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چکیده
هددد  :هتتد ایتتم مقالتته متترور نمتتاممنتتد پ ت وه هتتا اخیتتر بتتا موعتتود خود تتتی رتتتانی و ااتتدام بتته خودکشتتی در نوجوانتتان بتتود.
روش :کلیتدواهههتا «ااتدام بته خودکشتی»« ،ختودجریی بتدون خودکشتی»« ،ختودجریی» و «خود تتی رتتانی عمتد » در پایگتاههتتا
 Pubmedو  PsycINFOجس وجو شد .از بانکها اطرعاتی  SIDو شبکه تحقیقات ترم روان ( )MHRNنیز برا یافرم منتاب داخلتی
اترفاده شد .از میان  121مطالعه انگلیسیزبان گرد ور شده ،پس از یذ مقالهها نامرتبط 31 ،مقاله بر اتتا طترم مطالعته ،گتروه نمونته و
اهتتدا انرختتاب شتتدند .مقالتتههتتا فارتتتی یافت شتتده جداگانتته بررتتتی شتتدند .یافتد هددا :ااتتدام خودکشتتی را متتیتتتوان بتتر اتتتا شتتدت
خود تی رتانی پی بینی کرد .عوامل خطر مشررک زیاد در مورد دو رفرتار خود تتی رتتانی و ااتدام بته خودکشتی وجتود دارد .شتدت
نشانهها افسردگی ،فراوانی تشخیصها اخررل اترر پس از تانحه ( )PTSDو اخررل شخصی مرز در نوجوانان دارا تتابقه ااتدام بته
خودکشی بیشرر از نوجوانان خود تی رتان ات  .نقایص تنمیم هیجانی و کاه

تتر از متر

بتر اثتر تکترار خود تتی رتتانی دو عامتل

تبییم کننده ارتباط خود تی رتانی و اادام به خودکشی هسرند .نتیج گیری :تفاوت خود تی رتتانی و ااتدام بته خودکشتی یتک تفتاوت
کمی ات  ،اما انگیزهها خود تی رتانی با اادام به خودکشی تفاوت دارد.

كلیدواژه :خود تی رتانی؛ اادام به خودکشی؛ نوجوانان؛ مرور نماممند
] دریاف

مقاله1391/9/22 :؛ پذیرش مقاله[1392/1/21 :

مقدمه
خود تتتی رتتتانی 1روشتتی نامناتتت بتترا مواجهتته بتتا
مشکرت هیجانی ،خشم و ناکامی ات  .اگرچه ایم رفرار ابردا
باعث کاه تن و ایسا رام میشود ،فرد پتس از ن
با ایسا گناه ،شرمندگی و بازگش ایساتات منفی روبهرو
میشود .خود تی رتانی بیشرر تکانشی ات و ممکم اتت
ناشتتی از مشتتکرت روانپزشتتکی مخرلفتتی ،ماننتتد افستتردگی،
اختتتررات ختتتوردن 2و اختتتررل شخصتتتی متتترز  3باشتتتد.
خود تی رتتانی و ااتدام بته خودکشتی از جملته مشتکرت

روانی -اجرماعی هسرند کته در دوره نوجتوانی شتیود بتاایی
دارند .در کشورها مخرلف ،خودکشی در نوجوانان یکتی از
عوامتتل اصتتلی متتر ومیتتر ات ت  .گتتزارش مرکتتز کنرتترل و
پیشتتگیر از بیمتتار هتتا ( )2CDCنشتتان متتیدهتتد  12درصتتد
نوجوانتتان  12-10تتتاله مریکتتایی عمیقتاً بتته خودکشتتی فکتتر
میکنند و  7درصد نها تابقه اادام بته خودکشتی دارنتد (.)1
پتت وه هتتایی کتته در شتتهرها مخرلتتف ایتتران (ایتترم و
کوهدش ) انجام شده ،نشان میدهد بیشرریم میزان خودکشی
در گروه تنی  11-21تال رخ میدهد ( .)2در تالها اخیر،

__________________________________________________________________________________

( )1فوقتخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مرکز تحقیقات بهداشت روان ،دانشتکده علتوم رفرتار و تترم روان  -انستریرو روانپزشتکی تهتران؛
( )2دانشجو دکررا روانشناتی ،دانشگاه عرمه طباطبایی .تهران ،بزرگراه هم غرب ،دهکده المپیک ،دانشکده روانشناتتی و علتوم تربیرتی عرمته طباطبتایی .دورنگتار121-22101122 :
(نویسنده مسئول) E-mail: khanipur.hamid@gmail.com

1- self-harm
2- eating disorders
3- borderline personality disorder
4- Centers for Disease Control and Prevention
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خاصی انجام میشوند ،خود تی رتانی تلقی نمیشتوند (.)2
نخسریم واهها که برا توصیف ایم وعتعی بتهکتار گرفرته
شد ،خودمعیوبتاز  3بود که بتهدلیتل ماهیت تحقیر میتز و
منفتتی ن کمرتتر اتتترفاده متتیشتتود .در اروپتتا ،بتترا اشتتاره بتته
خود تتتی رتتتانی ،و بتتهویتت ه تحتت تتتژثیر پتت وه هتتا
مرخصصان خودکشی در انگلتیس ،از واهه خود تتی رتتانی
عمد ( )2DSHاترفاده شده ات  .خود تی رتانی عمتد
شامل تمام رفرارهایی ات که بهنحو موج تی به خود
میشوند؛ مانند خودزنی ،2توزاندن بدن ،مصر بی از یتد
مواد ،2پریدن از جاها بلند و خودمسمومتتاز  .7در تعریتف

انجام شود ،مانند کندن وتوا گونته متو -2 .خود تتی رتتانی
تکانشی 17که بهصورت رفرارهتا تکانشتی و پرخاشتگرانه ،ماننتد
خودزنی و خودتوز  ،تعریف میشوند که ایرمااً بترا رهتایی
10
از یاات روانی و هیجانی غیراابل تحمل انجام میشتود .فتاوازا
بتترا ارجتتاد بتته ختتودجریی از واهه خودمعیتتوبتتتاز اتتترفاده
کرده ات و برا ایم رفرار یک طبقه تشخیصی مجتزا ،بتا عنتوان
نشانگان خودمعیوبتاز تکرارشونده ،19پیشتنهاد کترده اتت و
ن را جزء گروه اخررلها کنررل تکانه طبقهبند میکنتد (.)0
در یتتک طبقتتهبنتتد تشخیصتتی دیگتتر ،وال ت  )2( 21رفرارهتتا
22
خود تی رتانی مخرلف را به دو دتره مسترقیم 21و غیرمسترقیم

ایم رفرار به داشرم یا نداشرم انگیزه خودکشی توجه نمیشود.
در مریکتتا شتتمالی از واهههتتایی ماننتتد شتتبه خودکشتتی،0
خودشکس دهی ،خودجریی 9و خودجریی بدون خودکشی
بتترا ارجتتاد بتته خود تتتی رتتتانی اتتترفاده شتتده اتتت .
خودجریی بدون خودکشی بیشرر به رفرارهایی اطرق میشود
که موج تی به باف ها تتطحی بتدن ،بتهویت ه پوتت
میشوند و نداشترم انگیتزه خودکشتی بتهصتورت صتری ،،در
تعریف گنجانده شده ات .
بر اتا تعریفها مخرلف ،میزان شیود ایم گونه رفرارهتا،
مرفاوت ات  .شیود خود تتی رتتانی در نمونتها از نوجوانتان
عاد شهرها مریکا ،با بهکارگیر یک پرت درباره اتترفاده

تقسیم کرده ات  .خود تی رتانی مسرقیم بته رفرارهتایی اشتاره
دارد که بهطور مسرقیم موج صدمه به باف ها متیشتوند و نیت
رفرار بهصورت کلتی مشتخص اتت (ماننتد ختودزنی ،ااتدام بته
خودکشتتی و خودتتتوز ) و خود تتتی رتتتانی غیرمستترقیم بتته
رفرارهتتایی اشتتاره دارد کتته در نهتتا اثتتر صتتدمه بعتتدها مشتتخص
میشود و انگیتزه اصتلی مشتخص نیست (ماننتد انتواد رفرارهتا
خطرجویانه ،پرختور  ،تتوء مصتر متواد و رفرارهتا پرخطتر
جنسی).
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پ وهشگران یوزهها بهداش روان بته رفرارهتا مترتبط بتا
خود تی رتانی بیشرر توجه کردهاند .ایتم رفرارهتا بتهعنتوان
یکی از طبقات تشخیصی جدید ،با عنتوان ختودجریی بتدون
خودکشی ( ، )1NSSIبرا درج در طبقات تشخیصی پنجمیم
ویرات ت راهنمتتا تشخیصتتی و متتار اختتررلهتتا روانتتی
( )3( )2DSM-5منمور شده ات .
خود تی رتانی به رفرارهایی عمد گفره متیشتود کته
موج تی بدن میشوند ،از دیتد اجرمتاعی غیراابتل ابتول
هسرند و با هد غلبه بر شفرگی هیجانی انجام میشوند (.)2
بر اتا ایم تعریف ،رفرارهایی مانند خالکوبی کردن ،توراخ
کردن بدن یا زخمیکردن پوت که بر اتا تن و فرهنگ

شرک کننده در پ وه از  2/7درصتد تتا  7/3درصتد گتزارش
کرده ات ( .)2شیود رفرارها خود تی رتانی در نمونه بتالینی
نوجوانتتان مریکتتا نیتتز  31-21درصتتد گتتزارش شتتده ات ت (.)7
الگوها مرعدد برا تعریتف و طبقتهبنتد خود تتی رتتانی
وجود دارد .خود تی رتانی به چهتار دتتره تقستیم شتده اتت
( -1 :)7خود تی رتانی کلیشها  11که مخرص کودکتان دچتار
13
اختتررلهتتا نافتتذ رشتتد (ماننتتد اوتیستتم )12و کتتمتتتوانی ذهنتتی
ات  -21.خود تی رتتانی عمتده 12کته شتامل متوارد شتدید و
مر فریم تی بته انتدامهتا ،ماننتد دتترگاه تناتتلی و چشتم،
اتت  -3 .خود تتتی رتتتانی اجبارگونتته 12کتته شتتامل رفرارهتتا
یینی 12و تکرارشونده ات و ممکتم اتت هتر روز چنتدیم بتار

گاهانتته از روشهتتا تتتی بتته ختتود  -در ترکی ت بتتا یتتک
پرتشنامه غربالگر  22گویها  ،که روشها مقابلته بتا اتترر
را میتتنجید -و مصتایبه نیمتهتتاخراریافره 12 ،درصتد گتزارش
شده ات ( .)2مطالعه خود تی رتانی کودکتان و نوجوانتان در
اروپا ( )11CASEشیود  12ماهه خود تی رتانی عمتد (شتامل
خود تتتتی رتتتتانی و ااتتتدام بتتته خودکشتتتی) را در  7کشتتتور

_______________________________________
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

میررا یکیم شوشرر و یمید خانیپور

در دو دهتتتته اخیتتتتر ،پتتتت وه هتتتتا زیتتتتاد دربتتتتاره
خود تتتی رتتتانی و ااتتدام بتته خودکشتتی انجتتام شتتده ات ت و
مدل ها جدیتد بترا تبیتیم ایتم نتود رفرارهتا در نوجوانتان و
ارتباط و افرراق ن از اادام به خودکشی ارائه شده ات  .هد از
مطالعه یاعر بررتی ارتباط و افرراق خود تی رتانی و اادام بته
خودکشتتی در نوجوانتتان بتتود .مطالعتته متترور یاعتتر بتته دنبتتال
پاتخگویی به ایتم پرتت هتا بتود -1 :مقولتههتا روانشتناخری
مشتتابه و مرفتتاوت در خود تتتی رتتتانی و ااتتدام بتته خودکشتتی
کدامنتتد؟؛  -2یتتا ممکتتم ات ت خود تتتی رتتتانی بتتا ااتتدام بتته
خودکشی همراه باشد؟؛  -3علل ارتباط خود تی رتانی با ااتدام
به خودکشی چیس ؟؛ و  -2چگونه میتوان خود تی رتتانی را
از اادام به خودکشی مرمایز کرد؟
روش
بررتی یاعر مرور نماممند پت وه هتا پیشتیم بتود .از
مناب رشیو که تحقیقات علوم رفرار و روانپزشکی در ن
نمایه میشوند ،برا گرد ور اطرعتات اتترفاده شتد .بترا
بررتی مناب داخلی ،از مناب اطرعاتی  SIDو شبکه تحقیقات
ترم روان ( )MHRNاترفاده شد .بتا انرختاب دوره زمتانی
 ،2111-2112مقالتتههتتایی کتته بتتا کلیتتدواهههتتا ااتتدام بتته
خودکشی ( ،)suicide attemptخودجریی بتدون خودکشتی
( ،)nonsuicidal self-injuryختتتودجریی ( )self-injuryو
خود تی رتانی عمتد ( )deliberate self-harmدر پایگتاه
 Pubmedو  PsycINFOنمایه شده بودند ،گترد ور شتدند.
معیارها ورود به فرایند مرور عبارت بودند از -1 :موعود به
خود تی رتانی ،اادام به خودکشی یا مقایسته ایتم دو رفرتار
مرتبط باشد؛  -2از ابزارها تشخیصی اتراندارد برا تنج
و ارزیابی اترفاده شده باشد؛  -3خود تی رتانی بتهصتورت
عملیتتاتی تعریتتف شتتده باشتتد؛  -2عوامتتل پتتی بینتتیکننتتده
خودجریی و اادام به خودکشی را در نوجوانان بررتی کترده

باشتد .معیارهتا ختروج از فراینتد مترور نیتز عبتارت بودنتتد از:
 -1یکسان فرض کردن اادام به خودکشی و خود تی رتتانی؛
 -2ارتبتتاط داشتترم بتته دامنتته تتتنی غیتتر از نوجتتوانی؛ -3روش
پتت وه از نتتود کار زمتتایی بتتالینی و متتداخرت دارویتتی و
غیردارویی برا خود تی رتتانی و ااتدام خودکشتی .از میتان
 121مطالعتته انگلیستتیزبتتان گتترد ور شتتده ،پتتس از یتتذ
مقالهها نامرتبط 31 ،مقاله بر اتا طرم مطالعه ،گروه نمونه و
اهدا دترهبند شدند .از جس وجو مناب فارتتی بتا کلیتد
واههها خودجریی و خود تی رتتانی تنهتا یتک مقالته و بتا
کلید واهه خودکشی  21مقاله یاف شد که  2مورد ن به افکتار
و اادام به خودکشی در دوره نوجوانی مربوط بتود .دتترهبنتد
مقالهها توتط مؤلفان انجام شد .مقالهها گرد ور شده از نمر
موعوعی دترهبنتد شتدند و بتر اتتا نهتا بته پرتت هتا
پ وه پاتخ داده شد .نریجهگیر بر پایه بررتتی نرتایم مشتابه
در مطالعات مخرلف انجام شد .بهدلیل دتررتی نداشرم بته مترم
کامل ،در  2مورد ،به چکیده مقالهها بسنده شد.
یافتهها
در ارتباط و افرراق خود تی رتانی و اادام به خودکشی
در گروه نوجوانان ،بر اتا کارکردهتا و عوامتل خطتر ،پتنم
مقوله شناتایی شد« :تفاوت در وی گیها جمعیت شتناخری،
نی  ،تکرار عمل و رویتدادها تتن زا زنتدگی»« ،مقایسته
نوجوانتتان ااتتدامکننتتده بتته خودکشتتی بتتا و بتتدون تتتابقه
خود تی رتانی»« ،مقایسه عوامل خطر اادام به خودکشی بتا
خود تی رتتانی»« ،ارتبتاط و افرتراق ااتدام بته خودکشتی از
خود تی رتتانی بتدون خودکشتی» و «مقایسته کارکردهتا و
انگیزهها» (جدول  .)1همچنیم مجموعه مطالعاتی که در ایتران
رو اادام به خودکشی و خود تی رتانی نوجوانتان ایرانتی
انجام شده بود ،بهعنوان یک مقوله مجزا بررتی شد .در ادامته
هر یک از ایم مقولهها تشری ،میشوند.
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جدول  -1موضوعات مرتبط با تفاوتهای خودآسیبرسانی و اقدام ب خودكشی در نوجوانان

موعود
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تن زا زندگی

0

مقایسه نوجوانان اادامکننده به خودکشی با و بدون تابقه خود تی رتانی

همبسرگی (مقطعی طولی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر

مقایسه عوامل خطر اادام به خودکشی با خود تی رتانی

همبسرگی (مقطعی طولی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر

ارتباط و افرراق اادام به خودکشی از خود تی رتانی بدون خودکشی

همبسرگی (مقطعی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر

مقایسه کارکردها و انگیزهها

همبسرگی (مقطعی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر
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پ وه ها خودجریی و اادام به خودکشی نوجوانان ایرانی

همبسرگی (مقطعی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر

2

2
2

_______________________________________
1- Mental Health Research Network

تال بیسرم /شمار ه  /1بهتار 1393

همبسرگی (مقطعی طولی)

جمعی

عاد  ،بیماران بسرر
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رویدادهای تنشزای زندگی

نخسریم مطالعاتی که به مقایسه خود تی رتتانی و ااتدام
به خودکشی پرداخرتهانتد ،بتر اتتا تعریتف و عتابطهمنتد
فاوازا ( )0از خود تی رتانی بودند .خود تی رتانی در ته
وی گتتی کشتتندگی کمرتتر ،تکتترار بیشتترر و انگیتتزه کتتم بتترا
خودکشی با اادام به خودکشی فرق دارد .بهصورت کلتی ،در
بیشرر پ وه ها مقایسها ایم دو رفرار مشخص شده اتت
کتته خود تتتی رتتتانی ماهیت متتزممتتتر دارد و در دفعتتات
بیشرر تکرار میشود .نی و انگیزه نوجوانان ااتدامکننتده بته
خودکشی بیشرر با مر و مردن مرتبط ات  ،در یالی که در

ادم پ وه ها مرتبط با اادام بته خودکشتی بیشترر از
پ وه ها مرتبط بتا خود تتی رتتانی اتت  .دو گتروه از
نوجوانان بیشرر در معترض خطتر ااتدام بته خودکشتی هسترند:
 -1نوجوانان بسیار باهوش و کمتالگرایتی کته تنهتا و منتزو
هسرند و نمیتوانند معیارها کمالگرایانه خود یتا افتراد مهتم
زندگیشان را بر ورده کنند؛ و  -2گروهی که به لحاظ تتنی
در محتتدوده نوجتتوانی پایتتانی اتترار دارنتتد ،گتترای هتتا
عتتداجرماعی دارنتتد و ناخشتتنود ختتود را از راه تهدیتتد و
ارعاب ،جنگ و تریز و دزد  ،رفرارها خطرجویانه مخرلف
و توء مصر مواد نشان میدهند (.)12

خود تی رتانی ،انگیتزه اصتلی رهتا شتدن از شتفرگیهتا
روانی ات (.)9
در جمعی ت عتتاد و بتتالینی ،شتتیود 1ختتودجریی بتتدون
خودکشی بااتر از اادام به خودکشتی اتت ( .)11 ،11بترا
مثال ،در یک نمونه  1211نفتر جمعیت عمتومی نوجوانتان،
شتتیود در طتتول عمتتر ختتودجریی  12درصتتد و ااتتدام بتته
خودکشی چهار درصد بود ( .)11ایرمال ااتدام بته خودکشتی
در دخرران نوجوان بیشرر از پستران اتت  ،امتا دربتاره تفتاوت
جنسیری در ختودجریی بتدون خودکشتی یافرتههتا نتاهمگون
اتتت ( .)12تتتتط ،تحصتتتیرت نوجوانتتانی کتتته ااتتتدام بتتته

مهم تریم عامل خطر اادام به خودکشی در نوجوانان ،ابرر
به اختررات روانتی اتت  .در  00درصتد از متوارد ااتدام بته
خودکشی ،دت کم یک اخررل روانپزشکی اابل تشتخیص،
بهوی ه اخررل افسردگی اتاتی 2و اختررل شخصتی مترز ،
وجود دارد ( .)17ابرر به اخررل روانپزشکی بته ایرمتال زیتاد
یک عل ازم برا اادام به خودکشی ات  ،ولی عل کافی
نیس  .بررتی نوجوانان بدون تتابقه اختررل روانپزشتکی کته
اادام به خودکشی کترده بودنتد ،نشتان داده اتت بیشترر ایتم
نوجوانان پی از اادام به خودکشی ،دچار مشتکرت انطبتاای
مرتبط با اوانیم اجرماعی یا خانوادگی بودهاند و عامل دوم در

ختتودجریی بتتدون خودکشتتی متتیکننتتد ،بتتااتر از نوجوانتتان
اادامکننده به خودکشی ات (.)11
فراوانتتی رویتتدادها تتتن زا زنتتدگی در نوجوانتتان
اادام کننده به خودکشی بیشرر ات و ماهی ایتم رویتدادها
در ارتباط بتا خودکشتی اعیتا ختانواده ،دوتتران یتا زار
جنسی ات  ،در یالی که در نوجوانان خود تی رتان ،ایم
رویدادها بیشرر شامل مشکرت مدرته ،درگیتر و دعتوا بتا
هتتمکتتر هتتا و اختترر بتتا والتتدیم دربتتاره مستتائلی ماننتتد
اترقرل و خودمخرار ات ( .)13اربانیتان زار جنستی در
معتترض خطتتر بیشتترر بتترا خود تتتی رتتتانی و ااتتدام بتته
خودکشی هسرند .به طور تقریبی ،خطر اادام به خودکشتی و

اخریتتار داشتترم اتتتلحه گتترم در خانتته بتتوده ات ت  .همچنتتیم
نوجوانانی کته خودکشتی در نهتا بته متر منجتر متیشتود،
1
تکانشگر بیشرر دارند (.)10
خود تتتتی رتتتتانی از نتتتود ختتتودجریی اتتتو تتتتریم
پی بینی کننده اادام به خودکشتی اتت ( .)19داشترم تتابقه
ابلی خود تی رتتانی بتدون خودکشتی ،ناامیتد  ،جنستی
مؤنتتث ،تتتابقه ابلتتی ااتتدام بتته خودکشتتی ،گتترای هتتا
همجنسگرایانه ،ارزیتابی منفتی از ختود ،افکتار خودکشتی و
کارکرد خانوادگی ععیف از جمله عوامل خطر شناتاییشتده
در مطالعات طولی هسرند ( .)19-21همیم مطالعات تابقه ابلی
اادام به خودکشی ،همجتنسگرایتی ،ارزیتابی منفتی از ختود،

رفرارها خود تی رتتانی در نوجوانتان دارا تتابقه زار
جنسی ،ته برابتر نوجوانتان بتدون تتابقه زار جنستی اتت
( .)12همچنیم تجربه زار جنسی و جسمی ایرمال ااتدام بته
خودکشتتی را در نوجوانتتان دارا تتتابقه خود تتتی رتتتانی
افزای میدهد (.)12

رابطه جنسی پی از  12تالگی ،ناامید و ابرر به اخررلها
اعطرابی را پتی بینتیکننتدههتا خود تتی رتتانی از نتود
ختتتودجریی گتتتزارش کتتتردهانتتتد .شتتتباه زیتتتاد میتتتان
پی بینیکننده ها هر دو رفرار وجود دارد و ایرمال دارد که
ایم دو رفرار ریشههتا مشتررکی داشتره باشتند .نرتایم مطالعته
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 -1تفاوت در ویژگیهای جمعیتشناختی ،نیّت ،تکرار عمد و

 -2مقایس عوام خطر اقدام ب خودكشی با خودآسیبرسانی

_______________________________________
2- major depressive disorder

1- prevalence

میررا یکیم شوشرر و یمید خانیپور

رو نوجوانان افسترده نیتز تژییتد متیکنتد کته داشترم تتابقه
رفرارها خود تی رتانی از نود خودجریی و توء مصر
الکل به همراه ادراک یمای اجرماعی کم از تو والتدیم،
او تریم عواملی هسرند که در یک دوره زمانی طوانیمدت
اادام به خودکشی را پی بینی میکنند (.)22

نوجوانان تنها اادام به خودکشی میکننتد و هرگتز رفرتارهتا
خود تی رتانی انجام نمیدهند ( .)21برخی پت وه هتا نیتز
گزارش کردهاند خود تی رتانی او تریم پی بینتیکننتده
اادام به خودکشی ات و بیشرر افراد خود تی رتان ،یک یا
بی از یک بار تابقه اادام به خودکشتی دارنتد .در مجمتود،
 71درصد نوجوانان خود تی رتان یتداال یتک بتار تتابقه
اادام به خودکشی دارند و  22درصد نها بهصتورت متداوم و
پیاپی اادام به خودکشی میکنند ( .)22فراوانی اخررل اترر
پتتس از تتتانحه ( )2PTSDو افستتردگی اتاتتتی 2در نوجوانتتان
اادامکننده به خودکشی بیشترر از نوجوانتان خود تتی رتتان
ات ( .)22در یک پ وه ته گروه خود تی رتان همتراه

از نوجوانانی ات که فقط اادام به خودکشی داشرهانتد (.)23
در بررتی  09مورد خود تی رتانی از نتود ختودجریی در
نوجوان مراجعه کننتده بته یتک مرکتز روانپزشتکی در کشتور
مریکا ،گزارش شد که  22درصد ایم نوجوانان مترکهتا
اخررلها برونیتاز  29 ،2درصد مرکهتا اختررلهتا
درونیتاز  3و  29درصد مرکهتا تتوء مصتر متواد را
باشند ( .)22نوجوانانی که تابقه هر دو رفرار خود تی رتانی
از نود خودجریی و اادام بته خودکشتی را دارنتد ،نستب بته
نوجوانتتان دارا تتتابقه رفرارهتتا خود تتتی رتتتانی از نتتود
خودجریی ،اعرماد به نفس کمرر دارند ،یمای کمرتر از

بتتتا ااتتتدام بتتته خودکشتتتی ،ااتتتدامکننتتتده بتتته خودکشتتتی و
خود تی رتان با هم مقایسه شتدند .یافرتههتا نشتان داد افتراد
گروه اول بیشرر مرکها تشخیص اخررل شخصی مترز
را دارند .همچنیم مشخص شد هرچه نشانهها مرتبط با ابهتام
درباره خویشرم بیشرر باشد ،ایرمال اادام بته خودکشتی بیشترر
ات  ،در یتالی کته نشتانه هتا مترتبط بتا اختررل در روابتط
میانفرد  ،ایرمال خود تی رتتانی را بیشترر متیکنتد (.)27
همچنیم بر اتا نرایم ایم پ وه  ،فراونی نشتانههتا اختررل
وتواتیتاجبار در افراد دچتار اختررل شخصتی مترز کته
تابقه خود تی رتانی مرعدد دارند ،بیشرر از افراد دچار اخررل

 -3مقایس نوجوانان اقدام كننده ب خودكشی با و بدون سدابق
خودآسیبرسانی
1

فراوانی نشانهها افسردگی ،اختررل نافرمتانی مقابلتها ،
خشم ،رفرارها خطرجویانه و تکانشتگر در نوجوانتانی کته
همراه با اادام به خودکشی ،خود تی رتانی داشرهاند ،بیشترر

شخصی مرز بدون تابقه خود تی رتانی ات (.)27
 -5مقایسد كاركردهددا و ان ید ههددای اقدددام بد خودكشددی و
خودآسیبرسانی
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 -4ارتباط و افتراق اقدام ب خودكشدی از خودآسدیبرسدانی

درباره ارتباط خود تی رتانی و ااتدام بته خودکشتی در
نوجوانان دیدگاهها مرفاوتی وجود دارد .برخی شواهد نشان
دادهاند گروهی از نوجوانان ،تنها خود تی رتانی میکننتد و
هیچگاه رفرار خودکشی نشان نمتیدهنتد ،در یتالی کته تتایر

_______________________________________
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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خود تتتی رتتتانی کارکردهتتا مخرلفتتی دارد .تنمتتیم
هیجتتانی ،تتترش بتترا غلبتتته بتتر تکانتتههتتا خودکشتتتی،
یتتسجتتویی ،7تنبیتته ختتود ،غلبتته بتتر تجتتارب تجزیتتها ،
تژثیرگتتتذار رو دیگتتتران ،انرقتتتامگیتتتر و ابتتتراز یتتتس
خودمخرتتار برختتی از انگیتتزههتتا ایتتم رفرتتار هستترند (.)20
نوجوانتتان خود تتتی رتتتان گتتروه نتتاهمگنی هستترند و بتتا
انگیزهها مخرلفی بته ختود تتی متیزننتد .خود تتیبی در
نوجوانان بزهکار و نوجوانان دارا تابقه اخررلهتا خللقتی،
کارکردها مانند رهایی و تستکیم هیجتانهتا منفتی ،ابتراز

بدون خودكشی

7
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جان والدیم ادراک میکنند و تط ،افسردهخویی 2و افکتار
خودکشیشتان بیشترر اتت ( .)23در نوجوانتانی کته همزمتان
تابقه اادام به خودکشی و خودجریی دارنتد ،فراوانتی افکتار
متترتبط بتتا خود تتتی رتتتانی بیشتترر اتت و افکتتار متترتبط بتتا
خود تتتی رت تانی در نهتتا کمرتتر از  31دایقتته دوام دارد ،در
یالی که مدت تداوم افکار خودکشی بیشرر ،ولی فراوانتی ن
کمرتتتر اتت ت ( .)22نوجوانتتتانی کتتته تتتتابقه هتتتر دو رفرتتتار
خود تی رتانی و اادام به خودکشی را دارند ،از روشهتا
بیشرر و شدیدتر برا تی به خود اترفاده میکننتد و درد
کمرر را در زمان خود تی رتانی تجربه میکنند (.)23

7

خود تی رتانی و اادام به خودکشی در نوجوانان

تال بیسرم /شمار ه  / 1بهتار 1393
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دو ،هم بر روش و هم بر عوامل روانشناخری تژکید دارنتد :از
نمر ایم نوجوانان ارص خوردن به تعتداد زیتاد ،تتیر شتدن از
خود ،ناامید  ،به بم بس رتیدن و تنفتر از ختود بتا ااتدام بته
خودکشی رابطه دارد ،در یالی کته تترش بترا رام شتدن،
رهتتایی از عصتتبانی و ختتالی کتتردن عقتتدههتتا درونتتی بتتا
خود تتی رتتانی متترتبط اتت ( .)29براتتتا متدل تحلیتتل
کتتارکرد رفرتتار 1خود تتتی رتتتانی ( ،)31چهتتار انگیتتزه
خود تی رتانی عبارتند از کس تقوی مثبت درونروانتی
(مانند رهایی از یاات تجزیها و کرخرتی) ،کست تقویت
منفی درونروانی (مانند رهایی از تن  ،اعطراب و یال ها

انگیزهها نوجوانان برا اادام به خودکشی ایم موارد اتت :
پی بردن به دوت داشره شدن از جان دیگران ،ابراز تنفتر از
خود و پیشگیر از واای منفتی ختانوادگی ،ماننتد جتدایی یتا
طرق والدیم .ایم انگیزه ها در خود تتی رتتانی هتم وجتود
دارد ،اما نوجوانان به خود تی رتتانی بیشترر بتهعنتوان یتک
شیوه مقابله با اترر ها می نگرند و کمرر برا ن انگیزههتا
اجرمتتاعی اائتتل هستترند ( .)32 ،20بتتهصتتورت کلتتی ،انگیتتزه
خود تی رتانی بازگش به زندگی و غلبه بتر متردن اتت ،
در یالی که انگیزه اادام به خودکشی از بیم بردن خود اتت
( .)37بر پایه یافرهها پ وهشی ایم بخ  ،میتوان نریجهگیر

ناخوشایند درونروانی) ،کس تقوی مثب اجرمتاعی (ماننتد
ابراز ایستا اتدرت بته همستاان و هماننتدتتاز بتا گتروه
همساان) و کس تقوی منفی اجرماعی (مانند رهایی از شتر
همساان الدر) .در نوجوانانی که انگیزه خود تی رتانی نها
درونروانی ات  ،نستب بته نوجوانتانی کته انگیتزه اجرمتاعی
دارند ،خطر اادام به خودکشی ،بهوی ه واری تنها هسرند ،بیشرر
ات ( .)32بر پایه ایم یافرهها ،بهنمر میرتتد نوجوانتان بترا
خود تی رتانی نسب به اادام به خودکشی دایل مرنودتر
دارند و همتیم وعتعی در نتاهمگنی وی گتیهتا نوجوانتان
خود تی رتان نق دارد.
تنمتتیم هیجتتانی مهتتمتتتریم انگیتتزها اتتت کتته بتترا

کرد که اادام بته خودکشتی و خود تتی رتتانی دو طبقته از
یک نود رفرار (رفرار مرتبط با خودکشی) هسرند که با وجتود
تفاوت ظاهر در انگیزه زنده ماندن یا متردن ،در انگیتزههتا
زیربناییتر ،یعنی تنمیم هیجانی ،مشررک هسرند.
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عشق و ابراز اتدرت دارد و در نوجوانتان دارا تتابقه زار و
اذیت و بتدرفرار در دوران کتتودکی ،بیشترریم کتتارکرد ن
تستتکیم و رهتتایی از هیجتتانهتتا منفتتی ات ت ( .)29در یتتک
پ وه کیفی در کشور فنرند ،انگیزهها خود تی رتانی،
شامل تجربه ایسا زنده بودن ،ابتراز یتک خواتتره درونتی،
کمک طلبی ،کنررل خود ،تنبیه خود ،تجربه کتردن یتک چیتز
جدید ،انگیزهها شیطانپرتتری ،گذرانتدن زمتان و زمتای
روشی برا کشرم خود بودهاند (.)31
نوجوانتتان بزهکتتار و نوجوانتتان دارا تتتابقه اختتررلهتتا
خللقی در تعریف خود تی رتتانی بیشترر ن را بته ختودزنی
نزدیک میدانند تا اادام به خودکشی و برا مرمایز کردن ن

افراد که تابقه خود تی رتانی بیشرر دارنتد ،بته ایرمتال
بیشرر مرتک تایر رفرارهتا مترتبط بتا اجرنتاب تجربتها ،
مانند توء مصر مواد ،پرخور و افکار خودکشی میشتوند
( .)33بتتر پایتته متتدل تنمتتیم هیجتتانی ( ،)32خود تتتی رتتتانی
تکرارشونده هم خانواده رفرارهایی ماننتد تتوء مصتر متواد،
پرخور و افکار خودکشی ات .
رهایی از درد روانی و کمتکختواهی شتناخرهشتدهتتریم
انگیزهها اادام به خودکشی در بزرگساان توصیف شدهانتد
( .)32میان انگیزه تنمیم هیجانی در خود تی رتانی و انگیزه
رهایی از درد روانی ارتباط نزدیکی وجود دارد و میتوان هتر
دو را بهعنوان انگیزه تنمتیم هیجتانی دتترهبنتد کترد .عمتده

خود تی رتانی ،بتهویت ه از نتود ختودجریی ن ،شناتتایی
شده ات ( .)20اجرناب تجربها ( 2یعنی ناتوانی در شناتتایی
و بیان یال ها هیجانی -شناخری و بهکتارگیر روشهتایی
مانند ترکوب فکر برا کاه فراوانی و شدت هیجانهتا
منفی) یکی دیگر از کارکردها شناخرهشده خود تی رتتانی
ات که در بطم خود دربردارنده نقایص تنمیم هیجتانی اتت .

 -6پژوهشهای خودآسیبرسدانی و اقددام بد خودكشدی در
نوجوانان ایرانی

1

تنهتتا در یتتک پ ت وه رفرارهتتا خود تتتی رتتتانی در
نوجوانان دخرر تهران بررتی شتده بتود .یافرتههتا نشتان داد در
نمونه  321نفر دخرران دوم و توم دبیرتران ،شیود یکتاله
رفرارهتا خود تتیبی ،شتامل بریتدن ،تتوزاندن ،کرتک زدن
خود ،کوبیدن تر به دیوار ،فرو کردن توزن در بدن ،یکاکی
رو بدن و زخم کردن پوت  17 ،درصتد بتود و  11درصتد
نها بی از یک بار در تال مرتک ایم رفرارها شتده بودنتد.
در ایتتتم پتتت وه  ،ایستتتا تنهتتتایی و دلبستتترگی نتتتاایمم
پی بینیکنندهها رفرارها خود تی رتان بودند ( .)30در

_______________________________________
1- functional analysis of behavior
2- experiential avoidance

میررا یکیم شوشرر و یمید خانیپور

چهار پ وه  ،موعود خودکشی نوجوانان بررتی شتده بتود
( .)39-22در نوجوانان ایرمی ،شیود افکار شتدید خودکشتی
 21/2درصتد و فراوانتتی تتتابقه ااتدام بتته خودکشتتی  7درصتتد
گزارش شده ات ( ،)39در یالی که شیود افکار خودکشتی
در دخرران مناطق پرخطر خودکشی در ایران ،شامل کرمانشاه،
ایرم و همدان 7 ،درصد و شیود ااتدام بته خودکشتی در ایتم
مناطق  2درصد بر ورد شده ات ( .)21عوامل خطر که در
پ وه ها مرتبط با خودکشی نوجوانتان در ایتران بتهدتت
مد ،عبارت بودند از تابقه اخررل هتا روانپزشتکی ،داشترم
تابقه اادام به خودکشی در بسرگان ،فقدان افتراد محبتوب در
زندگی ،شرود زودهنگام رابطه با جتنس مختالف ،مشتکرت
تحصیلی ،ترک تحصیل و اخرر

خانوادگی (.)39-22

( )32اابل تبییم ات  .مدل میان فرد خودکشی تته عامتل را
بر اادام به خودکشی و خودکشی منجر به مر متؤثر دانستره
ات که عبارتند از ادراک تربار بودن ،از دت دادن تعلقات
اجرماعی و توانایی تی به ختود .دو عامتل اول انگیتزه فترد
برا خودکشی را نشان میدهد و عامتل تتوم ایرمتال عملتی
کردن افکار خودکشی را پتی بینتی متیکنتد .نوجوانتانی کته
تابقه رفرارها خود تتی رتتان دارنتد ،بتهدلیتل مواجهته بتا
شرایط درد و باا رفترم تترانه تحمتل درد ،در معترض خطتر
بااتر برا اادام به خودکشی هسترند .بتر اتتا متدل تنمتیم
هیجانی ،هر دو رفرار خود تی رتانی و ااتدام بته خودکشتی
تمتتاهراتی از نتتاتوانی در مهتتارتهتتا پتتذیرش ،تحمتتل ت ییتتر
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هویری بیشرر دارند (نشانه ها مرتبط با ابهام در خویشرم) به
ایرمال بیشرر اادام به خودکشی متیکننتد و نوجوانتانی کته
دچار مشتکل در روابتط میتانفترد هسترند ،بیشترر رفرارهتا
خود تی رتانی دارند.
ارتباط و همواوعی خود تی رتانی و اادام به خودکشی
بر اتا مدل میانفرد خودکشی ( )23و مدل تنمیم هیجانی

شناتایی شده ات  .عوامل درونفرد  1و میانفترد  2در هتر
دو رفرار بهعنوان انگیزه نق دارند ،اما انگیزهها میتانفترد
در نوجوانان بازمانده از اادام به خودکشی بیشرر گزارش شتده
ات  .ایم در یالی ات که نوجوانتان خود تتی رتتان کته
انگیزهها درونفرد  /خودمخرارانه 3دارند ،در معرض خطتر

_______________________________________
2- interpersonal

1- intrapersonal
3- automatic

9
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مشکرت جنستی ،ناامیتد  ،تتابقه زار جستمی و جنستی در
دوره کودکی و جنسی مؤنث از عوامل خطر مشررک هتر دو
نتتود رفرتتار در نوجوانتتان هستترند .از نمتتر تشخیصتتی ،شتتدت
نشانهها اخررل افستردگی اتاتتی ،اختررل اتترر پتس از
تانحه و اختررل شخصتی مترز در نوجوانتان دارا تتابقه
اادام به خودکشی بیشترر از نوجوانتان دارا تتابقه رفرارهتا
خود تی رتتانی اتت و وجتود نشتانههتا همبتود اختررل
وتواتی-اجبار ایرمال رفرار ختودجریی را در افتراد مبترر
به اخررل شخصی مرز بیشرر میکند .همچنتیم نشتانههتا
مرفاوتی از اختررل شخصتی مترز خود تتی رتتانی را از
اادام به خودکشی مرمایز متیکنتد .نوجوانتانی کته مشتکرت

تنمیم هیجانی ات  .هر دو رفرار خود تی رتانی و ااتدام بته
خودکشی نریجه نقتص در تنمتیم هیجتانهتا و نتوعی راه یتل
اجرنابی بهشمار می یند و علت ارتبتاط ایتم دو رفرتار ممکتم
ات بهدلیل وجود ایم نقص مشررک باشد.
اولیم پ وه هایی که در یوزه افرراق خود تی رتتانی
از اادام به خودکشی انجام شده ات  ،رو دو موعود انگیزه
و روش تژکید داشرهانتد .از نمتر روش ،کشتندگی روشهتا
ااتتدام بتته خودکشتتی در نوجوانتتان شتتدیدتر و بیشتترر از نتتود
خودمسمومتاز اتت  ،در یتالی کته خود تتی رتتانی در
نوجوانان بیشرر به صورت خودزنی (بریدن بخ ها مخرلتف
بتتدن) ات ت  .انگیتتزههتتا مرعتتدد بتترا خود تتتی رتتتانی

9
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بحث
در بیشرر پ وه هایی که بهصورت مقطعی یا طولی انجام
شده اتت  ،خود تتی رتتانی بتهعنتوان یکتی از اتو تتریم
پی بینیکننده ها اادام به خودکشتی در نوجوانتان شناتتایی
شده ات  .یافره ها بررتی نماممند یاعر یاکی از ن ات
کتته خطتتر و ایرمتتال خودکشتتی در نوجوانتتان دارا تتتابقه
خود تی رتانی بیشرر از نوجوانان عتاد و نوجوانتان دچتار
اختتررل افستتردگی اتتت  .تکانشتتگر  ،افستتردگی ،خشتتم،

هیجانها و نوعی اجرناب از تجربه هیجانها منفتی بته شتمار
می یند .بر ایم اتا  ،متیتتوان هتمواتوعی بتاا رفرارهتا
خطرجویانه ،پرختور و تتوء مصتر متواد را در نوجوانتان
خود تتتتی رتتتتان تبیتتتیم کتتترد .نوجوانتتتان دارا تتتتابقه
خود تتتتی رتتتتانی بیشتتترر ،مرتکت ت رفرارهتتتا پرخطتتتر،
پرخاشگر و توء مصر متواد متی شتوند و ایتم رفرارهتا بتا
اجرنتتاب تجربتتها و نقتتایص تنمتتیم هیجتتانی مرتبطنتتد (.)33
اجرناب تجربها در بطم خود به مفهوم نقایص تنمیم هیجتانی
هتتم اشتتاره دارد .بتته بیتتان دیگتتر ،علتت اجرنتتاب از تجربتته
هیجانها منفی ،ناتوانی در اترفاده و بهکارگیر راهبردها

خود تی رتانی و اادام به خودکشی در نوجوانان
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بتته تنبیتته ختتود و درونتتیتتتاز ناهشتتیارانه خود تتتی رتتتانی
بهعنوان جزیی از خویشرم ( .)22پ وه ها بعد میتواننتد
نق ایم عوامل را در پی بینی خود تی رتانی یتا ااتدام بته
خودکشی بررتی کنند.
اطرعات دایقتی دربتاره رفرارهتا خود تتی رتتانی در
نوجوانان ایرانی وجود ندارد ،اما بررتی ها پیشیم انجامشتده
در فرهنتتگهتتا شتترای ( ،)11نرتتایم و عوامتتل خطتتر مشتتابه
پ وه ها انجامشده رو نوجوانان غربی را گزارش کترده
ات  .با ایم یتال ،بتدیهی اتت ایتم نریجتهگیتر بتر اتتا
اطرعات بهدت مده از مرور مناب ات و در ایم میان تعداد

پ ت وه هتتا زمایشتتی انجتتام داد .عتتدم دتررتتتی بتته متتار
رفرارها خود تی رتانی در نوجوانان ایرانی و محدود شدن
منتتتاب جستتت وجتتتو بتتته دو پایگتتتاه اطرعتتتاتی از جملتتته
محدودی ها پ وه یاعر بود .بتا توجته بته تعتداد کتم و
اتتدیمی بتتودن مطالعتتات ایتتم یتتوزه در ایتتران ،بتته انجتتام
پ وه ها بیشرر درباره شیود وااعی ااتدام بته خودکشتی،
رفرارهتتتا خود تتتتی رتتتتانی ،عوامتتتل خطتتتر و عوامتتتل
محافم کننتده ایتم رفرارهتا در نوجوانتان ایرانتی نیتاز اتت .
مقایسه اادام به خودکشی بتا خود تتی رتتانی در نوجوانتان
ایرانی تا کنون در هیچ پ وهشی بررتتی نشتده اتت  .بررتتی

مناب ایرانی بسیار کم ات  .اگرچته ایتم یافرتههتا بته جمعیت
نوجوانان ایرانی اابل تعمتیم نیست  ،ممکتم اتت در طرایتی
مطالعات در ایم زمینه کمک مؤثر کند.
خود تی رتانی و اادام به خودکشتی بتا وجتود شتباه
ظاهر و عوامل خطر مشررک ،از نمر شدت نشانهها ،فراوانی،
ارارگیر در طبقات تشخیصی مخرلف و انگیزهها با هم فترق
دارند .از نمر کاربرد و بتر پایته یافرتههتا پت وه یاعتر،
می توان گف ایرمال اادام به خودکشی در نوجوانانی کته بته
شتتکلهتتا مخرلتتف خود تتتی رتتتانی متتیکننتتد ،بیشتترر از
نوجوانان عاد ات و پیشگیر از خودکشتی یرمتاً بایتد در
برنامه درمان نوجوانان مرتک خود تی رتانی در نمر گرفره

ارتباط ایم دو رفرار ممکم ات تصویر دایقتر از رابطه ایم
دو رفرتتتار و پیشتتتگیر از متتتر بتتتر اثتتتر خودکشتتتی یتتتا
1
خود تی رتانی فراهم تازد.
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بیشرر اادام بته خودکشتی هسترند .نقت عوامتل درونفترد ،
بهوی ه تنمیم هیجانی ،در خود تی رتانی برجسرهتر از ااتدام
بتتته خودکشتتتی اتتت  ،بتتتهطتتتور کتتته نوجوانتتتان مرتکتت
خود تی رتانی تکرارشونده ،ن را عملی تازگارانه در نمر
میگیرند .شواهد که نشتان متیدهنتد خود تتی رتتانی بتا
زادشدن اپیوئیدها درونزا( 1که عد دردهتا طبیعتی بتدن
هسرند) همبسرگی دارند ( ،)32تژییدکننتده نقت انگیتزههتا
تنمتتیم هیجتتانی در شتترود و تتتداوم خود تتتی رتتتانی اتت .
عوامل ایرمالی دیگر که موج میشوند نوجوانان به جتا
روشها تالمتر تنمیم هیجانی ،از خود تی رتانی اتترفاده
کنند ،عبارتند از یادگیر اجرماعی ،جد گرفره شتدن ،میتل

طرایی کرد و روشهتا تتازگارانهتتر را بترا تحقتق ن
انگیزهها به نوجوانان موزش داد.
ادبیات پ وه در یتوزه ارتبتاط و افرتراق ایتم دو رفرتار
نیازمند اتترفاده بیشترر از پت وه هتا طتولی و بررتتیهتا
کیفی ات  .در یال یاعر ،بیشرر بررتی هتا انجتامشتده بتر
اتا پرتشنامهها و مقیا ها خودگزارشتی اتت  .پیشتنهاد
میشود در مطالعات طولی عوامل مشررک و مسیرها تحولی
پدیدارکننتتده ایتتم رفرارهتتا در دوره نوجتتوانی بررتتتی شتتود.
همچنیم درباره زیربناها فیزیولوهیکی و علل زیستری تترانه
بتتاا درد در نوجوانتتانی کتته از روشهتتا ختتودجریی یتتا
خودتوز برا تی به ختود اتترفاده متیکننتد ،متیتتوان

شود .مداخرت مبرنی بر تنمیم هیجانی ممکم ات بتر درمتان
نشتتانههتتا خود تتتی رتتتانی و کتتاه ایرمتتال ااتتدام بتته
خودکشتتی در نوجوانتتان متتؤثر باشتتد .همچنتتیم بتتا توجتته بتته
انگیزهها اخرصاصی نوجوانان برا خود تی رتانی و اادام
به خودکشی ،میتوان درمتانهتا ویت ه فترد را بترا نهتا

] بنا بته اظهتار نویستنده مستئول مقالته ،یمایت متالی از پت وه

و

تعارض مناف وجود نداشره ات [ .
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Review Article

Comparison of Self-harm and Suicide Attempt in Adolescents:
A Systematic Review

Abstract
Objectives: The purpose of this paper was to systematically review current

Mitra Hakim Shooshtari a , Hamid
Khanipour*

researches about self-harm and suicide attempt in adolescents. Method:
Keywords of “suicide attempt”, “nonsuicidal self-injury” (NSSI), “self-harm”, and

* Corresponding author: Allame Tabatabaei

“deliberate self-harm” (DSH) were searched through PsycINFO and PubMed.

University,Tehran, Iran, IR.

The SID and Mental Health Research Network (MHRN) databases were also

Fax: +9821-22180045

searched for domestic resources. Of 120 collected English articles, and after

E-mail: khanipur.hamid@gmail.com

eliminating the irrelevants, 30 articles were selected based on the study design,

13

the sampling methods, and the goals of the study. The Persian articles were

a

13

studied separately. Results: Suicide attempt could be predicted by severity of

Institute of Psychiatry- School of Behavioral

self-harm. There exists many common risk factors for self-harm and suicide

Sciences and Mental Health, Iran University of

attempt. Symptoms of depression, the frequency of posttraumatic stress disorder

Medical Sciences, Tehran, Iran.

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 selfharm was differ from suicide attempt.
Key words: self-harm; suicide attempt; adolescents; systematic review
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