
دانش اجتماعی بومی

چكیده 
هدف: هدف پژوهش حاضر بررســي كیفي عوامــل مؤثر در رفتار 

»خودآسیب رساني« دانش آ موزان بوده است. 
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفي و در حیطة پژوهش هاي 
كیفي بود و به روش پدیدار شناسي انجام گرفت. نمونه گیری به روش 
در دسترس انتخاب شــد و تا اشباع داده ها ادامه یافت که حاصل آن 
نمونه ای 18 نفــری بود. براي گردآوري داده هــا از مصاحبه با نمونة 
دانش آموزاني كه به »خود آسیب رســاني« دست زده بودند و خانوادة 
آن ها انجام شــد. به منظور دســتیابي به موثق بودن و پایایي داده ها 
از معیارهــاي بازنگري مصاحبه هاي مشــاركت كنندگان در پژوهش 

استفاده شد. 
یافته ها: نتایج این مطالعه كه مبتني بر داده هاي كد گذاري شــده 
بر اســاس مصاحبة انجام شده بود، نشان داد كه هشت عامل در رفتار 
خود آسیب رســان دانش آمــوزان مؤثرند كه عبارت انــد از: 1. عوامل 
خانوادگي؛ 2. عوامل مربوط به دوستان؛ 3. عوامل آموزشي؛ 4. عوامل 
زیســتي؛ 5. عوامل درون  فردي؛ 6. عوامل بین فردي؛ 7. عوامل مربوط 

به محله؛ 8. عوامل مذهبي و معنوي. 
طیف  دانش آموزان  خودآسیب رســان  رفتار  عوامل  نتیجه گیري: 
گسترده اي دارد كه با شــناخت آن  ها مي توان نسبت به پیشگیري و 

درمانشان اقدام كرد. 

كلید واژه ها: خود آسیب رســاني، نوجواني، پیشــگیري، مشكالت 
هیجاني

مقدمه 
»خود آسیب رساني« در مواجهه با مشكالت هیجاني، خشم و ناامیدي، 
از روش هاي اجتنابي به شــمار مي  رود. با انجــام این رفتار، تنش فرد 

به طور موقت كاهش مي یابد و احســاس آرامش مي كند. در واقع او از 
مواجه شدن با مشكالت اصلي خود اجتناب مي كند. خود آسیب رساني 
علل متفاوتي دارد و گاه از »اختالالت افسردگي«، »اختالالت خوردن« 
و »اختالل شخصیت رمزي« ناشي مي شود. در »راهنماي تشخیصي  
و آماري اختالالت رواني«، رفتار خود آسیب رساني عملي غیركشنده، 
با یا بدون ســوء مصرف مواد قانوني و یا غیرقانوني تعریف شده است 
كه در آن فرد به صــورت آگاهانه، بدون مداخلة دیگران و غیرعادتي 
ایــن رفتارهــا را انجام مي دهد و موجب آســیب به خود مي شــود. 
 Jacobson&[ خود آسیب رساني به چهار دسته تقسیم شــده است

.]Gould,2007
1. خود آسیب رســاني »كلیشــه اي« كــه مختص كــودكان دچار 

اختالل هاي نافذ رشد )مانند اوتیسم( و »كم تواني ذهني« است. 
2. خود آسیب رساني »عمده« كه شامل موارد شدید و مرگ آفرین، و 

آسیب به اندام ها، مانند دستگاه  تناسلي و چشم است. 
3. خود آسیب رســاني »اجبار گونــه« كه شــامل رفتارهاي آییني و 
تكرار شونده اســت و امكان دارد هر روز چندین بار انجام شود؛ مانند 

كندن وسواس گونة مو. 
4. خود آسیب رساني »تكانشــي« كه به صورت رفتارهاي تكانشي و 
پرخاشــگرانه، مانند خودزني و خودسوزي تعریف مي  شوند و احتمااًل 
براي رهایي از حاالت رواني و هیجاني غیرقابل تحمل انجام مي گیرند. 
 در یك طبقه بندي تشــخیصي دیگر، والــش )2006( رفتارهاي 
خودآسیب رسان را به دو دستة مستقیم و غیرمستقیم تقسیم كرده است. 
خود آسیب رساني مستقیم به رفتارهایي اشاره دارد كه به طور مستقیم 
موجب صدمه به بافت هاي بدن مي شوند و نیت رفتار به كلي مشخص 
است )مانند خودزني، اقدام به خودكشي و خودسوزي(. خود آسیب رساني 
غیر مســتقیم به رفتارهایي اشــاره دارد كه در آن ها اثر صدمه ها بعد 
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مشخص مي شود و انگیزة اصلي مشخص نیست )مانند انواع رفتارهایي 
خطر جویانه، پرخوري، ســوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي(. 
رفتاري هاي خودآســیب زني به  صورت، خودزني، خودسوزي، تنبیه 
خود و مصرف مواد، پریدن از جاهاي بلند و خودمسموم ســازي دیده 
مي شــود. در تعریف این رفتار به داشتن یا نداشتن انگیزة خودكشي 
توجه نمي شود و به جاي آن از واژه هاي معادل، نظیر شبه خودكشي، 
خودشكست دهي، خودجرحي و خودجرحي بدون خودكشي، استفاده 
شده است. »خودجرحي بدون خودكشي« بیشتر به رفتارهایي اطالق 
مي شود كه موجب آســیب  به بافت هاي سطحي بدن، به ویژه پوست 
مي شــوند و نداشتن انگیزة خودكشي به صورت صریح، در تعریف آن 

گنجانده شده است. 

روش 
ایــن مطالعــه در فاصلة زماني آبان ماه تا اســفند ماه ســال 1396 
صورت گرفت. هدف آن بررســي عوامل مؤثر و تداوم بخش رفتارهاي 
خودآسیب رســان بود. تحلیل داده ها براســاس روش هفت مرحله اي 

»كالیزي« گام به گام انجام گرفت. 
جامعة مورد پژوهش نوجوانان داراي ســابقة خودزني مراجعه كننده 
به مركز مشــاوره و خدمات روان شناختي دانش آموزان استان اردبیل 
بودند كه از بین آن ها 18 نفر با روش نمونه گیري در دســترس براي 
این مطالعه انتخاب شدند. این 18 نفر دانش آموز، 13 دختر و 5 پسر 

بودند. سن آن  ها از 11 تا 18 سال بود. 

یافته ها و نتیجه گیری 
در مجموع خود آسیب رساني نوجوانان با عوامل زیر مرتبط بودند:

1. عوامل خانوادگي: شكاف ارزشي نوجوانان با خانواده؛ سبك تربیتي 
اســتبدادي خانواده؛ حمایت پایین خانــواده از نوجوانان؛ نظارت باالي 
خانواده در مورد نوجوانان؛ احساس تعلق پایین نسبت به خانواده؛ پیوند 
عاطفي ضعیف با خانواده؛ مشــكالت جســمي و رواني اعضاي خانواده؛ 
اختالف عقیده با اعضاي خانواده؛ ناهم سویي سبك تربیتي پدر و مادر؛ 
دخالــت فرزندان بزرگ تر در امور والدیــن و كنترل فرزندان كوچك تر؛ 
انتظارات باالي خانــواده، فقدان پدر و مادر یا یكي از آن ها؛ نبود ارتباط 
مطلوب با خانواده؛ احســاس تنهایي در خانواده؛ سوء استفادة جنسي از 

جانب اعضاي خانواده؛ وجود بیماري، بیکاری، طالق و ... در والدین. 
2. عوامل مربوط به دوســتان: احســاس تعلق باال یا پایین به 
دوســتان، انتظارات غیرمنطقي دوســتان از آن هــا؛ انتقام گیري از 
دوستان؛ كمك طلبي از دوســتان؛ ارتباط با دوستان غیرهم جنس و 
مورد سوء استفادة جنسي قرار گرفتن توسط آن ها؛ بي اعتنایي از جانب 
دوستان؛ تهدید از جانب دوســتان هم جنس و غیرهم جنس؛ روشي 

براي مقابله با هم كالسی هاي قلدر. 
3. عوامل آموزشــي: كارآمدي پایین تحصیلي؛ كاركرد ضعیف 
تحصیلي؛ اســترس  امتحان؛ پیوند ضعیف با مدرســه؛ تهدید شدن 
از جانب عوامل مدرســه به خاطر پوشــش نامناسب؛ افت تحصیلي و 
بي انضباطي؛ تبعیض گذاشتن معلمان بین دانش آموزان؛ تحقیر شدن 

توسط معلمان و هم كالسي ها، انتظارات باالي معلمان و دشوار بودن 
سؤال هاي امتحاني. 

4. عوامل زیســتي: مشــكالت قاعدگي دردناك؛ وجود رفتارهاي 
خودآسیب رسان بین افراد فامیل و خانواده؛ مشكالت خلق و خوي نوجوان. 
5.عوامل درون فردي: تنظیم هیجاني پایین و اجتناب تجربه اي؛ 
وجود افســردگي، اضطراب، اســترس پس از ســانحه؛ تكانشگري؛ 
اعتماد به نفس پایین؛ خودكنترلي پایین؛ هیجان خواهي، قدرت طلبي؛ 
احساســات منفي؛ شــخصیت روان رنجور؛ گرایش به رفتار پرخطر؛ 
طرحــوارة رهاشــدگي و بي اعتمادي؛ مهارت هــاي اجتماعي پایین؛ 

رضایت نداشتن از ظاهر خود؛ هوش هیجاني پایین. 
۶. عوامل بین فردي: وجود نافرماني مقابله اي؛ استفاده از خود زني 
به منظــور تأثیرگذاري روي دیگران؛ تحمیل نظــر خود به دیگران؛ 
پیشــگیري از توبیخ دیگران؛ رهایي از تهدید دیگران؛ ابراز عشــق و 
عالقه مندي خود به آن ها؛ ابراز خواسته هاي دروني خود به آن ها، جلب 
توجه دیگران و همانند سازي با گروه؛ پي بردن به دوست داشته شدن از 
جانب دیگران؛ ناتواني در بیان احساسات و عواطف خود )ناگویي خلقي(. 
7. عوامل مربوط به محله: الگوگیري ایــن رفتار از افراد محله؛ 
مورد تحقیر و تهدید واقع شــدن توسط افراد محله؛ مورد آزار جنسي 
و تجاوز قرار گرفتن از جانب افراد محله؛ ترس از ربوده شــدن و مورد 

تجاوز واقع شدن توسط افراد محله؛ بي اعتنایي توسط افراد محله. 
8. عوامل مذهبي و معنوي: داشتن حس مالكیت بر بدن؛ وجود 

انحرافات عقیدتي؛ احساس گناه و تنبیه خود؛  
از دســت دادن معنــاي زندگــي و 

ناامیدي. 
٭٭٭

یافته هــاي پژوهــش اخیر 
بــا یافته هــاي پژوهش هاي 

انجام شــده توســط چامپان 
و  هانیز   ،)2002( گرانتــز  و 
ویلیامــز )2003(، لینكس و 

ودیج   ،)2005( همكارانش 
و نوك )2007(، پولك 
 ،)2007( لیــس  و 
پاور   ،)2009( نوك 

و همكارانــش )2010(، 
تان و همكارانش )2010(، 

والش )2012(، بریســوا و 
همكارانش )2015( و سازمان 
بهداشــت جهاني )2014(، و 
همچنین با پژوهش خاني پور 
 )1392( همكارانــش  و 
و حكیــم شوشــتري 
 )1391( خاني پــور  و 

هم سویي دارد. 



از دیدگاه »روان تحلیل گري«، رفتار خود آسیب رســان نوعي 
واكنش به خواســته هاي نهاد اســت، »نهاد« بخشي از شخصیت 
اســت كه در پي لذت جویي است. وقتي خواسته هاي نهاد به فرد 
فشار مي آورند و »فرامن« كه همان پدر و مادر و عوامل اجتماعي 
دروني شــده است، مانع بروز آن ها مي شــود، فرد اضطراب پیدا 
مي كند. قســمت »من« شخصیت هم كه نقشــي عقالیي دارد، 
به ســازوكارهاي دفاعي متوسل مي شــود تا اضطراب را كاهش 
دهد. رفتار خود آســیب زني نیز به نوعي سازوكار دفاعي در برابر 
اضطراب است. بیشــتر نوجواناني كه به خود آسیب رساني دست 
مي زنند، مي گویند: وقتي پوســت بدنــم را خراش مي دهم، آرام 

مي گیرم.
 از لحاظ زیست شــناختي نیز نشــان داده شده اســت، با اقدام 
بــه خود زني مغــز برخــي از انتقال دهنده هاي عصبــي ضد درد و 
شادي آور، نظیر »ســروتونین« را ترشــح مي كند كه همانند مواد 
مخدر تســكین دهنده هستند. رفتار مذكور به مدیریت هیجان هاي 
آن ها كمك مي كند و ذهن آن  ها را از فشــارهاي اجتماعي منحرف 
مي سازد. این عمل یك راهبرد هیجان مدار منفي براي مقابله با افكار 
و احساســات دردناك است. فقر اقتصادي خانواده، اختالفات شدید 

بین والدین، اعتیاد والدین، طالق والدین، مورد سوء استفادة جنسي 
قرار گرفتن توســط نزدیكان، و آزار و اذیت جنسي توسط هم ساالن 

مي تواند زمینه ساز رفتار خود آسیب رسان باشد. 
در كاربســت یافته هاي این پژوهش باید بــه تركیب گروه نمونه، 
جامعة آماري تحقیق و شیوه هاي جمع آوري اطالعات توجه داشت. 
با توجه به اینكه افرادي كه به مركز مشاوره و خدمات روان شناختي 
دانش آمــوزان مي آیند، غالبًا از مدرســه ارجاع شــده اند و شــیوة 
نمونه گیري از نوع در دســترس است، ترجیح دارد در پژوهش هاي 
بعدي از شیوه هاي نمونه گیري احتمالي به منظور بررسي این رفتار 
استفاده شود. همچنین پیشنهاد مي شود، عالوه بر بررسي رفتارهاي 
خود آسیب رســان مستقیم، به بررســي رفتارهاي خود آسیب رسان 
غیرمســتقیم، نظیــر رانندگي پرخطر و یا مصرف مــواد مخدر نیز 
پرداخته شود. به منظور پیشــگیري از رفتارهاي خود آسیب رسان 
توصیه مي شود، در موقعیت هاي بالیني و غیربالیني مهارت هاي الزم 
براي تنظیم هیجان، مدیریت اســترس و حــل تعارض با والدین و 

هم ساالن به دانش آموزان آموزش داده شود.

منابع در دفتر مجله موجود است.

جدول1. عوامل دخیل در خودزني

خرده مفاهیممفاهیم اصليردیف

شكاف ارزشي با خانواده )عقاید، احساسات،  نگرش ها(، سبك تربیتي خانواده )سبك استبدادي(، حمایت اندك عوامل خانوادگي1
خانواده، نظارت باالي خانواده، احساس تعلق كم به خانواده، پیوند عاطفي پایین با خانواده، مشكالت جسمي و 
رواني اعضاي خانواده، اختالف با اعضاي خانواده، اختالف در سبك تربیتي پدر و مادر، دخالت فرزندان بزرگ تر 

در امور والدین و كنترل فرزندان كوچك تر، انتظارات باالي خانواده، فقدان پدر و مادر یا یكي از آن ها، نبود 
ارتباط مطلوب با خانواده، احساس تنهایي در خانواده، سوء استفادة جنسي، وجود بیماري، بي كاري، طالق و ... 

در والدین

عوامل مربوط به 2
دوستان

احساس تعلق افراطي به دوستان، طرد توسط دوستان، انتظارات غیرمنطقي دوستان، انتقام گیري از دوستان، 
كمك طلبي از دوستان، ارتباط با دوستان غیرهم جنس، سوءاستفادة جنسي از جانب دوستان غیرهم جنس، 
بي اعتنایي از جانب دوستان، تهدید از جانب دوستان هم جنس و غیرهم جنس، مقابله با هم كالسي  هاي قلدر

كارآمدي پایین تحصیلي، كاركرد ضعیف تحصیلي، استرس امتحان، پیوند ضعیف با مدرسه، تهدید شدن عوامل آموزشي3
از جانب عوامل مدرسه، افت تحصیلي و بي انضباطي، وجود تبعیض آموزشي، تحقیر توسط معلمان و 

هم كالسي  ها، انتظارات باالي معلمان، دشوار بودن سؤال هاي امتحاني

مشكالت قاعدگي، مسائل ارثي و ژنتیكي، مشكالت خلق و خوعوامل زیستي4

تنظیم هیجاني پایین، افسردگي، اضطراب، استرس پس از سانحه، تكانشگري، اعتماد به نفس پایین، عوامل درون فردي5
خودكنترلي پایین، هیجان خواهي، قدرت طلبي، احساسات منفي، شخصیت روان رنجور، گرایش به رفتار 

پرخطر، وجود طرحوارة رهاشدگي و بي اعتمادي، مهارت هاي اجتماعي پایین، رضایت نداشتن از ظاهر خود، 
هوش هیجاني پایین، اجتناب تجربه اي

نافرماني مقابله اي، تأثیر گذاري روي دیگران، ابراز عشق و عالقه مندي، ابراز خواسته هاي دروني، جلب توجه عوامل بین فردي6
دیگران، همانند سازي با گروه، پي بردن به دوست داشته شدن از جانب دیگران، پیشگیري از توبیخ دیگران، 

رهایي از تهدید دیگران، ناگویي خلقي، تحمیل نظر خود بر دیگران

عوامل مربوط به 7
محله

الگوگیري از افراد محله، تحقیر و تهدید توسط افراد محله، آزار جنسي و تجاوز، ترس از ربوده شدن توسط 
افراد محله، بي اعتنایي توسط افراد محله

حس مالكیت بر بدن، انحرافات عقیدتي، احساس گناه و تنبیه خود، از دست دادن معناي زندگي، ناامیديعوامل معنوي8
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