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Abstract 
 

Self-harm is one of the strongest predictions of suicide attempts which is categorized into 

different types. Non-suicidal self-injury attempts is a part of this division, which has become a 

common phenomenon in schools and universities, but the extent of understanding its process 

requires more investigations. Since various studies have been conducted in different parts of 

Iran, more detailed review on this subject and final conclusion in this regard is necessary.  

In this review, keywords including adolescent, young, self-injury behavior, non-suicidal self-

injury, self-mutilation, deliberate self-harm and prevalence were searched through SID, 

Magiran, Google Scholar and PubMed sources in English and Persian languages. In this way, 6 

English and 10 Persian articles were obtained. Finally, 3 English and 3 Persian articles were 

used. 

The results of various relevant studies indicated that the prevalence of non suicidal self-injury 

was 4.3% to 40.5% in Iran. 
 

    Keywords:  Non-Suicidal Self Injury, Adolescents, Young, Self-Mutilation, Deliberate Self-

Harm. 
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  یرانیجوانان ادر نوجوانان و  یبدون خودکش یخود جرح وعیش یبررس
 3ینیحس دحمزهیس ،*2انیرزائی، بهرام م1انیزکیساره ا

 

          

 چكيده

. شودیم  میاست و  به انواع مختلف تقس  یکننده اقدام به خودکش ینیبشیپ عوامل نیتریقواز  یکی یرسانبیآس خود    

 درآمده هادر مدارس و دانشگاه عیشا دهیپد کی صورتبهاست که  یبندمیتقس نیاز ا یبخش یبدون خودکش یجرح خود

در نقاط مختلف  یمطالعات متنوع تاکنوندارد. از آنجا که  یشتریب هاییبه بررس ازیآن ن ندیوسعت درک فرا ولی است

 .رسدیمبه نظر  یضرور نهیزم نیا در یینها یبندجمعموضوع و  ترقیدق یاست، بررس شدهانجامکشور 

، یبدون خودکش یخودجرح ،یجوان، رفتار خودجرح ،نوجوان ؛شامل یفارس یهادواژهیلک ،یمطالعه مرور نیا در

 Magiran, PubMedجستجو هایگاهیدر پا یسیانگل هایمعادلبه همراه  وع،یو ش یعمد یرسانبیآس خودخود،  فیتحر

GoogleScholar, SID ،۶ یبررس یمقاله  فارس ۳و  یسینگلمقاله ا ۳ تیبه دست آمد. در نها یمقاله فارس ۰۱ یسیمقاله انگل 

 .درصد بود 0/۳-5/0۱ نیب یبدون خودکش یخود جرح وعیاز ش یحاک رانیمطالعات مختلف در ا جیشدند. نتا
 

 .یعمد یرسانبیآس خودخود،  فینوجوانان، جوانان، تحر ،یبدون خودکش یخودجرح :یديکل یهاواژه
 

 

 

 

 

 

 مقدمه

حوزه بهداشت روان پژوهشگران در  ر،یاخ یهاسالدر    

 شتریمرتبط است ب یرسانبیآس خودکه با  ییبه رفتارها

از مشکالت  یکی یرسانبیآس خود. اندتوجه نموده

 یاجتماع ،یروان یهاخسارتاست که  یدوران نوجوان

 ی. در اغلب موارد رفتار پنهانگذاردیم یبر جا یادیز

از  یکی عنوانبهاست و  رآن دشوا ییاست که شناسا

 یممکن است برا یزندگ یمقابله با فشارها یهاوهیش

 یاز موارد رفتارها یاریبماند. در بس یباق یمدت طوالن

و  همراه بوده یبا اقدام به خودکش یرسانبیآس خود

اقدام به  سازنهیزم مدتیطوالنممکن است در 

 یبه رفتارها یرسانبیآس خود (.۰)شوند یخودکش

 رساندن به بدن  بیکه موجب آس شودیمگفته  یعمد
 

 
 

 

 
هستند و با هدف  قبولرقابلیغ یاجتماع دیاز د ،شوندیم

 (.2)شوندیمانجام  یجانیه یغلبه بر آشفتگ

 خودو همکارانش رفتار  Walsh یامطالعه در

 میرمستقیغو  میرا به دو دسته مستق یرسانبیآس

به  میمستق یرسانبیآس خود: کنندیم یبندمیتقس

 بیموجب آس میمستق طوربهکه  شودیمه گفت ییرفتارها

رفتار مشخص است؛ مثل  تیو ن شوندیمبه بدن بافت 

به  میرمستقیغ یرسانبیآس خود. یاقدام به خودکش

 بعداًاثر صدمه  هاآناشاره دارد که در  ییرفتارها

مثل  ست؛یمشخص ن یاصل زهیو انگ شودیممشخص 

اد و مصرف موءسو ،یانواع رفتارها از جمله پرخور

 (.2)یپرخطر جنس یرفتارها

 

 

 

 .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ،یروانشناس گروه ،یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو .۰

 .رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یسار واحد ،یروانشناس گروه ار،یاستاد. 2

 مازندران یدانشگاه علوم پزشک اد،یموسسه اعت ،یرفتارو علوم  یپزشکروان قاتیمرکز تحق ،یپزشکروان. استاد ۳
 E-mail: Bahrammirzaian@gmail.com                                                                                           یگروه روانشناس ،یدانشگاه آزاد واحد سار ،یسار* نویسنده مسئول: 

drmsrezai                       i@      hoo.com 

:2۶/8/۰۳17تاریخ پذیرش:      2۱/8/۰۳17 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        ۳۱/۳/۰۳17تاریخ دریافت 
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خود  یو همکارانش رفتارها Favazza گرید یامطالعهدر 

 یبی. رفتار خودآساندکرده میتقس را به سه دسته یبیآس

ر آن فرد به بافت که د شودیم دهید یمارانیدر ب دیشد

 مثل قطع عضو. ،کندیموارد  دیشد بیبدن خود آس

در  یارادریو غ یاشهیکل یبیخود آس یرفتارها

 یو رفتارها شوندیم دهید سمیو ات یذهن یهاماندهعقب

 رینوع آن است، نظ نتریعیکه شا یسطح یبیخودآس

 یرو یپوست، کندن زخم و حکاک دنیبر دن،یخراش

 (.۳)پوست

 و خود  ۰یبدون خودکش ی، خودجرححیجرخود

 ریاز سا شیهستند که ب یسه اصطالح یعمد یرسانبیآس

 یدر برخ کهیدرحال. است هاصطالحات استفاده شد

دو  تریعموم صورتبه یخودجرح ی، رفتارهاهافیتعر

را  یبدون خودکش یو خودجرح یرفتار اقدام به خودکش

مثل  گرید یهایبندطبقه راما د ؛(0)شودیشامل م

بدون  یتنها شامل خودجرح یخودجرح یکلونسک

 (.5)است یخودکش

 راستیو نیجز پنجم یبدون خودکش یخودجرح

آمده  2یروان یهااختالل یو آمار یصیتشخ ییراهنما

 ییشامل رفتارها یبدون خودکش یخودجرح (.۶)است

توسط  یخودکش زهیآگاهانه بدون انگ صورتبهاست که 

و  شوندیمبدن انجام  یهابافتبه  بیخود فرد با هدف آس

رفتارها  نیا (.7)ندیآیشمار نم به یفرهنگ ورسومآدابجز 

 دن،یسوزاندن، کوب دن،یمانند بر ییهاروشبه  توانندیم

گرفتن،  شگونیخراشاندن، کتک زدن، گاز گرفتن، ن

از بهبود  یریجلوگ ایکردن بدن و  یزخم دن،یچنگ کش

بدون قصد  یبیخودآس (.8)بدن انجام شوند یهازخم

 ست،ین ماریب هایدر نمونه ینگران کیتنها  ،یخودکش

 یاختالل را در جامعه عاد نیا وعیش هایبررسچرا که 

، در نوجوانان و (1،5)درصد 0-۶از  ترشیب، سالبزرگ

 (۰۰)درصد 7/5-0/8و در سربازان ( ۰۱)درصد ۰۳-21جوانان 

در  یبدون خودکش یخودجرح وعیاست. ش شدهگزارش

 (.۰2)شده است شتریب ریدهه اخ کی

                                                 
1. NSSI 
2. DSM-5 

و  ینیهم در گروه بال یبدون خودکش یخودجرح یفراوان

در  (.۰۱،۰۳)است یبه خودکش اقدام از شتریب ینیربالیهم غ

 وعینوجوانان، ش یعموم تیاز جمع ینفر ۰5۱۱نمونه  کی

درصد  0 یدرصد و اقدام به خودکش ۰0 یخودجرح

 (.۰۳)گزارش شده است

 یبه دوره جوان زیو ن یبه نوجوان یکودک از مرحله گذر

همراه بوده،  یطیو مح یشناختروانبا فشارها و تحوالت 

 یاز جمله فشارها یمتعدد یهاچالشبا  کهیطوربه

 مواجه  یزندگ دیجد طیمح ،یخانوادگ ،یلیتحص

مرحله را بدون  نیاز نوجوانان و جوانان ا یاریشوند. بسیم

از  ییرها یبرا گرید یبرخ یکنند، ولیم یط یمشکل چیه

ممکن است اقدام به  یشناختروان و یتیموقع یفشارها

 یرفتارها Favazza .کنند یبیخودآس یرفتارها

 نیا رایز ،داندیم یاری-خود تیفعال یرا نوع یبیخودآس

به نوسان خلق خود غلبه کند  کندیمرفتارها به فرد کمک 

ار پرخاشگرانه رفت ینوع وموقت به آرامش برسند  طوربهو 

 کیعالمت همراه  عنوانبه دیمعطوف به خود است و نبا

 (.۳)آن را در نظر گرفت یماریب

به  یسن و از دوره کودک شیبا افزا یخودجرح نرخ

 تیساله جمع ۰۱-۰2در کودکان  ابد،ییم شیافزا ینوجوان

در دوره  کهیدرحالدرصد است  7رفتار  نیا وعیش یعاد

 (۰0)درصد ۰۳-2۰ نیب یرستانیان دبدر دانش آموز ینوجوان

 وعیش نیو همچن (۰5)درصد ۰۳-2/۳۳ گرید یامطالعهو در 

 شدهگزارشدرصد  ۰2-۳8 نیب انیرفتار در دانشجو نیا

 (.۰۶)است

 عوامل نترییاز قو یکی عنوانبه یرسانبیآس خود

در نوجوانان  یکننده اقدام به خودکش ینیبشیپ

پور و همکاران یخان یهاافتهی  (.۰7-۰8)است شدهییشناسا

 خود باسابقهدر نوجوانان  ینشان داد خطر احتمال خودکش

و نوجوانان دچار  یاز نوجوانان عاد شتریب یرسانبیآس

 (.۰8)است یافسردگ

 نهیکشور پرهز ینظام بهداشت یبرا دهیپد نیا ازآنجاکه

کشور  یو فرهنگ یارزش یارهایبا مع یبوده و از طرف

به نظر   یموضوع ضرور ترقیدق یبررس ست،یسازگار ن

 ی. لذا فهم عوامل خطر مرتبط با رفتار خودجرحرسدیم

71 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 12

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-395-fa.html


 یبدون خودکش یخود جرح وعیش

 

 

            7931، پاییز 2دوره هشتم، شماره                                                                                                                                    تعالی بالینی      

داشته و گام  یادیز تیجهت کاهش دادن خطر آن اهم

نشان دادن وسعت مشکل در  ندیفرا نیدر ا یاساس

گزارش  نیشتریب رانینوجوانان و جوانان است. در ا

 ازآنجاکه و باشدیم یمربوط به آمار خودکش یفراوان

 یدر نقاط مختلف بر رو یاپراکندهتاکنون مطالعات 

گزارش  زین یمتفاوت جیو نتا گرفتهانجاممختلف  هایگروه

در  یینها یبندجمعموضوع و  ترقیدق ی، بررساندکرده

مرتبط با  یهاپژوهشکه  نی. با اابدییمضرورت  نهیزم نیا

 یادیز زانیبه بعد به م  2۱۱۱از سال  ژهیوبهموضوع  نیا

رفتار در  نیدرباره ا یادیاست و اطالعات ز افتهیشیافزا

است، اما اطالعات  آمدهدستبه ساالنبزرگنوجوانان و 

نوع  نیا یت شناختیجمع یهایژگیو ،یدرباره فراوان

اندک  اریبس یرانیرفتارها در نوجوانان و جوانان ا

 تیلذا با توجه به موارد ذکر شده و اهم(. ۰7-۰8)است

 یبر خودجرح یمطالعه، مرور نیموضوع، هدف از ا

 .باشدیم یرانیدر نوجوان و جونان ا یبدون خودکش

 

 روش کار

 یبا استفاده از موتورها ،یمطالعه مرور نیا   

  SID, Magiran, Google Scholar Pubmedجستجوگر

Self, Young , Adolescence- ؛هایدواژهیکل بیو ترک

Injurious Behavior, Non-Suicidal Self-Injury, 

Self-Mutilation, Deliberate Self-Harm, Iran 

شامل  هاآن یفارس ادلمع نیهمچن  Prevalenceو

بدون  یخودجرح ،یرفتار خودجرح نوجوان، جوان،

 رانیا ،یعمد یرسانبیآس خود، خود فیتحر ،یخودکش

صورت گرفت. کلمات مذکور در عنوان و  وعیو ش

 بهمقاله  ۳2۰ تی. در نهادیت جستجو گردمقاال دواژهیکل

 کیمقاالت به تفک دهیاز چک یآمد. عنوان و بعض دست

قرار گرفت و موارد  یموردبررس، هاگاهیپااز  کیهر 

 ۰7۱)دیحذف گرد ذکرشده گاهیدر چهار پا یتکرار

، گزارش لیاص یاز مقاالت پژوهش ریبه غ یمقاله(. مطالعات

 هایپژوهش ت مربوط بهاز مقاال یادیتعداد ز و موارد

و از  دیمقاله رس ۰22به  هاآنکه تعداد  شدندیم یخارج

 یمقاله باق 21 نیبنابرا ؛شدند شتهکنار گذا یبررس رهیدا

مقاله  ۰۳کامل قرار گرفتند، تعداد  موردمطالعهکه  ماندند

نپرداخته  یبدون خودکش یبه خودجرح میمستق صورتبه

 یمانند رفتارها یگرید یخودجرح یرفتارها ایبودند و 

 مارانیشامل ب ایبوده و  یرشد ریدر افراد با تأخ یاشهیکل

و از  شدندیماختالالت را شامل  گرید یهانشانهبا  یبستر

مقاله  ۶ مانده،یمقاله باق ۰۶خارج شدند. از  یبررس

 یبه اداره پزشک نیدر مراجع گرفتهانجام یهایبررس

وط به نوجوانان با سابقه مقاله مرب 2، هایبهدارو  یقانون

در مراکز شبه  یدوران کودک یو بدرفتار یبزهکار

مقاله مربوط به نوجوانان با اختالل  2و  یستیو بهز خانواده

را  یعموم تیدر جمع وعیش جه،یبودند؛ در نت یریادگی

 ماند یمقاله باق ۶ ،ییلذا بعد از حذف نها ،دندیسنجینم

جوانان بود. نوجوانان و  یعموم تیکه شامل جمع

مقاله  ۳که شامل  ییاطالعات از مقاالت نها تیدرنها

 2مقاله شامل دانش آموزان و  ۳)یسیانگل همقال ۳و  یفارس

مقاله شامل سربازان(، استخراج  ۰و  انیمقاله شامل دانشجو

مقاله در  ۶ نیا اتیبه ارائه جزئ شماره یکشد. جدول 

 .مطالعات مختلف پرداخته است

 

 هاافتهی

 ۰772 یبر رو همکارانو  یکه توسط فخار یامطالعه در   

 ۳/0انجام شد،  زیتبر یهارستانیدبنفر از دانش آموزان پسر 

 دادنشان   جیداشتند.  نتا یبیآس خودنفر( رفتار  7۶)درصد

 یگاریس کیتجربه مصرف الکل، داشتن دوستان نزد که

در  یبا خودآزار گاریمصرف س شرفتهیو بودن در مراحل پ

سن  شیدارد. با افزا یداریمعنارتباط  آموزانانش د

 . هرچهشودیم شتریب یخودآزار وعیآموزان شدانش

در دانش  یخودآزار وعیباشد، ش ترنیپائ نفساعتمادبه

 بیبه ترت یبیرفتار خودآس نیشتریاست. ب شتریآموزان ب

 یرو یداغ زدن، حکاک وار،یسر به د نیکوب دن،یبر

 (.۰1)و سوزاندن بود ستپو کندن ،یپوست، خالکوب

 ۳0۰ یبر رو و همکاران ینور توسط یگریمطالعه د در

تا  ۰۳8۳از سال  ینظام یروهایاز ن یکینفر از سربازان 

 ۶/۳۱، ۰۳8۳در سرباران در سال  خودزن وعیش جی، نتا۰۳8۶

 1/25 ،۰۳8۶درصد و در سال  8/۰8، ۰۳80، در سال درصد
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مشکالت  یخودزنعلت  یفراوان نیدرصد بود. باالتر

 (.2۱)ستبوده ا یروان

با استفاده از پرسشنامه  یبیآس خودرفتار  گرید یپژوهش در

در نوجوانان دختر تهران  (2۱۱۰)گراتز یعمد یبیخودآس

دختران  ینفر ۳5۱نشان داد در نمونه  هاافتهیشد.  یبررس

 یرفتارها سالهکی وعیش رستان،یدوم و سوم دب

زاندن، کتک زدن خود، سو دن،یشامل بر ،یبیخودآس

 یسوزن در بدن، حکاک فروکردن وار،یسر به د دنیکوب

 ۰۰درصد بود و  1/۰7بدن و زخم کردن پوست،  یرو

رفتارها  نیدر سال مرتکب ا بارکیاز  شیب هاآندرصد 

 یبستگدلو  ییپژوهش، احساس تنها نیشده بودند. در ا

 نرسابیخودآس یرفتارها ینیبشیپ یو اجتناب منیناا

سوزن  فروکردن بیبه ترت یبیدآسرفتار خو نیشتریبودند. ب

سوزن در  فروبردنو  هازخماز بهبود  یریدر پوست جلوگ

پوست و بر  یعکس با نوشته بر رو یپوست، حکاک

 بعدازآنآن شکستن استخوان و  نیو کمتر دنیسرکوب

 (.2۰)پوست است یرو دیچکاندن اس

 یعمد بیآس ،یقلدر وعیش  یهمکاران به بررس و یوبیا

آموز پسر دانش ۰۱۶0به خود و عوامل مرتبط با آن در 

نفر(  285)درصد 8/2۶شهر زنجان پرداختند.  یرستانیدب

 یگاریو س گاریداشتند. تجربه مصرف س یبیرفتار خود آس

شانس  شیفعال بودن و لذت بردن از اعمال خطرزا با افزا

 یداریمعنبه خود  ارتباط  یعمد بیآس یتارهارف دادیرو

که  یدر نوجوانان گارینسبت به س شیداشت. نگرش و گرا

باال  نفسعزتبه خود داشتند، مثبت بود.  یعمد بیآس

داشت.  یعمد بینقش  بازدارنده  در مقابل رفتار خود آس

 بیبه ترت موردمطالعهدر افراد  یبیرفتار خود آس نیشتریب

 یداغ زدن، حکاک وار،یسر به د دنیکوب دن،یشامل  بر

سوراخ کردن پوست و سوزاندن  ،یکوبخالپوست،  یرو

 (.22)بودند

 انینفر از دانشجو 55۶همکاران،  و ییمطالعه غالمرضا در

 خود وعی. شگرفتند قرار یموردبررسدانشگاه تهران 

 ۰۰/۱نفر( بود که  ۶8)درصد ۳/۰2 هاآندر  یرسانبیآس

در پسرها  وعیدرصد ش 1/۰۳ در دختران و وعیدرصد ش

 داریمعندر دو جنس  یبیخودآس یشد. تفاوت فراوان دهید

 ۰7قبل از سن  NSSI بار اقدام به نیافراد، اول تینبود. اکثر

سال  7/۰۳  هاآنسن شروع در  نیانگیداشتند و  م یسالگ

درصد افراد اعالم کردند که هنگام اقدام به  50بود. 

 خود به صدمه هنگام درصد ۳0تنها بودند،  یخودجرح

 NSSI نداشتند دوست درصد ۰2. کردندینم اساحس درد

به  لیوجود درد، تما نیب یداریمعنمتوقف شود. تفاوت 

رساندن به خود در حضور  بیبه خود، آس بیتوقف آس

در دو جنس  وجود نداشت.  NSSI و نوع روش گرانید

دو  نیو سن شروع  ب یدر فراوان یمعنادار یتفاوت آمار

و بد  یعالئم افسردگ استرس، نیجنس مشاهده نشد. ب

 NSSI ( بایوضوح و آگاه رش،ی)عدم پذیجانیه یمیتنظ

 0۱و مردان از درصد ۶/57در مردها مشاهده نشد.  یارتباط

 و مردان از درصد 5/05 و آرامش احساس زنان از درصد

 مردان از درصد 0/۳1و  ناراحتی احساس زنان از درصد 57

 از درصد 0/۳1 و اضطراب احساس زنان از درصد 0۶ و

 کیپس از  یدناامی احساس زنان از درصد 01 و مردان

 بیودآسرفتار خ نیشتریگزارش کردند. ب NSSI مرحله

ضربه زدن به خود،  وار،یشامل مشت زدن به د یرسان

گاز گرفتن  پوست، دنیمحکم به سر زدن، خراش دن،یبر

 (.2۳)خود و سوزاندن بودند

 وعیش یررسو کارل نگوار در مطالعه خود به ب نوبخت

 انیو ارتباط آن با تروما در دانشجو یعمد بیخودآس

در  انیدرصد از دانشجو 5/0۱دانشگاه آزاد بابل پرداختند. 

افراد  نیداشتند که از ا یبیخود آس بارکیسال  کیطول 

 انیدرصد از دانشجو ۶7دختر و  انیدانشجودرصد از  ۳۳

 رطوبهدر مردان  یرسانبیآسخود  وعی. شدپسر بودن

 08 مقابل در زنان درصد ۳۳)از زنان بود شتریب یداریمعن

ارتباط  یعمد یرسانبیآس خود وعشی(. مردان درصد

تروما و نسبت به گروه بدون خود  خچهیبا تار یداریمعن

 فروبردن یبیرفتار خود آس نیشتریداشت. ب یرسانبیآس

، واریزدن به د مشت دن،یدر پوست، بر خیسوزن و م

 (.20)پوست بود یرو یبهبود زخم، حکاکاز  یریجلوگ
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 یبدون خودکش یخود جرح وعیش

 

 

            7931، پاییز 2دوره هشتم، شماره                                                                                                                                    تعالی بالینی      

 حثب

 یخودجرح وعیش داستپی هاکه در پژوهش طورهمان   

 2/0-8/2۶از  یرانیدر دانش آموزان ا یرخودکشیغ

که تنها  مطالعاتی طول در. بود متفاوت (22)درصد

( را شامل رستانیعمده دانش آموزان دب طوربه)نوجوانان

 ۰۳-2/2۳از  یدگدر طول زن NSSI وعیش شد،یم

 شده گزارش 5/2-5/۰2ماهه از  ۰2 یریگیو در پ (25)درصد

همسو با  یوبینگر و اوستهیمطالعه پ جنتای (.2۶)است

،  رزیط مهلنکامپ و گوتمطالعات انجام گرفته توس

در مورد  ی. مطالعه فخارباشدیمو همکاران  اروکاسی

در  وعینرخ ش هیشب یبدون خودکش یخودجرح وعیش

است و  ساالنبزرگ یبر رو گرفتهانجامت مطالعا

و  اروکاسیو  رزیمهلنکامپ و گوت  قیتحق جیبرخالف نتا

در  شدهگزارش جینتا یدر واقع، الگو .باشدیمهمکاران 

 که دهدیمنشان  یبدون خودکش یخودجرح وعیمورد ش

NSSI همکاران  و سنیاست. مطالعه گار شیدر حال افزا

،  ۰11۳ن  در سال نش آموزادر دا یخودجرح وعیش زانیم

را  وعیش زانیم رزیو مطالعه ملهکامپ و گوت (27)درصد 5/2

رفتارها نسبت  نیاست که ا نیا دهندهنشان (25)درصد 5/۰2

 گرفتهانجام  یاست. بررس شیقبل رو به افزا یهاسالبه 

 ریاخ یهاسالدر  یخودجرح وعیدر مورد باال رفتن ش

مطالعه  نکهیبه ا توجه بامطابق با مطالعات فوق است. 

آموزان در سال از دانش یادیز تیجمع یرو بر یفخار

بدون  یخودجرح وعیش نیانجام گرفت، درصد پائ ۰۳85

بدون  یخودجرح یو اختالف آن با فراوان یخودکش

( درصد 8/2۶)در نمونه پسران گریبا دو مطالعه د یخودکش

  ت.اس مالحظهقابل( درصد 1/۰7)دختران و

  وهیاز ش یناش تواندیمرفتار  نیا وعیش اختالف

اختالف در  نیباشد. ا مطالعه موردافراد  یرگینمونه

است که  لیدل نیبه ا ادیزاحتمالبه NSSI یفراوان

و همکارانش فقط  یدر مطالعه فخار کنندگانشرکت

. احتمال دارد شدندیمدانش آموزان سال دوم را شامل 

که از  یافراد راید، زباش شتریب NSSI یواقع وعیکه ش

. شدندینممطالعات  نیشامل ا اندشدهخارج لیتحص

در  تربزرگ اسیدر مورد مق یانجام نظرسنج نیعالوه بر ا

در طول زمان در  NSSI ایکه آ سؤال نیطول زمان به ا

در  یفخار نی. همچندهدیماست را پاسخ  شیحال افزا

 هب یکم خودجرح وعیدر مورد علت ش مطالعه خود

 وعیبودن ش کم و یسن نیانگیبودن م نییپا رینظ یعوامل

 مواد و گاریمصرف الکل، س ؛مانند ریخطرپذ یرفتارها

در آن زمان اشاره  گرید یبا کشورها سهیدر مقا رمجازیغ

 در یخودجرح شتریب وعیبا توجه به ش (.۰1)کندیم

پرخطر  یاحتمال وجود دارد که رفتارها نیا ریاخ مطالعات

با  سهیدر مقا رمجازیغ مواد و گاریس کل،لمثل مصرف ا

که ذکر شد در  طورهمانباشد.  افتهیشیافزاقبل  یهاسال

 یگاریس و گاریو همکاران تجربه مصرف س یوبیمطالعه ا

شانس  شیفعال بودن و لذت بردن از اعمال خطرزا با افزا

 یمطالعه فخار نیمرتبط بود. فاصله ب یزنبیآس رفتار خود

سال بود، لذا  5 باًیتقر گرید مطالعهدو  و همکاران و

 وعیبر ش یمبن دیجد قاتیتحق دیبرتان یدییتأ تواندیم

 ری. در دهه اخ(2۰-22)باشد ریرفتار در دهه اخ نیا شتریب

در نوجوانان و  یمجاز یو فضا یارتباط لیاستفاده از وسا

همساالن و  یرفتار خودزن دنیشده است .د شتریجوانان ب

 یکه در فضا ییهاگروها آنان، ارتباط با ب یهمانندساز

 لیاز دال تواندیم ،دهندیمرفتار را انجام  نیا  یمجاز

باشد.  یکنون یهاسالرفتار در  نیا شتریب وعیش یاحتمال

 ،یخودجرحکه اکثر نوجوانان با  کنندیم دیتائشواهد 

از  یریگروه همساالن و در اثر الگوگ ریتأثبار تحت  نیاول

دوست  کیو داشتن  دهندیمرا انجام  فتارر نیهمساالن ا

 عامل نیترمهماز  یبدون خودکش یخودجرحبا  یمیصم

 (.۳۱)باشندیم یخودجرحکننده  ینیبشیپ

بدون  یکه تجربه خودجرح یمطالعه غالمزاده، از افراد در

 21 ،یخودجرح دهیداشتند در مورد منبع اخذ ا یخودکش

دوستان  ریتأثتحت عنوان کردند که  نیدرصد از مراجع

 ریتأثدرصد تحت  ۰/۰5 و انددادهرفتار را انجام  نیا

 ریاخ یهاسالدر  رودیمبودند. احتمال  لمیف ای ونیزیتلو

 یمطالعه خان هایافتهی. باشد شده ترپررنگ ساالننقش هم

 خود ،یجانیه میتنظ صینقا دهندهنشان زیپور و همکاران ن

آن  ریتأثهمساالن و  یاز خودجرح یریگ الگوو  یانتقاد

 (.۰8،۳۰)باشدیم میمستق یرسانبیآس خودبر 
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با استفاده از پرسشنامه  شتریب یقانیتحق نهیزم نیا در

احتمال  نیا یبه بررس تواندیماز همساالن  یریالگوگ

از  تریمیقد یدر مطالعه فخار کنندگانشرکتبپردازد. 

 وستهیهمکاران و پ و یوبیدر  مطالعه ا کنندگانشرکت

 یناش تواندیم نیتفاوت همچن نیهمکاران بودند ا نگر و

پنج سال از هم  باًیتقرمطالعات  رایباشد، ز ورتاز اثر کوه

پور و همکاران نوجوانان ی. در مطالعه خاناندشدهجدا 

 یاجتماع امیپ کیدر نقش  شتریرا ب یخودجرح یرانیا

 فردینیب هایاز تعارض ییاعتراض و رها یبرا مؤثر

 رسانیبیاز نظر نوجوانان، خودآس کنندیادراک م

که با هدف  غلبه بر  تبدون درد اس یزخم میمستق

 یاجتماع امیپ کیانتقال  د،یشد یارتباط هایتعارض

 کیو انتقال  یتیموقع یاز فشارها ییرها ای رگذاریتأث

داشته  گرانید یرا بر رو یاثرگذار نیشتریکه ب یامیپ

 یرسانبیآس غالب خود یالگو .کنندیباشد، استفاده م

 گونه اعتراض یرفتار هیشب یرانیدر نوجوانان ا یاجتماع

است که هم منبع عشق و هم تنفر هستند.  ینسبت به افراد

 از ترمهم یرانینوجوانان ا یرفتار برا نیا یاجتماع یمعنا

 (.۰8)است یدرون فرد معنای

 یرفتار یخودکشبدون  یخودجرح کهییآن جا از

از جانب  شتریب احتمالبه نیاست، بنابرا دیو شد نهیپرهز

و به  شودیو به آن توجه م شودیگرفته م یجد انیاطراف

 گذاردیم یفرد نیب طیکه در مح یاجتماع ریتأث لیدل

 یبرا یگریکه راه د هاییطیدر مح ژهیوبهممکن است 

 یبرا ستین هاخواسته ای هاشدن حرف دهیشن

لذا با توجه  (.۳2)استفاده شود انگرید یرو رگذارشدنیتاث

نسبت به  ریاخ یهالدر سا یخودجرح شتریب وعیبه ش

 یبرا یرا راه ینوجوانان خودجرح رودیمگذشته احتمال 

 دهیکه شن ییهاحرفو  هاامیاعتراض، انتقال پ امیرساندن پ

و  یمنف جاناتیاز ه ییرها یبرا یراه ایو  شوندینم

   یدیشد یارتباط هایعارضبر ت غلبه و یطیمح یفشارها

انتخاب  ،شده است شتریب ریاخ یهاسالدر  احتماالًکه 

 .کرده باشند

 نیدر ا گرفتهانجاممختلف  یبه ذکر است در بررس الزم

، اضطراب و نفساعتمادبه، نفسعزتچون  یعوامل قیتحق

 وعیدر ش مؤثرنقش  منیناا ایو  منیا یبستگدلسبک 

از عوامل فوق بر  کیهر  ریتأثنقش  نیرفتار داشتند، بنابرا

 ریاخ یهاسالدر  جوانان ونوجوانان  یرفتار خودجرح

و راهکارها جهت  ریبوده است. لذا تداب نگپرر احتماالً

در  نیو رفع اضطراب و آموزش والد نفسعزتباال بردن 

و نقش آن در سالمت،  منیا یبستگدل یهاسبکمورد 

 گرید لیدال ی. بررسدابییمو ضرورت  تیدر مدارس اهم

به  ازیدر مدارس ن یبدون خودکش یوجود خودجرح

رفتار  وعیش رفتن باالبه  توجه بااست.  یشتریب قاتیتحق

 ر،یچند سال اخ یدر مدارس در فاصله زمان یخودزن

مورد  نیالزم در ا یریگیو پ ادیاست توجه ز یضرور

 دی. شاردیصورت پذ یشتریب هاییو بررس ردیانجام گ

ارجاع و درمان را   ،یالزم باشد مشاوران مدارس غربالگر

 یهارفتار نیا ییالزم جهت شناسا ریگرفته و تداب تریجد

رفتارها که  نیا شتریب وعیپنهان را انجام دهند تا از ش یگاه

 به عمل یرجلوگی انددر مدارس درآمده یدمیاپ صورتبه

 وعیرآورد شب منظوربهبهتر  یو بررس یریگجهینت ی. برادآی

 ایشده، نمونه یداورریغ ندهینما کیرفتار الزم است که 

 جیتا نتا میباش هداشت یرانیدر جامعه ا یاز اجتماع عموم

 م،یکن سهیمقا یعموم تیدر جمع وعیمطالعات فوق با ش

نوع مطالعه در کشور، انجام  نیلذا با توجه به نبود ا

 .ابدییمضرورت  نهیزم نیپژوهش در ا

 انیدر نظام ییباال وعیش یرسانبیخودآس یرفتارها

که  یدر افراد یعمد بیخود آس زانیم (.۳۳)دارند

درصد بوده  0ارتش درآمده بودند  تیبه عضو یتازگبه

را  یخودجرح یباال وعیو همکاران  ش یاست. مطالعه نور

با توجه به  ،یدر سربازان نشان دادند. در ارتباط با خودزن

رفته و عدم گزارش واضح صورت گ ندکا هاییبررس

 یمیتعمقابل افتهی ،ینظام روهاییآن در سربازان و ن وعیش

در  یآمار خودزن موردمطالعهتنها دو  رای. زامدین دست به

 هاآناز  یکیبود؛  دهیگزارش گرد رانیا ینظام روهایین

سربازان  زین گرییو د( ۳0)بود شاهدی-مورد ایمطالعه

 شامل را تهران هایاریاز بهد یکیبه  کنندهمراجعه

عالوه بر نوع مطالعه، حجم نمونه کم مطالعات  (.۳5)شدیم

 .است نهیزم نیمطلوب در ا ریگیجهیبر عدم نت یلیدل زین

22 
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 یونگ و همکارانش نشان دادند که افسردگ یامطالعه در

درآمد باال  یدارد. از طرف یدرآمد ارتباط منف زانیبا م

 احتماالًشده و  تیو رضا  یزندگ تیفیموجب باال رفتن ک

و  یمانی. در پژوهش ادهدیمرا کاهش  یرسانبیآسخود 

 ینفر از کارکنان ارتش جمهور  2۰5 یهمکاران  بر رو

 ،یافسردگ یرهایمتغ راز،یدر شهر ش رانیا یاسالم

از عوامل  یخانوادگ کارکرد و یشغل یفرسودگ

رسان کارکنان ارتش بیبر رفتار خودآس رگذاریتأث

 وعیاز عوامل در ش کینقش هر  حالنیباا (.۳۶)بودند

 قاتیبه تحق ازیاست که ن یبررسقابل یخودزن یباال

و  ییغالمرضا طالعهدارد. م رانیدر ا نهیزم نیگسترده در ا

در  یبدون خودکش یخودجرح وعیهمکاران در مورد ش

، که با پژوهش درصد بود ۳/۰2دانشگاه تهران  انیدانشجو

 وعی. گراتز شکندیمگراتز مطابقت توسط  گرفتهانجام

زده  نیدرصد تخم ۰2-۳8 نیرا ب انیدانشجو نیرفتار در ب

 جهت گرفتهانجام ینظرسنج  کیدر نیهمچن (.۳۰)بود

 بادرصد  ۰7 وعیش ،یدر طول زندگ NSSI وعیش یبررس

 (.۳7)داد نشان را ماه ۰2 طول دردرصد   ۳/7

در  NSSI وعیش زانیم یبزرگ در سطح مل یامطالعه در

شد.  نتعیی درصد 0 ماهه ۶ یریگیدر پ ساالنبزرگجامعه 

 دهید وعیدو جنس از نظر ش نیب داریمعن یتفاوت آمار

 انیتوسط نوبخت در دانشجو گرفتهانجاممطالعه  (.1)نشد

را  یبدون خودکش یخودجرح وعیدانشگاه آزاد بابل ش

با  یفراوان نیاست. گرچه ا دهنمو گزارش درصد 5/0۱

نسبت به پژوهش  یدارد ول یگراتز همخوان قاتیقتح

رفتارها را  نشان  نیا شتریب وعیو همکاران ش ییغالمرضا

از  یتفاوت در مطالعات فوق ناش رودیم. احتمال دهدیم

بوده  هایرگیهنمون روش در اختالف و هاتعداد نمونه

 انیاز دانشجو خودباشد. نوبخت و همکاران در مطالعه 

کوچک، پرسش به  هایدر گروه ای یفرد صورتبه

با هم  زین قیدر تحق مورداستفادهابزار  نی. همچنآورندعمل

 یو فرهنگ یبوم طیشرا رودیفرق داشته است. احتمال م

تفاوت باشد. در مطالعه نوبخت و  نیا گرید لیاز دال زین

با  یعمد بیآس خود وعیهمکاران مشخص شد ش

دارد. احتمال دارد  یداریمعنتروما ارتباط  خچهیتار

از تروما در  یشتریب خچهیدر دسترس تار یهانمونه

تجربه کرده  یرا در زندگ یشتریب یداشتند تروما یزندگ

 .باشند

 یشناسدهیپد یموردبررساز اطالعات در  کیهر  یطرف از

NSSI از  هاآندارند. در همه  اریرا در اخت جینقص را کی

 نگرگذشته یهستند، طراح نگرگذشته ینظر طراح

 خاطرات مردم را از موارد خاص رایاست ز سازمشکل

NSSI (.7)دهدیم رییرفتار را تغ نیا شیدر مورد افزا 

که  یانیدانشجو نیب یخودجرحرفتار  یتفاوت در فراوان

بودند، ممکن  لیدر دو دانشگاه مختلف مشغول به تحص

 نیافراد مربوط باشد. در ا یشناسبیآس زانیاست به م

و  شتریب قاتیتحق احتماالً دیتائو  یبررس یا براراست

 .طلبدیم هادانشگاهرا در سطح  تریگسترده

 یخودجرح وعیاز آن بود که ش یحاک جینتا حالنیباا

 ییجامعه دانشجو ژهیوبه)انیدر دانشجو یبدون خودکش

و  ادیقرار داشته و توجه ز ییدانشگاه آزاد( در سطح باال

و  یو به بررس ازیآن ن یفراوان لیو دال طلبدیرا م یعیسر

قشر  نیدارد تا از عواقب آن در ا یشتریب یریگیپ

 نیا  یفراوان نیا .شودیم یریو جوان جلوگ ریپذبیآس

متفاوت  یدانشگاه طیمح ایکه آ کندیم جادیرا ا  سؤال

مرتبط  یبدون خودکش یخودجرح یبه فراوان تواندیم

 زهینوع انگ زدهیباشد. در انتها با توجه به وجود س

 گران،یخود از د زیتما ی،جانیه میجمله تنظ از یخودجرح

 ،یضدخودکش ،ایهیضدتجز خود،خود، مراقبت از  هیتنب

 ،یفرد نیب یتعلق به همساالن، اثرگذار ،ییحس جو

 و یرگیانتقام ،یاثبات قدرت، ابراز آشفتگ

رفتار در  نیا یبا توجه به باال رفتن فراوان (۳8)یخودمختار

 قاتیتحق ر،یدر دهه اخ ،یرانیا جوان وجامعه نوجوان 

از عوامل  کیهر یرگذاریتأثاحتمال  یبررس یبرا شتریب

. تکرار ابدییضرورت م یرفتار خودجرح یفوق بر فراوان

 قاتیدر نوجوانان متفاوت است تحق NSSI معمول

است احتماالً  ازیمشخص کردن عوامل خطر ن یبرا یشتریب

 یشناختروانو  یکیولوژیزیف هاییژگیاز و یبیترک

 ینوجوانان رفتار خودجرح شودیمباعث  فردمنحصربه

مقابله به کار  سمیمکان کی عنوانبهرا  یبدون خودکش

27 
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و  کنندیمامتحان  بارکیآن را  گرانید کهیدرحالبرند. 

 (.۰5)به تکرار آن ندارند لیتما چیه

 یندر مورد فراوا یتیبه ذکر است اختالف جنس الزم

 و یی)غالمرضادر دو مطالعه یبدون خودکش یخودجرح

 ریاخ هایافتهینشد.  دهی( دهمکاران، نوبخت و همکاران

، سار و تورانزوروگلو،  یهاافتهیبا  تیدر مورد جنس

مطابق  است.    لیوگ رییبر زر،یهمکاران، ملنکامپ ، گوت

زوروگلو، توزان، سار و همکاران،  نشان داد که  یهاافتهی

وجود  یخودجرح یدو جنس از نظر فراوان نیب یتالفاخ

با  دنیبر یخودجرح یهاوهیشمطالعه در مورد (. ۳1)ندارد

 یهاروشو ضربه زدن به خود از  زیجسم ت کی

نوجوانان  یدر نمونه مطالعات بر رو یخودجرح

 (.2۶،21)است

است که حداقل در   یشکل خودزن نیترجیراپوست  برش

 نیب .شودیم دهیدارند د یودزنکه خ یافراد درصد 7۱

 ۰5-۳5 نیب ودرصد از افراد به خود ضربه زده  00-2۰ 

 یافراد برا شتریب(. 0۱)سوزانندیمدرصد بدن خود را 

درصد  (.۳0)کنندیمروش استفاده  کیاز  شتریب یخودزن

در   یبدون خودکش یخودجرح یارهاانواع رفت وعیش

 .نشان داده شده است 2جدول شماره 

 

 یرگيجهينت

  یدر مطالعات بر رو گرفتهانجام هاییبررس   

 یهاروشاز استفاده از  یحاک اندانشجوی و آموزاندانش

 یهاتفاوتاست و  یخودجرح یبرا کسانی باًیتقر

استفاده  لیبه دل احتماالً یخودجرح وهیدر ش شدهمشاهده

 یخودجرح یفراوان یابیمتفاوت جهت ارز یاز ابزارها

 یکه رفتارها ییهاپرسشنامه زذا استفاده ابوده باشد ل

 یباشد و شامل انواع رفتارها شدهگنجاندهمتعدد در آن 

 اریدر اخت یترقیدقاطالعات  تواندیمباشد  یخودجرح

در  یبه تفاوت احتمال توانیمراستا  نیقرار دهد. در ا

چرا  نکهیبرد و ا پی هافرهنگ یرفتارها در برخ یفراوان

به کار  شتریرا ب یجرحخود یرفتارها یمردم بعض یبرخ

 .برندیم
 

 

 

 

 ( در نوجوانان و جوانان ایرانیNSSIتوزیع رفتار خودجرحی بدون خودکشی) :1شماره  جدول

 جامعه آماری جنس محل سال محقق
 تعداد

 نمونه

 شیوع

 )درصد(
یریگنمونهروش  نوع مطالعه  روش ارزیابی 

 

 فخاری

 

7002 
زتبری  پسر 

ان دوم دانش آموز

 هاییرستاندب

 پسرانه

2227 3/4 یابیینهزم  یاخوشه   
 یبخود آس در موردباز  سؤال

 عمدی و تعیین نوع آن

 

 نوری
 

 پسر تهران 7027

کلیه سربازان یکی 

 از نیروهای نظامی

68-63 

342 

8/30=63سال  

6/26=64سال  

2/74=68سال  

6/78=68سال  

-توصیفی

 مقطعی

سرشماری پرونده 

 خوانی
حقق ساختهپرسشنامه م  

 

 پیوستهنگر

 

7023 
 دختر تهران

آموزان کلیه دانش

دختر سال دوم و 

 سوم دبیرستان

380 9/22 یابیینهزم   
 یاخوشه

یاچندمرحله  

 رسانییبخود آسپرسشنامه 

7002 عمدی گراتز  

 

 ایوبی
 

 پسر زنجان 7023
آموزان پسر دانش

 هارستانیدب
2084 6/78 یابینهیزم   

تصادفی 

یاچندمرحله  
باز سؤال  

 

 غالمرضایی

 

7022 
 تهران

 پسر و

 دختر

دانشجویان دانشگاه 

 تهران

22800 

884 3/27 یابیینهزم  ساده یریگنمونه   

پرسشنامه خودجرحی بدون 

 خودکشی کلونسکی و گلن

7009 

 

 نوبخت
 

7022 
 بابل

 پسر و

 دختر

دانشجویان دانشگاه 

 آزاد بابل
700 8/40 یابیینهزم   

 یهانمونهپرسش از 

ردی و گروهیف  

 رسانییبخود آسپرسشنامه 

 عمدی

-مطالعه پیوسته�مطالعه فخاری�رفتارهای خود آسیبی��جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصد شیوع انواع رفتارهای خود آسیبی در مطالعات انجامشده

 نگر
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 شدهانجامدر مطالعات  یبیخود آستوزیع فراوانی و درصد شیوع انواع رفتارهای  :2شماره  جدول

 رفتارهای خود آسیبی
تمطالعه حبیب نوبخ مطالعه غالمرضایی مطالعه ایوبی نگرمطالعه پیوسته مطالعه فخاری  

رصدد فراوانی درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 بریدن پوست دست ، ساعد

 یا جای دیگر
72 8/38  

36 

2<28  

27 

4 
72 8/38  79 8/47  79 8/47  

سوزن در  فروبردن

 پوست)سوراخ کردن بدن(
8 8/8  

86 

2<38  

9/22  

2/22  
8 8/8  40 6/86  40 6/86  

 - - خودزنی)کوبیدن خود(
78 

2<22  

6 

3 
- - 37 42 37 42 

4/77 22 کوبیدن سر  
40 

2<33  

4/27  

20 
22 4/77  78 32 78 32 

3/8 4 سوزاندن  
72 

27 

6 

4 
4 3/8  20 2/24  20 2/24  

 - - کشیدن موها
76 

24 

9/6  

4 
- - - - - - 

8/20 6 حکاکی روی پوست  
87 

74 

28 

4/2  
6 8/20  - - - - 

یکوبخال  2 7/9  - - 2 7/9  - - - - 

6/22 9 داغ زدن  - - 9 6/22  - - - - 

8/70 24 - - - - - - گاز گرفتن خود  24 8/70  

هازخمجلوگیری از بهبود   - - 
46 

79 

9/24  

3/2  
- - - - - - 

29 
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