)40/3(  51/17)1/4(  27/14)52/5(  19/11)03/4(  9/10)6/5(  گروه مختلط

              

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم از لحاظ خودانتقادي وجود دارد؟ :سوال ششم

و گروه با خود آسیب رسانی  غیر مستقیم م، گروه با خود آسیب رسانیآسیبی مستقیمقایسه چهار گروه با خود 
در متغییر ترکیبی خود انتقادي نشان داد تفاوت بین دو گروه معنی دار  مختلط و گروه بدون خودآسیب رسانی

ا در میانگین و انحراف معیار هر یک از گروه ه). Wilks Lambda= ،55/8 =F  ،001/0< P  812/0(است 
نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد تفاوت بین چهار گروه . نشان داد شده است 18- 4جدول 

و تنفر از خود معنی دار است ) F  ،001/0< P= 59/17(در  هر یک از متغییرهاي خودبی کفایت پنداري 
)89/9 =F  ،001/0< P .(نی داري بین دو گروه با خود آسیبی نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد تفاوت مع

مستقیم و غیرمستقیم در متغییرهاي خود بی کفایت پنداري و تنفر از خود وجود ندارد اما تفاوت بین گروه با 
.  معنی داري بود) p>001/0اختالف بین میانگین ها ، = 24/10(خود آسیبی مختلط و گروه بدون خود آسیبی 

یر مستقیم و غیر مستقیم  با گروه مختلط در هیچ از متغییرهاي خودبی کفایت تفاوت بین گروه با خود آسیبی غ
  .پنداري و تنفر از خود معنی دار نبود

  مقایسه میانگین هاي گروه ها در خرده مقیاس هاي خود انتقادي  .24 جدول
 

  خود بی کفایت پنداري   

M(sd) 

  تنفر از خود 

M(sd)  

      

  70/2)1/3(   43/6)3/5(  ترلگروه کن

  37/4)4/3(  42/12)4/7(  خودآسیبی مستقیم

  46/5)1/4(  27/13)3/7(  خودآسیبی غیرمستقیم

  75/6)42/4(  6/16) 3/8(  گروه مختلط
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  فصل پنجم

  

  گیريبحث و نتیجه
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   مقدمه
رباره تبیین ها، هاي پژوهشی ارائه شد و دگیريهاي قبل نتیجههاي فصلها و سوالدر این فصل براساس فرضیه

در . کاربردهاي عملی یافته ها بحث شده است ، محدودیت ها وهاهاي این پژوهش با سایر پژوهشارتباط یافته
  .پاسخ گویی به هر سوال و فرضیه یافته هاي بخش هاي کمی  و کیفی درهم ادغام شده اند

   سوال اول بحث 
ه سابقه این رفتارها را دارند به چه صورت ماهیت و معناي خودآسیب رسانی در نزد نوجوانانی ک.1

  است؟
رسانی در نزد نوجوانان معادل رفتارهایی مثل خودزنی و خودجرحی هاي بخش کیفی خودآسیب یافتهبراساس   

والً معناي خود آسیب رسانی را در نزد نوجوانان ندارد و اقدام ماقدام خودکشی مع .یا خودسوزي است
. شوداساس نوع روش و انگیزه هاي روان شناختی از خودآسیب رسانی متمایز میخودکشی در نزد نوجوانان بر

مثالً از طریق قرص خوردن یا براساس  اقدام خودکشی، آن را براساس شیوه آسیب به خود نوجوانان در تعریف
آسیب کردند و خودانگیزه روانی مثل رها شدن و به پایان رساندن مشکالت خانوادگی غیرقابل حل تعریف می

هاي اجتماعی، غلبه بر تعارض  رسانی را راهی براي رسیدن به انگیزه هاي روان شناختی زنده نگهدارنده مثل
 .کردندخودجرحی تعریف میو به حساب آمدن در گروه همساالن با  آرام شدن،رهایی از عصبانیت، تخلیه تنش

در این (ز اقدام خودکشی جدا کرده اند را ارسد اعتبارپژوهش هایی که خود جرحی از این روي به نظر می
بیشتر از ) شوداستفاده می NSSIاز واژه خودجرحی بدون خودکشی ها براي اشاره به  خودجرحی پژوهش
با این حال  .کنندبررسی می )DSHیعنی خودآسیبی عمدي ( هایی است که این دو رفتار را با یک عنوانپژوهش

دکشی در این نوجوانان وجود نا نیست که افکار یا میل به اقدام خوبه این مع "بدون خودکشی"حذف پسوند 
که بین وقوع خودجرحی و اقدام خودکشی رابطه وجود دارد و  دهدزیرا یافته هاي بخش کمی نشان می ؛ندارد

- هاي دیگري مانند خودمسمومسابقه اقدام خودکشی به روش ،کننداز افرادي که خودجرحی می بیش از نیمی

   .نیز دارند سازي را

رسانی قصد انتقال یک پیام اجتماعی را داشتند و در ها این بود که افراد با خودآسیبمضمون اصلی مصاحبه دو
براساس یافته هاي بخش کیفی می توان بیان  .زمان انجام این کار دچار حالت هاي هیجان شدیدي می شدند

ده اصلی استفاده از رفتارهاي خودآسیب رسانی است تعارض هاي بین فردي با مراجع قدرت برانگیزاننکرد که 
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که هر چند با درد و خطر همراه است اما  نداجتماعی را  منتقل میکو نوجوانان از طریق خودآسیب رسانی پیامی 
این یافته همخوان با پیش بینی هاي مدل چانه . به دلیل شرایط موقعیتی آزاررسان تنها راهبرد رهایی بخش است

تعارض با  براساس این مدل،  .است) 2008ن،هاگان،واتسون و همرستای(م دهی خودآسیب رسانی زنی و پیغا
آورد که هر چند رفتارهایی مانند خودآسیب رسانی رو به  باعث می شود فرد اجتماعی مهم زندگیچهره هاي 

همچنین الگوي  .ستا عی موثر و به صرفهبراي سالمتی خودش دارد؛ اما داراي یک فایده اجتماهزینه باالیی 
با الگوي ) 2004،پرینستینناك و (FFMخودآسیب رسانی نوجوانان ایرانی براساس مدل چهار عملکردي 

ممکن  هاي هیجانی که در خودآسیب رسانی وجود داردحالت .کسب تقویت منفی اجتماعی همخوانی دارد
خودآسیب رسانی باشند و یا این که ناشی  تماعی مرتبط بااست یا بخشی از فرایندهاي همبسته با انتقال پیام اج

این تجارب هیجانی داراي  که هاي بخش کمی بیان می کنندیافته. باشند مشکالت نقایص تنظیم هیجانی از
با این حال با توجه به کارکرد سازمان بخشی که  .ماهیت نابهنجار هستند و ناشی از نقص کنترل تکانه است

   .رسد آنها این رفتار را به عنوان همخوان با خود در نظر می گیرندظر میخودجرحی براي نوجوان دارد به ن

 دربارة آسیب به خود اشاره شده است 1اگرچه در تشریح نشانگان خودجرحی عمدي به وجود اشتغال ذهنی
یید هاي بخش کیفی مطالعه حاضر تنها در تعداد کمی از نوجوانان این ویژگی را تااما یافته )2005میوهلکامپ،(

گونه نسبت ، در واقع الگوي غالب خودآسیب رسانی اجتماعی در نوجوانان ایرانی شبیه رفتاري اعتراضمی کند
هایی که تا کنون درباره خودآسیب رسانی انجام در پژوهش. بع عشق و هم تنفر هستندبه افرادي است که هم من
یافته  ؛ اماتنظیم هیجانی پرداخته شده است مساله نقایصهاي درون فردي و به ویژه شده است بیشتر به جنبه

تر از معناي درون فردي ی مهمهاي کیفی این پژوهش نشان داد که معناي اجتماعی این رفتار براي نوجوانان ایران
رسانی مستقیم به شکل خودجرحی در اغلب موارد براي رهایی از فشارهاي موقعیتی و است و از خود آسیب
  .کنندشترین اثرگذاري را بر روي دیگران داشته باشد، استفاده میانتقال یک پیامی که بی

نوجوانان بزهکار بیشتر . ابراز عشق و یا قدرتمندي است خودجرحی مرتبط با  یکی دیگر از پیام هاي اجتماعی
روه کنند و احتمال دارد از این شیوه براي پذیرش و سرگبراي ابراز قدرت به همساالن از این شیوه استفاده می

رکز بهداشت روانی در پژوهشی کیفی بر روي نوجوانان حاضر در یک م. شدن در بین همساالن استفاده کنند
خودجرحی رسیدن به جایگاهی باال در گروه همساالن هاي اصلی اجتماعی یکی از انگیزه در آمریکا اقامتی

دادند از نظر سایر نوجوانان انجام می شناسایی شد؛این افراد برخالف افرادي که با هدف توجه طلبی این کار را
                                                

1 Pereocupation  
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 و جایگاه، آمدند؛این نوجوانان براي رسیدن به این مقامهاي اصیل یا آرمانی به حساب میبه عنوان خود آزارگر
کراچ و (شان شدیدتر بود  و تا حدود زیادي به صورت نامعلوم و پنهانی این عمل را انجام می دادندخودآزاري 

  ). 2004رایت،

عملی است  شود اماهاي سطحی بدن زخمی شدن بافت بخش ممکن است موجبچه خودجرحی قدرت اگر 
اگر چه در طبقه بندي ها این نوع خودآسیب رسانی به  .جایگاه اجتماعیارتقاي سطح و در جهت خودافزایی و 

ر مستقیم بیشتر رسانی غیاما شباهت آن به خودآسیب ؛عنوان خودآسیب رسانی مستقیم در نظر گرفته شده است
گویند، می 1خودآسیب رسانی با هدف ابراز عشق و قدرت ممکن است به رفتارهاي که به آنها تعدیل بدن. است

رفتارهایی مانند خالکوبی کردن یا اعمال آیینی مذهبی که داراي جنبه هاي نمایشی، نمادین و . شبیه باشد
زیرا هر  ل کننده بدن شباهت وجود دارد؛تارهاي تعدیاز یک جهت بین این نوع خودآسیب با رف. فرهنگی هستند

تعلق هویت به خرده فرهنگ هاي خاصی انجام می شود اما از جهت دیگر بین ابراز دو رفتار با هدف نشان دادن 
ماعی محسوب دو رفتار این تفاوت وجود دارد که معموالً این اعمال از سوي فرهنگ غالب در جامعه غیراجت

معموالً در بیشتر نوجوانان هر دو شکل خودآسیب رسانی وجود دارد ولی . همراه است انگاريشود و با انگمی
شروع خودآسیب رسانی در پسران در هر دو گروه آزاردیده یا بزهکار در یک بافت اجتماعی و با هدف 

با هدف  دختران بیشتر. شودهمرنگی با همساالن یا نشان دادن برتري و قدرت شخصی به سایرین انجام می
رهایی از هیجان هاي ناخوشایند و حفظ یک رابطه خودآسیب رسانی می کنند و خودآسیب رسانی قدرت بخش 

  . به ندرت در دختران وجود دارد

احتماالً اولین برداشت ذهنی و ادراکی که افراد عادي از خودجرحی دارند تجربه نوعی احساس درد است اما در 
خودجرحی نوعی زخم شیرین  .دآور است سخنی به میان نیامدین عمل، عملی درها از این که اهیچ از مصاحبه

ریق آسیب بدن قربانی ذهن می شود تا از ط. یا زخمی بی درد است که در خود شفاي درونی به همراه دارد
در  هاي آزمایشگاهی نیز باالتر بودن آستانه درد رایافته .دیدن التیام کسب شود یا هدفی اجتماعی حاصل شود

این پدیده فیزیولوژیک را باید البته  ).2013هولی،  و جرمین(نوجوانان خودجرحی کننده تایید کرده است
یعنی . دارد در نظر گرفت براساس نقشی که خودآسیب رسانی در انتقال پیامی موثر در موقعیت بی اعتبارساز

ست و نباید آن را یک صفت پایدار عدم حساسیت نوجوانان به درد خودجرحی یک ویژگی وابسته به موقعیت ا
نشان داده است گوش دادن به یک مداخله  2014در نظر گرفت؛ چه اینکه یافته هاي جرمین و هولی در سال 

                                                
1.body modification  
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با این . کنداز میزان تحمل درد این گروه از نوجوانان کم میشناختی متمرکز بر افزایش حس خودارزشمندي 
کننده فراوانی خودآسیب  دانتقادي متغییري مهم به عنوان پیش بینیخو هاي بخش کمی نشان میدهندیافته حال

رسانی است و این یافته بدین معناست که  در عدم حساسیت به درد باورهاي منفی و انتقادگرانه اي که نوجوان 
   .دارد نیز تا اندازه اي موثر استدرباره خود 

. است)2004(و کراچ و رایت) 2011(یل و داالس هاي هها شناسایی شد مشابه یافتهمصاحبه مضامینی که در
 در هر دو مطالعه مضمون اصلی مصاحبه هاي نوجوانان خود آسیب رسان درباره انجام خودآسیب رسانی با

با این حال در مطالعه . تبعیت از همساالن گروه هاي اجتماعی بود رهایی از هیجان هاي منفی مثل خشم و هدف
هایی مانند شیطان ند به صورت اینترنتی درباره معناي این رفتار انجام شد انگیزهکیفی دیگري که در کشور فنال

  ). 2004کراچ و رایت،( گوتیک در آنها شناسایی شد تی، پیروي از خرده فرهنگپرس

تنها در برخی . اند بسیار اندك استرسانی را بررسی کردهمطالعاتی که به صورت بین فرهنگی خودآسیب
خودآسیب رسانی در زنان و دختران آسیایی که به کشورهاي غربی مهاجرت کرده بودند بررسی مطالعات انجام 

شد و نتایج این مطالعات نشان داده است در زنان آسیایی در مقایسه با زنان متولد انگلستان که در اثر خود 
ل و دوم در گروه مسموم سازي بستري شده بودند احتمال سابقه قبلی اقدام خودکشی، تشخیص هاي محور او

دوم بیشتر بود ولی در نمونه آسیایی تعارض هاي فرهنگی و فشار خانوادگی از سوي خانواده براي رعایت آداب 
همین یافته درباره مقایسه  ).1986مري و اونز، (و سنت قدیم نقش مهم تري در ایجاد این رفتار داشت

ن آسیایی و انگلیسی به دست آمده است و خودمسموم سازي و رفتارهاي شبه خودکشی در گروه نوجوانا
مشخص شده است که در نوجوانان آسیایی نقش تعارض هاي فرهنگی در پدیدایی این رفتارها بیشتر است 

- همچنین یافته ). 1986مري و اونز،  به نقل از 1991؛ هندي، کیترماهان، بالرد، سیلوریا،  1990بسویاس، (

هاي اجتماعی و بین فردي از ودآسیب رسانی نشان داد که سهم انگیزههاي بخش کمی مربوط به انگیزه هاي خ
هاي که نقش انگیزه )2013یو، لین، لئونگ ( هاي قبلیاین یافته نیز از یافته. انگیزه هاي فردي بیشتر است

اضر بنابراین یافته هاي مطالعه ح. کندهاي آسیایی بیشتر از اروپایی بودند حمایت میاجتماعی را در فرهنگ
خودآسیب رسانی  یب رسانی از این مساله که ماهیت معنا و انگیزه هايهمسو با یافته هاي بین فرهنگی خودآس

  . کندوابسته به فرهنگ و شرایط اجتماعی است حمایت می

توان می شناسی مرضی، و تحولیاجتماعی، آسیب حوسط در را رسانیها خود آسیببراساس مضامین مصاحبه
توان آن را در بین گروه نوجوانان بزهکار عملی براي دسترسی به جایگاه ر سطح اجتماعی مید. بررسی کرد
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 آسیب رسانیهمین طور در بین کودکان آزاردیده زخم هاي خود. در بین همساالن در نظر گرفت تراجتماعی باال
 تاثیر پذیري از همساالن. آزارگر براي ابراز غیرمستقیم اعتراض و روشی براي کنترل محیط اجتماعی است راهی

 رسانیلت شناسی اصلی در یادگیري خود آسیبدر گروه هاي دوستان از عوامل ع به عنوان یک عامل اجتماعی
هم یافته هاي کیفی و هم یافته هاي کمی . آیدبه عنوان یک رفتار جدید در دوره نوجوانی به حساب می

پذیري از همساالن را نقش تاثیر 8 دجرحی درشکلشده خوشبراساس مدل اکتشافی خودجرحی  و مدل براز(
در سطح  رسانیشروع خودآسیب.  کنندتایید می ر خود آسیب رسانیبه عنوان یک متغییر اجتماعی مهم د

که تحت تاثیر الگوهاي همساالن  اجتماعی نوعی رفتار خطرجویانه جدید دوره نوجوانی به حساب می آید
نوجوانان در پژوهش حاضر نشانه اعتراض اجتماعی است؛  سیب رسانیخود آ  اما تداوم شودآموخته می

مهمترین عامل . اعتراض براي رهایی ، اعتراض براي به حساب آمدن و اعتراض براي مورد توجه قرار گرفتن
این اعتراض وجود فضاي آزار هم در محیط خانوادگی آزاررسان و هم  ویژگی هاي آزاررسان درخرده فرهنگ 

خودجرحی به دلیل ) 2008ناك،( 1براساس فرضیه پیام رسانی اجتماعی. ه آنها متعلق به آن هستندک است هایی
براي خود فرد است می تواند در نقش یک ابزار اجتماعی ویژه  2اینکه رفتاري ضربه زننده به خود و پرهزینه

- ماعی را بیشتر میعمل کند و نوعی اعتراض به حساب می آید که شانس رسیدن به یک هدف در روابط اجت

  .کند

اجتماعی تاثیرگذار هم در  راض در گروه و انتقال پیامنقش خودآسیب رسانی به عنوان راهبردي براي اعت
هایی که در براساس آزمایش. هاي انسانی گزارش شده استمطالعات آزمایشی روي حیوانات و هم نمونه

پرهزینه بیشتر استفاده کنند میزان مقبولیت و تاثیرشان هر چقدر حیوانات از رفتارهاي ، حیوانات انجام شده است
ودیگ (نوان یک پیام صادقانه تفسیر شوند در سایر همنوعان بیشتر است زیرا این رفتارها بیشتر احتمال دارد به ع

همچنین در تایید نقش خودجرحی به عنوان راهبردي براي اعتراض  )2007به نقل از ناك، 2007و ناك،
با فراوانی و  ها روي زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار گرفته اند نشان می دهد این گروه اجتماعی یافته

  ) 2012جک کوایر، هلموت،سولیوان،(دهند شدت بیشتري  خود آسیب رسانی آگاهانه انجام می

عالوه بر این نقایص حل مسائل اجتماعی یکی از علت شناسی هاي خودجرحی در نوجوانان بزهکار است؛ 
مقایسه شیوه هاي حل مسائل اجتماعی در در دو گروه نوجوانان خودجرحی کننده و گروه کنترل نشان داده 

                                                
1 Social signaling hypothesis 
2 costly 
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داري وجود ندارد اما راه است از لحاظ تعداد راه حل هاي احتمالی براي یک موقعیت بین دو گروه تفاوت معنی
-حلها به راهارتر است و معموالً آنهاي نوجوانان خود جرحی کننده براي حل کردن مسائل اجتماعی ناسازگحل

  ).2008ناك و مندز،(دارند هاي خودشان اعتماد ن

اس یافته هاي کیفی و کمی این نتیجه قابل بیان است که خودجرحی نشانه در سطح آسیب شناسی روانی براس
عناي وجود اي است که با سایر رفتارها خودآسیب رسان غیرمستقیم همبودي دارد ولی همیشه نمی تواند به م

یک اختالل شخصیت مرزي باشد، به ویژه در افرادي که براي رهایی از یک موقعیت اجتماعی آزاردهنده متوسل 
یافته هاي بخش کمی پژوهش حاضر نیز نشان داده است از بین مهارت هاي  .شوندمی نمادین به این رفتار

نوجوانان خودجرحی . ودآسیب رسانی استکننده خبینیترین پیشتنظیم هیجانی نقص در کنترل تکانه قوي
توان آن ها را با تشخیص اختالل کنترل اما این نمی تواند به این معنا باشد که می ؛کننده نقص کنترل تکانه دارند

براساس یافته هاي بخش کیفی در اغلب مصاحبه ها روایت نوجوانان خودجرحی . دسته بندي کرد NOSتکانه 
براي مثال در تشریح اختالل کنترل تکانه به داشتن افکار، . ل کنترل تکانه نامنطبق بودي اختالکننده با ویژگی ها

مشغولیت ذهنی و خیال پردازي هاي متمرکز بر آسیب رساندن به خود سخن گفته شده است ؛ در حالیکه 
باره انجام  تصمیم به انجام این عمل در نوجوانان اغلب در یک بافت اجتماعی و بدون مشغولیت ذهنی در این

ار این نوع رفتار است و ممکن است هاي تشخیص اختالل کنترل تکانه تعدد و تکرالبته یکی از مالك. شودمی
این نوع رفتارها به صورت تکرارشونده وجود دارد این تشخیص صادق باشد چه اینکه در برخی  در افرادي که

د این نوع تکانه هاي آسیب به خود که اغلب همراه که تعداد خودجرحی ها بیشتر بواز نمونه هاي مورد بررسی 
در کل از مجموع یافته هاي بخش کمی و کیفی . با نگرشی مثبت نسبت به این رفتار همراه بود وجود داشت

بیان کرد در صورتیکه استفاده از خودجرحی به صورت اجباري و با فراوانی زیاد باشد  پژوهش حاضر می توان
   .ن یک نشانگان مستقل در نظر گرفتمی توان آن را به عنوا

به عنوان عوامل خطر  کنندهنقایص کنترل تکانه و خودانتقادي باال  که در مطالعه حاضر در نوجوانان خودجرحی
براساس رویکرد تحولی . اصلی شناسایی شد از لحاظ تحولی قابل بررسی است و با نقایص تحولی مرتبط است

ست که معناي آن را باید در روابط جاري نوجوان با محیط، در روابطی که با هر نشانۀ مرضی رفتاري معنادار ا
اي که به صورت ساخت سازمان یافته اند جستجو کرد؛ ساختی که خود دارد و در تعارض هاي درونی شده

 براساس .)1383دادستان،(خود نیز با سازمان یافتگی شخصیت به عنوان یک کلیت در حال تحول مرتبط است
هاي بخش کیفی این پژوهش در اغلب شرکت کنندگان نشانه خودجرحی همراه با حداقل یک رفتار آسیب یافته
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 ودهنگام، سوء مصرف مواد وجود داشتبه خود غیرمستقیم، بزهکاري، سابقه اقدام خودکشی، تجارب جنسی ز
رچه کننده نقش اساسی در و این همبودي ها نشان از آن دارد که احتماالً وقفه یا انحراف در تحول خودي یکپا

چه غیرمستقیم نتیجۀ این نقص در تحول این اختالل دارد و احتماالً آسیب به خود چه به صورت مستقیم و 
الگوهاي خانوادگی آزاررسان و بی اعتبار ساز احتماالً مهم ترین عامل در این شکنندگی و  .است خویشتن
  . خودآسیب رسانی است پدیدایی 

   ي جمعیت شناختی خودآسیب رسانی نوجوانان ایرانیمقایسه یافته ها 
حداقل یک بار سابقه انجام یکی از انواع  آزاردیدهاز نوجوانان % 50هاي این مطالعه نشان داد تقریباً در یافته

در مطالعه دیگري در ایران بر روي دختران دبیرستانی شیوع . داردوجود ودآسیب رسانی مستقیمرفتارهاي خ
این تفاوت در ). 1392پیوسته گر،(گزارش شده است% 12) هایی از بدن با تیغبریدن بخش(زنیطول عمر خود

شیوع طول عمر . میزان شیوع بین دو گروه ممکن است به علت تاثیر سابقه بدرفتاري در دوران کودکی باشد
ان میوهلکامپ و همکار(گزارش شده است  ٪18خودآسیب رسانی مستقیم در نوجوانان جمعیت عادي 

؛ اما  شیوع این رفتار در در نوجوانان  با سابقه بدرفتاري اعم از آزار جسمی، جنسی، غفلت و آزار )2012
اي در آمریکا بر در مطالعه ).2010ناك، (در صد گزارش شده است  40تا  24انی در سایر کشورها بین هیج

خودآسیب رسانی شیوع انواع رفتارهاي  اي از نوجوانان با و بدون سابقه بدرفتاري دوران کودکی،روي نمونه
براساس یافته هاي این  ).2008ویریچ و ناك، (بود% 68بدرفتاري دوران کودکی  در گروه با سابقه مستقیم

   .مطالعه شیوع خودآسیب رسانی در نمونه ایرانی نزدیک به نمونه هاي خارجی است

در مطالعات دیگر بر  .است)نفر 71نفر از  39( ٪54 یم در نوجوانان بزهکار مستق رسانیفراوانی خود آسیب
-هاي اصالح و توانبخشی آمریکا شیوع خودمطالعه کانون. روي بزهکاران همین نسبت ها به دست آمده است

). 2003پن،اسپوزیتو،اسکافر،فریتز،اسپریتو،(درصد برآورد کرده است  40آزاري در میان نوجوانان بزهکار را 
ستقیم در گروه نوجوانان با سابقه بدرفتاري دوران کودکی تفاوت معنی داري با گروه م رسانیخود آسیب فروانی

در دو گروه  رسانی مستقیم خودآسیباي فراوانی صورت مستقیم در هیچ مطالعه هر چند به. بزهکار نداشت
که چون نوجوانان نوجوانان بزهکار و با سابقه بدرفتاري دوران کودکی مقایسه نشده است اما انتظار بر این بود 

کنند ولی نوجوانان با سابقه شان را بیشتر به صورت بیرونی ابراز میهاي ناخوشایندبزهکار خشم و هیجان
در گروه  نند، فراوانی خودآسیب رسانیکشان را روي خودشان تخلیه میهاي منفیبدرفتاري خشم و هیجان
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هاي دو گروه برابر نبودن و همگن نبودن ویژگی یک علت مهم این نتیجه ممکن است. آزاردیده بیشتر باشد
  . باشد

. بود) ٪17(مستقیم  رسانییبدر کل دو نمونه بیشتر از خود آس) ٪30(غیر مستقیم  رسانیوانی خود آسیبافر 
بندي این یافته ممکن است به این دلیل باشد که برخی از رفتارهایی که جزو خودآسیب رسانی غیرمستقیم طبقه

در همۀ نوجوانان دراین دوره افزایش  ثل مصرف مواد و رفتارهاي خطرجویی به صورت هنجاريشوند ممی
   .یابندمی

اند هایی است که نشان دادهاین یافته همخوان با پژوهش. فراوانی خودجرحی در دختران بیشتر از پسران بود 
اي استفاده به عنوان یک روش مقابله خودآسیب رسانی مستقیمدختران به میزان بیشتري و با دفعات بیشتري از 

نتایج یک مطالعه طولی نیز نشان  ).2002؛ راث و هیت ، 2009پلنر، لیبال،کلر، فگرت،میوهلنکامپ،  (کنندمی
رفتارخود آزاري داشتند در مرتبه دوم به صورت موقتی این  سران که در  ارزیابی مرحله اولاز پ% 37داده است 

بنابر این ). 2011الند، الند، رد، (بود% 12اما این نرخ بهبودي موقتی براي دختران  ؛ندرفتار را کنار گذاشته بود
ترین روش شایعهمچنین   .در دختران بیشتر حالت تکرارشونده و عادتی به خود بگیرد خودجرحی احتمال دارد

مین نتیجه تکرار شده نمونه خارجی نیز ههاي بدن بود که در مطالعات بریدن بخش ، خودآسیب رسانی مستقیم
  ).2007کلونسکی و میوهلنکامپ، (است

   سوال دومبحث  

  چه عواملی در پدیدایی  خودآسیب رسانی در نوجوانان نقش دارند؟
شناختی هاي بخش کیفی عواملی که در پدیدایی این رفتار نقش داشتند شامل دو دسته عوامل روانبراساس یافته

، نقایص )ید و افسردگیخشم شد(اختی شامل عواملی مانند آشفتگی هیجانی شنعوامل روان. بودند و اجتماعی
. هاي روانی همبود و نگرش مثبت به خود جرحی استتسکین بخشی، وجود اختاللحل مسئله، نقایص خود

الگوگیري، خانواده نابهنجار، مصرف الکل، سوء مصرف مواد از جمله عوامل محیطی موثر در ایجاد خودجرحی 
- کنندهبینیو متغییرهایی که به عنوان پیش ندها مشخص شدین این عوامل که توسط نوجوانان در مصاحبهب. است

براي مثال نقایص تنظیم هیجانی و . هاي خودآسیبی در مدل بخش کمی برآورد شدند رابطه نزدیک وجود دارد
 دار خود آسیب رسانیهاي معنیکنندهبینیبه ویژه نقص کنترل تکانه که در مدل کمی به عنوان یکی از پیش
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در مصاحبه هاي نوجوانان  هاي منفیعدم تحمل هیجاندر بخش کیفی نیز معادل آن تحت عنوان  ،شناسایی شد
همین طور نقص خود تسکین بخشی متضاد خودانتقادي است که در مدل کمی به عنوان یک . شناسایی شد

الگوگیري از الگوگیري در مدل کمی در قالب   درباره عوامل همساالن هم. عامل واسطه اي نقش داشت
  . از جمله متغییرهاي تعدیل کننده رابطه نقایص تنظیم هیجانی و خودجرحی شناسایی شدهمساالن 

از جمله عواملی که در بخش کیفی توسط نوجوانان به عنوان علت خودآسیب رسانی مشخص شد ولی در 
این عامل در نوجوانان بزهکار نسبت به . خودجرحی بود بخش کمی در نظر گرفته نشده بود نگرش مثبت به

  .نوجوانان آزار دیده نقش بیشتري در پدیدایی و تداوم خود جرحی دارد

ار ارائه همان طور که در مدلی که براساس تحلیل محتوایی روایت هاي نوجوانان از خودجرحی در فصل چه
هاي موقعیت. شودعامل واقعی یا خیالی ظاهر میهاي هیجانی در یک تپاسخ شده است خودجرحی مانند سایر

تعاملی که راه انداز خودجرحی هستند معموالً از جنس تعارض با والدین، تعارض با همساالن و دوستان جنس 
هاي خیالی راه انداز خودجرحی بازگشت خاطرات و موقعیت وا استمخالف یا دوستان صمیمی و نزاع و دع

در واکنش به این موقعیت نوجوانان داراي سابقه خودجرحی . الدین یا دوستان استگذشته از روابط پیشین با و
آشفتگی هیجانی معموالً از روي . است فسردگیو ا  دچار آشفتگی هیجانی میشوند که به دو صورت خشم

نیست و ماهیت این آشفتگی هیجانی به  ،سرخوشی و حاالتی که در اختالل خلقی دو قطبی مشاهده می شود
خشم نوجوانان  در این موقعیت ها بسیار زیاد  .ت یک واکنش افراطی به یک موضوع ناخوشایند استصور

خشم به شدت و به سرعت گرایش به انجام . تابانداست که واژه تکانشوري تنها بخشی از این واقعیت را بر می
  .آوردعملی فوري را در نوجوان براي رهایی از این آشفتگی به وجود می

آشفتگی هیجانی خشم و افسردگی همبسته یا جزیی از مراحل خودجرحی هستند اما نوجوانان در  هرچند 
یافته هاي تجربی نیز از پایین بودن آستانه . را علت خودجرحی می دانندتوصیف از خودجرحی این هیجان ها 

وعی در استرس مصن براي مثال در پاسخ به کند؛این گروه از نوجوانان حمایت می در تحمل ناکامی هیجانی
هاي گالوانیکی پوست شدیدتري نسبت به نوجوانان گروه کنترل نشان پاسخ هنگام انجام یک آزمون ساختگی،

سی اختالل شخصیت مرزي نیز به نقش در نظریه علت شنا) 1993(همچنین لینهان). 2008ناك و مندز،(اندداده
اغلب نوجوانان خودجرحی کننده به  .است اکید کردهاست ت سطح پایین سروتونین آشفتگی هیجانی که ناشی از 

یعنی راهی براي آرام شدن و رهاشدن  ؛نگرندمی رت یک رفتار وسیله اي براي کاهش خشمخودجرحی به صو
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شود در پاسخ به این که چرا خشم به سمت دیگران ابراز نمی شود و بر روي بدن جهت داده می. از فشار خشم
  . هم مرتبط با همساالن نقش دارد هم عوامل روان شناختی و

نوجوانان خودجرحی کننده در ارزیابی موقعیت دچار مشکل . شناختی نقص حل مساله استیکی از عوامل روان
دخترها بیشتر از خودجرحی به عنوان روشی براي حل مسائل و رسیدن به هدف هاي پایمال شده شان . هستند

هاگن، واتسون،  (رسانی راي حل مسئله همخوان با نظریه پیاماستفاده از خودجرحی ب. استفاده می کنند
براساس این نظریه باید گفت ممکن است خودجرحی در موقعیت هایی . است) 2007ناك،؛ 2008، همرستاین 

ایر روش س نسبت به )هاي از هم پاشیده و با والدین نابهنجارخانواده( بردند که این نوجوانان در آن به سر می
مدار ممکن است تنها روش بهنجار و و استفاده از این روش هیجان مساله تاثیر کمتري داشته باشدهاي حل

  .اي براي حل مسائل باشدایثارگرایانه

خلق افسرده . ساز خودجرحی میشود، تجربه خلق افسرده استآشفتگی هیجانی که زمینه ي ازدیگروع ن 
از این گروه از نوجوانان البته افسردگی در اقلیتی . استذشتهمحصول واکنش نوجوانان به خاطرات تعامل هاي گ
  . نقش بیشتري دارد که خودجرحی همراه با سابقه اقدام خودکشی دارند

این نوجوانان . یکی دیگر از علل خودجرحی از نظر نوجوانان میل به آرام شدن و تسکین یافتن خود بود
ط بیرون جهت دهی می کنند و از این طریق آرام می شوند، برعکس نوجوانان پرخاشگر که خشم شان را به محی

دو تبیین . خشم را روي بدن خودشان تخلیه می کنند و خودشان این رفتار را به عنوان خشونت قلمداد نمی کنند
از این رفتار ارائه شده است یکی درباره نقش فی ذات خودجرحی در آزاد کردن افیون هاي ضد درد بدن است 

احتماالً درونی . اي استهاي روابط ابژهتبیین دوم متعلق به نظریه. عمل ماهیت تسکین بخشی می دهدکه به این 
در دو مورد از . سازي روابط اولیه آزار رسان دوران اولیه زندگی در این شیوه خود تسکین بخشی اثر دارد

مادرم وقتی عصبانی ": اشته استمصاحبه ها به صورت مستقیم اشاره شده بود که این رفتارها در مادر وجود د
البته ممکن است این پرخاشگري درون فکنی شده نتیجه ناکامی  ."کند و خودش را می زدمیشد موهایش را می

یافته هاي . هاي ارتباطی اولیه باشد که موجب شده است تصور منفی از خود در ذهن نوجوانان شکل بگیرد
با مدل روابط ابژه اي در ارتباط با نقایص خود تسکین بخشی مصاحبه بخش کیفی پژوهش  تبیین هاي مرتبط 

نقص در تحول خود در تنظیم عواطفی مانند پرخاشگري اختالل ایجاد می کند و تظاهر آن می . حمایت می کند
  . تواند به صورت خودآسیب رسانی باشد
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خود  بخش کمی نیزدر همین راستا در تایید نقش نقایص خود تسکین بخشی در خودجرحی، یافته هاي  
براساس دیدگاه لینهان . .اندمشخص کرده به عنوان یک متغییر تاثیرگذار در پدیدایی خودجرحی انتقادي را

شود فرد افراد خودجرحی کننده در خودتسکین بخشی نقص دارند و مهمترین عاملی که باعث می) 1993(
- هاي تنبیهدر محیط بزرگ شدن ش تخلیه کند ناش را روي بدهاي منفیمبتال  به اختالل شخصیت مرزي هیجان

کننده براي مقابله با در تبیین علت این که چرا افراد خودجرحی) 2007(کلونسکی . ساز استکننده یا بی اعتبار
تري مانند ورزش، دوش گرفتن، تلفن زدن به دوستان استفاده تر و سازگارانههاي سالمهاي منفی از روشهیجان

هم عرض رفتارهاي بر شمرده شده  1کرده است احتماالً خودجرحی نیز نوعی مراقبت از خود کنند بیاننمی
است چون بعد از زخمی کردن فیزیکی، فرد با بانداژ کردن، تمیز کردن محل زخم و شستن خون از خودش 

 و تر هستندوفقهاي هیجانی مهاي فیزیکی خود نسبت به زخمکند و احتماالً آنها در مراقبت از زخممراقبت می
علت انتخاب این روش براي مراقبت از خود احتماالً عوامل و  .از این شیوه براي مرقبت از خود استفاده می کنند

  ).   2008ناك،(ناهشیاري مانند همانند سازي ناآشکار خودزنی به عنوان بخشی از تصور از خود است 

شناختی بود که در خودجرحی یکی دیگر از عوامل روانرسیدن به جایگاه اجتماعی واال در گروه همساالن  میل
هاي پژوهش کیفی دیگري نیز در یافته. کنندگان بزهکار نقش زیادي در شروع و تداوم خودجرحی دارد

کنند در نزد سایر افراد گروه به هاي واقعی خودجرحی میمشخص شد گروهی از نوجوانان بزهکار که با انگیزه
هاي سازي ارزشدرونی). 2004کروچ و رایت،(آمدند اصیل و واقعی به حساب می کنندگانعنوان خودجرحی

ها براي رسیدن به جایگاه اجتماعی از شود نوجوان در این گروهمیهاي بزهکار احتماالً باعث خرده فرهنگ
ه است که مستقیم نشان داد هاي خودآسیب رسانیهاي بخش کمی مرتبط با انگیزهیافته. خودجرحی استفاده کند

این انگیزه حتی از انگیزه تنظیم هیجانی بار عاملی بیشتري . مهم ترین پذیرفته شدن در گروه همساالن است
داشت که باز هم تایید می کند عوامل همساالن و پذیرفته شدن در گروه و به حساب آمدن از جانب سایر 

  .   اعضاي گروه تا چه حد در پدیدایی این رفتار نقش دارد

رف و که در پدیدایی خود جرحی نقش دارند شامل الگوگیري، زندگی در خانواده نابهنجار، مص ل محیطیعوام
. معموالً الگوگیري در شروع خودجرحی نقش بیشتري دارد .سوء مصرف الکل و مواد غیر قانونی بودند

ین رفتار را ابتدا به نوجوانان از طریق مشاهده سایر دوستان در مدرسه یا در موقعیت هاي گروهی همساالن ا
بیان کرده ) 1986(صورت یک تجربه جدید و چالش برانگیز مشاهده می کنند و احتماالً همان طور که بندورا 

                                                
1 self-care 
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شود و بعدها زمانی که انگیزه یا تقویت کننده مثبت یا منفی در است این رفتار در خزانه رفتاري فرد اکتساب می
این رفتار براي خودتنظیمی یا رسیدن به اهداف عملکردي آشکار و  روانی یا اجتماعی وجود داشتمحیط درون

اند هاي تجربی که عوامل خطر خودجرحی را بررسی کردهتقریباً در همه پژوهش. شودبه کار گرفته می
هاي خودجرحی نقش داشته است کنندهبه عنوان یکی از پیش بینیالگوگیري از همساالن الگوگیري و 

یافته هاي بخش کمی نیز از نقش این عامل در پدیدایی  ).2008پرینستین و همکاران،  ؛ 2007پرینستین، (
  .کندخودآسیب رسانی مستقیم حمایت می

براي مثال در گرایش به  ؛به صورت کلی در رفتارهاي نوجوانان عوامل همساالن نقش قابل توجهی دارند 
ان خواهی و داشتن نگرش مثبت به مواد پیش مصرف مواد داشتن همساالن مصرف کننده مواد  نسبت به هیج

احتماالً عامل ).1997داناهو، هولی، کلیتون، اسکینر، کلون و رایس، ( تري استکننده مهم تر و قويبینی
به اندازه عوامل  تداوم این رفتارها و تشدید آن به یک رفتار پر خطر براي سالمتی الگوگیري از همساالن در
زیرا احتماالً همه نوجوانانی که این رفتارها را در سایر دوستان شان می بییند از این  ؛روان شناختی نقش ندارد

وجود دارد که   هاي روان شناختیکنند، بنابراین در افراد خودجرحی کننده عوامل و پویاییشیوه استفاده نمی
هر چقدر باعث می شود از یک رفتار الگو پیروي کند اما همان طور که در بخش کمی مشخص شد 

 .تاثیرهمساالن در قالب تقلید و الگوگیري بیشتر باشد در این نوجوانان احتماالً خودآسیب رسانی بیشتر می شود
  .لید و الگوگیري از همساالن در شروع این رفتار نقش بیشتري داردتق به نظر می رسد در واقع

کنندگان به عنوان علت خودجرحی داشتن نگرش مثبت به خودجرحی نیز یکی از عللی بود که در خودجرحی
کند که خودجرحی کارکرد سازگارانه اي مثل خودتسکین از این حیث این یافته تایید می. مشخص شده بود

براساس مصاحبه هاي کیفی که با  ) 2011( 1جراحت لطیف آدلر در کتابپاتریشا . بخشی براي نوجوان دارد
هاي اینترنت انجام داده است به این نتیجه رسیده است ومنوجوانان خودجرحی کننده در جمعیت عمومی و فر

 ن وجود دارد یک رفتار گذرارخالف کلیشه هاي منفی که دربارة آاست که ب حی رفتار سازگارانهکه خودجر
است و در شرایط دشواري که هیچ راهی براي مقابله وجود ندارد کمک کننده است و بسیاري از افراد پس از 

 با این حال نتایج . ن رفتار را انجام نمی دهند و مشکلی هم در زندگی شان پیدا نمی کننددوره نوجوانی ای
نشان داده است بین اقدام خودکشی و سابقه خودجرحی رابطه وجود دارد بنابراین این نگرش مثبت  ما پژوهش

باور فراشناختی   داشتن نگرش مثبت به صورت یک. تواند در بلند مدت پیامدهاي خوشایندي داشته باشدنمی
                                                

1 tender cut 
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براي رسیدن به اهداف ارتباطی انجام رفتار  در موقعیت هاي بعدي تعارض و تن شود نوجوان مثبت باعث می
بنابراین تغییر دادن نگرش نوجوانان نسبت به ماهیت منفی این . و توجیه کند خودجرحی را براي خود تایید

  .رفتارها براي حل کردن مشکالت نوجوانان موثر باشد رفتار و پیامدهاي آن می تواند در کاهش توسل به این

ئه شده است رابطه خودجرحی با اقدام خودکشی به صورت کمی نشان داده ادر مدلی که براساس مصاحبه ها ار 
کنند پس از مدتی به اقدام خودکشی اغلب نوجوانانی که از خودجرحی رهایی بخش استفاده می. شده است
ه نوجوانان نمی توانند با خودجرحی یا مصرف مواد این مشکالت محیطی را حل کنند شوند زمانی کمتوسل می

؛ اما تقریباً با هم متفاوت است یوه هاي خودآسیب رسانی و اقدام خودکشیهر چند ش. اقدام خودکشی می کنند
ه هاي یک یافت. بین این دو نوع رفتار وجود دارد ردها و نقایص زیر بنایی مشترکات زیادياز لحاظ کارک

زندگی زمانی که از حد تحمل فرد بیشتر شوند و فرد  نشان داده است که عوامل تنش برانگیز پژوهش کیفی نیز
آورد و این چرخش از یک رفتار به رفتار نتواند با خودآسیب رسانی با آنها کنار بیاید رو به اقدام خودکشی می

هش هاي پیشین نیز این نتیجه به .در پژ . کشی دارددیگر نشان از رابطه کمی خودآسیب رسانی و اقدام خود
خودآسیب رسانی براي مقابله با فشارهاي متوسط و اقدام خودکشی براي فشارهاي شدیدتر به کار دست آمد که 
    ).2008،گریسباچ(گرفته می شود

لکل و سوء تداوم مصرف ابه اقدام خودکشی اثر داشتند شامل خلق افسرده، عواملی که در تبدیل خودجرحی 
   .خانواده نابهنجار بود مصرف مواد و

بخش کیفی شناسایی  هايبه اقدام خودکشی در یافته رسانیعنوان یکی از علل تبدیل خودآسیب به خلق افسرده
دهد در نوجوانان همانند بزرگساالن افسردگی یکی از علل اصلی اقدام خودکشی این یافته نشان می .شده است

جوانان  به دو شناسی خودکشی در نودر سنخ . در خودکشی نوجوانان بسیار زیاد است نقش افسردگی . است
گروهی که به دلیل ناتوانی در برآورده کردن  که در یک گروه نقش افسردگی بیشتر است؛ گروه اشاره شده است

 گروه دوم.  کنندمی اقدام به خودکشی دچار افسردگی می شوند و شانمالك ها و معیارهاي کمال گرایانه درونی
فرگوسن، (کنند اغلب شامل نوجوانان بزهکار و خطرجو هستند که به علت تکانشوري باال اقدام خودکشی می

    ).2000دوارد ، هوارد،او

زندگی در خانواده نابهنجار به نحوي شرایطی شبیه درماندگی آموخته شده است که ایجاد کننده ناامیدي و اقدام 
خودکشی آنومیک  اقدام خودکشی در این گروه از نوجوانان را می توان از نوعلحاظ  از این . خودکشی است
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بنابردیدگاه دورکیم این خودکشی . زیرا علت خودکشی قطع ارتباط فرد با منابع حمایتی است نامگذاري کرد؛
 ).1897کیم،دور( کند ارتباط عادي فرد با جامعه به صورت ناگهانی و شدید تغییر می که زمانی رخ می دهد

گر خانوادگی باعث می شود نوجوانان خود آسیب رسان ارتباط با ثبات و آزاردرواقع زندگی در یک محیط بی
البته دورکیم در هیچ یک . یک ساختار حمایتی وحدت بخش را از دست دهند که نتیجه آن اقدام خودکشی است

 براساس مدل.  به میان نیاورده است ندگان سخنخودجرحی کن از ازصفحات اثر معروفش دربارة خودکشی
عامل درماندگی محیطی یعنی حس از دست دادن  دو) 1978آبرامسون، تیزدل و سلیگمن، (ناامیدي -درماندگی

و ناامیدي که محصول اسنادهاي ناسازگارانه  براي دریافت تقویت یا رهایی از دردکنترل بر تغییرات محیطی 
یافته هاي بخش کیفی نیز تا حدودي با . ایی اقدام خودکشی نقش دارندپدیدرویدادهاي محیطی است در روان

- زندگی در یک خانواده نابهنجار به شدت باعث درماندگی میرا زی ؛ناامیدي همخوان است - نظریه درماندگی

زندگی در محیط خانواده نابهنجار نوعی استرس . ند زمینه ساز اقدام خودکشی شودتواشود و این درماندگی می
شود نوجوان اسنادهاي افسرده سازي درباره وضعیت زندگی خود داشته باشد که زمن است و احتماالً باعث میم

   . کندزمینه را براي اقدام خودکشی آماده می

شان براي نشان دادن قدرت است نسبت به نوجوانانی که براي رهاشدن از حالت هاي نوجوانانی که خودجرحی
این یافته نشان می دهد احتماالً . کنند احتمال خودکشی شان کمتر استسانی میهیجانی افراطی خودآسیب ر

براساس یافته . انگیزه خودجرحی ممکن است پیش بینی کننده اقدام خودکشی در افراد خودآسیب رسان باشد
شان ايهاي براي تخلیه هیجاننوجوانانی که از خودآسیب رسانی به عنوان شیوه) 2008(هاي مطالعه گریسباچ 

کمتراحتمال دارد رو به خودکشی بیاورند و اقدام خودکشی بیشتر در نوجوانان خود آسیب  ،کننداستفاده می
در کل . کنندرسانی میشود که بر اثر افسردگی، تنفر از خود و احساس بی ارزشی خودآسیبرسانی دیده می
مستقیم از غیر رفتارهاي خودآسیب رسانی ري کرد هر چقدرتوان نتیجه گیهاي این پژوهش میبراساس مصاحبه

احتمال اینکه نوجوانی که با  ،نوع سوء مصرف مواد در نوجوانان بیشتر باشد و همچنین سطح افسردگی باال باشد
بیشتر  ،روزي اقدام خودکشی کند ،ورده استبخش آرو به خودجرحی رهاییهاي اجتماعی هدف رهایی از تنش

  .خواهد بود
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  ومسوال سبحث  
  رسانی مستقیم نوجوانان چیست؟آسیبي خودهاي اصلی رفتارهاانگیزه 
هاي درون رسانی مستقیم در دو طبقه اصلی شامل انگیزههاي خودآسیبنتایج تحلیل عاملی نشان داد انگیزه 

-پیش را رسانیهاي خودآسیباز واریانس انگیزه ٪63روانی و انگیزه هاي اجتماعی داراي بارعاملی هستند و 

هاي اجتماعی در پدیدایی خودآسیب رسانی مستقیم نوجوانان بیشتر ها نشان دادند سهم انگیزهیافته. کنندبینی می
این دو انگیزه اصلی که در بخش . تبیین کردند هاي درون روانیاست؛ زیرا بارعاملی بیشتري را نسبت به انگیزه

خودجرحی اشاره شد  در بخش کیفی همان طور که. شتکیفی هم وجود داهاي در یافته ند،کمی شناسایی شد
هاي مشابه خارجی نیز تا یافته .دو دسته کلی طبقات خودجرحی بودند رهایی بخش و خودجرحی قدرت بخش

نقش انگیزه هاي  ).2013، گلن وکلونسکی (حدود زیادي از این تقسیم بندي دو گانه حمایت می کند 
به گونه اي که پذیرش گروهی بیشترین  ؛از انگیزه هاي درون روانی بود اجتماعی در پدیدایی خودجرحی بیشتر

این یافته از مطالعات بین . بارعاملی را به عنوان انگیزه خودجرحی در دو نمونه بزهکار و آزاردیده به دست اورد
یی در سایر کشورهاي آسیایی نیز نقش انگیزه هاي اجتماعی در پدیدا .فرهنگی خودجرحی حمایت می کند

- تفاوت). 2013یو، لین، لئونگ (شده است  شخودآسیب رسانی بیشتر از کشورهاي اروپایی و آمریکایی گزار

سیایی ممکن در فرهنگ هاي آ و تاثیرپذیري بیشتر از هنجارهاي گروهی باال بودن جمع گرایی هاي فرهنگی مثل
  . تاثیرگذار باشد خودجرحیاست در تفاوت انگیزه هاي 

یرش گروهی، اثبات خود، تمایز خود از دیگران و انتقام گرفتن جزو انگیزه هاي اجتماعی پذهاي انگیزه 
هاي اي، تنظیم هیجانی به عنوان انگیزهتجزیهخودکشی، ضدابراز آشفتگی، ضدهاي شناسایی شدند و انگیزه

ان دادن وفاداري و تعلق به نوجوانان با انگیزه اثبات قدرت و نش. باشندروانی میهاي درونسازنده طبقه انگیزه
این انگیزه . پردازندتاباند به خودآسیب رسانی میگروه همساالن که در کل معناي انگیزه پذیرش گروهی را برمی

- که بیشترین بارعاملی را به دست آورد با توجه به این که هر دو گروه نمونه نوجوانان این پژوهش از خانواده

خود . گذاري شدشان  همساالن است تحت این عنوان نامساختار اجتماعی براي شان جدا بودند و مهم ترینهاي
که از محتواي  بخش استشدن از سوي همساالن همخوان با خودجرحی قدرترسانی براي پذیرفتهآسیب

ممکن است نوجوانان با هدف تصاحب جایگاه اجتماعی واالتر در  .هاي بخش کیفی استخراج شده بودمصاحبه
این انگیزه در . مساالن تصور کنند خودآسیب رسانی باعث می شود ارزیابی دیگران از آنها تغییر کندگروه ه

شروع خودآسیب رسانی نقش بیشتري دارد زیرا براساس یافته هاي بخش کیفی بیشتر نوجوانان مصاحبه کننده 
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به عنوان فردي ترسو و کم  شان به حساب آیند وبه ویژه پسران بیان کرده بودند براي اینکه جلوي دوستان
این باشد که  است یکی از علل بارعاملی قوي این انگیزه ممکن. جرات قلمداد نشوند، خود جرحی کرده بودند

ودند و احتماالً این انگیزه در این بسیاري از نوجوانان این پژوهش فقط یک بار خودآسیب رسانی انجام داده ب
بیشتر خود جرحی کنند که در افرادي که تعداد دفعات پیشین نیز تایید میهاي یافته. است زیرگروه انگیزه اصلی

میوهلکامپ و  ؛ 2008کلونسکی و مندز،(هاي اجتماعی است رنگ تر از انگیزهانگیزه هاي درون روانی پر بود
نانی که ي نوجواشن تر کنند که آیا نوع انگیزه هاپژوهش هاي آتی می توانند این مساله را رو). 2011همکاران،

فقط یک بار این رفتار را انجام داده اند با افرادي که به صورت متعدد این رفتار را انجام می دهند با هم متفاوت 
  .است یا یکی است

این با توجه به یافته هاي بخش کیفی می توان گفت که . ،اثبات خود است جرحیخوددومین انگیزه اجتماعی 
خود به سایر نوجوانان  هايدادن تواناییهاي بزهکار و با هدف نشانوانان گروهبیشتر در نوج ها احتماالً انگیزه

 این جرحی درهاي اصلی خوددر یک مطالعه بر روي نوجوانان بزهکار مشخص شد یکی از انگیزه .وجود دارد
 کروچ و(به عنوان فردي قوي و شجاع است  آمدن در میان همساالنشدن و به حسابنوجوانان شناخته

احتماالً متاثر از باورهاي گروهی است که در چنین موسساتی در  با انگیزه اثبات خود جرحیخود). 2004رایت،
توانند در بین همساالنشان به عنوان فرد معروف و می خود جرحیگیرد که با انجام ذهن نوجوانان شکل می
  .قدرتمندي شناخته شوند

نوجوانانی که در درك، . است خود جرحیهاي اجتماعی انگیزهکردن خود از دیگران یکی دیگر از متمایز 
انجام خود جرحی  ران نیزایجاد تمایز خود از دیگ پذیرش و شفقت با خود مشکل دارند ممکن است براي

شناسان تحلیلی و روابط ابژه اي هستند طرفداران این انگیزه بیشتر متعلق به گروه روان). 2007کلونسکی،(دهند
کند و عتقادند که تجربه بدرفتاري دوران کودکی در ایجاد حس از خود پایدار و ایمن مشکل ایجاد میکه بر این ا

ناتوانی در ). 1997سویموتو،(رسانی دفاعی براي بازیابی و تمایز خود از محیط اجتماعی استآسیبخودنشانه 
د به عنوان افرادي که می توانند تمایز هیجان هاي خود از دیگران و ناتوانی در ادراك همزمان دیگران و خو

باعث شود تحول خویشتن دچار وقفه شود و  دتوانمی ن احساسات مثبت و منفی نسبت به آنها داشت،همزما
به عبارت دیگر از آنجا که نوجوانان . هایی مانند خودآسیب رسانی استنتیجه این وضعیت مرضی، بروز نشانه

شکیل هویتی ثابت براي تمایز خود از دیگران و بیان خودمختاري شان هاي روانی مانند تتوانند از شیوهنمی
شوند براي نشان دادن حس هویت و خودمختاري متوسل به زخمی کردن پوست و استفاده کنند مجبور می
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هر چند مفهوم این انگیزه جنبه ناهشیار روانی دارد اما در یک ). 2007کلونسکی،(عالمت دهی فیزیکی شوند 
عی رخ می دهد و با هدف انتقال یک پیام اجتماعی انجام می شود به همین خاطر هم ممکن است بستر اجتما

  .  روي انگیزه هاي اجتماعی بارعاملی بیشتري  نشان داده باشد

این انگیزه ترکیبی از میل به انتقام . استخود جرحی هاي اجتماعی انتقام گرفتن از دیگران یکی دیگر از انگیزه 
نوجوانان ممکن است به دلیل بدرفتاري یا شرایط اجتماعی آزار دهنده . به تعلق به همساالن است گرفتن و میل

این یافته از . با هدف انتقام گرفتن از اطرافیان به بدن خود آسیب بزند تا در اطرافیان احساس گناه ایجاد کنند
هایی که اس این مدل در محیطکند؛ بر اسحمایت می) 2008مسر و فرمو،(اجتماعی خود جرحی/مدل سیستمی

هاي رسانی براي رهایی از موقعیتغیر حمایت کننده و بی اعتبارساز هستند احتمال استفاده از رفتار خود آسیب
. روابط آزاردهنده را دارد تحمل و آزاردهنده بیشتر است و آسیب به خود کارکرد رهایی ازاجتماعی غیر قابل

این انگیزه نشان می دهد چون فرد در  .نفرت در این انگیزه مشهود استز ابراو ترکیب دو میل ابراز عشق 
رسیدن به عشق و ابژه و یا هدفی که از فردي دیگر می خواسته ناکام شده به صورت نمادین براي جبران این 

دکشی روان تحلیل گران نیز درباره خودکشی عقیده داشتند انگیزه فرد از خو. ناکامی از خودش انتقام می گیرد
    .ت نمادین منعکس کنندة این انگیزه استهم انتقام گرفتن به صورخود جرحی کشی است و در نوعی دیگر

براساس مدل تنظیم هیجانی . ه استشناسایی شدخود جرحی روانی هاي درونابراز آشفتگی یکی از انگیزه  
ناتوانی در تحمل حالتهاي آشفتگی  هاي درونی،ناتوانی نوجوانان براي استفاده از کلمات براي بیان حالت

براي جرحی خودهاي هاي تنظیم هیجانی ممکن است زمینه ساز استفاده از روشهیجانی و نقص در مهارت
ناله از این انگیزه مشابه انگیزه ). 2006چاپمن،گراتز،برون،(ابراز آشفتگی به صورت آسیب رساندن به خود باشد

هاي منفی ناخوشایند رهایی فرد از فشار هیجانخود جرحی با  ).1997،ویلیامز( در خودکشی است  1روي درد
  . یابدمی

دهد این انگیزه نشان می. روانی خود جرحی شناسایی شدهاي دروننیز جزو انگیزه هاي خودکشیغلبه بر تکانه
این یافته از . دهاي شدید را داشته باشاي بر علیه اضطرابتواند نقش یک مکانیسم مقابلهخودآسیب رسانی می

ها در تایید نقش این انگیزه یافته ). 2008کلونسکی،(کندرسانی حمایت میهاي ضدخودکشی خود آسیبمدل
هاي خودکشی را یکی از غلبه بر افکار و تکانهخود جرحی نیمی از نوجوانان بستري براي درمان  دهندنشان می

                                                
1 cry of pain  
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هایی وجود دارد که پژوهیعالوه بر این، مورد). 2002رول،نیکسون،کلوتیر،اگا(دانندمی خود جرحی هاي انگیزه
دهند موجب بیش اند ممانعت از خودزنی در افرادي که به صورت عادتی این رفتار را نشان میگزارش کرده

   ). 2008به نقل از والش، 1994 همبر،(شودمیمصرف مواد با انگیزه خودکشی 

در مدل چهار بخشی خود . است خود جرحی هاي درون روانی نگیزهاي یکی دیگر از اهاي تجزیهغلبه بر حالت
نیز اشاره شده است که ایجاد احساسات جدید و ایجاد هیجان یکی از انگیزه ) 2005ناك و مندز،(آسیب رسانی 

. شوداستفاده می رون آمدن از حالت خالً و تجزیههاي خود آسیب رسانی است که این انگیزه بیشتر براي بی
 ،است ايهاي تجزیهغلبه بر حالتخود جرحی انگیزه اصلی  اده است در افرادي که دیگري هم نشان دشواهد 

ناك،جوینر،گوردون،لیود (و تشخیص این اختالل بیشتر است   آسیبی هاي اختالل استرس پسنشانه
  ). 2007ریچاردسون،پرینستین،

ترین انگیزه خود این انگیزه تقریباً شناخته شده. تنظیم هیجانی بود ،آخرین انگیزه درون روانی که شناسایی شد
گیري و تداوم هاي مختلف نقش آن درشکلرسانی هم در نوجوانان و هم بزرگساالن  است و در پژوهشآسیب

هاي بر روي تنظیم هیجانخود جرحی تاثیر ). 2011؛کلونسکی 2003گراتز،(رسانی اثبات شده استخود آسیب
زاي بدن و دگی ممکن است در سطح فیزیولوژیک به دلیل آزادشدن مواد ضددرد درونمنفی مانند خشم و افسر

هاینس،ویلیامز،برایان و ( وبا مکانیسم تقویت منفی باشدحالت هاي ناخوشایند  در سطح روان شناختی رهایی از
  ). 2008؛ناك و مندز، 1995ویلسون،

اند نیز گزارش شده ا بررسی کردهرخود جرحی دهاي ها و کارکرها در مطالعات دیگري که انگیزهاین انگیزش 
هاي تنظیم هیجانی،ابراز نوجوانان با انگیزه ،نفر نوجوانان بزهکار نشان داده است 51اي بر روي مطالعه. است

خود، توجه طلبی رفتارهاي آسیب به خود را فردي، تنبیهآشفتگی، انتقام گرفتن، رهایی از تنش، تاثیرگذاري بین
  ). 2007لوید ریچاردسون،پرین،دایکر،کلی ؛ 2011نولز،تونسند،اندرسون،(دهندمیانجام 

 را دربارة) 2007(هاي کلونسکی هیرضبرخی از ف یافته هاي این پژوهش درباره انگیزه هاي خود جرحی 
حالیکه انگیزه را شناسایی کرد در مرتبه اول، هشت   نتایج تحلیل عاملی. کندتایید می خود جرحیهاي انگیزه

در پژوهش کلونسکی . نوع انگیزه را مشخص کردند 13) 2011 گلن،کلونسکی  و  و) 2007(کلونسکی 
تواند می) انگیزه( هاي مرتبط با هر خرده مقیاستعداد کم سوال. ها انجام نشده استتحلیل عاملی خرده مقیاس

. باشد) 2007(پیشنهادي کلونسکی رسانی براساس مدل هاي خود آسیبنشدن همه انگیزشیک عامل در تایید
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بیشتر به دالیل نقایص ) 2207(هاي کلونسکی هاي این پژوهش با مدل انگیزهبه عبارت دیگر تفاوت انگیزه
هایی هاي کیفی بر روي نوجوانان کشور فنالند انگیزهدر پژوهش. هانامه است تا نبود انگیزهشناختی پرسشروش

رسانی گزارش شده است هاي خود آسیبمسلک گوتیک به عنوان یکی از انگیزه پرستی یا تبعیت ازمانند شیطان
البته پژوهش نمونه فنالندي از . ؛ که در بین نوجوانان این مطالعه وجود نداشت)2008ریزانن، کیلما، الکانه، (

انی بررسی احتمال دارد اگربا همین روش نوجوانان عادي ایر. نوجوانان عادي و از طریق اینترنت بوده است
  . میشدند انگیزه هایی از این نوع هم گزارش میشد

- توان گفت این انگیزه ها مانع الجمع نیستند؛ یعنی انگیزهمی خود جرحیهاي هاي مرتبط با انگیزهبراساس یافته

توانند در کنار هم حضور داشته باشند؛چه اینکه شواهد کلونسکی و اولینو هاي درون روانی و اجتماعی می
خطرتر خود کننده که از روش هاي پراز نوجوانان خودجرحی  ٪10نیز تایید می کند که در بیش از ) 2008(

هر ، خفیف و شدید اضطراب بیشتري داشتند  کنندهجرحی هاي خودکردند و نسبت به گروهاستفاده میجرحی 
که بر روي نوجوانان چینی  همچنین در پژوهش دیگري. تماعی و درون روانی با هم وجود دارددو انگیزه اج

و اجتناب شامل تنظیم عاطفه، تاثیرگذاري اجتماعی  جرحیانجام شده بود همبستگی قوي بین سه انگیزه خود 
توانند وجود داشته به صورت همزمان می جرحیخود هاي مختلفدهد انگیزهکه نشان می اجتماعی به دست آمد

که در این پژوهش  جرحیوجود چندین انگیزه مختلف براي خو عالوه براین). 2013یو، لین، لئونگ (باشند 
؛ 2007کلونسکی،(ه هاي گذشتباید به صورت یک قاعده در نظر گرفته شود زیرا پژوهش ،مشاهده شد
هاي دخیل در این اند و گزارش کرده اند انگیزهنیز این رفتار را چند علتی در نظر گرفته ،)1998سویموتو، 

  .  مکن است تغییر کندرفتار در طی زمان م

  بحث سوال چهارم 
  ؟ چه ارتباطی بین  اقدام خودکشی و خودآسیب رسانی وجود دارد 

مستقیم  سابقه اقدام خودکشی  رسانیز افراد با خود آسیبا ٪ 50براساس یافته هاي فصل چهارم بیش از  
هایی است که افته همخوان با یافتهاین ی. داشتند و رابطه بین سابقه خودکشی و سابقه خودجرحی معنی دار بود

مارتنن، هنریکسون، (اند را در پیش بینی اقدام خودکشی گزارش کرده کننده خودآسیب رسانیبینینقش پیش
ر ، ویلکینسون، کلوین، روبرتز، دوبیکا، گودیا2007؛ میوهلکامپ، گویتزر، 1998ایزومتسا، هیکینن، الگویست، 

 :تا کنون دو نظریه ارائه شده است رسانی و اقدام به خودکشی عی خودآسیبوقو ارتباط و همدرباره ). 2011
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 بین فرديمدل  .)2007چاپمن، برون و گراتز، (و مدل تنظیم هیجانی ) 2005جوینر،(فردي خودکشی  نیبمدل 
اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ مؤثر دانسته است که عبارتند از ادراك  درخودکشی سه عامل را 

دو عامل اول انگیزه فرد براي خودکشی را . ربار بودن، از دست دادن تعلقات اجتماعی و توانایی آسیب به خودس
نوجوانانی که سابقه . کندبینی می دهد و عامل سوم احتمال عملی کردن افکار خودکشی را پیشنشان می

رفتن آستانه تحمل درد، در  و باال دبا نشانه هاي مرگ و دردلیل مواجهه  رسان دارند، به رفتارهاي خودآسیب
البته ممکن است ارتباط خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی  .معرض خطر باالتر براي اقدام به خودکشی هستند

  .باشد یعنی تنظیم هیجانی دیگر یک ارتباط ظاهري باشد و ارتباط بین آنها به دلیل یک بعد زیربنایی

کند رفتارهایی مانند خودآسیب رسانی، اقدام بیان می) 2007اتز،چاپمن، برون و گر(مدل تنظیم هیجانی  
خودکشی و سوء مصرف مواد تالش هایی براي اجتناب از هیجان هاي منفی اولیه است و به همین خاطر داراي 

هر چند درباره صحت این فرضیه ها با یافته هاي پژوهش حاضر نمی توان قضاوت کرد . همبستگی می باشند
از % 10حدود  براساس یافته هاي این پژوهش با این حال. والی نیازمند پژوهش طولی استزیرا چنین س

براي اقدام دهد الزاماً ند که نشان میرسانی سابقه اقدام خودکشی داشتنوجوانان بدون سابقه خودآسیب 
درباره رابطه  هاي این بخشبه همین خاطر یافته ؛خودکشی فرد ابتدا نباید از مرحله خودآسیب رسانی بگذرد

  .خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی بیشتر از نظریه تنظیم هیجانی حمایت می کند

- رسانی به نوع انگیزه خودآسیبدر نظریه بین فردي خودکشی اگر به جاي تمرکز محض بر رفتار خودآسیب 

هاي چه اینکه یافته رابطه خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی را تببین کند شاید بهتر بتوان ،رسانی توجه شود
کنند می خود جرحیهاي منفی نشان داده است نوجوانانی که با هدف رهایی از هیجان) 2008(ناك و همکاران 

بیشتر احتمال دارد  می کنند خود جرحیآوردن تقویت مثبت اجتماعی نسبت به نوجوانانی که با هدف به دست
توان گفت انواع خاصی رسانی میر نظر گرفتن انگیزه خودآسیببنابراین با د .داراي سابقه اقدام خودکشی باشند

هاي بخش کیفی نیز نشان دادند یافته. از خودآسیب رسانی ممکن است عامل خطر اقدام خودکشی باشند
     .شان هم بیشتر استدادند فراوانی اقدام خودکشیبخش انجام مینوجوانانی که خودجرحی رهایی

رسانی غیرمستقیم مانند خطرجویی جنسی و سوء مصرف مواد و الکل از انواع خودآسیبها نشان داد برخی یافته
نیز با اقدام خودکشی رابطه دارند اما ارتباط بین سایر رفتارهاي خودآسیب رسانی مانند رفتارهاي خطرجویانه 

ی از انواع این یافته نشان می دهد برخ. کلی، عادات بد خورد و خوراك و خودشکست دهی معنی دار نیست
رفتارهاي خودآسیب رسانی غیر مستقیم می توانند شاخص هاي رفتاري معتبري براي سنجش احتمال خودکشی 
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- گیري احتمال خودکشی از رفتارهایی مانند سابقه رفتارهاي پرخطرباشند، چه اینکه در برخی از ابزارهاي اندازه

   ).   2003،النگ ریردسن، رولینگ،راد، سلی(مصرف مواد والکل استفاده شده است جنسی و سوء

اوالً اگر چه . درباره رابطه خودآسیب رسانی و اقدام خودکشی در این پژوهش توجه به دو مسئله ضروري است 
ون غیر پارامتریک هاي همبستگی در این پژوهش براساس آزمهمبستگی بین این دو رفتار وجود دارد اما یافته

نتیجه گیري کرد که هرکسی خودآسیب  توان با اطمینان باالاست و نمی هدست آمد هبود و به شیوه مقطعی ب
توان این نتیجه گیري ثانیاً احتماالً در نوجوانان عادي نمی. رسانی می کند حتماً اقدام خودکشی هم خواهد داشت

رحی را از نوجوانان فقط سابقه خودج ٪80براي مثال در پژوهشی روي نوجوانان در آمریکا . را تعمیم داد
  ).2008کلونسکی و مندز،(داشتند و در پی گیري یک ساله هم اقدام خودکشی نداشتند 

  بحث سوال پنجم
چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ مهارت هاي تنظیم هیجانی 

  وجود دارد؟
ر مقیاس تنظیم هیجانی بین دو گروه با تفاوت معنی داري در هیچ یک از زی 23 براساس نتایج مندرج در جدول

با این حال تفاوت بین گروه خود آسیبی مختلط با گروه کنترل . خود آسیبی مستقیم و غیر مستقیم وجود نداشت
دار بود و تفاوت بین در زیر مقیاس هاي کنترل تکانه، نقص هدف گزینی و ادراك از مهارت هاي هیجانی معنی

این یافته که نقایص تنظیم  .دار بوددر متغییر کنترل تکانه معنی نیز روه کنترلگروه خود آسیبی مستقیم و گ
گذشته است که  اتهمخوان با مطالع ،هیجانی گروه با هر دو نوع خودآسیب رسانی بیشتر از سایر گروه ها بود

سی روانی مانند وجود همزمان هر دو نوع خودآسیبی با شدت بیشتر انواع آسیب شنا که به این یافته رسیده اند
افسردگی، اضطراب،نشانه هاي تجزیه و سایر انواع نشانه هاي مرتبط با بدتنظیمی هیجانی رابطه دارد 

  ).2012؛هومارتین، مارل،گوارانسیا،2008جیکوبسون، میوهلکامپ،میلر،ترنر،(

رش، آگاهی یافتن هاي تنظیم هیجانی شامل توانایی پذیتوان گفت از لحاظ مهارتبراساس نتایج این پژوهش می
 مستقیم و غیر مستقیم  تفاوتی بین دو گروه با خود آسیب رسانی هاي هیجانیهیجانی، ادراك از میزان مهارت

تبیین  ودي این دو رفتار را با یکدیگرعدم تفاوت نقایص تنظیم هیجانی در این دو گروه همب. وجود نداردتفاوت 
با این حال . هاي مرضی یکسانی هستندفتارهاي بیرونی متاثر از سازهدهد به احتمال زیاد این رکند و نشان میمی

هاي تحلیل عاملی است تا مشخص شود که آیا متغییرهاي براي بررسی صحت این استنباط نیاز به انجام پژوهش
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ر یافته هیلت، میوهلکامپ و ناك د.  مرتبط با این دو دسته رفتار بارهاي عاملی مشترکی خواهند داشت یا خیر
مستقیم و افزایش احتمال رفتارهاي مرتبط با  بین انجام خود آسیب رسانیداري را نیز رابطه معنی 2008سال 

خودآسیب رسانی غیر مستقیم مانند سیگار کشیدن، برقراري روابط جنسی پرخطر، پرخوري، کم خوردي و 
خودجرحی کنندگان در مثال  براي  .هدف هر دو رفتار تنظیم هیجان ها است . مصرف مواد نشان داده است

یا  پرخوري کردن دارند  زمان تجربه افکار خودجرحی به صورت همزمان افکاري دربارة استفاده از مواد، الکل و
توانند به کار که باز هم نشان می دهد هر دو دسته رفتار با هدف تنظیم هیجانی می) 2009ناك و همکاران، (

الگوي همبستگی بین خودجرحی و رفتارهاي  نیز از همین) 2010(ست مک الرن و بیافته هاي . گرفته شوند
خودآسیب رسانی غیرمستقیم مانند سوء مصرف الکل، مشکالت خورد و خوراك و رفتارهاي پرخطر جنسی 

  .حمایت می کند و هدف هر دو رفتار را افزایش دادن یا کاهش شدت تجربه هیجان ها بیان کرده است

این یافته نشان . رسانی مستقیم در متغییر کنترل تکانه معنی دار استترل و با خود آسیبتفاوت بین دو گروه کن  
- این یافته از مدل هاي مستقیم بیشتر است و دهد احتماالً شدت مشکالت کنترل تکانه در خودآسیب رسانمی

ه دلیل تکانشوري باال کند که معتقدند این دسته از افراد برسانی مستقیم حمایت میشناسی خودآسیبهاي علت
ناك و (شوند دهند و زودتر دچار آشفتگی هیجانی میهاي منفی واکنش نشان میتر نسبت به هیجانسریع
نیز نشان  دومعالوه بر این یافته هاي مدل اکتشافی فرضیه ). 2009 شر و استانلی، 2010؛ نا ك،  2008مندز،

امل خطر روان شناختی و اجتماعی خود آسیب رسانی باز هم داد که نقص کنترل تکانه در شرایط کنترل سایر عو
  . این رفتار را پیش بینی می کند

تا کنون مشخص شده بود رفتارهاي خودآسیب رسانی غیرمستقیم مانند خطرجویی یکی از رفتارهاي معمول 
هیجان دوران نوجوانی است و عوامل تحولی مثل خودمحوري و تفاوت هاي فردي مانند تفاوت در میزان 

احتماالً نقایص تنظیم از پژوهش،  هاي این بخشبراساس یافته) 1392برك،( خواهی در پدیدایی آن نقش دارند 
هیجانی نیز در این رفتارها نقش دارد و وقتی نقص در یک مولفه روان شناختی وجود دارد اطالق واژه 

   .رها نمی تواند چندان نادرست باشدخودآسیب رسانی به این نوع رفتا

اما جنس و ماهیت تنظیم هیجانی  شود؛ها انجام میاغلب رفتارهاي انسان با هدف رهایی از تنش و تنظیم هیجان
شود و براي رهایی از تنش هیجان به شکلی است که با ایجاد درد موجب لذت می مستقیم رسانیدر خودآسیب

داري بین اگر چه تفاوت معنی. م شودهایش تنظیها نوجوان بر روي بدن خود تنش ایجاد می کند تا هیجان
هاي اما پویایی ؛هاي تنظیم هیجانی دو گروه با خود آسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم مشاهده نشدمهارت
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براي تنظیم هیجان  مستقیم رسانیدر خودآسیبنوجوان . تنظیم هیجانی این دو دسته رفتار با هم متفاوت است
الیکه در خودآسیب رسانی غیرمستقیم از یک رفتار ابزاري یا چیزي در محیط در ح ؛هاي به بدنش آسیب می زند

اصل رسانی غیرمستقیم را براساس نوعی شیوه تنظیم هیجانی براساس توان خودآسیبمی. بیرون استفاده می کند
ه لذت در نظر گرفت و خودآسیب رسانی مستقیم را نوعی شیوه تنظیم هیجانی براساس فراسوي اصل لذت و ب

سانس یعنی عملی که با تخطی از اصل لذت موجب ایجاد درد می شود در نظر تعبیر لکان دستیابی به ژوئی
توان بیان کرد هدف تنظیم هیجانی در خودآسیب رسانی غیرمستقیم بیشتر ارضاي از این روي می .گرفت

هدف رهاسازي پرخاشگري و  نیازهاي لیبیدویی است؛ در حالیکه تنظیم هیجانی در خودآسیب رسانی مستقیم با
بر همین اساس اگر در این پژوهش به نقش این دو هیجان و کارکرهاي تنظیم هیجانی توجه . تنفر انجام می شود

رسیدیم که ماهیت ، هدف و انگیزه تنظیم هیجانی در این دو گروه با هم به این نتیجه می ممکن بود شدمی
  .     ي تفاوت معنی داري با هم ندارندهاي رفتارتفاوت دارد ولی از لحاظ مهارت

  بحث سوال ششم 
  رسانی مستقیم و غیر مستقیم از لحاظ خودانتقادي  وجود دارد؟چه تفاوتی بین گروه با خود آسیب

رسانی مستقیم و غیر داري بین گروه با خود آسیببراساس نتایج مقایسه چهار گروه مشخص شد تفاوت معنی
متناقض است زیرا در ) 2012(هاي جرمین و هولی این یافته با یافته. دي وجود نداردمستقیم از لحاظ خودانتقا

خود انتقادي یکی از . رسانی مستقیم گزارش شده بودآن پژوهش خود انتقادي باالتري در افراد با خودآسیب
ی از یک) 2010ناك،(براساس مدل خود تنبیهی شود وعوامل خطر اختصاصی خودآسیب رسانی برشمرده می

هاي تحلیل هاي مدلیافته .پنداردعلل آسیب به خود تصوري است که فرد خود را مستحق تحقیر، تنبیه و درد می
از نوع  خود آسیب رسانی مستقیم ان متغییر میانجی در پدیداییخود انتقادي به عنو اختصاصی از نقش نیز مسیر

  .حمایت کرده است خودجرحی بدون خودکشی

از لحاظ خود  براساس تفاوت دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم )2012(جرمین و هولی 
 پیشنهاد داده اند که بهتر است این دو نوع رفتار را به عنوان دو وضعیت بالینی مجزا از هم در نظر بگیریم انتقادي

یم مشترکات زیادي مستقیافته هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که بین خودآسیب رسانی مستقیم و غیر  اما 
  . وجود دارد و نمی توان براساس شدت خود انتقادي حکم به جدایی این دو دسته رفتار از یکدیگر داد
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 د آسیب رسانی غیر مستقیم  این معنا را داشته باشدباالبودن نمره خود انتقادي در نوجوانان با خو ممکن است 
رسانی همچون نوجوانان با خودآسیب صرف مواد دارند نیزم خطرجویانه وکه نوجوانانی که گرایش به رفتارهاي 

هاي پنهانی مانند تنبیه خود نیز ممکن انگیزهو  ،ارنددخویشتن  مشکل در برقراري ارتباطی سازگارانه با  مستقیم
مره خودانتقادي شواهد نسبتاً عالوه براین باالبودن ن . فتارهاي نوجوانان نقش داشته باشداست در این گونه ر

کند که طبقه بندي رفتارهاي خطرجویی، مصرف مواد و خودشکست دهی به عنوان فراهم می دور و ضعیفی
اما سوال اصلی که وجود دارد این است که آیا هر دو گروه با . خودآسیب رسانی غیرمستقیم صحیح است

ی که در هر دو باالی خودانتقادي ند ونمی دا دیدن یم خود را مستحق آسیبرسانی مستقیم و غیرمستقخودآسیب
احتماالً آزار و بدرفتاري هاي والدین که در دو گروه  .گروه مشاهده شد، از یک ریشه و ماهیت است یا خیر

    وجود داشت عاملی است که باعث شده است ارتباط با خویشتن دچار مشکل شود

ت و تفاوت نمره خودانتقادي این ها اسکمتر از سایر گروه کنترل گروه همچنین نتایج نشان داد خودانتقادي در
کند که خودانتقادي از نوعی که با ورود به دوره نوجوانی به این یافته تایید می. دار بودگروه با گروه مختلط معنی

تواند علت رفتارهاي افراطی مانند یابد نمیدلیل افزایش قدرت تفکر انتزاعی و خودمحوري افزایش می
خودانتقادي که در نوجوانان با خودآسیب رسانی وجود دارد . مستقیم باشد خودآسیب رسانی مستقیم و غیر

        .یعنی شرم و گناه قرار دارد هاي منفی مرتبط با خودهیجان بنیانش د انتقادي نابهنجار است که درنوعی خو

  بحث فرضیه اول
سیب رسانی را خودآالگوگیري از همساالن و  ی،خودانتقادي، قربانی شدن،مشکالت تنظیم هیجان 

  .کنندپیش بینی می
گري خود انتقادي و متغییر نمایش داده شده است مشکالت تنظیم هیجانی با واسطه 12طور که در شکل همان

به  شدنقربانی رابطه. کندرسانی مستقیم را پیش بینی میآسیباز واریانس خود درصد 30تاثیر همساالن حدود 
هاي دیگر اگر بخواهیم مدل تجربی این پژوهش را با پژوهش. سانی تایید نشدرخودآسیب کنندهبینیعنوان پش

هایی رسانی هم اندازه پژوهشتوان گفت میزان واریانس تبیین شده براي رفتارهاي خودآسیبمقایسه کنیم می
ی بر روي عوامل محیطی براي مثال در پژوهش. اندسازي کردهاست که عوامل خطر خودآسیب رسانی را مدل

خانمان مشخص شده است ترکیبی از عواملی مانند قربانی شدن جنسی، انجام زا در زندگی نوجوانان بیاسترس
- گر رابطه آزاردوران کودکی و خودآسیباي میانجیضربههاي اختالل استرس پسرفتارهاي غیرقانونی و نشانه
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در ). 2010تایلر،مالندر،آلمازان، (یین کردنداز واریانس کل را تب ٪36رسانی در نوجوانی هستند و این متغییرها 
، متغییرهاي مربوط به قربانی )محیط خانوادگی بی اعتبارساز(اي دیگر که ترکیب متغییرهاي خانوادگی مطالعه

رسانی در پیش بینی خودآسیب) نقایص تنظیم هیجانی(شدن در رابطه با همساالن و  متغییرهاي درون روانی 
شد این متغییرها تنها براي دختران در قالب مدلی معنی دار با داداه ها برازش دارند بررسی شده بود، مشخص 

در مطالعه مذکور به میزان واریانس تبیین شده اشاره نشده بود ). 2009سیم،آدریان، زمان، کاسانو و فریدریش،(
یشتر از مطالعه حاضر ب) 2009(با این حال ضرایب مسیرها در مطالعه سیم،آدریان، زمان، کاسانو و فریدریش

هایی را که تا کنون به صورت کلی می توان گفت چون میزان واریانس مدل حاضر نتوانسته واریانس مدل. بود
یا هم  براي پیش بینی خودآسیب رسانی ارائه شده است، تبیین کند احتماالً از لحاظ آماري مدل قوي نیست

  .ی اعضاي نمونه و حجم کم نمونه باشدعلت آن ممکن است ناهمگن .عرض مدل هاي گذشته است

تنظیم  هموار هاي گذشتهمدلفرق دیگر مدل تجربی این پژوهش با پژوهش هاي دیگر این بوده است که  در
هیجانی به عنوان واسط و میانجی گر در رابطه شرایط خانوادگی بی اعتبار ساز و یا تجربه آزاردیدگی جسمی و 

العات مرتبط با خویشتن نقش بافت اجتماعی و فرایندهاي پردازش اط جنسی بررسی شده است، در این مدل
رفته شده در رابطه نقایص تنظیم هیجانی و فراوانی خودآسیب رسانی در نظر گبه عنوان تعدیل کننده و میانجی 

یافته هاي این مدل به صورت کلی نشان داد نقایص تنظیم هیجانی به ویژه از نوع نقص کنترل تکانه و . بود
- بینیروانی پیشفرایندهاي نابهنجار ارتباط با خویشتن مانند خودبی کفایت پنداري مهم ترین عوامل خطر درون

هستند؛ درحالیکه داشتن همساالن خودآسیب رسان به عنوان یک پیش  مستقیم کننده فراوانی خود آسیب رسانی
قربانی شدن در روابط همساالن  تجربه انان نقش بیشتري ازکننده محیطی اجتماعی خودآسیب رسانی نوجوبینی
   . دارد

  فرضیه دومبحث 
  .اي داردخود انتقادي دررابطه نقایص تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش واسطه 

هاي این یافته از مدل.  در این مطالعه نقص کنترل تکانه بود رسانیخود آسیب کننده و همبستهبینیترین پیشمهم
) 2008چاپمن، گراتز،برون،(دانندکه علت این رفتار را نقایص تنظیم هیجانی میرسانی خودآسیبشناسی علت

ترین حوزه نقص تنظیم هیجانی را  بی مهارتی تنظیم هیجانی گزارش کند؛ اما با مطالعاتی که مهمحمایت می
ره نقایص تنظیم هیجانی در دربا).  2012؛پرز،ونتا،گارانت، شارپ، 2008گراتز،رومر،(اند در تضاد استکرده
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رسان دو فرضیه وجود دارد؛ در فرضیه اول این نقص به دلیل بیش برانگیختگی هیجانی و نوجوانان خودآسیب
ه دوم نقص اصلی را و فرضی) 2008ناك و مندز،(شدیدتر بودن واکنش هاي هیجانی پایه در این افراد است 

اندروز،مارتین،هاسکینگ،پیج  ؛2003گراتز،(داندعدیل پاسخ میهاي تو استفاده از مهارت ناتوانی در ارزیابی
،2013 .(  

بر این اساس احتماالً از لحاظ دانش درباره مهارت هاي . یافته هاي این پژوهش از فرضیه اول حمایت می کند
 د ولیها تفاوتی بین نوجوانان خودآسیب رسان و عادي وجود ندارتنظیم هیجانی و اطمینان به این مهارت

هاي آسیب به خود مستعد واکنش یدتربودن برانگیختگی هیجانی شان دنوجوانان خود آسیب رسان به دلیل ش
 هاي نوروبیولوژیک نیز با استناد به شواهدي درباره بدکارکردي هاي سیستم هايیافته. مثل خودجرحی هستند

ق کلیه وجود آسیب پذیري به استرس فو-هیپوفیز-پامین و مسیر هیپوتاالموسانتقال دهنده عصبی سروتونین، دو
برانگیختگی هیجانی شدید که مانع از کنترل  دهدکه نشان می) 2009شر و استانلی،(را در این افراد تایید می کند

پذیري به استرس باعث افزایش این آسیب. پذیري رگه در این افراد استشود یک عامل آسیبها میتکانه
 .رسانی استترس و ابراز رفتارهاي هیجانی شدید و تخریبی مانند خودآسیبهاي اسپذیري به موقعیتواکنش

که با روش تجربی نقص کنترل تکانه را در قالب بازداري زدایی با آزمون  يدیگر ایج پژوهشهمچنین نت
زدایی یکی از دهد در نوجوانان بخش بستري روانپزشکی بازداريسنجیده است، نشان می) CPT(1عملکرد مداوم

 رسانی  اما نقش میانجی گرانه بین تجربه آزار دوره کودکی و خودآسیب ؛ش بینی کننده هاي خودجرحی استپی
  ). 2014آرباخ و همکاران،(ندارد 

ها نشان می دهند افراد خودآسیب رسان به دلیل یک نوع آسیب پذیري هاي بنیادي که همان نقص در این یافته
به خود هستند و این نقص ممکن است ناشی از تجارب اولیه آزار و کنترل تکانه است، بیشتر مستعد آسیب 

هاي پیشین نیز یافته .کنندبدرفتاري دوران کودکی باشد که در تحول مهارت هاي تنظیم هیجانی اختالل ایجاد می
در  رسانیآسیبکنند؛ افراد با سابقه خودتایید می رسانیآسیبنقش مشکالت کنترل تکانه را در افراد با خود

ریزي گیرند و توانایی برنامهتري میهاي عجوالنههاي منفی تصمیممقایسه با گروه کنترل در زمان تجربه هیجان
شان خواهیسطح هیجان دهند،، واکنش هاي هیجانی سریعتري به خلق منفی نشان میتر استشان ضعیفرفتاري

هاي اختالل حتی بیشتر از نشانه کنترل تکانهو نقایص  )2014؛ بریسن، 1989فاوازا، کانتیر، (باالتر است
    . )2011لینام، میلر،میلر،بورنوواکا، لجوز،(ند رسانی را داربینی رفتارهاي خودآسیبشخصیت مرزي توانایی پیش

                                                
1 Continuous performance test  
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 یی کههاترین نقص تنظیم هیجانی در خود جرحی نقص کنترل تکانه است با برخی از پژوهشاین یافته که مهم 
ر خودجرحی را بی مهارتی و عدم اطمینان به خود در  تنظیم هیجانی گزارش کرده اند در تضاد مهمترین نقص د

این یافته متناقض ممکن است به دلیل تفاوت ).   2012؛ پرز، ونتا،گارنات،شارپ  2008گراتز ورومر، (است 
جوانان در موقعیت در مطالعه نمونه خارجی از گروه نو .و تفاوت هاي فرهنگی باشد هاي دو پژوهشنمونه

عالوه بر این سواالت مولفه بی مهارتی روش هاي تنظیم هیجانی باورها و افکار فرد را . بستري استفاده شده بود
گراتز، (هاي منفی را میسنجدهاي هیجانی منفی و تداوم یافتن آن حالتاش در تغییرحالتدرباره ناتوانی

هاي منفی را انه مشکالت کنترل رفتار در زمان تجربه هیجان، در حالی که سواالت نقص کنترل تک)2004رومر،
خود آسیب رسانی مستقیم برجسته ترین شکل عدم کنترل رفتار در زمان تجربه  با توجه به اینکه . میسنجد
رسانی مستقیم از این ارتباط بین عدم کنترل تکانه با فراوانی خود آسیب  رسدهاي منفی است، به نظر میهیجان
هاي فرهنگی نیز در این تفاوت نقش داشته باشد؛ چنان که ممکن البته ممکن است تفاوت. تر باشدنطقیم سبب 

توجه کنند و  هاي شانهیجان هاي ذهنی مرتبط بااست نوجوانان مطالعه نمونه آمریکایی بیشتر به فرایند
با این حال هنوز  .جه می کنندتجارب هیجانی شان بیشتر تو هاي بیرونی و رفتاريمولفه نوجوانان ایرانی به

  .  مطالعه بین فرهنگی براي حمایت از این فرضیه وجود ندارد

هاي تعارض و استرس هاي هاي بخش کیفی نیز نشان داد در بیشتر موارد خودآسیب رسانی در موقعیتیافته 
،  دآسیب رسانیخو رسدبه نظر می  .شودبه صورت ناگهانی و بدون تصمیم گیري قبلی انجام میاجتماعی 

هاي منفی است و ارتباط بین عدم کنترل تکانه با کنترل رفتار در زمان تجربه هیجان ته ترین حالت ناتوانیبرجس
سنجش این که آیا این نقص کنترل تکانه یک . تر باشدبه این علت ممکن است منطقی رسانیآسیبفراوانی خود

  . هش هاي بیشتر استحالت رگه است یا وابسته به موقعیت نیازمند پژو

خود نیست و در هاي آسیب بهمشکل کنترل تکانه نوجوانان خودآسیب رسان به معناي ناتوانی در کنترل تکانه
نقص کنترل . مصاحبه هاي کیفی هم تنها در معدودي از شرکت کنندگان به وجود این نوع تکانه ها اشاره شد

و زودهنگام هیجان هاي منفی در موقعیت هاي بین فردي  تکانه در این نوجوانان به صورت برانگیختگی سریع
مدت زمان ماندگاري یک فکر یا تکانه آسیب به خود در نوجوانان خود جرحی کننده بسیار کوتاه است و . است

پیش از تبدیل به عمل، بارها در ذهن  سریع به انجام عمل ختم می شود و این برعکس افکار خودکشی است که
-اي که در نوجوانان خودآسیببهترین معادل براي نقص کنترل تکانه). 2009ناك و پرینستین،( شوندتکرار می
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در ادبیات پژوهش نوعی صفت شخصیتی است که در  1اضطرار منفی. شود اضطرار منفی استرسان مشاهده می
( ن دهد آن فرد گرایش دارد همواره در پاسخ به هیجان هاي منفی به صورت عجوالنه و فوري واکنش نشا

  ). 2001ویتسدا و لینام، 

بنابراین نوجوانان خودجرحی کننده از لحاظ داشتن مهارت هاي تنظیم هیجانی و اطمینان به این مهارت ها با 
سایر نوجوانان تفاوتی ندارند ولی به دلیل آنکه برانگیختگی هیجانی آنها حالت تکانه اي دارد و شدیدتر از 

ي سازگارانه در موقعیت هاي تعارض ارتباطی به مشکل بر می خورند و دست به سایرین است در انجام رفتارها
  . آسیب خود می زنند

کند ها به سمت دیگران، آن را روي خود تخلیه میبا این حال این که به چه علت فردي به جاي ابراز این هیجان
فکر می کند و با خود ارتباط برقرار هایی است که نوجوان از آن طریق دربارة خود به دلیل نقش باورها و شیوه

پنداري عامل مرتبط کننده نقص کنترل تکانه یافته هاي نشان دادند خود انتقادي از نوع خود بی کفایت. می کند
  .و خودآسیب رسانی مستقیم است

تقیم اي نشان داد خود انتقادي در رابطه بین نقص کنترل تکانه و خودآسیب رسانی مسهاي تحلیل واسطهیافته
- بینیپیشهم به صورت مستقیم  پنداريکفایتخود بیخود انتقادي از نوع .  نقش میانجی گر و واسطه اي دارد

اي رسانی نقش واسطهو  هم در رابطه نقایص تنظیم هیجانی با خود آسیب استرسانی خودآسیبکننده فراوانی 
  .دارد

؛ گالسمن، 2010ناك،( دانندرسانی میخود آسیب امل خطراین یافته با مطالعاتی که خود انتقادي را یکی از عو 
؛ و مدل خودتنبیهی )2013؛گیلبرت و همکاران،  2010؛ جرمین و هولی، 2007، وریچ،هولی،دلیبرتو، ناك

ي قبلی نشان داده اند که خود انتقادي افراد یافته ها. همخوانی دارد) 1998سویموتو،(خودآسیب رسانی
این مطالعات  از یافته پژوهش حاضر نیز .)2011جرمین و هولی،(افراد عادي است  خودآسیب رسان بیشتر از

ترین مکانیزم در پدیدایی ترین و اختصاصیحمایت می کند، با این حال بیان می کند که خود انتقادي مهم
م و هاي با خودآسیب رسانی مستقیزیرا مقایسه گروه؛ خودآسیب رسانی هاي مستقیم مانند خودجرحی نیست

-هاي مطالعه حاضر منطقیبراساس یافته. غیرمستقیم تفاوتی از لحاظ میزان خودانتقادي بین دو گروه نشان نداد

                                                
1 negative urgency 
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ترین نتیجه درباره این که چرا برخی افراد براي آرام شدن به خود آسیب می رسانند باید در برگیرنده نقش 
  .دبی کفایت پنداري باشدتعاملی نقص کنترل تکانه و باال بودن خودانتقادي از نوع خو

هاي آسیب در نظریه. کندشناسی تحولی خودجرحی نیز حمایت میهاي آسیبیافته مطالعه حاضر از مدل
نیز اشاره شده است که تجارب بدرفتاري کودکی باعث می شود حس ) 2004یتز،(شناسی تحولی خودجرحی 

، رفتاري کاهش یابد و در نتیجه نوجوان براي و اطمینان نسبت به عملکردهاي هیجانی،اجتماعی 1کفایت مندي
  . کنندجبران این حس بی کفایتی از رفتارهاي آسیب به خود استفاده می

رسانی بود، در حالیکه در کننده خودآسیب بینیدر مطالعه حاضر خودانتقادي از نوع خودبی کفایت پنداري پیش
خود انتقادي از  سازي کرده بود، مشخص شد که  وممطالعه دیگري که در همین چهارچوب خودانتقادي را مفه

-علت این تفاوت می ؛)2013گیلبرت و همکاران،( یش بینی کنندة خود آسیب رسانی استنوع خودبیزاري پ

گروه نمونه مطالعه گیلبرت  و همکاران در سال . هاي تشخیصی باشدتواند تفاوت دو مطالعه از لحاظ ویژگی
هاي مختلف بودند نوجوانانی که در این پژوهش حضور داشتند کارکرد خیصبیماران سرپایی با تش 2013

توان گفت در زمان انجام این پژوهش اگر هم مبتال به اختالل تشخیصی روانی معمولی داشتند و حداقل می
قرار  داشتند و از این لحاظ خودانتقادي در آنها به اندازه بیماران  2خاصی بودند در وضعیت بهبودي نسبی

  .بزرگسال بدخیم و شدید نیست

احتماالً  به دلیل اثر  رسانیخودآسیب اي نشان داد، بخشی از رابطه عدم کنترل تکانه وهاي تحلیل واسطهیافته
کفایت دانستن خویشتن، سازو کاري است که به عبارت دیگر، عامل بی. پنداري استکفایتاي خود بیواسطه

نقص کنترل تکانه ممکن است، به صورت .  رسانی استخودآسیب کانه وعامل مرتبط کننده مشکالت کنترل ت
به حساب آید؛ اما  رسانیخودآسیب یک نوع عامل زمینه ساز آسیب پذیري سرشتی در انجام رفتارهایی مانند

- دهند وعوامل درون روانی مانند بیانجام نمی رسانیخودآسیبهمه نوجوانانی که مشکل کنترل تکانه دارند 

  . ت شمردن خویشتن در شروع و تداوم خودجرحی نقش دارندکفای

به لحاظ تحولی نیز می توان علت ارتباط خودبی کفایت پنداري با خودآسیب رسانی را براساس نظریه روان 
براي تحول خود کودك نیازمند ابژه خویشتن آینه وار و ابژه خویشتن . تبیین کرد) 1393کوهات،(شناسی خود 

                                                
1competence  
2 remission 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ...رسانی در نوجوانان خود آسیب 

 

171 

 

بازخورد مثبتی درباره توانایی ها و ویژگی هایش میدهد و باعث  به کودكژه خویشتن آینه وار اب. ایده آل است
کند با درونی میشود کودك احساس عزت نفس مناسبی داشته باشد و ابژه خویشتن ایده آل به کودك کمک می

. را کسب کنندقابلیت تسکین خویشتن و خودآرام سازي و تنظیم احساسات  ،هاآلسازي ارزش ها و ایده
نوجوانانی که در این پژوهش شرکت داشتند به نحوي با آزار جسمی یا هیجانی روبرو بوده اند و نداشتن این 

درونی سازي ابژه هاي خویشتن مشکل ایجاد کرده است و خودآسیب رسانی روشی  تجربیات تحولی احتماالً در
  .هاي تحولیاست براي جبران این کاستی

تا حدودي   حاضر درباره نقش خود بی کفایت پنداري در پیش بینی فروانی خودآسیب رسانی هاي مطالعهیافته
پیش از این در دو مطالعه نقش  .کندحمایت می) 2007؛ کلونسکی،2010ناك،(هاي تنبیه خویشتن از مدل
ارب بدرفتاري اي درارتباط بین آزار وتجاي خود انتقادي و متهم کردن خویشتن به عنوان عامل واسطهواسطه

؛ لیگیندهو، 2007گالسمن، وریچ،هولی،دلیبرتو، ناك (گزارش شده بود  رسانیخودآسیبدوران کودکی و 
انگاري احتماالً نوجوانانی که مشکالت کنترل تکانه دارند؛ ولی باورهاي ناکارآمد). 2005اسکونرت ریشل، 

ب بزنند و رفتارهاي پرخاشگرانه و مشکالت خویشتن ندارند ممکن است به جاي آسیب به خود، به دیگران آسی
  . سلوك بیشتري داشته باشند

اما یقیناً به صورت کامل تنفر از خود باعث خودجرحی نیست زیرا براساس یافته هاي این پژوهش خودبی 
کفایت پنداري و نه بیزاري از خود با فراوانی خودآسیب رسانی رابطه داشت و یافته هاي بخش کیفی هم نشان 

   . د پیام رسانی اجتماعی مهم ترین کارکرد و مدلی است که تبیین کننده خودجرحی نوجوانان این پژوهش بوددا

هاي پذیرش خویشتن و توسعه شفقت درونی با دهد آموزش مهارتها نشان میبه لحاظ بالینی، این یافته
فایت پنداري  ممکن است در کمک به کخویشتن و توانایی پاسخ دهی سازگارانه به افکار منفی مرتبط با خود بی

   .نوجوانانی که رفتارهاي خودجرحی دارند مفید باشد

- نقایص تنظیم هیجانی به ویژه نقص در کنترل تکانه وخود انتقادي از نوع بی نتایج پژوهش حاضر نشان داد

نترل تکانه در از آن جا که مشکالت ک. رسانی استخودآسیب کننده فراونیبینیانگاري خویشتن پیشکفایت
بیش فعالی و اختالل سلوك و اختالالت /سایر طبقات تشخیصی کودکان و نوجوانان مانند اختالل کم توجهی

- توان آن را یک بعد زیربنایی آسیب شناسی در اختاللبنابراین می ،)2009ولف و مش،(خلقی هم وجود دارد

نتایج مطالعه بر روي دانشجویان . نقش دارندیز ن  رسانیخودآسیبهاي رفتاري نوجوانان به حساب آورد که در 
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-هاي درونیهاي اختاللنیز نشان داده است نقص کنترل تکانه، به صورت یک عامل فراتشخیصی هم با نشانه

سازي ماننند اضطراب و افسردگی و هم با نشانه هاي برونی سازي مانند پرخاشگري و اختالل شخصیت مرزي 
ها در برداشت از خویشتن و ؛ اما احتماالً عامل متفاوت بودن اختالل)2013ورمن، جانسون،کارور،ج(رابطه دارد

، انگاري خویشتنکفایتانتقادي به شکل بیبراساس نتایج این پژوهش، خود. شیوه ارتباط با خویشتن است
ی رسانکاري است که به صورت اختصاصی عامل تبدیل مشکالت کنترل تکانه به رفتارهاي خودآسیبسازو
اند با سایر گروه هاي بالینی  با این حال چون وضعیت خود انتقادي نوجوانانی که خودجرحی کرده. است

توان گفت علت خودجودجرحی وجود خودانتقادي اضافه بر نوجوانان مقایسه نشده است؛ به صورت قطعی نمی
    .ن پاسخ دهندتوانند به آهاي آینده میاین سوالی است که پژوهش. عدم کنترل تکانه است

  بحث فرضیه سوم
در رابطه مشکالت تنظیم هیجانی و خود آسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل الگوگیري از همساالن   

  کننده دارد
در رابطه نقایص تنظیم هیجانی و خودآسیب رسانی مستقیم نقش تعدیل الگوگیري از همساالن براساس یافته ها 

وي نوجوانان جمعیت عادي مشخص شده است در طوالنی مدت داشتن هاي طولی بر ردر پژوهش. کننده دارد
رسانی تواند فراوانی خود آسیبهاي افسردگی میکنند حتی بیشتر از نشانهدوستانی که خودآسیب رسانی می

هاي بخش یافته).  2010، پرینستین و همکاران،2007پرینستن، گوري و رنکورت،  (بینی کند پیشمستقیم را 
نیز نشان دادند که تاثیرپذري از همساالن یکی از عوامل اجتماعی مهم در انجام خودجرحی از دیدگاه کیفی هم 

و خودآسیب رسانی است دو عامل الگوگیري از همساالن کننده رابطه درباره عواملی که تبیین. نوجوانان است
 رفتارهاي آن گروه از همساالن و  اناس شباهتی است که نوجوان بین خودشبه خاطر احسعامل اول . نقش دارند

شدن در گروه و به همرنگی با همساالن براي پذیرفته به دلیل نیاز و عامل دوم) فرضیه گزینش(د ناحساس می کن
ها، الگوها و سرنخ هاي مواجهه با نشانه). 2008هیلبرن، پرینستین، (هاي اجتماعی باالتر استیا تصاحب جایگاه

بین همساالن، خانواده و رسانه به ویژه در دوره نوجوانی که دوران ساخت   مرتبط با خودآسیب رسانی در
شان را شکل می دهند و با نوجوانان معموالً از طریق مقایسه اجتماعی هویت. هویت است نقش زیادي است

  .کنندمحیط بین فردي  همانندسازي می هاي رفتاري درالگو
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به نظر می رسد تاثیر . نفوذ اطالعاتی در نوجوان اثر می گذارد رفتارهاي دیگران از دو طریق نفوذ هنجاري و 
پذیري خودآسیب رسانی در بین نوجوانان بزهکار بیشتر تابع نفوذ هنجاري است درحالیکه تاثیر پذیري 
نوجوانان غیربزهکار از نشانه ها و سرنخ هاي بین فردي خودآسیب رسانی در همساالن شان نوعی نفوذ 

  .اطالعاتی است

ند که عوامل همساالن به ویژه در گروه بزهکار نقش زیادي در شروع و تداوم دهاي بخش کیفی نیز نشان دافتهیا
-بر این اساس یافته. هاي آنها رسیدن به جایگاه اجتماعی باالتر بودخودآسیب رسانی دارند؛ زیرا یکی از انگیزه

ار را با خود آسیب رسانی در همساالن شان هاي این پژوهش علت ارتباط خودآسیب رسانی در نوجوانان بزهک
 .فرضیه اجتماعی شدن و نفوذ هنجاري حمایت می کند د اجتماعی می داند و ازرا نوعی همرنگی و کسب تایی

جایگاه اجتماعی باالتر در پدیدایی  به رسیدن به نیز از نقش میل) 2010(وهش  هیلبرن و پرینستین هاي پژیافته
توان این تبیین را به نوجوانان غیربزهکار تعمیم با این حال نمی ؛کند انان حمایت میخودآسیب رسانی در نوجو

گو در این باره با رسد در این نوجوانان مشاهده خود آسیب رسانی همساالن شان یا گفت و به نظر می. داد
 اش این رفتار راريشود نوجوان در خزانه رفتاهمساالن شان در نقش نفوذ اطالعاتی عمل می کند و باعث می

  . بگنجاند

خودآسیب  اگر چه یافته هاي این بخش ممکن است این معنا را برساند که مواجهه با نشانه ها و سرنخ هاي 
نگرانی . ی در انجام این رفتار دارد اما منبع دریافت این اطالعات نیز نقش تعیین کننده اي داردرسانی نقش مهم

ن به خودآسیب رسانی در افزایش احتمال گرایش به این رفتار وجود دارد  اما هاي زیادي درباره تاثیر پرداخت
. مواجهه با اطالعات مرتبط با خودآسیب رسانی همیشه موجب افزایش گرایش به خودآسیب رسانی نمی شود

اي روي گروهی از دانشجویان با و بدون سابقه خودجرحی بدون خودکشی نشان داد که یافته هاي مطالعه
هاي خودجرحی بدون خودکشی تاثیري روي افزایش کردن در پژوهشی در ارتباط با ماهیت و انگیزه شرکت

فراوانی این نوع رفتارها  چه بالفاصله پس از پژوهش و چه پس از یک دوره پی گیري دو ماهه ندارد و این 
سونسون، میوهلکامپ،(نتیجه براي هر دو گروه با و بدون خود جرحی بدون خودکشی یکسان بود 

بنابراین پرداختن صحیح و دادن اطالعات درباره خودآسیب رسانی و راه هاي پیشگیري ). 2014بیتجان،جاروي،
تواند در تغییر نگرش به این رفتار تاثیر مینه تنها عوارض جانبی منفی ندارد، از منابع معتبر  از آن به نوجوانان
  .  مثبت داشته باشد
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توان بیان کرد عوامل اجتماعی در انتخاب خودآسیب رسانی به عنوان رسد میمیبراساس نتایج پژوهش به نظر 
ها نقش بیشتري دارد و عوامل روان شناختی بیشتر با تداوم خودجرحی راهی ناسازگارانه براي تنظیم هیجان

 وش خاص خودآسیب رسانی نقشدر نقش منبعی براي یادگیري ر) همساالن(مرتبط هستند و عوامل اجتماعی 
  .دارند

  فرضیه چهارمبحث 
  نقش تعدیل کننده دارد الت تنظیم هیجانی و خودآسیبی  رسانی قربانی شدن در رابطه مشک 

تواند یک عامل خطر معنی دار در رابطه نقایص شدن نمیقربانی 12شکل  براساس یافته هاي ارائه شده در
شدن به عنوان ها به نقش قربانیاز پژوهش اگر چه در برخی. باشد رسانی مستقیم تنظیم هیجانی و خود آسیب

ها نقش با این حال در این پژوهش). 2011براي مثال جاتگرن، کر، استاتین، ( ل خطر اشاره شده است معا
به نظر می رسد نقش قربانی . شدن به صورت مستقل و جدا از عوامل درون روانی سنجیده شده استقربانی

کاهش  مخود آسیب رسانی مستقیظیم هیجانی و ارتباط با خود در پیش بینی شدن در زمان کنترل متغییرهاي تن
الت تنظیم هیجانی منظور از اثر تعدیل کنندگی قربانی شدن این بود که ما انتظار داشتیم رابطه بین مشک. یابدمی

اند، کرده ه همساالن تجربهدر گرو را سطوح باالتر از قربانی شدن ی کهدر بین نوجوانان و خودآسیب رسانی
هاي پیشین ممکن است متفاوت بودن گروه نمونه باشد و تفاوت این نتیجه با نتایج پژوهش علت .تر باشدقوي

 شدن بین همساالن نقش علی روي خودآسیب رسانیممکن است در گروه نوجوانان بزهکار و آزاردیده قربانی
جوانان بزهکار که رفتار خود بسیاري از نو که اشتهمین طور این مساله را باید در نظر د .نداشته باشد مستقیم

هاي خارجی به میزان در پژوهش. دهند سابقه رفتارهاي قلدرانه و زورگویی داشتندانجام می آسیب رسانی
یاد  ،زیادي از نقش قربانی شدن به عنوان یکی از عوامل استرس برانگیز که راه انداز خودآسیب رسانی است

مک ماهون، (برابر بیشتر از نوجوانان عادي می دانند  5رسانی را در این نوجوانان  شود و خطر خودآسیبمی
؛ با این حال در بخش کیفی هم گزارشی از نقش آزاردیدگی از جانب )2012رولباك، کیلی، پري، آرنسمان، 

برانگیزاننده رسد در نوجوانان ایرانی به نظر می. همساالن به عنوان راه انداز خودآسیب رسانی وجود نداشت
آن چنان  ثل خشونت در رابطه همساالنمحیطی خودآسیب رسانی قربانی شدن از سوي والدین است و عواملی م

 گرانه مثل خودآسیب رسانی نیست و این درحالیهاي تخریببرانگیزي براي توسل به روشمحرك استرس
آمریکایی در شرایط کنترل قربانی شدن  که عاملی مانند فرزندپروري سخت گیرانه و افراطی در نوجوانان است
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- و قربانی شدن با قدرت بیشتري خودآسیب دمستقیم را پیش بینی نکر در رابطه همساالن خود آسیب رسانی

  .)2011جاتگرن، کر، استاتین، ( بینی می کندرسانی را پیش

  فرضیه پنجمبحث 
آسیب رسانی غیر مستقیم احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از خود

  .است
 وانان با خودآسیب رسانیداري بین نمره کلی احتمال خودکشی نوجنشان داد تفاوت معنی 4هاي فصل یافته

احتمال خودکشی گروه مختلط به صورت معنی داري بیشتر از سایر گروه ها  .مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد
غیرمستقیم به صورت معنی داري  د نمره گروه با خود آسیب رسانینشان دا هامقایسه در سطح زیر مقیاس .بود

نتایج مقایسه دو گروه با خود آسیب .  از گروه با خودآسیبی مستقیم است اما این تفاوت معنی دار نبود بیشتر
رسانی غیر مستقیم و گروه کنترل نشان داد فروانی افکار خودکشی در گروه با خودآسیب رسانی به صورت 

رمستقیم بیشتر اري غیرمستقیم بیشتر است و تفاوت فراوانی افکار خودکشی گروه با خودآسیب رسانی غیمعنی د
بین گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و گروه . ولی بین دو گروه تفاوت معنی دار نبود از گروه مستقیم بود

کانشوري گروه با خودآسیب خصومت تفاوت معنی داري وجود داشت و نمره ت/کنترل نیز در متغییر تکانشوري
  .رسانی مستقیم بیشتر از گروه با خود آسیب رسانی غیر مستقیم بود اما تفاوت در حد معنی دار نبود

است که گزارش کردند در بین ) 2008(این یافته همخوان با پژوهش سوئنسن، اسپریتو، دایل،کیتلر،هانت  
. ید وجود نداردکنندگان خفیف و شدجرحیی بین خودبیماران نوجوان بستري تفاوتی از لحاظ احتمال خودکش

کند که گزارش تایید می هاي پیشین را رسانی مختلط یافتهباالتر بودن احتمال خودکشی در گروه با خود آسیب
هاي پرخطرتري براي آسیب به خود استفاده کند، احتمال خودکشی بیشتر کرده بودند هر چقدر فردي از روش

این یافته با پیش بینی ). 2009؛ نا و پرینستین، 2006گوردون، لیود ریچاردسون، پرینستین، ناك،جوینر،(است 
مهمترین عاملی که جرات  ،براساس این نظریه .قابل تبیین است) 2005جوینر،(خودکشینظریه اجتماعی  هاي
هاي مرگ سرنخ مواجهه مکرر با. ورد کاهش ترس نسبت به مرگ استآام خودکشی را در فرد به وجود میاقد

مستقیم مثل خودجرحی این جرات را به  رسانیو انجام مستقیم رفتارهاي خودآسیبمثل جنگ، خون ، ضربات 
 رسانیزمان با افزایش رفتارهاي خودآسیببنابراین احتماالً نوجوانان گروه مختلط در طی . آوردوجود می

با این حال براي اینکه فردي . کنندن را اکتساب میمستقیم و غیرمستقیم به تدریج قابلیت از بین بردن یا مرد
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اقدام خودکشی کند عالوه بر این قابلیت رفتاري دو مالك دیگر شامل از دست دادن تعلقات اجتماعی و ادارك 
  . بودن نیز باید وجود داشته باشد سربار

یشتر از گروه غیرمستقیم به صورت کلی این فرضیه که احتمال خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم ب
شود و برعکس یافته هاي این مطالعه نشان می دهند که نوجوانان با خودآسیب رسانی غیر است تایید نمی

هر چند عقیده عمومی بر . مستقیم نیز به اندازه نوجوانان با خود آسیب رسانی مستقیم مستعد خودکشی هستند
د ، رفتارها و عادات ناسازگارانه خوردن با اهدافی غیر از این است که رفتارهاي خطرجویانه، سوء مصرف موا

شود اما ممکن است در نوجوانان بزهکار و آزاردیده که نمونه اصلی این پژوهش بودند به خودکشی انجام می
هاي بنديعنوان دفاعی باشد در برابر افسردگی که یکی از عوامل خطر اقدام خودکشی است؛ چه اینکه در تقسیم

  ).1383دادستان، ( د افسردگی نوجوانان این رفتارها به عنوان دفاع در برابر افسردگی طبقه بندي شده اناولیه 

هایی زیرآستانه اي از اختالل مستقیم ممکن است نشانهرسانی غیراز سوي دیگر این رفتارهاي خودآسیب  
با این تشخیص بیش از سایر اختالل دوقطبی باشند که یافته هاي پژوهشی شیوع اقدام خودکشی را در بیماران 

دهد ها بر روي بیماران دو قطبی نشان مییافته). 2010هانتاچ، آنجست، آزورین،( هاي خلقی گزارش کرده اند 
یعنی بی قراري و رفتارهاي خطرجویانه که در  )مانیا(دوره هاي آشفتگی 1که همین ویژگی هاي به اصطالح تیره

رسانی غیر مستقیم بررسی شدند، احتمال اقدام خودکشی را پیش بینی می  این پژوهش با عنوان خود آسیب
هاي پیوستاري درباره رفتارهاي به عالوه، این یافته همخوان با دیدگاه). 2010هانتوچ، آنجست، آزورین، (کنند

- بندي میرسانی است که رفتارهاي مختلف آسیب به خود را در پیوستار احتمال مرگ دستهخودآسیب

؛ براساس این طبقه بندي رفتارهایی مثل رانندگی پر ) 2012به نقل ازپمپیلی و همکاران، 1992اشنایدمن،(کنند
نیز جزو رفتارهاي آسیب به خود و داراي احتمال خودکشی در نظر  2خطر و آسیب پذیري به تصادف و سانحه

باشد که باال بودن افکار یک احتمال دیگر ممکن است این ). 2012پمپیلی و همکارارن،(شوند گرفته می
؛  ي شروع خودآسیب رسانی مستقیم استخودکشی در گروه با خود آسیب رسانی غیرمستقیم پیش درآمدي برا

موارد ابتدا افکار خودکشی تجربه و مدتی  ٪67داده است در چه اینکه یافته هاي پیشین در گروه سربازان نشان 
بریان، بریان،می و (جرحی بدون خودکشی پدیدار می شودبعد رفتارهاي خودآسیب رسانی مستقیم مثل خود

   ).2014کلونسکی،

                                                
  شودمشاهده می) مانیا(در مقابل نشانه هاي به اصطالح روشن مثل افزایش لیبیدوي جنسی، پرخرجی،افزایش اعتماد به نفس که در دوره هاي آشفتگی 1

2 accident prone 
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گیري کرد که احتماالً عوامل خطر اقدام خودکشی در دو گروه با خود آسیب رسانی توان این گونه نتیجهمی
مستقیم و غیرمستقیم متفاوت است؛ براي مثال افکار خودکشی یکی از عوامل خطري است که براساس یافته 

؛اما احتمال خودکشی رابطه داشت این پژوهش در گروه با خودآسیب رسانی غیرمستقیم به میزان بیشتري با هاي
هاي آینده پژوهش. این عامل خطر براي نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم با احتمال خودکشی رابطه ندارد

  .توانند به درك و روشن تر شدن این عوامل خطر اختصاصی کمک کنندمی

فکار خودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم به اندازه گروه غیر مستقیم نبود و این ممکن است به ا 
شدن از خاطر این باشد که خودآسیب رسانی مستقیم علی رغم ماهیت دردآور آن باعث تخلیه هیجانی و کم

و یافته هاي پیشین در . کندشود و در نتیجه از شدت افکار خودکشی کم میهاي آزاردهنده میفشار موقعیت
افراد بزرگسال نیز نشان داده است خودجرحی بدون خودکشی که رایج ترین نوع خودآسیب رسانی مستقیم 

  ).2014کلونسکی،گلن و می،(است اغلب در غیاب افکار خودکشی انجام می شود 

است که احتمال و استعداد  2012هاي مطالعه جرمین و هولی در سال ها از جهتی مخالف  با یافتهاین یافته  
را در دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیرمستقیم مقایسه کرده بودند و به این نتیجه رسیدند  1خودکشی

که  احتمال خودکشی گروه با خودآسیب رسانی مستقیم بیشتر از گروه دوم است و خودآسیب رسانی با داشتن 
شود نوجوان در کردن در شرایط ناخوشایند مراکز نگهداري باعث میزندگی  .سابقۀ اقدام خودکشی رابطه داشت

افکار خودکشی را به  برآوردن نیازهاي روان شناختی و اجتماعی اش ناکام شود و همین عامل خود به خود
وجود می آورد؛ به همین علت نوجوانانی که سابقه خودآسیب رسانی غیرمستقیم هم افکار خودکشی باالیی 

   .داشتند

چنین نتایج پژوهش حاضر از نظریه هایی که رفتارهاي خودآسیب رسانی غیرمستقیم مانند خطرجویی، هم
رانندگی پرخطر،انجام اعمال خودشکن و عادت هاي ناسازگارانه خورد و خوراك را به عنوان شاخص هاي 

ردسن، سلی،النگ ری براي مثال راد،( کند گیرند، حمایت میرفتاري احتمال خودکشی در نظر می
  ). 2003رولینگ،

هاي ها باید در تدوین برنامۀ درمان به اولویتها  براي پیشگیري از خودکشی در این دو گروهبراساس این یافته
براي مثال در گروه با خودآسیب رسانی تقویت قوه به تاخیر انداختن تکانه ها و باال بردن . متفاوتی توجه کرد

                                                
1 sauicide proneness 
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رسانی غیرمستقیم تقویت باورهاي در حالیکه در گروه با خودآسیب ؛استتر هاي تنظیم هیجانی مفیدمهارت
  .دالیل زندگی ممکن است موجب خنثی شدن افکار خودکشی شود

  گیرينتیجه
خودآسیب رسانی نوجوانان در این پژوهش از جنبه هاي مختلف شامل ماهیت، تعریف، انواع ،عوامل خطر و 

در این . ماعی،رابطه با اقدام خودکشی و احتمال خودکشی بررسی شدپیش بینی کننده هاي روان شناختی و اجت
بریدن و زخمی . ها استفاده شدپژوهش از دو روش موازي و مکمل براي پاسخ به سواالت و آزمودن فرضیه

. کردن بخش هاي بدن با تیغ یا اشیاي نوك تیز دیگر روش غالب خودآسیب رسانی در نزد نوجوانان است
یب رسان با دو هدف رهایی یافتن از دردهاي هیجانی و یا براي نشان دادن قدرت به همساالن نوجوانان خودآس

هاي دیگري  که براساس یافته هاي کمی براي خودآسیب عالوه بر این انگیزه.  این عمل را انجام می دهند
، تن،ضد خودکشیپذیرش گروهی،ابراز آشفتگی،اثبات خود، انتقام گرفرسانی شناسایی شد عبارت بودند از 

   .ضد تجزیه اي تنظیم هیجانی،جدا کردن خود از دیگران،

رسانی مستقیم از نوع رهایی بخش مسیرها و عواملی که در ایجاد انواع خودآسیب هاي بخش کیفیبراساس یافته
براساس مضامینی که در مصاحبه . در قالب دو مدل جداگانه پیشنهاد داده شد و قدرت بخش وجود داشتند

است و یا ) مثل پدر و مادر(خودآسیب رسانی رهایی بخش واکنشی به تعارض با مراجع قدرت  ،اسایی شدشن
فرایندهایی که در ایجاد این واکنش نقش دارند عبارتند از . شودبه دنبال قطع ارتباط با دوستان صمیمی انجام می

به عالوه داشتن الگوهاي  .ناتوانی در تحمل هیجان ها، نقص حل مساله و نقص در خودتسکین بخشی
خودآسیب رسانی در بین همساالن یا اعضاي خانواده نیز عاملی مهم در انجام این رفتار است اما این عامل به 

رسد یک عامل اختصاصی باشد چه اینکه نتایج بخش کمی همبستگی ها نشان داد که نوجوانانی هم که نظر نمی
می دهند با این نوع الگوهاي اجتماعی در بین همساالن شان  غیرمستقیم انجام رسانی رفتارهاي خودآسیب

  .مواجه بوده اند ولی در موقعیت هاي تعارض ارتباطی به صورت مستقیم به خود آسیب نمی زنند

براساس مصاحبه هاي انجام شده مدلی که در اغلب موارد تبیین کننده خودآسیب رسانی مستقیم است مدل  
از منظر مدل چهارعاملی خود  .است) 2008، هاگن، واتسون، همرستاین (رحی چانه زنی و پیغام دهی خودج

در نقش یک تقویت کننده  نوجوانان ایرانی نیز مهم ترین عملکرد خودآسیب رسانی براي) 2007ناك،( جرحی
و تعارض هاي  نوجوانانی که خودجرحی می کنند در مواجهه با انتقاد. منفی در موقعیت هاي اجتماعی است
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براي انتقال پیامی که به  ،که در اغلب موارد ویژگی هاي آزارگرانه دارند دي که با والدین یا مراجع قدرتشدی
زنند و از خودجرحی کردن به مدن نیست به خودجرحی دست میدیگري قابل بیان شدن و به حساب آ شیوه

اگر چه در یافته هاي بخش کمی . عنوان راهبردي براي چانه زدن روي برآوردن نیازهاي شان استفاده می کنند
رسد در اغلب نوجوانان آزاردیده هاي درون فردي هم براي خودجرحی شناسایی شده است به نظر میانگیزه

 .رهایی از موقعیت هاي اجتماعی منفی و آزار رسان مهم ترین انگیزه خودآسیب رسانی از نوع خودجرحی است
هاي اعی در خودجرحی نوجوانان ایرانی احتماالً آموزش مهارتبنابراین با توجه به نقش پررنگ عوامل اجتم

هاي اجتماعی دشوار و حل مساله اجتماعی ممکن است در قالب فردي موثر، تحمل شرایط و موقعیتارتباط بین
شناختی و هاي پیشگیري یا درمان روي این گروه از نوجوانان مفیدتر باشد تا تمرکز بر روي مهارت هاي برنامه

      .ري که هدف شان خنثی سازي واکنش هاي هیجانی افراطی استرفتا

نقص در کنترل  مستقیم هاي تنظیم هیجانی مهم ترین مشکل پیش بینی کننده خود آسیب رسانیاز نظر مهارت
هاي تنظیم هیجانی در تکانه است؛ در حالیکه از لحاظ داشتن مهارت هاي تنظیم هیجانی و اطمینان به مهارت

خودآسیب . داري با یکدیگر ندارندي نوجوانان خودآسیب رسان و غیر خودآسیب رسان تفاوت معنیهاگزارش
رسانی با هدف تنظیم آشفتگی هاي هیجانی انجام می شود چون به قدري شدت میل به انجام عملی براي رهایی 

از راه حل هاي احتمالی  از فشار هیجان هاي ناخوشایند براي این گروه از نوجوانان باال است که نمی توانند
  . دیگري که به عنوان مهارت هاي تنظیم هیجانی دارند استفاده کنند

. همبستگی باالیی بین فراوانی اقدام خودکشی و رفتارهاي خودآسیب رسانی بدون انگیزه خودکشی وجود داشت
افکار    .ی هستندنوجوانان با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم به یک اندازه در معرض خطر خودکش

رسد نقص کند ولی به نظر میخودکشی نوجوانان با خودآسیب رسانی غیرمستقیم آنها را مستعد خودکشی می
احتمال . رسانی مستقیم نیز مستعد خودکشی شوندشود نوجوانان با خودآسیبکنترل تکانه است که باعث می

از دو  ٪50دار نیست و در اما تفاوت دو گروه معنی ،ده استخودکشی در نوجوانان گروه بزهکار بیشتر از گروه آزار دی
رسد رابطه اقدام خودکشی و هاي این پژوهش به نظر میبراساس یافته .گروه خطر احتمال خودکشی بسیار باال است

-ر کلیتوان دو طبقه از یک دسته رفتاکمی است و این دو رفتار را می مستقیم و غیر مستقیم یک رابطهخودآسیب رسانی 

مقایسه دو گروه با خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم نشان . تر مثالً رفتارهاي مرتبط با تنظیم هیجانی در نظر گرفت
زیرا افکار خودکشی را بیشتر تجربه می کنند اما  ؛می دهد گروه غیر مستقیم انگیزه بیشتري براي خودکشی دارند

یافته هاي پژوهش حاضر همچنین  .خودکشی دارند ی بیشتري براي اقدامی و تواناینوجوانان گروه غیرمستقیم آمادگ
این یافته از مدل هاي نظري که . نی مستقیم و غیر مستقیم باال استنشان داد همبودي رفتارهاي خودآسیب رسا
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عقیده دارند همه انواع خودآسیب رسانی باید در قالب یک بعد و در یک پیوستار مورد مطالعه قرار گیرند 
اگر چه به ظاهر در شیوه و انگیزه دو دسته خودآسیب رسانی با هم ). 2014بنتلی،ناك،بارلو،(مایت می کندح

متفاوتند اما از لحاظ تنظیم هیجانی و خودانتقادي و شاخص کلی احتمال خودکشی بین دو گروه تفاوت معنی 
ا داشته باشد که هر دو رفتار داراي این عدم معنی داري بین دو گروه ممکن است این معنا ر. داري وجود ندارد

این که طبقه بندي آنها در ریشه هاي مشترکی هستند و فرایندهاي علت شناسی مشترکی در آنها وجود دارد و 
در اغلب پژوهش ها و تعاریف خودآسیب رسانی این دو  .قالب پیوستار خودآسیب رسانی معتبر ومنطقی است

هایی که در این زمینه ارائه شده است به رابطه بررسی شده اند و نظریهدسته رفتار به صورت مجزا از یکدیگر 
بنابراین ضروري است پژوهش هاي آینده درباره همبودي و مسیرهاي پرداخته اند؛این دو دسته رفتار کمتر 

  .تحولی که مرتبط کننده این دو دسته رفتار است توجه بیشتري داشته باشند

قوي درباره   و نشانه یک بیماري است تبیین غنی ستقیم مانند خودجرحیگفتن این که خود آسیب رسانی م
پژوهش هاي اخیر پی برده اند که خودآسیب رسانی با طیف وسیعی  .ماهیت و علل این رفتار فراهم نخواهد کرد

ناك،جوینر، لوي ریچاردسون، (از اختالل هاي روانی غیر از اختالل شخصیت مرزي همبودي دارد 
و این عامل باعث شده است این نشانه به عنوان یک نشانه فراتشخیصی در نظر گرفته شود ) 2006پرینستین،

هاي خاص آنها جزو محروم ترین بخش هاي طبقه بندي نوجوانان و اختالل). 2014بنتلی، ناك و بارلو،(
ره از لحاظ ترین دوعلی رغم این که نوجوانی حساس ؛تشخیصی است که تا کنون به آن کمتر توجه شده بود

رسد گنجاندن طبقات تشخیصی به نظر می). 1382هاشمی آذر،(ابتال به انواع اختالل هاي روانی و هیجانی است
   .ه اختالالت دوران نوجوانی استجدیدي مانند نشانگان خودجرحی بدون خودکشی بازتاب توجه بیشتر ب

به صورت کلیشه اي نند خودآسیب می کرا که نتیجه گیري نهایی این پژوهش این است که نباید همه نوجوانانی 
در . ماهیت این رفتار شبیه نوعی خوددرمانی متناقض است. اختالل شخصیت مرزي در نظر گرفت تحت عنوان

برخی از نوجوانان به ویژه بزهکاران این رفتار مالك و معیاري براي بزهکاري و راهی براي ارتقاي خویشتن 
هایی که در کشاکش یک تعارض ارتباطی با اردیده ممکن است در موقعیتاست در حالیکه در نوجوانان آز

در این پژوهش در بخش . گرشان هستند نقش رهایی بخشی هیجانی و بین فردي داشته باشدمراجع قدرت آزار
ر توانند اعتبار این الگوها را دبینی این رفتارها ارائه شد که پژوهشگران میکیفی دو مدل اکتشافی براي پیش

پنداري کفایتبیهاي بخش کمی نیز نشان داد که نقص کنترل تکانه، خودیافته. هاي بعدي بسنجندپژوهش
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هایی هستند که در شروع و تداوم خودآسیب رسانی نقش دارند و نوجوانانی که نقص کنترل تکانه مکانیسم
  .     نددهتري این رفتار را انجام میاند به احتمال بیشرسانی بیشتري مواجه شدهدارند و با الگوهاي خودآسیب

  ها محدودیت
داشتن گروه کنترل از نوجوانان ندر اختیار  دهی براي جمع آوري اطالعات،هاي خود گزارشاستفاده از روش
هاي بدرفتاري دوران ، ناهمگن بودن گروه از لحاظ نوع تجربهودن تعداد دختران نسبت به پسرانعادي و بیشتر ب

   .له محدودیت هاي این پژوهش بودنداز جم کودکی

  نظري  هايپیشنهاد
هاي طولی و مطالعاتی از ادبیات پژوهش در حوزه ارتباط و افتراق این دو رفتار نیازمند استفاده بیشتر از پژوهش

دهی ها و مقیاس هاي خودگزارشدر حال حاضر اکثر مطالعات انجام شده بر اساس پرسشنامه. جنس کیفی است
شود در مطالعات طولی عوامل مشترك و مسیرهاي تحولی که موجب پدیدار شدن این رفتارها نهاد میپیش. است

  .ندشود، بررسی شودر دوره نوجوانی می

در دوره نوجوانی می تواند به اختالل شخصیت  صورت طولی پی گیري شود آیا خودجرحی پیشنهاد می شود به
براي این کار توصیه می شود از . نشانگان مستقل باقی می ماند مرزي در بزرگسالی تبدیل شود یا به صورت یک

همچنین درباره زیر بناهاي فیزیولوژیکی و علل زیستی آستانه باالي درد در  .مصاحبه بالینی ساختار یافته استفاده شود
  .هاي آزمایشی انجام دادتوان پژوهشکنند مینوجوانانی که خودزنی یا خودسوزي می

د پژوهشگران براي بررسی کیفی و پدیدارشناسی تجربه خودآسیب رسانی از فنون فرافکن هم استفاده پیشنهاد می شو
خ هاي مرتبط با خود آسیب رسانی وجود دارد مواجهه کنند و از آنها  با تصاویر یا موقعیت هایی که سرنکنند و افراد را 

ن طور در صورتی که پویایی هاي شخصیتی این افراد با همی. کنند ارند بیانبخواهند تداعی هایی را که در این زمینه د
به صورت دقیق تر انگیزه ها و ویژگی هاي شخصیتی این افراد را استفاده از روش هاي فرافکن سنجیده شود می تواند 

  .شناسایی کرد

ستار با توجه به اینکه پیشنهاداتی براي در نظر گرفتن خودجرحی به عنوان یکی از طبقات اختالل هاي پیو
اجباري شده است و همین طور با توجه به اینکه در ادبیات پژوهش به صورت نظري بیان شده دو  - وسواسی 

مستقیم به ویژه  رسانیهاي خود آسیببررسی ارتباط نشانه، نوع خود جرحی تکانشی و اجبارگونه وجود دارد
ه وجود دو طبقه خودجرحی اجبار و همین طور بررسی فرضی -هاي اختالل وسواسخودجرحی با نشانه
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اجبارگونه و تکانشی در نوجوانان براي پاسخ گویی به طبقه بندي تشخیصی خودجرحی در نوجوانان مفید 
  .  خواهد بود

درباره عوامل موثر در شروع و تداوم خودآسیبی مستقیم با   8و  7 هايگران براساس مدلی که در شکلپژوهش
براي   :ین و به صورت تجربی بیازمایندهایی را تدوتوانند فرضیهاست می ها به دست آمدهاستفاده از مصاحبه

سه ویژگی متمایز کننده  خلق افسردهمثال از آنجا که در مدل بیان شده که سوء مصرف مواد، خانواده نابهنجار و
بدون اقدام توان دو گروه خود جرحی کننده با و می ،نوجوانان خودجرحی کننده با و بدون اقدام خودکشی است

خودکشی را از لحاظ این سه متغییر با هم مقایسه کرد یا نقش عوامل روان شناختی و عوامل مرتبط با همساالن 
  .را در پیش بینی انواع خودجرحی براساس مدل به دست آمده از مصاحبه ها بررسی کرد

م خودکشی همبستگی باالیی هاي این پژوهش رفتارهاي خودآسیب رسانی با یکدیگر و با اقدابراساس یافته 
بر همین اساس  . است داشتند اما اطالعات ما درباره سیر زمانی وقوع این سه دسته رفتار نامشخص و اندك

شود سیر و توالی زمانی خودآسیب رسانی مستقیم، غیر مستقیم و اقدام خودکشی در نوجوانان پیشنهاد می
  .بررسی شود

  کاربردي  پیشنهادهاي
توان براي ، ارزیابی و تشخیص از عوامل خطري که در این پژوهش شناسایی شدند میییدر حوزه شناسا

از آنجاییکه رفتارهاي خودآسیبب رسان ماهیت . رسان استفاده کردهاي نوجوانان خودآسیبشناسایی بهتر ویژگی
قص کنترل تکانه و هاي  غلبه بر نتوان مهارتتکرارشونده و عادتی دارند براي پیشگیري از این رفتارها می

این دسته از نوجوانان استفاده  هاي درمانی که تاکنون برايالبته روش. تقویت حس خودکارآمدي را پرورش داد
هایی براي انتقال همچنین آموزش مهارت .ها استدرمانی دیالکتیک دربردارنده این مهارترشده است مانند رفتا

تواند در کاهش استفاده از این راهبرد توسط نوجوانان ردي میکم خطرتر پیام هاي اجتماعی در روابط بین ف
  . آزاردیده موثر باشد
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