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Abstract
The aim of this study was to investigate the individual factors
affecting the non-suicidal self-injury in adolescence. The research
method was qualitative and phenomenological type. The statistical
Article Type:
population of the study was 13-5 year old girls of Shiraz in 2020
Research Article
that experienced non-suicidal self-injury. The sampling method
was non-probability purposive method and the sample size
according to data saturation criteria was 20 adolescent girls aged
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identified. The results of the study revealed that the individual
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dissatisfaction, identity, religion), emotions (feeling lonely, feeling
misunderstood, temporary mental discharge, depression, anger,
anxiety, hatred and repression) and behaviors (styles of coping,
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attracting attention, manipulating). Among these factors, the role of
Individual Factors, Non-Suicidal emotions was substantial and fundamental. In general, the results
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obtained can help counselors in dealing with adolescents with nonsuicidal self-injury. Also, the results can be used in the
development and implementation of new treatment plans.
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دادهها طی سه مرحله کدگذاری (باز ،محوری ،انتخابی) انجام شد که از طریق آنها کدها و
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(احساس تنهایی ،احساس درک نشدن ،تخلیه روانی موقتی ،افسردگی ،خشم ،اضطراب،
تنفر ،سرکوب احساسات) و رفتارها (راه کنار آمدن ،جلب توجه ،دستکاری) .در میان این
عوامل ،نقش هیجانات قابل توجه و اساسی بود .به صورت کلی نتایج به دست آمده میتواند
واژگان کلیدی:
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مقدمه
خود آسیبزنی 1بدون قصد خودکشی به عنوان آسیب عمدی به بافت بدن تعریف میشود .این رفتار شامل خودزنی
ناخواسته ،اقدام به خودکشی و رفتارهای قابل قبول اجتماعی مانند سوراخ کردن ،خالکوبی یا اعمال مذهبی نیست
(هولی ،فوکس و بوکاگنو .)2020 ،2الگوهای متعددی برای طبقهبندی خودآسیبزنی وجود دارد .بر اساس یکی از این
الگوها ،خودآسیبزنی به دو دسته تقسیم شده است )1 :خودآسیبرسانی کلیشهای 3که در اختالالت رشد و عالئم
روانپریشی شایع است )2 .خودآسیبرسانی تکانشی 4که به صورت رفتارهای تکانشی تعریف میشوند (جاکوبسن و
گولد .)2007 ،5در یک طبقهبندی دیگر ،رفتارهای خودآسیبزنی به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند .اولی به
اقدامات عمدی اشاره دارد که مستقیماً به بدن آسیب میرساند مانند بریدن و دومی به رفتارهایی اشاره میکند که عمداً و
مستقیماً صدمهای به بافت بدن نمیزند مانند سوءمصرف مواد ،رفتارهای پرخطر یا بیپروا یا اختالل خوردن (جرمن و
هولی.)2012 ،6
نوجوانی دورهای از مراحل رشد انسان است که همراه با تغییرات اساسی در رشد زیستی ،روانشناختی و اجتماعی
میباشد (صادقی .)1396 ،مطالعات نشان میدهند که رفتارهای خودآسیبزنی در نوجوانان در میان فرهنگها شایع است
(پرینستین 7و همکاران)2010 ،؛ بنابراین نوجوانان بیشتر از سایر گروههای سنی در معرض خودآسیبرسانی هستند.
همچنین این رفتارها در دهه اخیر شایعتر شده است (ناک .)2014 ،8اختالفات جنسیتی در رفتار خودآسیب رسان مورد
توجه محققان است ،پژوهشها حاکی از آن است که این رفتار در دختران بیشتر بروز میکند (مدج و همکاران2011 ،؛
برسین و اسچونلبر .)2015،9برای درک رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان ضروری است بدانیم چرا یک رفتار خاص،
در یک زمان خاص ،تحت یک پیامد خاص و توسط یک فرد خاص انجام میگیرد (سایموتو .)1998 ،10الگوها یا
مدلهای خودآسیبزنی بدون قصد خودکشی مفاهیمی را ارائه میدهند که از طریق آن میتوان ظهور و نحوه پایداری آن
را درک کرد .سیزده نوع انگیزه (تنظیم هیجانی ،تمایز خود از دیگران ،تنبیه خود ،مراقبت از خود ،ضد تجزیهای ،ضد
خودکشی ،حس جویی ،تعلق به همساالن ،اثرگذاری بین فردی ،اثبات قدرت ،ابراز آشفتگی ،انتقامگیری و خودمختاری)
که در دو عامل درون فردی و بین فردی طبقهبندی میشوند ،به عنوان انگیزههای خودآسیبزنی بدون خودکشی
شناسایی شدهاند (کلونسکی و گلن.)2009 ،11
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تنظیم هیجانات 1یک عملکرد معمول گزارش شده از خودآسیبزنی است (براون و پلنر2017 ،2؛ روجاس والسکز،
پالهار ،برنز و بورتن .)2020،3مطالعات نشان میدهد که خودآسیبزنی ممکن است در نقش رفتاری مقابلهای باشد که با
هدف کاستن از تنش و هیجانهای منفی انجام میشود .مداخالت نشان داده است که با تمرکز بر مهارتهای تنظیم
هیجانات میتوان این رفتار را کاهش داد (اندور و موریس2014 ،4؛ چاپمن ،گرتز و براون .)2006 ،5خود آسیبدیدگی
عمدی توسط مدل اجتناب از تجربه به عنوان راهی برای فرار یا جلوگیری از تجارب عاطفی نامطلوب از طریق تقویت
منفی توصیف شده است (چاپمن ،گرتز و براون .)2006 ،خشم ،اضطراب ،افسردگی ،فشار و ناراحتی حالتهای هیجانی
متداولی هستند که پیش درآمد خودآسیبرسانی مستقیم مشخص شدهاند (جاکوبسن و گولد2007 ،؛ ادموندسون ،برنان و
هوس2016 ،6؛ موران 7و همکاران2012 ،؛ هانکین و آبال2011 ،8؛ الی -گیندهو و اسچونرت -ریچی2005،9؛ مدج و
همکاران )2011 ،و حالت آرامش و به دنبال آن احساس گناه یا شرم نیز به عنوان حالتهای هیجانی پیامد این رفتار
است .پژوهشها تائید میکنند که با این عمل توجه از محرکهای هیجانی آزاردهنده منحرف میشود و ایجاد بیخیالی،
حواسپرتی ،سرکوب و اجتناب از حالتهای هیجانی ناخوشایند یکی از انگیزههای خودزنی است (مکنزی و گراس،10
2014؛ کلونسکی .)2007 ،نوجوانی که احساس تنهایی و نومیدی میکند ،به دنبال راهی برای رهایی از بحرانی است که
او را شدیداً رنج میدهد .احساس تنهایی ،بیکسی و ناخواسته بودن از مهمترین علتهای بروز رفتارهای خودآسیبی در
نوجوانان است (مدج و همکاران2008 ،؛ پیترسون ،فریدنتال ،شلدون و اندرسون.)2008 ،11
نتایج مطالعات رابطه منفی و معناداری بین عزّتنفس و آسیب به خود نشان داده است و عزتنفس در افرادی که
خودآسیبزنی را تجربه میکنند کمتر از دیگران است (الی-گیندهو و اسچونرت-ریچی2005 ،؛ مدج و همکاران2011 ،؛
فورستر ،اسالتر ،جومار ،میتزمان و تیلور .)2017 ،12یافتهها نشان میدهد که از نظر انواع خودانتقادی (خود بیکفایت
پنداری و خودبیزاری) بین دو گروه با و بدون خودآسیبزنی بدون خودکشی تفاوت معنیداری وجود دارد و خود بیکفایت
پنداری پیشبینی کننده فراوانی خودآسیبزنی است .عامل اصلی پدیدایی این رفتار آسیب به حس شایستگی نوجوان در
زمینههای هیجانی ،ارتباطی و زبانی میباشد (خانی پور ،حکیم شوشتری ،برجعلی ،گلزاری و فلسفی نژاد .)1393 ،پژوهش
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نشان میدهد نوجوانانی که از خود متنفرند و ارزش کمی برای خویشتن قائل هستند از رفتارهای خودآسیب رسان به
عنوان یک راهبرد مقابلهای استفاده میکنند (گیلبرت و چدن.)2013 ،1
محققان دریافتند که تالش برای جلب توجه دیگران و اعمال کنترل بر شرایط میتواند از دالیل اصلی خودآسیبزنی
باشد (لوید-ریچاردسون ،پرین ،دیرکر و کلی .)2007،2یکی از مدلهای رفتاری خودآسیبزنی ،مدل کارکردی است که با
تمرکز بر پیشآیندها و پیامدهای رفتاری خودزنی و مکانیسم های تقویت مثبت و تقویت منفی درون فردی و بین فردی،
چهار علت برای خودآسیبزنی برشمرده است .این چهار علت عبارتاند از رهایی از هیجانهای منفی درونی ،ایجاد
هیجانهای مثبت درونی ،رهایی از روابط بین فردی ناخوشایند و خودآسیبزنی با هدف جلب توجه مثبت و کمک طلبی
(ناک و پرینستین .)2004 ،3نقش راهبرد مقابلهای خودآسیبزنی نیز توجه را به خود جلب کرده است (چاپمن و دیکسون
گوردون2007 ،4؛ بوریل ،فاکس ،فالین و راجر2009 ،5؛ وان 6و همکاران .)2020 ،پژوهشها نشان میدهد سطوح باالی
تکانشگری با رفتارهای خودآسیبزنی به صورت برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده مرتبط است (کارلی 7و همکاران،
2010؛ راولینگز ،شولین ،کورکوران ،موریس و تیلور .)2015 ،8در واقع تکانشگری طیف گستردهای از رفتارهایی است که
به صورت رشد نیافته و با کمترین تفکر در جهت دستیابی به یک پاداش یا لذت انجام میگیرد .هر چند انجام و تکمیل
عمل مزبور سبب ارضاء و تسکین فوری میشود اما معموالً بعد و با فاصلهای متغیر پس از انجام رفتار تکانشی ،آنها
دچار ترکیبی از پشیمانی ،احساس گناه ،خودانتقادگری و وحشت میشوند .از اینرو به نظر میرسد تکانشگری در بروز
رفتارهای خودآسیبزنی نقش داشته و نوجوانان از انواع خودزنی عمدی به بدن خود (مثل بریدگی و سوزاندن) به عنوان
یک راهبرد مقابلهای استفاده میکنند (گرتز ،باردین ،لوی ،دیکسون گوردون و تول.)2015 ،9
افرادی که در سنین نوجوانی خودزنی را شروع کردهاند ،باعث آسیبهای جبرانناپذیری در این دوره تحولی میشود
که ممکن است به مشکالت رفتاری همچون بزهکاری یا اختاللهای روانی منتهی شود و به طور مستقیم یا غیرمستقیم
خانواده ،اطرافیان و حتی در معنای وسیع کلمه جامعه را از نتایج مخرب آن متضرر سازد؛ بنابراین با توجه به اهمیت
موضوع ،در این پژوهش به بررسی عوامل فردی یا روانی مؤثر بر خودآسیبزنی نوجوانان پرداخته شد.
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روش
مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد کیفی ،تجربه خودآسیبزنی نوجوانان و درک آنها را از منظر پدیدارشناسی مورد
بررسی قرار داد .با استفاده از گراند تئوری (چان تی ،بیرکس و فرانسیس  ،)2019 ،محقق توانست از تجربه زیسته
خودآسیبزنی نوجوانان آگاهی یابد و نظریه  /مدلی را تولید کند که از طریق آن ،تجربه آنها را مفهومسازی نماید.

جامعه آماری عبارت بود از نوجوانان دختر  13-15ساله شهر شیراز که در سال تحصیلی  98-99مشغول به تحصیل
بودند .با استفاده از روش نمونهگیری غیر احتمالی هدفمند ،بدین صورت که بر اساس نظر محقق در مورد اینکه چه کسی
بهترین اطالعات را برای دستیابی به اهداف تحقیق ارائه میدهد ،نمونه تعیین شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد
زیر بود( :الف) سن نوجوانی  13تا  15سال (ب) جنسیت دختر و (ج) سابقه حداقل یکبار تجربه خودآسیبزنی بدون قصد
خودکشی طی یک سال گذشته .اشباع دادهها ،تعیین کننده حجم نمونه در پژوهش بود .بدین صورت که در هنگام
تجزیهوتحلیل دادهها ،دستهبندی مفاهیم کامل و ارتباط بین دستهبندیها به خوبی معین شد و کدهای جدیدی از تحلیل
دادهها استخراج نشد (ساندرز و همکاران  .)2018 ،این هدف با انجام  20مصاحبه محقق گشت.

مصاحبههای اکتشافی نیمه ساختاریافته برای جمعآوری دادهها انجام شد که شامل استفاده از سؤاالت از پیش تنظیم
شده خاصی هستند ،با این حال پروتکل مصاحبه دقیقاً رعایت نمیشود بلکه در حین مصاحبه سؤاالت جدیدی به وجود
میآید که مورد استقبال قرار میگیرد .بر اساس نتایج مطالعه مقدماتی و همچنین شاخصهای شناسایی شده در بخش
مبانی نظری و ادبیات و اهداف پژوهش ،محتوای مصاحبه تدوین شد و در اختیار اساتید راهنما و مشاوران قرار گرفت و
پس از اصالح و تائید و با هماهنگیهای الزم ،مصاحبهها انجام پذیرفت .مدت زمان هر مصاحبه با توجه به شرایط و
تحمل شرکتکنندگان برای بحث در مورد آسیب به خود و میزان عالقه 45 ،تا  60دقیقه بود .تعداد  13مصاحبه به
صورت رو در رو و  7مصاحبه به دلیل شیوع کرونا به صورت تلفنی اجرا گردید.

در مطالعه حاضر ،از روشهای زیر برای دستیابی به روایی و پایایی استفاده شده است .ابتدا مصاحبهها با دقت ضبط
شده و با جزئیات نوشته شدند که این امر امکان صحت دادههای اصلی را قبل از تفسیر از طریق کدگذاری فراهم می
آورد .دوم ،محقق از کنترل اعضا برای تائید تحلیل استفاده کرد .به این منظور ،تجزیهوتحلیل دادهها و نتایج به تعدادی از
شرکتکنندگان ارائه شد و از واکنش آنها برای اعتبار نتایج استفاده شد .سوم ،از بازاندیشی و خود بازبینی محقق استفاده
شده است که در آن بررسی توسط محقق به طور مکرر در طی فرآیند جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها انجام شده است.
چهارم ،محتویات مصاحبهها و کدگذاری در اختیار سه نفر از کارشناسان جهت بررسی قرار گرفت که ممیزی (حسابرسی)
کدگذاری را انجام دادند.

تجزیهوتحلیل دادهها بر اساس تئوری داده بنیاد همانطور که توسط کوربین و استراوس ( )1990توصیف شده است،
انجام شد .آنها مراحل کدگذاری را به صورت کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ارائه دادند .کدگذاری باز غالباً کلمه یا
عبارتی کوتاه است که به طور نمادین به بخشی از دادههای مبتنی بر زبان یا تصویر نسبت داده میشود .در مطالعه حاضر،
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این مرحله با کدگذاری پاراگراف به پاراگراف ،سطر به سطر ،عبارت به عبارت یا حتی کلمه به کلمه برای شناسایی
دادههایی که از نظر معنایی برجسته بودند ،آغاز شد؛ بنابراین کدگذاری باز استخراج مفاهیم اصلی و کدهای اولیه بود .در
کدگذاری محوری ،مقولهها به زیر مجموعههای خود مرتبط میشوند و روابط مورد آزمایش قرار میگیرند .در این مطالعه
کدهای به دست آمده از مرحله قبلی طبقهبندی یا به گروههای اصلی و زیرگروهها تقسیم شدند .کدگذاری انتخابی مربوط
به تعیین موضوع اصلی ،ارتباط آن با مقولههای دیگر ،تائید روابط و حذف هر مقوله ناقص است .کدگذاری انتخابی
فرایندی است که طی آن همه مقولهها پیرامون یک مقوله "مرکزی" قرار میگیرند و مقولههایی که نیاز به توضیح
بیشتری دارند با جزئیات وصف میشوند (کوربین و استراوس)1990 ،؛ بنابراین در مطالعه کنونی ،هنگام کدگذاری انتخابی
محقق سعی در یافتن روابط بین مقولهها برای تدوین نظریه خودآسیبزنی نوجوانان داشت.
یافتهها
در مرحله کدگذاری باز ،به هر کوچکترین واحد قابل توجه متنی ،یک کد مفهومی اختصاص داده شد .مفاهیم مشاهده
شده با توجه به استنباط محقق و نزدیک به دادهها نامگذاری شدند .کدگذاری باز ادامه داشت تا اینکه هیچ اطالعات
جدیدی از متنها به دست نیامد (اشباع دادهها).
جدول  .1خالصه نتایج کدگذاری باز مصاحبه با نوجوانان
واحدهای معنی
آدم ضعیفی هستم ،من ضعیفم و نمیتوانم از عهده مشکالتم بربیایم ،احساس ضعیف بودن و قوی نبودن در
سختی ها دارم ،خوب نیستم و دیگران دوستم ندارند ،بدبختم که زود به یک پسر دل میبازم ،آدم ناراحتیام که
هیچوقت نمیتوانم به خوبی زندگی کنم ،آدم بدبختیام.
کی هستم و چی هستم ،چرا یکدفعه تغییر کردم و اینجوری شدم.
مذهبی هستم و از اینکه مشت به دیوار کوبیدم و به بدن آسیب رساندم احساس گناه شدید دارم ،دستم را زدم
باید یک روز جواب پس بدهم ،احساس گناه از آسیب رساندن به بدن دارم.
احساس تنهایی میکنم ،همه از من فاصله میگیرند و هیچکس مرا دوست ندارد و از همه دورم ،حوصله آدمها رو
ندارم و بهشون اعتماد ندارم ،کسی نیست که با او درددل کنم ،اگر کسی بود که میتوانستم با او حرف بزنم این
کار را نمیکردم اما نیست ،نمیتوانم با مامان یا دوستانم دردل کنم.
اگر کسی بود که همدم و کنارم باشد و حرف دلم را بشنود و رازدار باشد که بدون ترس احساسم را به او بگویم
به خودم آسیب نمیرساندم ،چرا کسی من را درک نمیکند در حالیکه خودم بقیه رو درک میکنم ،به خانواده
حرف دلم را بزنم درکم نمیکنند یا مسخرهام میکنند و یا حتی مامان برخی مواقع من را کتک میزند ،از زمانی
که ابتدایی را تمام کردم والدینم درکم نمیکنند.
میخواستم خالی و آرام شوم ،درد و سوزش دارد ولی مرا آرام میکند ،احساس سوزش و راحتی داشتم ،با خون و
درد آرام میشدم ،از افکار عصبی و خشم بیرون میآیم و آزاد میشوم ،باری از روی دوشم بر میدارد ،بیخیال و
خنثی میشوم تا دو سه روز من را آرام میکند ،غصههایم کمتر شد ،ناراحتیام کم شد اما دوباره بازگشت ،اولش
احساس تخلیه و آرامش و راحتی دارم اما بعد احساس ندامت میکنم ،اول راحت شدم اما بعد گفتم ارزشش را
نداشت ،آرام میشوم اما خوشحال نیستم.
من خیلی بدبختم ،کالً افسردهام و گریه میکنم ،امید به زندگی ندارم ،خیلی ناراحت بودم ،زیاد گریه کردم ،خیلی
خسته هستم ،دلخوشی ندارم ،احساس شکست میکردم ،خیلی غمگین هستم ،غم روی دلم هست ،قلبم درد
میکرد و تکهتکه شده بود و شکسته بود ،احساس درد و ناراحتی دارم ،بیحوصله هستم ،دلم میخواهد بمیرم و
راحت شوم ،آرزوی مرگ دارم.

کدگذاری باز
مفاهیم

تعداد کد

نارضایتی از خود

12

هویت

1

مذهب

3

احساس تنهایی

7

احساس درک نشدن

6

تخلیه روانی موقتی

19

افسردگی

19
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دلم میخواهد کسی را بزنم ،دارم مشت رو به والدین و برادرم میزنم که باعث عصبانیتم شدهاند ،بسیار عصبانی
و خشم داشتم ،عصبی بودم ،از دست والدینم عصبانی بودم.
اگر مامانم تهدیدش را عملی کند چه میشود ،ترس از آینده دارم ،از جانم خیلی ترسیدم ،وقتی خودزنی میکردم
ترسیدم از اینکه عزیزانم را از دست بدهم ،نگران بودم خانواده دوستی من با پسرعمویم را بفهمند.
از خودم و خانوادهام متنفرم ،از بقیه بدم میآید ،نفرت از همه دارم ،از بابام متنفرم.
چون نمیتوانم احساسم را به بقیه بگویم در خود میریزم و خودزنی میکنم ،جلوی بقیه گریه نمیکنم چون
ناراحت میشوند و من نیز ناراحت میشوم ،احساسم را توی خودم ریختم و سر دستم خالی کردم ،احساسم را
نمیتوانم با حرف زدن بگویم و بیرون بریزم ،عصبانی و غمگین و ناراحت میشوم و توی خودم میریزم تا االن
نتوانستهام احساساتم را به کسی بگویم.
ترسو و استرسی هستم که به خاطر دعوا با والدین به خود آسیب میزنم ،خودم را سرزنش نمیکنم و مقصر
نیستم و حق دارم به خودم آسیب برسانم زیرا فشار روی من زیاد هست ،فشارهایم زیاد است و خیلی طاقت
آوردهام ،آسیب به خود را تکرار میکنم چون هیچ چیز نمیتواند آرامم کند.
باعث جلب توجه میشود و دوستانم که میفهمند بغلم میکنند و آرامتر میشوم ،دوستانم با من خیلی بهتر شدند
تا دیگر این کار را تکرار نکنم و میگویند نکن اگر کردی قهر میکنیم یا کتکت میزنیم ،پنهان میکنم اما از یه
طرف هم دوست دارم والدین بفهمند چون به خاطر اونها و جداییشان این کار را کردم.
والدینم گوشی رو به خاطر درسها گرفتند اینکار را کردم تا گوشی رو بدهند ،میخواستم با این کار نظر دوستم را
جلب کنم که با من آشتی کند ،وقتی خانواده فهمیدند به من آزادی بیشتر دادند تا دوباره این کار را نکنم.

خشم

18

اضطراب

7

تنفر

5

سرکوب احساسات

19

راه کنار آمدن

6

جلب توجه

5

دستکاری

3

مرحله دوم که کدگذاری محوری میباشد ،چندین مفهوم یا کد که معنی و مضمون مشترک دارند تحت عنوان یا
مقوله جامعتری نامگذاری شدند؛ بنابراین در این فرآیند ،توصیف عمیقتری از متن به دست آمد و سرانجام ،مقولههای
فرعی در مقوله اصلی خالصه شدند.
جدول  .2خالصه نتایج کدگذاری محوری

کدگذاری باز

مفاهیم
نارضایتی از خود
هویت
مذهب
احساس تنهایی
احساس درک نشدن
تخلیه روانی موقتی
افسردگی
خشم
اضطراب
تنفر
سرکوب احساسات
راه کنار آمدن
جلب توجه
دستکاری

کدگذاری محوری

تعدادکد
12
1
3
7
6
19
19
18
7
5
19
6
5
3

مقولههای فرعی

تعداد کد

افکار

16

هیجانات

100

رفتار

14

مقوله اصلی

عوامل فردی یا روانشناختی

تعداد کد

130

در سومین مرحله که کدگذاری انتخابی است ،محققان بر اساس درک خود از پدیده خودآسیبزنی بدون قصد
خودکشی نوجوان ،سعی کردند روابط بین مقولهها را استنباط کرده و آن را در قالب یک نظریه بیان کنند .عوامل فردی یا
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روانشناختی شامل هر عاملی است که خودآسیبزنی را تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است مربوط به یکی از
خصوصیات فردی نوجوان باشد .این عوامل به سه زیر مجموعه تقسیم میشوند :الف) افکار ب) هیجانات ج) رفتار.
همانطور که مشاهده شد ،نقش اصلی به هیجانات در خودآسیبزنی نوجوان اختصاص دارد.
فعالیت ذهنی ،افکاری را به وجود میآورد که متشکل از یک جریان هدفمند از مفاهیم و روابط است .تفکر ،افراد را
قادر میسازد تا جهانی را که تجربه میکنند تفسیر ،بازنمایی یا مدلسازی کنند ،بنابراین امور مربوط به جهان را پیشبینی
میکنند .بر اساس نتایج مصاحبهها در این تحقیق ،افکار مربوط به خودآسیبزنی نوجوانان شامل سه مورد است :الف)
نارضایتی از خود (داشتن افکار و ادراک منفی از خود پس از خودآسیبزنی) ،ب) هویت (ایجاد سؤال در مورد خود و هدف
زندگی) و ج) باورهای مذهبی (داشتن احساس گناه و پشیمانی پس از خودآسیبزنی).
در زمینه تعریف هیجانات در متون اتفاق نظر وجود ندارد ،این کلمه به خودی خود امری بدیهی تلقی میشود.
هیجانات حاالت بیولوژیکی و روانی هستند که منجر به تغییرات روحی و جسمی مؤثر بر رفتار افراد میشوند .در پژوهش
حاضر ،اظهارات مصاحبه شوندگان نشان داد که احساس تنهایی ،درک نشدن ،افسردگی ،عصبانیت ،سرکوب احساسات و
نفرت میتواند باعث آسیب به خود شود .عالوه بر این ،اگرچه احساس راحتی و آرامش موقتی پس از خودزنی میتواند
تقویت مثبتی برای انجام آن باشد ،اما اضطراب پس از آن میتواند یک عامل بازدارنده محسوب گردد.
از دیدگاه رفتاری در پژوهش حاضر ،آسیب به خود با مفاهیم کنار آمدن ،جلب توجه و رفتار دستکاری همراه است
که هر سه مورد خود آسیبرسانی را تقویت میکنند .نوجوانان در این نمونه گزارش دادند که به خود آسیب میرسانند زیرا
احساس میکنند تحت فشار هستند و آسیب به خود مؤثرترین راهی است که برای مقابله با فشار پیدا کردهاند .نوجوانان
در این نمونه همچنین ممکن است تصور کنند که میتوانند توجه و محبت دیگران را به خود جلب کنند و یا با خودزنی به
خواستهشان برسند.
به طور کلی ،نتایج این مطالعه نشان داد که خودآسیبرسانی بدون قصد خودکشی در نوجوانان به طور همزمان تحت
تأثیر عوامل مختلف قرار دارد .در میان عوامل فردی تأثیرگذار (افکار ،هیجانات و رفتار) ،نقش هیجانات اساسی است به
ویژه افسردگی ،خشم و سرکوب احساسات منجر به آسیب به خود میشود و تخلیه روانی موقتی میتواند تقویت کننده
مهمی برای رفتار خود آسیب بعدی باشد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه کنونی نشان میدهد که عوامل فردی یا روانشناختی مؤثر بر خودآسیبزنی نوجوانان عبارتاند از افکار،
هیجانات و رفتار که نقش هیجانات در این رابطه اهمیت بیشتری دارد .این نتایج با یافتههای مطالعات قبلی میتواند
مطابقت و هماهنگی داشته باشد .عامل افکار شامل نارضایتی از خود (افکار و برداشتهای منفی از خود) ،هویت (زیر
سؤال بردن خود و هدف زندگی) و مذهب (احساس گناه بعد از خودآسیبزنی) است .مطالعات قبلی نقش عزتنفس پایین
(الی-گیندهو و اسچونرت-ریچی2005 ،؛ مدج و همکاران2011 ،؛ فورستر و همکاران ،)2017 ،بیکفایتی و خودانتقادی
(خانی پور و همکاران )1393 ،را در خودآسیبزنی بیان کردهاند که با نارضایتی از خود انطباق دارد .پژوهشگران بیان
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نمودهاند که احساس هویت مثبت از خودآسیبزنی جلوگیری میکند (تالیفرو و همکاران )2020 ،و هویت سردرگم یا
اجتنابی در افراد خودآسیب زن وجود دارد (دهقانی فر ،)1397 ،این موارد با نتایج مطالعه حاضر در مورد نقش هویت در
خودآسیبزنی همخوان است .یافتههای قبلی اذعان میدارند که نشخوار فکری بر خودآسیبزنی تأثیر دارد (بوریل و
همکاران )2009 ،که با نتیجه این مطالعه در مورد نقش افکار مطابقت دارد.
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که احساس تنهایی ،احساس درک نشدن ،افسردگی ،خشم ،نفرت یا سرکوب
احساسات در صدمه زدن به خود نقش دارند .احساس آرامش موقتی پس از خودزنی میتواند تقویت مثبتی برای آن باشد،
در حالی که اضطراب پس از خودزنی میتواند یک عامل بازدارنده باشد .ادبیات تحقیق به نقش تنظیم هیجانی (براون و
پلنر2017 ،؛ روجاس والسکز و همکاران2020،؛ اندور و موریس )2014 ،شناخت احساسات (بوریل و همکاران،)2009 ،
اجتناب از احساسات منفی (چاپمن و همکاران2006 ،؛ لوید ریچاردسون و همکاران ،)2007 ،الکسی تایمیا (جاکوبسن و
گولد2007 ،؛ بوریل و همکاران ،)2009 ،بینظمی هیجانی (براون و پلنر2017 ،؛ روجاس والسکز و همکاران،)2020،
احساس تنهایی (مدج و همکاران2008 ،؛ پترسون و همکاران ،)2008 ،افسردگی (جاکوبسن و گولد2007 ،؛ مدج و
همکاران2011 ،؛ موران و همکاران2017 ،؛ هانکین و آبال ،)2011 ،خشم (الی -گیندهو و اسچونرت -ریچی2005،؛
پترسون و همکاران2008 ،؛ چاپمن و دیکسون گوردون )2007 ،و اضطراب یا استرس (جاکوبسن و گولد2007 ،؛
پرینستین و همکاران2010 ،؛ مدج و همکاران2011 ،؛ موران و همکاران )2012 ،در خودآسیبزنی اشاره کرده است.
در مورد عوامل رفتاری به دست آمده در مطالعه کنونی ،نوجوانان برای کنار آمدن با فشار ،جلب توجه و محبت دیگران یا
رسیدن به خواستههایشان ،به خود صدمه میزنند .ادبیات تحقیقات به نقش سبکهای مقابلهای (بوریل و همکاران،
2009؛ وان و همکاران )2020 ،و جلب توجه (جاکوبسن و گولد2007 ،؛ لوید ریچاردسون و همکاران )2007 ،در
خودآسیبزنی اشاره کرده است.
در تبیین نتایج پژوهش کنونی میتوان گفت نوجوانی دورهای از رشد و تکامل جسمی و روانشناختی است که از
اهمیت فراوانی برخوردار است؛ زیرا این مرحله همراه با تغییراتی مهم و ناگهانی مانند تغییرات جسمی ،جنسی ،شناختی،
عاطفی ،اخالقی ،رغبتها ،ارزشها و الگوها است .با توجه به رشد سریع ابعاد مختلف ،یک نوجوان با مسائل ارتباطی
جدید (به ویژه در خانواده و همساالن) ،شکلگیری هویت و کسب استقالل مواجه است .همه این عوامل در کنار یکدیگر
دورهای پرفراز و نشیب را برای فرد رقم میزند (لطفآبادی )1398 ،و نوجوان برای پاسخگویی به سؤاالتش یا حل
مسائلش نیاز به آموزش ،حمایت ،زمان و صبور بودن دارد .چنانچه نوجوان نتواند مسائل خود را مدیریت و حل نماید ،به
راههای جبرانی نامناسب مانند خودآسیبزنی روی میآورد.
عوامل متعددی به عنوان ایجاد کننده و تداوم بخش رفتار خودآسیبزنی نوجوانان وجود دارد .در واقع با در نظر گرفتن
تعامل این عوامل با یکدیگر میتوان این رفتار را به نحو بهتر و کاملتری توضیح داد .در کنار عوامل شخصی و فردی،
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عوامل فرهنگی نیز تأثیر عمدهای در خودآسیبزنی نوجوانان دارند (هان .)2019 ،1تا آنجا که به فرهنگ نوجوانان ایرانی
مربوط میشود ،میتوان به تأثیراتی مانند سبک فرزندپروری خانواده ،محدودیتهای اعمال شده توسط فرهنگ و سبک
زندگی (به عنوان مثال ،نحوه لباس پوشیدن ،بیرون رفتن با دوستان و غیره) ،نوع روابط نوجوانان با جنس متفاوت (این
روابط در کشور ما آزاد نیست و به صورت پنهانی وجود دارد .خانواده و جامعه ،نوجوانان را از این رابطه منع میکنند)،
نگرش ایرانیان نسبت به هیجانات و تمایل آنها به سرکوب و نادیده گرفتن آنها و ممنوعیتهای مذهبی اشاره کرد .به
نظر میرسد فرهنگ ایرانی با تأکید بر کنترل هیجانی تأثیر بسزایی در خودآسیبزنی دارد .طبق یافتههای مطالعه حاضر،
عوامل هیجانی از جمله سرکوب یا برعکس تخلیه موقتی با خودآسیبزنی ارتباط نزدیک دارند.
به طور کلی جهت پیشگیری و درمان رفتار خودآسیبزنی نوجوانان ،بایستی روی عوامل متعدد دقت و اقدام شود .این
مهم است که متوجه باشیم خودزنی دارای کارکرد و کنشی برای شخص است و از انجام آن منظوری هوشیار ،ناهشیار یا
نیمه هوشیار دارد؛ بنابراین الزم است کارکردهای مورد نظر شناسایی شده تا بتوان راههای کنار آمدن با آنها را آموزش
داد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به اجرای قسمتی از آن به صورت آنالین و مجازی اشاره نمود .در این
رابطه محدودیتهایی مانند جلب اعتماد و انگیزه شرکتکنندگان وجود داشت .با توجه به این که آزمودنیهای این
پژوهش دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر شیراز بودند ،نتایج این پژوهش را نمیتوان به دانش آموزان دبیرستانی
سایر مدارس کشور تعمیم داد .زمینهی اصلی پژوهش حاضر بررسی متغیرهای موجود در حوزهی خودزنی نوجوانان بوده
است ،پیشنهاد میشود پژوهشگران عالقهمند به مطالعهی متغیرهای مطرح در این حوزه ،به مطالعهی متغیرهایی مانند
روند رشدی خودآسیبزنی ،روند سنی آن و تنوع جنسیتی و تأثیر این متغیرها بر پیامدهای شناختی و عاطفی نوجوانان نیز
بپردازند .پیشنهاد میگردد پدیده خودآسیبزنی در دیگر مقاطع سنی به صورت کیفی مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به
نتایج پژوهش حاضر ،برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء مهارتهای کنار آمدن ،سطح هیجانهای مثبت،
سالمت روانی و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر خودآسیبزنی نوجوانان ،پیشنهاد میشود .مراکز مشاوره میتوانند از
یافتههای این تحقیق در مشاوره با دانش آموزان و نوجوانان دچار خودآسیبزنی یا در معرض خطر این پدیده استفاده
کنند.
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