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  ؛ انسـتیتو روانپزشـکی تهـران    -دانشـکده علـوم رفتـاري و سـالمت روان     تخصص روانپزشکی کودك و نوجوان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات بهداشـت روان،   فوق )1(
 021-22180045روانشناسـی و علـوم تربیتـی عالمـه طباطبـایی. دورنگـار:       دانشجوي دکتراي روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، دانشکده  )2(

  E-mail: khanipur.hamid@gmail.com(نویسنده مسئول) 
1- self-harm    
2- eating disorders 
3- borderline personality disorder 
4- Centers for Disease Control and Prevention 
 

  رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان:  مقایسه خودآسیب
 مند  مرور نظام

   )2(پور ، حمید خانی)1(میترا حکیم شوشتريدکتر 

  چکیده
ــههــدف  :هــدف ــد پــژوهش مــرور نظــام ایــن مقال ــر هــايمن ــا موضــوع خودآســیب  اخی ــا  ب ــه خودکشــی در نوجوان ــدام ب ــود. رســانی و اق   ن ب
هــاي  در پایگـاه » رسـانی عمـدي   خودآسـیب «و » خـودجرحی «، »خـودجرحی بـدون خودکشـی   «، »بـه خودکشـی  اقـدام  «هـاي   کلیـدواژه  :روش

Pubmed  وPsycINFO هاي اطالعاتی  وجو شد. از بانک جستSID شبکه تحقیقات سالمت روان ( وMHRNمنـابع داخلـی    ن) نیز براي یافت
مقاله بر اسـاس طـرح مطالعـه، گـروه نمونـه و       30هاي نامرتبط،  از حذف مقاله شده، پس زبان گردآوري مطالعه انگلیسی 120استفاده شد. از میان 

اســاس شــدت  تــوان بــر اقــدام خودکشــی را مــی :هــایافتــهشــده جداگانــه بررســی شــدند.  هــاي فارســی یافــت اهــداف انتخــاب شــدند. مقالــه
شـدت  . انی و اقـدام بـه خودکشـی وجـود دارد    رسـ  . عوامل خطر مشترك زیادي در مورد دو رفتـار خودآسـیب  بینی کرد رسانی پیش خودآسیب

سـابقه اقـدام بـه     داراي) و اختالل شخصیت مرزي در نوجوانان PTSDهاي اختالل استرس پس از سانحه (هاي افسردگی، فراوانی تشخیصنشانه
دو عامـل   رسـانی  سـیب خودآ اثـر تکـرار  بـر  رسان است. نقایص تنظیم هیجانی و کاهش تـرس از مـرگ    خودکشی بیشتر از نوجوانان خودآسیب

نی و اقـدام بـه خودکشـی یـک تفـاوت      رسـا  تفاوت خودآسیب :گیرينتیجه. خودکشی هستند به رسانی و اقدام تبیین کننده ارتباط خودآسیب
    خودکشی تفاوت دارد. به با اقدام نیرسا آسیب هاي خود انگیزه اما ،است میک

   دمن مرور نظام ؛نوجوانان ؛اقدام به خودکشی ؛رسانی خودآسیب :کلیدواژه
  

  ] 21/1/1392؛ پذیرش مقاله: 26/9/1391مقاله:  تدریاف [
   

  
  مقدمه

ــانیخودآســیب ــا    1رس ــه ب ــراي مواجه روشــی نامناســب ب
خشم و ناکامی است. اگرچه این رفتار ابتدا   مشکالت هیجانی،

شود، فرد پـس از آن  باعث کاهش تنش و احساس آرامش می
رو  هبازگشت احساسات منفی روب با احساس گناه، شرمندگی و

 ممکن اسـت و  استرسانی بیشتر تکانشی شود. خودآسیبمی
ــد افســردگی،  ،ناشــی از مشــکالت روانپزشــکی مختلفــی  مانن

باشـــد.  3و اخـــتالل شخصـــیت مـــرزي 2خـــوردن تاخـــتالال
رسـانی و اقـدام بـه خودکشـی از جملـه مشـکالت        خودآسیب

بـاالیی   شـیوع  اجتماعی هستند کـه در دوره نوجـوانی   -روانی
دارند. در کشورهاي مختلف، خودکشی در نوجوانان یکـی از  

ــل ــر  و اصــلی مــرگ عوام ــرل و  اســتمی . گــزارش مرکــز کنت
درصــد  15دهــد  ) نشــان مــیCDC4هــا ( پیشــگیري از بیمــاري

بــه خودکشــی فکــر  اًســاله آمریکــایی عمیقــ 14-18نوجوانــان 
. )1( دنـ درصد آنها سابقه اقدام بـه خودکشـی دار   7کنند و  می

هــایی کــه در شــهرهاي مختلــف ایــران (ایــالم و      پــژوهش
بیشترین میزان خودکشی  دهد نشان می کوهدشت) انجام شده،

 ،هاي اخیر). در سال2( دهد رخ میسال  10-20در گروه سنی 
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رفتارهـاي مـرتبط بـا     بـه  هاي بهداشت روانپژوهشگران حوزه
عنـوان   بـه . ایـن رفتارهـا   اند کردهرسانی بیشتر توجه  خودآسیب

با عنـوان خـودجرحی بـدون     ،یکی از طبقات تشخیصی جدید
براي درج در طبقات تشخیصی پنجمین  ، )NSSI1خودکشی (

هــاي روانــی  ویراســت راهنمــاي تشخیصــی و آمــاري اخــتالل
)DSM-52) (3 (شده است.  منظور  

شـود کـه   گفته مـی  عمدي یرسانی به رفتارهای خودآسیب
اجتمـاعی غیرقابـل قبـول     یـد از د، شوند میموجب آسیب بدن 

 ).4( شوندانجام میهستند و با هدف غلبه بر آشفتگی هیجانی 
اساس این تعریف، رفتارهایی مانند خالکوبی کردن، سوراخ  بر

کردن پوست که بر اساس سنت و فرهنگ کردن بدن یا زخمی
). 4شـوند ( رسانی تلقی نمی شوند، خودآسیبخاصی انجام می

کـار گرفتـه    براي توصیف این وضـعیت بـه  اي که نخستین واژه
دلیـل ماهیـت تحقیرآمیـز و     بود که بـه  3سازي شد، خودمعیوب

بــراي اشــاره بــه  ،در اروپــا .شــود مــیمنفــی آن کمتــر اســتفاده 
ــیب ــانی خودآس ــه، و رس ــژوهش   ب ــأثیر پ ــژه تحــت ت ــاي وی ه

رسـانی   از واژه خودآسـیب  ،متخصصان خودکشی در انگلـیس 
رسانی عمـدي   خودآسیب. است) استفاده شده DSH4عمدي (

نحوي موجب آسیب به خود  رفتارهایی است که به تمامشامل 
، سوزاندن بدن، مصرف بیش از حـد  5خودزنی مانند ؛شوندمی
. در تعریـف  7سـازي  ، پریدن از جاهاي بلند و خودمسموم6مواد

شود.  این رفتار به داشتن یا نداشتن انگیزه خودکشی توجه نمی
ــمالی   ــاي ش ــی  از واژهدر آمریک ــبه خودکش ــد ش ــایی مانن ، 8ه

 و خودجرحی بدون خودکشی 9دهی، خودجرحی خودشکست
ــیب   ــه خودآس ــاع ب ــراي ارج ــت.    ب ــده اس ــتفاده ش ــانی اس رس

شود خودجرحی بدون خودکشی بیشتر به رفتارهایی اطالق می
ویـژه پوسـت    هاي سـطحی بـدن، بـه    که موجب آسیب به بافت

ورت صـریح، در  صـ  شوند و نداشـتن انگیـزه خودکشـی بـه    می
  تعریف گنجانده شده است.

هاي مختلف، میزان شیوع این گونه رفتارهـا،   بر اساس تعریف
اي از نوجوانـان  رسـانی در نمونـه   شیوع خودآسـیب  متفاوت است.

کارگیري یک پرسش درباره اسـتفاده   بهبا  ،عادي شهرهاي آمریکا
ــه از روش ــه خــود   آگاهان ــاي آســیب ب ــا یــک   -ه در ترکیــب ب

هاي مقابلـه بـا اسـترس     اي، که روش گویه 24مه غربالگري پرسشنا
درصـد گـزارش    14 ،سـاختاریافته  هو مصـاحبه نیمـ   -سـنجید را می

کـان و نوجوانـان در   رسانی کود ). مطالعه خودآسیب5( شده است
رسانی عمـدي (شـامل    ماهه خودآسیب 12) شیوع CASE10اروپا (

ــیب ــه خودکشـــی) را در   خودآسـ ــدام بـ ــانی و اقـ ــور ک 7رسـ شـ

درصـد گـزارش    3/7درصـد تـا    7/2کننده در پژوهش از  شرکت
رسانی در نمونه بـالینی   ). شیوع رفتارهاي خودآسیب6کرده است (

). 7درصــد گــزارش شــده اســت ( 30-40نوجوانــان آمریکــا نیــز 
رسـانی   بنـدي خودآسـیب   متعددي براي تعریـف و طبقـه   الگوهاي

م شـده اسـت   تقسـی  دسـته رسانی به چهـار   وجود دارد. خودآسیب
 دچـار که مختص کودکـان   11اي رسانی کلیشه خودآسیب -1): 7(

 13ذهنــی نیتــواو کــم )12ماننــد اوتیســم( هــاي نافــذ رشــد اخــتالل
شـدید و   مـوارد کـه شـامل    14عمـده رسـانی   خودآسیب -12است.
 ،هـا، ماننـد دسـتگاه تناسـلی و چشـم     آفرین آسیب بـه انـدام   مرگ

کــه شــامل رفتارهــاي  15رســانی اجبارگونــه خودآســیب -3اســت. 
هـر روز چنـدین بـار     ممکـن اسـت  و تکرارشونده است و  16آیینی

رسـانی   خودآسـیب  -4مـو.   گونـه  وسواس انجام شود، مانند کندن
ماننـد  ، تکانشـی و پرخاشـگرانه  رفتارهـاي   صورت که به 17تکانشی

بـراي رهـایی    شوند که احتماالًتعریف می ،خودزنی و خودسوزي
 18شـود. فـاوازا   انی غیرقابل تحمل انجام میروانی و هیج تاز حاال

ســازي اســتفاده بــراي ارجــاع بــه خــودجرحی از واژه خودمعیــوب
بـا عنـوان    ،کرده است و براي این رفتار یک طبقه تشخیصی مجـزا 

اسـت و   پیشـنهاد کـرده   ،19سازي تکرارشونده نشانگان خودمعیوب
). 8د (کنـ بندي میهاي کنترل تکانه طبقه آن را جزء گروه اختالل

ــه ــدي تشخیصــی دیگــر، والــش در یــک طبق ــاي 4( 20بن ) رفتاره
 22و غیرمسـتقیم  21رسانی مختلف را به دو دسته مسـتقیم  خودآسیب

رسانی مستقیم بـه رفتارهـایی اشـاره     تقسیم کرده است. خودآسیب
ـ  ها مـی طور مستقیم موجب صدمه به بافت به دارد که  ت شـوند و نی
ماننـد خـودزنی، اقـدام بـه     صورت کلـی مشـخص اسـت (    رفتار به

ــه   خودکشــی و خودســوزي) و خودآســیب  ــانی غیرمســتقیم ب رس
رفتارهــایی اشــاره دارد کــه در آنهــا اثــر صــدمه بعــدها مشــخص   

شود و انگیـزه اصـلی مشـخص نیسـت (ماننـد انـواع رفتارهـاي         می
مصـرف مـواد و رفتارهـاي پرخطـر      خطرجویانه، پرخـوري، سـوء  

  جنسی).
_______________________________________ 
1- nonsuicidal self-injury 
2- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Fifth Edition   3- self-mutilation 
4- deliberate self-harm  5- self-cutting 
6- overdose  7- self-poisoning 
8- parasuicide  9- self-injury 
10- Child and Adolescent Self-harm in Europe 
11- stereotypic  12- autism 
13- mental retardation 14- major 
15- compulsive  16- ritualistic 
17- impulsive  18- Favazza 
19- repetitive self-mutilation syndrome 
20- Walsh   21- direct 
22- indirect 
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  پور حمید خانیو  میترا حکیم شوشتري
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ــژوهش  ــر، پــ ــه اخیــ ــادر دو دهــ ــادي هــ ــارهي زیــ  دربــ
ــه خودکشــی انجــام شــده اســت و    خودآســیب ــدام ب رســانی و اق

هاي جدیـدي بـراي تبیـین ایـن نـوع رفتارهـا در نوجوانـان و         مدل
ارتباط و افتراق آن از اقدام به خودکشی ارائه شده است. هدف از 

رسانی و اقدام بـه   مطالعه حاضر بررسی ارتباط و افتراق خودآسیب
ــان  ــال  خودکشــی در نوجوان ــه دنب بــود. مطالعــه مــروري حاضــر ب

شـناختی  هـاي روان مقولـه  -1هـا بـود:    گویی به ایـن پرسـش   پاسخ
ــاوت در خودآســیب  ــه خودکشــی   مشــابه و متف ــدام ب رســانی و اق

رســانی بــا اقــدام بــه  آیــا ممکــن اســت خودآســیب -2 ؛؟کدامنــد
رسانی با اقـدام   علل ارتباط خودآسیب -3 ؛خودکشی همراه باشد؟

رسـانی را   توان خودآسیب چگونه می -4و  ؛یست؟به خودکشی چ
  از اقدام به خودکشی متمایز کرد؟

  
  روش

هـاي پیشـین بـود. از     مند پـژوهش بررسی حاضر مرور نظام
منابع آرشیوي که تحقیقات علوم رفتاري و روانپزشکی در آن 

شوند، براي گردآوري اطالعـات اسـتفاده شـد. بـراي     نمایه می
و شبکه تحقیقات  SIDمنابع اطالعاتی سی منابع داخلی، از ربر

استفاده شد. بـا انتخـاب دوره زمـانی     )MHRN(سالمت روان 
ــه2012-2000 ــدواژه  ، مقال ــا کلی ــه ب ــایی ک ــه  ه ــدام ب ــاي اق ه

)، خودجرحی بـدون خودکشـی   suicide attemptخودکشی (
)nonsuicidal self-injury) خـــودجرحی ،(self-injury و (

) در پایگـاه  deliberate self-harmرسانی عمـدي ( خودآسیب
Pubmed  وPsycINFO    .نمایه شده بودند، گـردآوري شـدند

موضوع به  -1عبارت بودند از: به فرایند مرور معیارهاي ورود 
رسانی، اقدام به خودکشی یا مقایسـه ایـن دو رفتـار     خودآسیب

از ابزارهاي تشخیصی استاندارد براي سنجش  -2مرتبط باشد؛ 
صـورت   رسانی بـه  خودآسیب -3اده شده باشد؛ و ارزیابی استف

ــف شــده باشــد  ــاتی تعری ــل  -4 ؛عملی ــیشعوام ــی پ ــده بین   کنن
 کـرده خودجرحی و اقدام به خودکشی را در نوجوانان بررسی 

  عبـارت بودنــد از:  از فراینـد مـرور نیـز    باشـد. معیارهـاي خـروج    
رسـانی؛   یکسان فرض کردن اقدام به خودکشی و خودآسیب -1
ــاط -2 ــه  ارتب ــه ســنیداشــتن ب ــر از نوجــوانی؛  دامن روش -3غی

ــی و      ــداخالت داروی ــالینی و م ــایی ب ــوع کارآزم ــژوهش از ن پ
رسـانی و اقـدام خودکشـی. از میـان      غیردارویی براي خودآسیب

ــه انگلیســی  120 ــردآوري  مطالع ــان گ ــ زب ــس از حــذف  ش ده، پ
مقاله بر اساس طرح مطالعه، گروه نمونه و  30هاي نامرتبط،  مقاله
وجوي منابع فارسـی بـا کلیـد     بندي شدند. از جست ف دستهاهدا
رسـانی تنهـا یـک مقالـه و بـا       خودجرحی و خودآسیب هاي واژه

مورد آن به افکـار   4مقاله یافت شد که  50کلید واژه خودکشی 
بنـدي   و اقدام به خودکشی در دوره نوجوانی مربوط بـود. دسـته  

شده از نظر  دآوريهاي گر ها توسط مؤلفان انجام شد. مقاله مقاله
هـاي  اسـاس آنهـا بـه پرسـش     بنـدي شـدند و بـر    موضوعی دسته

گیري بر پایه بررسـی نتـایج مشـابه     پژوهش پاسخ داده شد. نتیجه
دلیل دسترسی نداشتن بـه مـتن    در مطالعات مختلف انجام شد. به

  ها بسنده شد. مورد، به چکیده مقاله 5کامل، در 
  
  ها یافته

رسانی و اقدام به خودکشی  ودآسیبدر ارتباط و افتراق خ
 پـنج در گروه نوجوانان، بر اساس کارکردهـا و عوامـل خطـر،    

شـناختی،   هاي جمعیـت  تفاوت در ویژگی« :مقوله شناسایی شد
مقایسـه  «، »زاي زنـدگی  ت، تکرار عمل و رویـدادهاي تـنش  نی

کننــده بــه خودکشــی بــا و بــدون ســابقه       نوجوانــان اقــدام 
ه عوامل خطر اقدام به خودکشی بـا  مقایس«، »رسانی خودآسیب
ارتبـاط و افتـراق اقـدام بـه خودکشـی از      «، »رسـانی  خودآسیب
مقایسـه کارکردهـا و   «و » رسـانی بـدون خودکشـی    خودآسیب

). همچنین مجموعه مطالعاتی که در ایـران  1جدول » (ها انگیزه
رسانی نوجوانـان ایرانـی    روي اقدام به خودکشی و خودآسیب

. در ادامـه  شدعنوان یک مقوله مجزا بررسی  انجام شده بود، به
  .شوند ها تشریح می یک از این مقوله هر

  
  رسانی و اقدام به خودکشی در نوجوانان هاي خودآسیب مرتبط با تفاوت اتموضوع -1جدول 

 موضوع نوع مطالعه  نمونه تعداد مطالعات

شناختی، نیت، تکرار عمل و رویدادهاي هاي جمعیتژگیتفاوت در وی (مقطعی طولی) همبستگی جمعیت عادي، بیماران بستري 9
 زاي زندگی تنش

 رسانی ودآسیبخکننده به خودکشی با و بدون سابقه  مقایسه نوجوانان اقدام (مقطعی طولی) همبستگی جمعیت عادي، بیماران بستري  8

  رسانی خودکشی با خودآسیب مقایسه عوامل خطر اقدام به (مقطعی طولی) همبستگی جمعیت عادي، بیماران بستري 6
  رسانی بدون خودکشی ارتباط و افتراق اقدام به خودکشی از خودآسیب  (مقطعی) همبستگی  جمعیت عادي، بیماران بستري  6
  ها مقایسه کارکردها و انگیزه  همبستگی (مقطعی)  جمعیت عادي، بیماران بستري  4
  اي خودجرحی و اقدام به خودکشی نوجوانان ایرانیه پژوهش  (مقطعی) همبستگی  جمعیت عادي، بیماران بستري  5

_______________________________________ 
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ت، تکرار عمـل و  شناختی، نی هاي جمعیتتفاوت در ویژگی -1
  زاي زندگی   رویدادهاي تنش

رسـانی و اقـدام    نخستین مطالعاتی که به مقایسه خودآسیب
منـدي  انـد، بـر اسـاس تعریـف و ضـابطه     به خودکشی پرداختـه 

رسانی در سه  خودآسیب .بودندرسانی  ) از خودآسیب8فاوازا (
کــم بــراي ویژگــی کشــندگی کمتــر، تکــرار بیشــتر و انگیــزه  

در  ،صورت کلـی  خودکشی با اقدام به خودکشی فرق دارد. به
اي این دو رفتار مشخص شده اسـت  هاي مقایسه بیشتر پژوهش

تــري دارد و در دفعــات رســانی ماهیــت مــزمن کــه خودآســیب
کننـده بـه    گیزه نوجوانان اقـدام شود. نیت و انبیشتري تکرار می

خودکشی بیشتر با مرگ و مردن مرتبط است، در حالی که در 
 هـاي  رسانی، انگیـزه اصـلی رهـا شـدن از آشـفتگی      خودآسیب

  ).9روانی است (
ــالینی، شــیوع  ــدون  1در جمعیــت عــادي و ب خــودجرحی ب

). بـراي  11، 10خودکشی باالتر از اقدام به خودکشـی اسـت (  
 نفـري جمعیـت عمـومی نوجوانـان،     1500ه در یک نمون ،مثال

ــیوع  ــودجرحی   در ش ــر خ ــول عم ــه    14ط ــدام ب ــد و اق درص
). احتمال اقـدام بـه خودکشـی    11درصد بود ( چهارخودکشی 

در دختران نوجوان بیشتر از پسـران اسـت، امـا دربـاره تفـاوت      
هـا نـاهمگون   جنسیتی در خـودجرحی بـدون خودکشـی یافتـه    

اقـــدام بـــه انی کـــه نوجوانـــســـطح تحصـــیالت ). 12اســـت (
نوجوانــان بــاالتر از ، کننــد مــیخــودجرحی بــدون خودکشــی 

  ). 11( است کننده به خودکشی اقدام
ــنش   ــدادهاي ت ــی روی ــان   فراوان ــدگی در نوجوان زاي زن

کننده به خودکشی بیشتر است و ماهیت ایـن رویـدادها    اقدام
در ارتباط بـا خودکشـی اعضـاي خـانواده، دوسـتان یـا آزار       

رسان، این  که در نوجوانان خودآسیب  حالی جنسی است، در
رویدادها بیشتر شامل مشکالت مدرسه، درگیـري و دعـوا بـا    

هــا و اخــتالف بــا والــدین دربــاره مســائلی ماننــد  کــالس هــم
). قربانیـان آزار جنسـی در   13استقالل و خودمختاري است (

رســانی و اقــدام بــه  معــرض خطــر بیشــتري بــراي خودآســیب
طور تقریبی، خطر اقدام به خودکشـی و   خودکشی هستند. به
سـابقه آزار   دارايرسـانی در نوجوانـان    رفتارهاي خودآسیب

برابـر نوجوانـان بـدون سـابقه آزار جنسـی اسـت        سهجنسی، 
). همچنین تجربه آزار جنسی و جسمی احتمال اقـدام بـه   14(

رســانی  ســابقه خودآســیب دارايخودکشــی را در نوجوانــان 
  ).15دهد (افزایش می

  

  رسانی مقایسه عوامل خطر اقدام به خودکشی با خودآسیب -2
هاي مرتبط با اقدام بـه خودکشـی بیشـتر از    قدمت پژوهش

رسـانی اسـت. دو گـروه از     هاي مرتبط بـا خودآسـیب  پژوهش
  نوجوانان بیشتر در معـرض خطـر اقـدام بـه خودکشـی هسـتند:       

گرایـی کـه تنهـا و منـزوي      نوجوانان بسیار باهوش و کمـال  -1
گرایانه خود یـا افـراد مهـم    توانند معیارهاي کمالستند و نمیه

که به لحاظ سـنی  ی گروه -2و  ؛شان را برآورده کنندزندگی
هــاي در محــدوده نوجــوانی پایــانی قــرار دارنــد، گــرایش     

ــود را از     ــنودي خ ــد و ناخش ــداجتماعی دارن ــد و  راهض تهدی
 ارعاب، جنگ و ستیز و دزدي، رفتارهاي خطرجویانه مختلف

  ). 16دهند (مصرف مواد نشان می  و سوء
ترین عامل خطر اقدام به خودکشی در نوجوانان، ابتال  مهم

درصـد از مـوارد اقـدام بـه      88روانـی اسـت. در    تبه اخـتالال 
خودکشی، دست کم یک اختالل روانپزشکی قابل تشـخیص،  

 ،و اخـتالل شخصـیت مـرزي    2ویژه اختالل افسردگی اساسی به
ابتال به اختالل روانپزشکی بـه احتمـال زیـاد     ).17وجود دارد (

یک علت الزم براي اقدام به خودکشی است، ولی علت کافی 
نیست. بررسی نوجوانان بدون سـابقه اخـتالل روانپزشـکی کـه     

، نشـان داده اسـت بیشـتر ایـن     کـرده بودنـد  اقدام به خودکشی 
نوجوانان پیش از اقدام به خودکشی، دچار مشـکالت انطبـاقی   

اند و عامل دوم در با قوانین اجتماعی یا خانوادگی بوده مرتبط
ــین     ــوده اســت. همچن ــه ب ــار داشــتن اســلحه گــرم در خان اختی

شـود،   نوجوانانی کـه خودکشـی در آنهـا بـه مـرگ منجـر مـی       
  1 ).18ري بیشتري دارند (گتکانش

ــیب ــوي  خودآسـ ــودجرحی قـ ــوع خـ ــانی از نـ ــرین رسـ تـ
. داشـتن سـابقه   )19کننده اقدام به خودکشـی اسـت (   بینی پیش

رسـانی بـدون خودکشـی، ناامیـدي، جنسـیت       قبلی خودآسیب
هــاي مؤنــث، ســابقه قبلــی اقــدام بــه خودکشــی، گــرایش      

، افکـار خودکشـی و   ارزیـابی منفـی از خـود   ، انهگرای همجنس
شـده   کارکرد خانوادگی ضعیف از جمله عوامل خطر شناسایی

قبلی  سابقه همین مطالعات .)19-21در مطالعات طولی هستند (
، ارزیـابی منفـی از خـود   گرایـی،   اقدام به خودکشی، همجـنس 

هاي  سالگی، ناامیدي و ابتال به اختالل 15رابطه جنسی پیش از 
رسـانی از نـوع    هـاي خودآسـیب   کننـده  بینـی  پـیش  رااضطرابی 

ــان انـــد کـــردهخـــودجرحی گـــزارش  ــباهت زیـــادي میـ . شـ
دارد که  هاي هر دو رفتار وجود دارد و احتمال کننده بینی پیش
باشـند. نتـایج مطالعـه    داشـته  هـاي مشـترکی   دو رفتار ریشه این

_______________________________________ 
1- prevalence 2- major depressive disorder  
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کنـد کـه داشـتن سـابقه      روي نوجوانان افسـرده نیـز تأییـد مـی    
مصرف   رسانی از نوع خودجرحی و سوء رفتارهاي خودآسیب

الکل به همراه ادراك حمایت اجتماعی کم از سوي والـدین،  
مدت  انی طوالنیترین عواملی هستند که در یک دوره زم قوي

  ).22کنند (بینی می اقدام به خودکشی را پیش
  

سـابقه   کننده به خودکشی با و بدون مقایسه نوجوانان اقدام -3
  رسانی   خودآسیب

، 1ايهاي افسردگی، اخـتالل نافرمـانی مقابلـه   فراوانی نشانه
نوجوانـانی کـه   در ري شـگ خشم، رفتارهاي خطرجویانه و تکان

بیشـتر   ،اندرسانی داشته دکشی، خودآسیبهمراه با اقدام به خو
). 23( انـد  که فقط اقدام به خودکشی داشته است نوجوانانیاز 

رسانی از نـوع خـودجرحی در    مورد خودآسیب 89در بررسی 
کننـده بـه یـک مرکـز روانپزشـکی در کشـور        نوجوان مراجعه

هـاي  درصد این نوجوانان مـالك  62آمریکا، گزارش شد که 
هـاي   هـاي اخـتالل  درصد مالك 59، 2سازي یهاي برون اختالل
را مصـرف مـواد     هـاي سـوء  درصد مالك 59و  3سازي درونی
رسانی  هر دو رفتار خودآسیبسابقه ). نوجوانانی که 24(باشند 

از نوع خودجرحی و اقدام بـه خودکشـی را دارنـد، نسـبت بـه      
از نــوع  رســانی ســابقه رفتارهــاي خودآســیب داراينوجوانــان 
تماد به نفس کمتري دارند، حمایت کمتـري از  اع ،خودجرحی

و افکـار   4خویی کنند و سطح افسرده جانب والدین ادراك می
). در نوجوانـانی کـه همزمـان    23شـان بیشـتر اسـت (    خودکشی

سابقه اقدام به خودکشی و خودجرحی دارنـد، فراوانـی افکـار    
افکــار مــرتبط بــا  ورســانی بیشــتر اســت  مــرتبط بــا خودآســیب

دقیقــه دوام دارد، در  30کمتــر از  در آنهــا انیرســ خودآســیب
که مدت تداوم افکار خودکشی بیشتر، ولی فراوانـی آن    حالی

ــار 25کمتـــر اســـت ( ــابقه هـــر دو رفتـ ــانی کـــه سـ  ). نوجوانـ
هـاي  رسانی و اقدام به خودکشی را دارند، از روش خودآسیب

کننـد و درد  بیشتر و شدیدتري براي آسیب به خود استفاده می
  ). 23کنند (رسانی تجربه می را در زمان خودآسیب کمتري

  
رسـانی   ارتباط و افتراق اقدام به خودکشـی از خودآسـیب   -4

  بدون خودکشی  
رسانی و اقـدام بـه خودکشـی در     درباره ارتباط خودآسیب

ی شواهد نشان رخهاي متفاوتی وجود دارد. بنوجوانان دیدگاه
و  کننـد  میرسانی  باز نوجوانان، تنها خودآسی گروهیاند داده
دهنـد، در حـالی کـه سـایر     گاه رفتار خودکشی نشان نمـی  هیچ

هـاي  و هرگـز رفتـار   کننـد  مینوجوانان تنها اقدام به خودکشی 
هـا نیـز   ). برخی پـژوهش 21دهند (رسانی انجام نمی خودآسیب

کننـده   بینـی  ترین پیشرسانی قوي اند خودآسیبگزارش کرده
رسان، یک یا  تر افراد خودآسیباقدام به خودکشی است و بیش

 ،در مجمـوع  .بیش از یک بار سابقه اقدام به خودکشـی دارنـد  
رسان حـداقل یـک بـار سـابقه      درصد نوجوانان خودآسیب 70

صـورت مـداوم و    درصد آنها به 55اقدام به خودکشی دارند و 
). فراوانی اختالل استرس 24کنند (پیاپی اقدام به خودکشی می

در نوجوانــان  6و افســردگی اساســی )PTSD5از ســانحه ( پــس
رسـان   کننده به خودکشی بیشـتر از نوجوانـان خودآسـیب    اقدام

رسان همـراه   پژوهش سه گروه خودآسیبیک ). در 26است (
بـــه خودکشـــی و  کننـــده بـــا اقـــدام بـــه خودکشـــی، اقـــدام 

هـا نشـان داد افـراد     رسان با هم مقایسه شـدند. یافتـه   خودآسیب
هاي تشخیص اختالل شخصیت مـرزي  گروه اول بیشتر مالك

هاي مرتبط با ابهـام  همچنین مشخص شد هرچه نشانه .را دارند
درباره خویشتن بیشتر باشد، احتمال اقدام بـه خودکشـی بیشـتر    

هـاي مـرتبط بـا اخـتالل در روابـط       کـه نشـانه    حـالی  است، در
 ).27کنـد ( رسـانی را بیشـتر مـی    فردي، احتمال خودآسیب میان

هـاي اخـتالل   فراونی نشـانه  ،اس نتایج این پژوهشاس همچنین بر
مـرزي کـه    دچـار اخـتالل شخصـیت   در افراد  ياجبارـ یوسواس

دچار اختالل بیشتر از افراد  ،رسانی متعدد دارندسابقه خودآسیب
   .)27رسانی است ( بدون سابقه خودآسیبشخصیت مرزي 

  
هــاي اقــدام بــه خودکشــی و مقایســه کارکردهــا و انگیــزه -5

  1 رسانی سیبخودآ
ــیب تنظــیم  .رســانی کارکردهــاي مختلفــی دارد  خودآس

هــاي خودکشـــی،  هیجــانی، تــالش بــراي غلبـــه بــر تکانــه     
اي،  تجزیــه تجــارب، تنبیــه خــود، غلبــه بــر    7جــویی حــس

ــام ــران، انتقـ ــراز حـــس تأثیرگـــذاري روي دیگـ گیـــري و ابـ
). 28(هــاي ایــن رفتــار هســتند  خودمختــاري برخــی از انگیــزه

ــان خودآســ  ــا     یبنوجوان ــتند و ب ــاهمگنی هس ــروه ن ــان گ رس
خودآسـیبی در   زننـد.  مـی  آسـیب  هاي مختلفی بـه خـود   انگیزه

لقـی،   سابقه اختالل داراينوجوانان بزهکار و نوجوانان  هـاي خُ
هـاي منفـی، ابـراز    رهایی و تسـکین هیجـان   مانند کارکردهاي

_______________________________________ 
1- oppositional defiant disorder  
2- externalizing disorders 
3- internalizing disorders 
4- dysthymia 
5- posttraumatic stress disorder  
6- major depression  
7- sensation-seeking 
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سـابقه آزار و   دارايعشق و ابراز قـدرت دارد و در نوجوانـان   
آن کــارکرد  ینرفتاري در دوران کــودکی، بیشـتر اذیـت و بـد  

). در یــک 29( اســتهــاي منفــی تســکین و رهــایی از هیجــان
 ،رسانی هاي خودآسیبانگیزه ،پژوهش کیفی در کشور فنالند

شامل تجربه احساس زنده بودن، ابـراز یـک خواسـته درونـی،     
طلبی، کنترل خود، تنبیه خود، تجربه کـردن یـک چیـز     کمک

پرسـتی، گذرانـدن زمـان و آزمـایش      هاي شیطانجدید، انگیزه
  .)30اند ( بوده روشی براي کشتن خود

هــاي ســابقه اخــتاللداراي نوجوانــان بزهکــار و نوجوانــان 
لقی در تعریف خودآسیب خـودزنی   هرسـانی بیشـتر آن را بـ    خُ

تا اقدام به خودکشی و براي متمایز کردن آن  دانند نزدیک می
شناختی تأکید دارنـد: از   ل رواندو، هم بر روش و هم بر عوام

نوجوانان قرص خوردن به تعـداد زیـاد، سـیر شـدن از     این نظر 
بست رسیدن و تنفـر از خـود بـا اقـدام بـه       خود، ناامیدي، به بن

کـه تـالش بـراي آرام شـدن،       خودکشی رابطه دارد، در حالی
ــالی  ــایی از عصــبانیت و خ ــده ره ــا  کــردن عق ــی ب ــاي درون ه

). براســاس مـدل تحلیــل  29( ط اسـت مــرتبرسـانی   خودآسـیب 
ــار  ــارکردي رفت ــیب 1ک ــانی ( خودآس ــزه  31رس ــار انگی )، چه

روانـی   رسانی عبارتند از کسب تقویت مثبـت درون  خودآسیب
اي و کرختـی)، کسـب تقویـت    تجزیه ترهایی از حاال مانند(

هاي رهایی از تنش، اضطراب و حالت مانندروانی ( منفی درون
 ماننـد کسب تقویت مثبت اجتمـاعی ( روانی)،  ناخوشایند درون

سـازي بـا گـروه    ابراز احسـاس قـدرت بـه همسـاالن و هماننـد     
رهایی از شـرّ   مانندهمساالن) و کسب تقویت منفی اجتماعی (

 آنها رسانی همساالن قلدر). در نوجوانانی که انگیزه خودآسیب
نسـبت بـه نوجوانـانی کـه انگیـزه اجتمـاعی       ، روانی است درون
تنها هستند، بیشتر  وقتیویژه  به ،دام به خودکشیخطر اق، دارند

رسـد نوجوانـان بـراي    نظر می به ،ها). بر پایه این یافته32است (
تري  رسانی نسبت به اقدام به خودکشی دالیل متنوع خودآسیب

هـاي نوجوانـان   دارند و همـین وضـعیت در نـاهمگنی ویژگـی    
  رسان نقش دارد.  خودآسیب

ــم   ــانی مه ــیم هیج ــرین ا تنظ ــزهت ــراي   نگی ــه ب ــت ک اي اس
ویـژه از نـوع خـودجرحی آن، شناسـایی      رسانی، بـه  خودآسیب

(یعنی ناتوانی در شناسـایی   2اي). اجتناب تجربه28شده است (
هـایی   کـارگیري روش  شناختی و به -هاي هیجانیو بیان حالت

هـاي  مانند سرکوب فکري براي کاهش فراوانی و شدت هیجان
رسـانی   شده خودآسیب اي شناختهمنفی) یکی دیگر از کارکرده

تنظیم هیجـانی اسـت.   است که در بطن خود دربردارنده نقایص 

رسانی بیشتري دارنـد، بـه احتمـال     افرادي که سابقه خودآسیب
اي، سایر رفتارهـاي مـرتبط بـا اجتنـاب تجربـه      مرتکب بیشتري

 شـوند  میمصرف مواد، پرخوري و افکار خودکشی  مانند سوء
رســانی  خودآســیب ،)34تنظــیم هیجــانی ( ). بــر پایــه مــدل33(

مصـرف مـواد،    خانواده رفتارهایی ماننـد سـوء   تکرارشونده هم
  پرخوري و افکار خودکشی است. 
تـرین   شـده خـواهی شـناخته   رهایی از درد روانی و کمـک 

 انـد  شدهبزرگساالن توصیف در هاي اقدام به خودکشی انگیزه
رسانی و انگیزه ب). میان انگیزه تنظیم هیجانی در خودآسی35(

توان هـر   رهایی از درد روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد و می
عمـده  بنـدي کـرد.    عنوان انگیزه تنظـیم هیجـانی دسـته    دو را به
اقدام به خودکشی این موارد اسـت:   براي هاي نوجوانانانگیزه

ابراز تنفـر از   ،پی بردن به دوست داشته شدن از جانب دیگران
وقایع منفـی خـانوادگی، ماننـد جـدایی یـا       خود و پیشگیري از

رسـانی هـم وجـود     ها در خودآسـیب  طالق والدین. این انگیزه
عنـوان یـک    رسـانی بیشـتر بـه    نوجوانان به خودآسیباما دارد، 

هـاي   نگرند و کمتر براي آن انگیزه ها میشیوه مقابله با استرس
ــل هســتند (  ــاعی قائ ــه36، 28اجتم ــزه   ). ب ــی، انگی صــورت کل

رسانی بازگشت به زندگی و غلبه بـر مـردن اسـت،     یبخودآس
که انگیزه اقدام به خودکشی از بین بردن خود اسـت    در حالی

گیري  توان نتیجه می ،هاي پژوهشی این بخش ). بر پایه یافته37(
رسـانی دو طبقـه از    کرد که اقدام بـه خودکشـی و خودآسـیب   

ا وجـود  یک نوع رفتار (رفتار مرتبط با خودکشی) هستند که ب
هـاي   تفاوت ظاهري در انگیزه زنده ماندن یا مـردن، در انگیـزه  

  مشترك هستند. ،تر، یعنی تنظیم هیجانیزیربنایی
  

رسـانی و اقـدام بـه خودکشـی در      هاي خودآسیب پژوهش -6
  1نوجوانان ایرانی 

ــژوهش رفتارهــاي خودآســیب  رســانی در  تنهــا در یــک پ
هـا نشـان داد در    تـه نوجوانان دختر تهران بررسی شـده بـود. یاف  

ساله  شیوع یک ،نفري دختران دوم و سوم دبیرستان 350نمونه 
شـامل بریـدن، سـوزاندن، کتـک زدن      ،رفتارهـاي خودآسـیبی  

حکاکی در بدن، خود، کوبیدن سر به دیوار، فرو کردن سوزن 
درصـد   11درصـد بـود و    17 ،روي بدن و زخم کردن پوست

شـده بودنـد.   این رفتارها  مرتکبآنها بیش از یک بار در سال 
ــژوهش،  ــن پـ ــاایمن  در ایـ ــتگی نـ ــایی و دلبسـ ــاس تنهـ احسـ

). در 38رسان بودند (هاي رفتارهاي خودآسیبکننده بینی پیش
_______________________________________ 
1- functional analysis of behavior  
2- experiential avoidance 
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 ه بـود شـد چهار پژوهش، موضوع خودکشی نوجوانان بررسی 
خودکشـی  شـدید  . در نوجوانان ایالمی، شیوع افکار )42-39(
درصــد  7بــه خودکشــی درصـد و فراوانــی ســابقه اقـدام    4/21

که شیوع افکار خودکشـی    حالی )، در39گزارش شده است (
در دختران مناطق پرخطر خودکشی در ایران، شامل کرمانشاه، 

درصد و شیوع اقـدام بـه خودکشـی در ایـن      7ایالم و همدان، 
). عوامل خطري که در 40درصد برآورد شده است ( 5مناطق 
دسـت   ان در ایـران بـه  هاي مرتبط با خودکشی نوجوانـ پژوهش

هـاي روانپزشـکی، داشـتن     سابقه اختالل عبارت بودند ازآمد، 
سابقه اقدام به خودکشی در بستگان، فقدان افـراد محبـوب در   
زندگی، شروع زودهنگام رابطه با جـنس مخـالف، مشـکالت    

  ). 39-42تحصیلی، ترك تحصیل و اختالف خانوادگی (
  
  بحث 

ت مقطعی یا طولی انجام صور هایی که به در بیشتر پژوهش
تـرین  عنـوان یکـی از قـوي    رسـانی بـه   شده اسـت، خودآسـیب  

هاي اقدام به خودکشـی در نوجوانـان شناسـایی     کننده بینی پیش
مند حاضر حاکی از آن است هاي بررسی نظام شده است. یافته

ــابقه     ــان داراي س ــی در نوجوان ــال خودکش ــر و احتم ــه خط ک
 دچـار ن عـادي و نوجوانـان   رسانی بیشتر از نوجوانا خودآسیب

ــت. تکانشــ   ــردگی اس ــتالل افس ــم،  گاخ ــردگی، خش ري، افس
مشکالت جنسـی، ناامیـدي، سـابقه آزار جسـمی و جنسـی در      

نث از عوامل خطر مشترك هـر دو  ؤدوره کودکی و جنسیت م
ــان هســتند. از نظــر تشخیصــی، شــدت     ــار در نوجوان ــوع رفت ن

از  پـس  هاي اختالل افسـردگی اساسـی، اخـتالل اسـترس     نشانه
سـابقه   دارايو اخـتالل شخصـیت مـرزي در نوجوانـان      سانحه

ابقه رفتارهـاي  سـ  داراياقدام به خودکشی بیشـتر از نوجوانـان   
هـاي همبـود اخـتالل    و وجـود نشـانه   رسـانی اسـت   خودآسیب

مبـتال  احتمال رفتار خـودجرحی را در افـراد    ياجبار-یوسواس
 هـاي شـانه همچنـین ن  کند.اختالل شخصیت مرزي بیشتر میبه 

رسـانی را از  متفاوتی از اخـتالل شخصـیت مـرزي خودآسـیب    
کنـد. نوجوانـانی کـه مشـکالت      مـی اقدام به خودکشی متمایز 
هاي مرتبط با ابهام در خویشتن) به  هویتی بیشتري دارند (نشانه

کننـد و نوجوانـانی کـه    احتمال بیشتري اقدام به خودکشی مـی 
بیشـتر رفتارهـاي    فـردي هسـتند،   دچار مشـکل در روابـط میـان   

  رسانی دارند.  خودآسیب
رسانی و اقدام به خودکشی  وقوعی خودآسیب ارتباط و هم

مدل تنظیم هیجانی ) و 43فردي خودکشی ( بر اساس مدل میان

فردي خودکشی سـه عامـل را    است. مدل میان تبیین ) قابل34(
ر اقدام به خودکشی و خودکشی منجر به مرگ مـؤثر دانسـته   ب

رتند از ادراك سربار بودن، از دست دادن تعلقات است که عبا
اجتماعی و توانایی آسیب به خـود. دو عامـل اول انگیـزه فـرد     

دهد و عامـل سـوم احتمـال عملـی     براي خودکشی را نشان می
کنـد. نوجوانـانی کـه    بینـی مـی   کردن افکار خودکشی را پـیش 

دلیـل مواجهـه بـا     رسـان دارنـد، بـه    سابقه رفتارهاي خودآسـیب 
رفـتن آسـتانه تحمـل درد، در معـرض خطـر       یط درد و باالشرا

باالتر براي اقدام به خودکشی هسـتند. بـر اسـاس مـدل تنظـیم      
رسانی و اقـدام بـه خودکشـی     هیجانی، هر دو رفتار خودآسیب
هــاي پــذیرش، تحمــل تغییــر  تظــاهراتی از نــاتوانی در مهــارت

 ارشـم هاي منفـی بـه    ها و نوعی اجتناب از تجربه هیجان هیجان
وقـوعی بـاالي رفتارهـاي     هـم تـوان   مـی  ،آیند. بر این اساسمی

مصـرف مـواد را در نوجوانـان      خطرجویانه، پرخـوري و سـوء  
ــیب ــان    خودآسـ ــرد. نوجوانـ ــین کـ ــان تبیـ ــابقه  دارايرسـ سـ
ــیب ــتر،  خودآسـ ــانی بیشـ ــر، مرتکـــب رسـ ــاي پرخطـ رفتارهـ

بـا   رفتارهـا شـوند و ایـن    مـی مصرف مـواد    پرخاشگري و سوء
ــاب تجر ــهاجتن ــایص تنظــیم هیجــانی   ب ــداي و نق ). 33( مرتبطن
اي در بطن خود به مفهوم نقایص تنظیم هیجـانی  اجتناب تجربه

ــر    ــان دیگ ــه بی ــاره دارد. ب ــم اش ــه    ،ه ــاب از تجرب ــت اجتن عل
کارگیري راهبردهاي  هاي منفی، ناتوانی در استفاده و به هیجان

ه رسانی و اقـدام بـ   تنظیم هیجانی است. هر دو رفتار خودآسیب
حـل    هـا و نـوعی راه  خودکشی نتیجه نقـص در تنظـیم هیجـان   

آیند و علـت ارتبـاط ایـن دو رفتـار ممکـن       شمار می اجتنابی به
  لیل وجود این نقص مشترك باشد. د است به

رسـانی   هایی که در حوزه افتراق خودآسیباولین پژوهش
از اقدام به خودکشی انجام شده است، روي دو موضوع انگیزه 

هـاي  انـد. از نظـر روش، کشـندگی روش   کید داشتهو روش تأ
ــوع    ــان شــدیدتر و بیشــتر از ن ــه خودکشــی در نوجوان ــدام ب اق

رسـانی در   کـه خودآسـیب    سازي اسـت، در حـالی   خودمسموم
هاي مختلـف   صورت خودزنی (بریدن بخش نوجوانان بیشتر به

رســانی  هــاي متعــددي بــراي خودآســیببــدن) اســت. انگیــزه
در هـر   2فـردي  و میان 1فردي وامل درونع .شناسایی شده است

فـردي  هاي میـان عنوان انگیزه نقش دارند، اما انگیزه دو رفتار به
در نوجوانان بازمانده از اقدام به خودکشی بیشتر گزارش شـده  

رسـان کـه    است. این در حالی است که نوجوانـان خودآسـیب  
، در معرض خطـر  دارند 3خودمختارانه فردي/ هاي درونانگیزه

_______________________________________ 
1- intrapersonal  2- interpersonal  
3- automatic   
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 ،فـردي  اقدام بـه خودکشـی هسـتند. نقـش عوامـل درون      بیشتر
تر از اقـدام   رسانی برجسته در خودآسیب ،ویژه تنظیم هیجانی به

 مرتکـــبکـــه نوجوانـــان  طـــوري بـــه خودکشـــی اســـت، بـــه
رسانی تکرارشونده، آن را عملی سازگارانه در نظر  خودآسیب

رسـانی بـا    دهنـد خودآسـیب  گیرند. شواهدي که نشـان مـی   می
هـاي طبیعـی بـدن    درد (که ضد 1زا دشدن اپیوئیدهاي درونآزا

هـاي  کننـده نقـش انگیـزه   )، تأیید34هستند) همبستگی دارند (
رســانی اســت. تنظــیم هیجــانی در شــروع و تــداوم خودآســیب

شوند نوجوانان به جـاي  عوامل احتمالی دیگري که موجب می
ده رسانی اسـتفا  از خودآسیب ،تر تنظیم هیجانیهاي سالم روش

کنند، عبارتند از یادگیري اجتماعی، جدي گرفته شـدن، میـل   
رســانی  ســازي ناهشــیارانه خودآســیب بــه تنبیــه خــود و درونــی

تواننـد  هاي بعدي می). پژوهش44عنوان جزیی از خویشتن ( به
رسانی یـا اقـدام بـه     بینی خودآسیب نقش این عوامل را در پیش

  .کنندخودکشی بررسی 
در  یرسـان  رفتارهـاي خودآسـیب   اطالعات دقیقـی دربـاره  

شـده   هاي پیشین انجام نوجوانان ایرانی وجود ندارد، اما بررسی
ــایج و عوامــل خطــر مشــابه  11هــاي شــرقی (در فرهنــگ )، نت

شده روي نوجوانان غربی را گزارش کـرده   هاي انجام پژوهش
گیـري بـر اسـاس     بـدیهی اسـت ایـن نتیجـه     ،است. با این حـال 

ز مرور منابع است و در این میان تعداد آمده ا دست اطالعات به
هـا بـه جمعیـت     منابع ایرانی بسیار کم است. اگرچـه ایـن یافتـه   

در طراحـی   ممکـن اسـت  نوجوانان ایرانی قابل تعمـیم نیسـت،   
  . کندمطالعات در این زمینه کمک مؤثري 

رسانی و اقدام به خودکشـی بـا وجـود شـباهت      خودآسیب
ها، فراوانی، ر شدت نشانهظاهري و عوامل خطر مشترك، از نظ

ها با هم فـرق  قرارگیري در طبقات تشخیصی مختلف و انگیزه
 ،هـاي پـژوهش حاضـر    بـر پایـه یافتـه    و دارند. از نظر کاربردي

توان گفت احتمال اقدام به خودکشی در نوجوانانی کـه بـه    می
ــد، بیشــتر از  رســانی مــیهــاي مختلــف خودآســیبشــکل کنن

یري از خودکشـی حتمـاً بایـد در    نوجوانان عادي است و پیشگ
رسانی در نظر گرفته  خودآسیب مرتکببرنامه درمان نوجوانان 

درمـان   بـر  ممکن استشود. مداخالت مبتنی بر تنظیم هیجانی 
ــیبنشــانه ــاي خودآس ــه    ه ــدام ب ــال اق ــانی و کــاهش احتم رس

ــه    ــا توجــه ب ــین ب ــؤثر باشــد. همچن ــان م خودکشــی در نوجوان
رسانی و اقدام ان براي خودآسیبهاي اختصاصی نوجوان انگیزه

هـاي ویـژه فـردي را بـراي آنهـا      توان درمـان به خودکشی، می

تـري را بـراي تحقـق آن    هـاي سـازگارانه   طراحی کرد و روش
  ها به نوجوانان آموزش داد. انگیزه

ادبیات پژوهش در حـوزه ارتبـاط و افتـراق ایـن دو رفتـار      
هـاي   و بررسـی هـاي طـولی   نیازمند اسـتفاده بیشـتر از پـژوهش   

شـده بـر    هـاي انجـام   بیشتر بررسی ،کیفی است. در حال حاضر
هاي خودگزارشـی اسـت. پیشـنهاد     ها و مقیاساساس پرسشنامه

شود در مطالعات طولی عوامل مشترك و مسیرهاي تحولی می
ــن رفتارهــا در دوره نوجــوانی بررســی   ــده ای . شــودپدیدارکنن

علل زیسـتی آسـتانه   همچنین درباره زیربناهاي فیزیولوژیکی و 
ــه از روش  ــانی ک ــاالي درد در نوجوان ــا   ب ــاي خــودجرحی ی ه

تـوان  کننـد، مـی   خودسوزي براي آسیب به خـود اسـتفاده مـی   
ــه آمــار  پــژوهش هــاي آزمایشــی انجــام داد. عــدم دسترســی ب

شدن  رسانی در نوجوانان ایرانی و محدود رفتارهاي خودآسیب
ــت  ــابع جسـ ــاتی از    منـ ــاه اطالعـ ــه دو پایگـ ــو بـ ــه وجـ جملـ

هاي پژوهش حاضر بود. بـا توجـه بـه تعـداد کـم و       محدودیت
قــدیمی بــودن مطالعــات ایــن حــوزه در ایــران، بــه انجــام        

هاي بیشتري درباره شیوع واقعی اقـدام بـه خودکشـی،     پژوهش
ــیب  ــاي خودآسـ ــل   رفتارهـ ــر و عوامـ ــل خطـ ــانی، عوامـ رسـ

کننـده ایـن رفتارهـا در نوجوانـان ایرانـی نیـاز اسـت.         محافظت
رسـانی در نوجوانـان   اقدام به خودکشی بـا خودآسـیب   مقایسه

بررسـی   .ایرانی تا کنون در هیچ پژوهشی بررسـی نشـده اسـت   
تري از رابطه این  تصویر دقیق ممکن استارتباط این دو رفتار 

ــا     ــی یـ ــر خودکشـ ــر اثـ ــرگ بـ ــگیري از مـ ــار و پیشـ دو رفتـ
  1  .رسانی فراهم سازد خودآسیب

حمایـت مـالی از پـژوهش و    قالـه،  بـه اظهـار نویسـنده مسـئول م     ابن [
   .] استتعارض منافع وجود نداشته 
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Comparison of Self-harm and Suicide Attempt in Adolescents:  
A Systematic Review  

 
 

Abstract 
Objectives: The purpose of this paper was to systematically review current 
researches about self-harm and suicide attempt in adolescents. Method: 
Keywords of “suicide attempt”, “nonsuicidal self-injury” (NSSI), “self-harm”, and 
“deliberate self-harm” (DSH) were searched through PsycINFO and PubMed. 
The SID and Mental Health Research Network (MHRN) databases were also 
searched for domestic resources. Of 120 collected English articles, and after 
eliminating the irrelevants, 30 articles were selected based on the study design, 
the sampling methods, and the goals of the study. The Persian articles were 
studied separately. Results: Suicide attempt could be predicted by severity of 
self-harm. There exists many common risk factors for self-harm and suicide 
attempt. Symptoms of depression, the frequency of posttraumatic stress disorder 
and borderline personality disorder in adolescents with history of suicide 
attempt are greater than that of adolescents with history of self-harm. 
Difficulties in regulating emotions and reduction of fear of death which are 
gained through repetition of self-harm were two factors explained relationship 
between self-harm and suicide attempt. Conclusion: It seems that the difference 
between self-harm and suicide attempt is quantitative, but reasons for self-
harm was differ from suicide attempt. 
 
Key words: self-harm; suicide attempt; adolescents; systematic review 
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