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Abstract
Aim: Present study purpose was to study role of positive and negative affective
experiences, neuroticism and motivational values characters in descrimination
self-harming individuals from normal people. Methods: Research method was
descriptive and, comparative causal type and the statistical population of this
study was the students of dormitories at different universities of Tehran in 2016,
where 218 of them (Between 30 to 50 participants from each of Tehran, Allame
Tabatabai, Kharazmi, Shahed, Shahid Beheshti, and Tarbiat Modares
universities) were selected by convenience sampling method. Finally, based on
the Self-Harm Inventory of Sansone, Wiederman & Sansone (1998), 40
patients in the self-anxiety group and 40 patients in the normal group, they were
screened and selected. The research tools consisted of the Positive and Negative
Experiences Questionnaire, Diener, Writz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi &
Biswas-Diener 2010, Schwartz Value Survey (1992), and NEO Personality
Inventory 5 factors Costa & McCrae 1986 completed the test discriminant
analysis was used to analyze the data. Results: The findings showed that the
mean neuroticism (F= 44.94, P= 0.001) and negative affect (F= 8.04, P= 0.006)
of the self-harming group were significantly higher than the normal people, and
the mean positive affect (F= 15.84, P= 0.001), universality (F= 8.96, P= 0.004),
benevolence (F= 15.14, P= 0.001), tradition (F= 13.68, P= 0.001), conformity
(F= 16.39, P= 0.001) and safety (F= 7.54, P= 7.54) were significantly lower
than the normal group. The present discriminate function was able to explain
49.8% of the self- harming/ non-self- harming variance and coulde correctly
grouped 91.3% of the participants. Conclusion: The neuroticism, conformity,
positive affect, benevolence, tradition, universality and negative affect
variables can be used as a criterion to predict group membership of individuals
in the normal group and the self- harm group and as a discrimination criterion
for these two groups. Therefore, providing training to improve these variables
can help moderate self-harming behaviors.
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انگیزشي در تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بود .روش :روش پژوهش توصیفي ،از نوع علّي-
مقایسهای و جامعه آماری دانشجویان خوابگاههای دانشگاههای شهر تهران به تعداد تقریبي  55هزار نفر در
سال  2535بود که بین  53الي  53شرکت کننده از هر یک از دانشگاههای تهران ،عالمه طباطبایي،
خوارزمي ،شاهد ،شهید بهشتي و تربیت مدرس و در مجموع  124نفر با روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب و در نهایت از بین این تعداد و بر اساس پرسشنامه آسیب به خود سانسون ،ویدرمن و سانسون
( 53 ،)2334نفر در گروه خود آسیب رسان و  53نفر در گروه عادی غربال انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش
شامل پرسشنامه تجربههای مثبت و منفي دینر ،رایتز ،تاو ،کیم-پریتو ،چوئي ،اویشي و بیسواز-دینر ،1323
مقیاس زمینه یاب ارزشي شوارتز ( )2331و مقیاس  5عاملي شخصیت نئو مککری و کاستا  2341را
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تکمیل کردند .برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل تشخیص استفاده شد .یافتهها :یافتهها نشان داد که
میانگین نوروزگرایي ( )P= 3/332 ،F= 55/35و عاطفه منفي ( )P= 3/331 ،F= 4/35گروه خود آسیب
رسان باالتر از افراد عادی و میانگین عاطفه مثبت ( ،)P= 3/332 ،F= 25/45جهان شمولي (،F= 4/31
 ،)P= 3/335خیرخواهي ( ،)P= 3/332 ،F= 25/25سُنّت ( ،)P= 3/332 ،F= 25/14همنوایي (،F= 21/53
 )P= 3/332و ایمني ( )P= 3/331 ،F= 1/55آنها پایینتر از گروه افراد عادی است .تابع تشخیصي حاضر
قادر به تبیین  53/4درصد از واریانس رفتار خود آسیبي/عدم خود آسیبي بود و  32/5درصد شرکت
کنندگان را به درستي گروهبندی کرد .نتیجهگیری :از متغیرهای نوروزگرایي ،همنوایي ،عواطف مثبت،
خیرخواهي ،سُنّت ،جهان شمولي و عواطف منفي ميتوان بهعنوان معیاری برای پیشبیني عضویت گروهي
افراد در گروه سالم و گروه خود آسیب رسان و معیار تمیز این دو گروه از یکدیگر استفاده کرد .بنابراین،
ارائه آموزش برای بهبود متغیرهای یاد شده به تعدیل رفتارهای خود آسیب رسان کمک ميکند.

کلیدواژهها :ارزشي انگیزشي ،تجربههای مثبت و منفي ،خود آسیبي ،نوروزگرایي
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مقدمه
خود آسیبي 2به طیفي از رفتارهای خود آسیب زننده عمدی ،با یا بدون خودکشي اشاره دارد و
بهطور معمول شامل رفتارهایي از قبیل بریدن بدن خود ،خراشیدن ،ضربه زدن و یا سوزاندن پوست
است (النگ و شارما-پاتل )1322 ،و در یک نمونه از نوجوانان بستری شده در یک بیمارستان
روانپزشکي  15/3درصد شایع بوده است (پي ،شاون ،فاوزیانا ،ماهش ،سامباسیوم و همکاران،
 .)1321افراد دارای رفتار خود آسیب رسان بدون قصد خودکشي نسبت به گروه بدون رفتار مخرب،
بهطور مشخصي سطح آندورفین و متاآنکفالین پایینتر و میزان افسردگي ،ناامیدی و آسیب رواني
باالتری دارند (استانلي ،ویلسون ،اکمان ،هانگ ،یونگ و جان .)1323 ،خود آسیبي ممکن است
بهعنوان راهبرد جبراني برای تنظیم تجارب هیجاني پریشان کننده عمل کند (پي و همکاران،
 )1321و ممکن است یکي از راهبردهای ناکارامد بهکار گرفته شده برای تنظیم عواطف منفي در
میان افراد دارای اختالل خوردن نیز باشد (مائیلنکاپ ،پیت ،کالیز و اسمیت)1321 ،؛ زیرا
بدتنظیمي هیجاني 1و نشانگان افسردگي 5با فراواني باالی خود آسیبي رابطه داشته است و
پژوهشها نشان دادهاند که رابطه بین شدت مواجهه با بدرفتاری و فراواني خود آسیبي (پي و
همکاران )1321 ،و رابطه بین مشکالت بین فردی (مشکالت همساالن و مشکالت خانوادگي) و
خود آسیبي نوجوانان (آدریان ،زمن ،اردلي ،لیزا و سیم1322 ،؛ سیم ،آدریان ،زمن ،کاسانو و
فریدریج )1333 ،توسط بدتنظیمي هیجاني میانجیگری ميشود.
وقایع منفي زندگي نقاط ماشه چکاني هستند که ميتوانند مشکالت عاطفي و رفتاری مانند
افسردگي (ماندلي ،نیارکو ،وایوپائولس ،استفانیز ،ویتوراتو و همکاران ،)1325 ،رفتارهای تحریک
کننده (الولو )1325 ،و خشونت آمیز (جالی ،فیلپارت ،گاشو ،بیرهان ،فیتزپارتیک و ویلیامز،
 )1334را پیشبیني کنند .افرادی با سطوح باالی عاطفه منفي میزان بیشتری از آشفتگي و ناراحتي
را تجربه ميکنند و با احتمال بیشتری دیدی منفيتری نسبت به خود و دیگران دارند (ساران،
پوری و آگاروال1321 ،5؛ نقل از حشمتي .)2535 ،امّا ،افرادی با عواطف مثبت ،افرادی پرانرژی و
با روحیه هستند که از زندگي لذت ميبرند (گلپرور و کرمي .)2543 ،همچنین وقایع منفي زندگي
به همراه صفت نوروزگرایي با صفت خشونت ارتباط مثبتي دارد (سان ،زوئي ،بائي ،زانگ ،لین و
کائو .)1321 ،طبق مطالعه کاستا و مککری ،2334 5نوروزگرایي بیانگر گرایش فرد برای تجربه
اضطراب ،تنش ،ترحم جویي ،خصومت ،تکانشوری ،افسردگي و عزت نفس پایین است (نقل از آزاد
1. self-harm
2. emotion dysregulation
3. depressive symptoms
4. Saran, Puri & Agarwa
5. Costa & McCrae
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عبداهلل پور ،شکری ،تقي لو ،طوالبي و فوالدوند .)2532 ،از یک منظر ،بولگر و زاکرمن 2335
پیشنهاد ميکنند که بهطور ویژه نوروزگرایي باال ميتواند هر دو حالت قرار گرفتن و واکنش نشان
دادن به وقایع استرسزا را افزایش دهد .بر اساس این چارچوب ،هرج و مرج و یا درگیریهای روزانه
ميتواند منجر به ارتباط نوروزگرایي با واکنشهای عاطفي منفي مانند خشم ،افسردگي و اضطراب
شود (نقل از هاتچینسون و ویلیامز .)1331 ،همچنین نوروزگرایي روابط درون فردی بین عواطف
مثبت و عواطف منفي را تعدیل ميکند؛ زیرا کسانيکه نوروزگرایي باالتری دارند؛ تمایز عاطفي
کمتری را تجربه ميکنند (اسکالینا ،گانسرا ،آهرنز و ونز .)1325 ،بنابراین ،این امکان وجود دارد
که نوروزگرایي نیز بهواسطه کاهش عواطف مثبت و یا افزایش عواطف منفي منجر به رویآوری
فرد به رفتارهای خود آسیبي بهعنوان راه گریز شود.
عواطف عالوه بر تأثیرپذیری از صفت نوروزگرایي ،در تعامل با ارزشهایي که افراد در زندگي
خود دروني ميکنند؛ نیز متأثر ميشوند .بهعنوان مثال افرادی که در زندگي خود ارزشهای مرتبط
با تحریک طلبي داشته باشند؛ در پي تجاربي خواهند بود که بتوانند عواطف آنها را برانگیزانند
(شوارتز2331 ،؛ نقل از آریزا-مونتس ،آرجونا-فوینتز ،هان و الو .)1321 ،نظریه ارزشهای بنیادی
انساني 2که توسط شوارتز در سال  2331مطرح شد و بهعنوان نظریه مدور ارزشي نیز مطرح است؛
دارای دو مؤلفه هستهای محتوایي و ساختاری است .مؤلفه محتوایي این نظریه مجموعه جامعي
شامل ده ریخت انگیزشي ارزشهای متمایز شامل همنوایي ،سُنّت ،خیرخواهي ،جهان شمول نگری،
خود رهنمودی ،تحریک طلبي ،لذت گرایي ،پیشرفت ،قدرت و ایمني است (آریزا -مونتس و
همکاران .)1321 ،افراد ،ارزشهای انساني را بهعنوان مالکهایي برای انتخاب و توجیه اعمال و
همچنین برای ارزشیابي افراد و رویدادها بهکار ميبندند (گرونلوند1321 ،؛ کاستینا ،کرتووا ،تلشووا،
تسپکووا و وزایرو .)1325 ،انگیزههایي از قبیل فراهم آوردن احساس تسکیني شبیه به رهایي
جنسي (سیلورمن ،)1333 ،ایجاد برانگیختگي و نشاط (سیلورمن1333 ،؛ کلونسکي و کلن،
 ،)1333احساسات خوشایند (بینت و موس ،)1325 ،پاسخ به مشکالت هویت جنسي و مقابله با
تمایالت جنسي (هاس و پوپ ،)1331 ،ابراز تمایالت جنسي (اوییفسو ،برون ،چاینگ و کالنسي،
 ،)1334محافظت از دیگران-آسیب به خود به جای آسیب به دیگران (هیسلوپ و مککالي،1333 ،
پاور ،برون و آشر ،)1325 ،تنبیه خود از جمله تنبیه خود به دلیل احساسات خوشایند ،گاهي نیز
تنبیه دیگران (اوساک ،فورد ،راث ،بارثا و نئوفلد )1325 ،و نشان دادن قدرت و سختي (ادموندسون،
برینان و هاوس )1321 ،ميتوانند منجر به خود آسیبي شوند .بهعبارتي رفتار خود آسیبي ميتواند
تحت انگیزههای مختلف مبتني بر ارزشهای فردی ،خانوادگي و اجتماعي رخ دهد یا ممانعت شود.
1. Basic Human Values Theory
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در مجموع ،بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در مورد عللي غیر از خودکشي برای خود آسیبي،
با نتایجي شامل احساس پریشاني و اعمال نفوذ بین فردی روبهرو بودهاند .با این وجود ،بسیاری از
محاسبات اولیه مواردی از قبیل خود اعتباریابي و دستیابي به احساس شخصي تسلط را ذکر
کردهاند (ادموندسون و همکاران .)1321 ،بنابراین ،بهنظر ميرسد شدت صفت نوروزگرایي و میزان
عواطف مثبت و منفي که فرد تجربه ميکند و همچنین نوع ارزشهایي که فرد بهعنوان منابع
انگیزشي رفتار دروني ميکند؛ ميتوانند سوق دهنده و یا ممانعت کننده از اقدام فرد به رفتارهای
خود آسیبي باشند .از این رو ،در این پژوهش چنین فرض شده است که این سازهها ،مالکهایي
برای تمیز معنادار افراد خود آسیب رسان از افراد عادی است .عالوه بر این ،در صورت تأیید شدن
فرضیههای این پژوهش ،ميتوان داللتهای آموزشي و درماني کاربردی و مفیدی برای جلوگیری
از خود آسیبي افراد ارائه کرد .بر همین اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تجربههای عاطفي
مثبت و منفي ،نوروزگرایي و ریختهای ارزشي انگیزشي در تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد
عادی و پاسخگویي به سؤالهای زیر بود.
 .2کدامیک از عاملهای تجربههای مثبت و منفي ،تمیز دهنده افراد خود آسیب رسان از افراد
عادی است؟
 .1کدامیک از عاملهای ریختهای ارزشي انگیزشي ،تمیز دهنده افراد خود آسیب رسان از افراد
عادی است؟
 .5آیا نوروزگرایي ميتواند تمیز دهنده افراد خود آسیب رسان از افراد عادی باشد؟
روش
روش پژوهش حاضر توصیفي از نوع علّي-مقایسهای و طرح آن طبقهبندی گروهي/تحلیل تشخیصي
برای تمایز افراد دارای رفتار خود آسیبي از افراد عادی بر اساس تجربههای عاطفي مثبت و منفي،
نوروزگرایي و ریختهای ارزشي انگیزشي بود .جامعه پژوهش شامل دانشجویان خوابگاهي
دانشگاههای شهر تهران به تعداد تقریبي  55333نفر در سال  2535بود که بین  53الي 53
دانشجو از هر یک از دانشگاههای تهران ،عالمه طباطبائي ،خوارزمي و شاهد و در مجموع  124نفر
با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .حجم نمونه شامل  53نفر در هر یک از گروههای خود
آسیب رسان و عادی و در مجموع  43شرکت کننده بود .علت کاهش آزمودنيها این بود که از
میان  124نفری که حاضر به شرکت در پژوهش شدند و به پرسشنامهها پاسخ دادند؛  11پرسشنامه
ناقص تکمیل شده بود .از میان  231شرکت کننده باقیمانده 1 ،شرکت کننده به دلیل داشتن
دادههای پرت بسیار زیاد از تحلیل کنار گذاشته شدند .برای اجرایي شدن آزمون تحلیل تشخیصي،
نمرههای پرسشنامه خود آسیبي  245نفر باقیمانده بررسي شد و بر اساس نمرههای خود آسیبي
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آنها 53 ،شرکت کنندهای که باالترین نمرههای خود آسیبي را داشتند؛ برای گروه دارای رفتار
خود آسیبي و  53شرکت کنندهای که پایینترین نمرههای خود آسیبي را داشتند؛ برای گروه افراد
عادی انتخاب و دادههای  235شرکت کنندهای که نمرههای حد وسط دو گروه را داشتند؛ از تحلیل
نهایي خارج شد .بر اساس نظر کوهن و مانیون ( ،)2341در پژوهشهای ع ّلي-مقایسهای حجم
نمونه برای هر گروه  15نفر کافي است .تحلیل تشخیصي ،روشي آماری است که به پژوهشگر این
امکان را ميدهد تا تفاوتهای بین دو گروه یا بیشتر را بر حسب چند متغیر بهصورت همزمان
مطالعه کند .در این روش چند متغیر اسمي یا چند متغیر فاصلهای مرتبط ميشود و از لحاظ فني
در واقع بسط تحلیل واریانس چند متغیری است .تحلیل تشخیصي روشي است که با بهرهگیری از
متغیرهای مستقل ،افراد گروهها را که دادههای آنها بهصورت اسمي یا ترتیبي است؛ به بهترین
وجه از هم تفکیک و در نهایت متغیرهایي را که بهطور مناسب گروهها را از هم تفکیک ميکنند؛
مشخص ميکند (کالنتری.)2541 ،
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه آسیب به خود .1این پرسشنامه خود گزارشي  11مادهای توسط سانسون ،ویدرمن
و سانسون ( )2334ساخته شد و با پاسخ بله =  2و خیر =  3سابقه آسیب رساندن به خود را بررسي
ميکند و در تشخیص اختالل شخصیت مرزی قابل استفاده است .برای به دست آوردن نمره کلي
این پرسشنامه باید فقط پاسخهای تأیید شده یعني «تعداد پاسخهای بله» با هم جمع شود و
پاسخهای خیر در نمرهگذاری نقشي ندارد .بیشترین نمره در این پرسشنامه  11است .مطالعه اعتبار
این پرسشنامه با نقطه برش  5یا بیشتر 45 ،درصد از پاسخدهندگاني را که بر اساس مصاحبه
تشخیصي اختالل مرزی ،واجد این اختالل به شمار ميرفتند؛ در طبقه اختالل شخصیت مرزی
بهطور دقیق طبقه بندی کرد (سانسون و همکاران .)2334 ،پژوهشهای بعدی اعتبار همگرای این
ابزار را با ابزارهای خود گزارشي شخصیت مرزی ،افسردگي و سابقه آزار دیدگي در کودکي نشان
دادهاند (نقل از طاهباز حسین زاده ،قرباني و نبوی .)2533 ،در مطالعه طاهباز و همکاران ()2533
آلفای کرونباخ این پرسشنامه  3/15و در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ آن  3/12به دست آمد.
 .2مقیاس تجربه مثبت و منفی .2این مقیاس  21پرسشي توسط دینر ،رایتز ،تاو ،کیم-پریتو و
همکاران در سال  1323تدوین شد که  1سؤال آن تجربههای مثبت و  1سؤال آن تجربههای منفي
را ارزیابي ميکند (نقل از کُرمي نوری ،فراهاني و تروست .)1325 ،پاسخگویي به این مقیاس در
دامنهای از به ندرت یا هرگز=  2تا اغلب یا همیشه=  5قرار دارد .مقیاس تجربه مثبت و منفي به
1. Self-Harm Inventory
)2. Scale of Positive and Negative Experience (SPANE
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دلیل بيثباتي «پرسشنامه عواطف مثبت و منفي »2واتسون ،کالرک و تلیگن (2334؛ نقل از کُرمي
نوری و همکاران )1325 ،ساخته شد .بر همین اساس ،نسخه فارسي و سوئدی از نسخه فعلي
مقیاس تجربه مثبت و منفي در مطالعه مقدماتي در مورد  55دانشجوی کارشناسي روانشناسي
ایراني و  53دانشجوی مقطع کارشناسي روانشناسي سوئدی اجرا شد .ضریب پایایي آلفای کرونباخ
برای عواطف مثبت و عواطف منفي ضعیف بود که به احتمال زیاد با عدم ثبات و پایایي پایین
مربوط به دو گویه عواطف مثبت «شاد و راضي» و دو گویه عواطف منفي «خشم و ترس» بود و
چون یافتهها بهطور مشابهي در مورد اشتراک و همبستگي کل پرسشها توسط دینر و همکاران
 1323گزارش شده بود؛ از این رو ،این  5پرسش حذف شد که بر این اساس نتایج ضریب آلفای
کرونباخ برای  5پرسش باقیمانده از عواطف مثبت  3/45و در نمونه سوئدی=  3/11و برای  5پرسش
باقیمانده از عواطف منفي در نمونه ایراني=  3/42و در نمونه سوئدی=  3/45به دست آمد (کُرمي
نوری و همکاران .)1325 ،در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ تجارب مثبت=  3/14و برای تجارب
منفي=  3/42به دست آمد.
 .3مقیاس زمینهیاب ارزشی شوارتز .2این پرسشنامه  54گویهای توسط شوارتز در سال 2331
تدوین شد و دارای ریختهای ارزشي پیشرفت ،لذّت جویي ،تحریک طلبي ،خود رهنمود دهي،
جهان شمول نگری ،خیرخواهي ،سُنّت ،همنوایي و ایمني است .طیف پاسخگویي به هر اصطالح
توصیفگر ارزشي بین مخالف ارزشهای من است=  2تا در عاليترین درجه اهمیت برای من است=
 1است .اعتبار این پرسشنامه از طریق سلسله ارزشهای نمونه از  13دانشجوی روانشناسي دوره
لیسانس سالهای باال به دو روش به دست آمد و تأیید شد .در تعیین پایایي ،ضرایب پایایي دارای
دامنهای از  3/51برای ارزشهای اجتماعي تا  3/13برای ارزشهای اقتصادی بود (شوارتز2331 ،
و 1331؛ نقل از دلخموش .)2545 ،قابلیت اعتماد این پرسشنامه در نمونه ایراني مشتمل بر 213
دانشجوی دختر و پسر از طریق روش بازآزمون به فاصله دو هفته تأیید شد .ضرایب پایایي به دست
آمده شامل ایمني=  ،3/145قدرت=  ،3/415پیشرفت=  ،3/411لذت جویي=  ،3/412تحریک
طلبي=  ،3/422خود رهنمود دهي=  ،3/145جهان شمول نگری=  ،3/425خیرخواهي= ،3/145
سُنّت=  3/435و همنوایي=  3/111حاکي از قابلیت اعتماد ریختهای ارزشي است (دلخموش،
 .)2545در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای ایمني=  ،3/42قدرت=  ،3/13پیشرفت=  ،3/13لذت
جویي=  ،3/41تحریک طلبي=  ،3/45خود رهنمود دهي=  ،3/15جهان شمول نگری= ،3/11
خیرخواهي=  ،3/41سُنّت=  3/14و همنوایي=  3/13به دست آمد.

)1. Positive Affect Negative Affect Scale (PANAS
)2. Schwartz Value Survey Questionnaire (SVS
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 .4پرسشنامه شخصیت  5عاملی نئو .1این پرسشنامه توسط مککری و کاستا در سال 2341
تحت عنوان پرسشنامه شخصیت  NEOمعرفي شد .نسخه کوتاهي از آن تحت عنوان پرسشنامه
 5عاملي شخصیت نئو ( )NEO-FFIبر اساس تحلیل عاملي نمرههای  NEO-PIتهیه شد که
شامل  13سؤال است و پنج عامل بزرگ شخصیت شامل نوروزگرایي ،برونگرایي ،گشودگي یا دلپذیر
بودن ،سازگاری یا انعطافپذیر بودن و مسئولیت پذیری یا با وجدان بودن را ميسنجد (روشن
چسلي .)1331 ،در این مقیاس ،شرکت کننده در پاسخ به هر جمله از  13سؤال بایستي یکي از
ال موافقم=  5را انتخاب
ال مخالفم=  ،2مخالفم=  ،1نظری ندارم=  ،5موافقم=  5و کام ا
گزینههای کام ا
نماید (انیسي ،مجدیان ،جوشنلو و گوهری .)1322 ،بررسي اعتبار با استفاده از روش آلفای کرونباخ
در پژوهش انیسي و همکاران ( )1322نشان داد که آلفای ویژگيهای با وجدان بودن و روان آزرده
گرایي بهترتیب آلفای  3/45و  3/43و آلفای ویژگيهای شخصیتي موافق بودن و برونگرایي بهترتیب
 3/13و  3/54است؛ اما ویژگي گشودگي فاقد همساني دروني قابل قبول و برابر با  3/53بود .به
عالوه در بررسي روایي همزمان مشاهده شد که ضریب همبستگي روان آزرده گرایي و برونگرایي
در پرسشنامه نئو با روان آزرده گرایي و برونگرایي در پرسشنامه آیزنک بهترتیب معادل  3/14و
 3/51است (انیسي و همکاران .)1322 ،در مطالعه حاضر آلفای کرونباخ عامل نوروزگرایي 3/11
به دست آمد.
شیوه اجرا .برای اجرای پژوهش ابتدا به مدیریت خوابگاههای دانشگاههای تهران ،عالمه طباطبایي،
خوارزمي و شاهد مراجعه و سپس به صورت در دسترس از افراد ساکن در خوابگاههای دخترانه و
پسرانه هر سه مقطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری که تمایل به همکاری داشتند؛ خواسته
شد که پرسشنامه آسیب به خود را که روی آن کدگذاری شده بود؛ تکمیل کنند .همزمان به
شرکت کنندگان اطالع داده شد که این کُد ،کُد شناسایي است که در مرحله دوم پژوهش چنانچه
انتخاب شوند؛ ميتوانند بقیه مقیاسها و پرسشنامهها را جهت کمک به اهداف پژوهش تکمیل
کنند .در مرحله دوم و بعد از انتخاب و غربالگری  53نفر از افراد خود آسیب رسان و  53نفر از
افراد غیر خود آسیب رسان که در این پژوهش عادی خوانده ميشوند؛ موازین اخالقي نظیر رازداری،
محرمانه ماندن اطالعات آنها و نیز رایگان بودن منابع بیان و رعایت شد .سپس بر اساس کُد داده
شده به پرسشنامهها 43 ،نفر انتخاب و شناسایي و بعد از مراجعه به تک به تک آنها ،از هر یک از
آنها خواسته شد که پرسشنامههای شخصیت  5عاملي نئو ،مقیاس زمینه یاب ارزشي شوارتز و
مقیاس تجربه مثبت و منفي را تکمیل کنند .اطالعات جمعآوری شده استخراج و با استفاده از
روش آماری تحلیل تشخیصي تحلیل شد.
1. NEO Five Factor Personality Inventory
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یافتهها
میانگین و انحراف معیار سني در گروه خود آسیب رسان به ترتیب  11/53و  5/55و در گروه عادی
 11/31و  5/44بود .در نمونه اصلي پژوهش تعداد دختران و پسران مساوی بود؛ اما پس از تقسیم
افراد در گروهها بر حسب نمره خود آسیب رساني ،در گروه خود آسیب رسان  25دختر و  11پسر
و در گروه عادی  14دختر و  21پسر قرار گرفتند .همچنین در گروه خود آسیب رسان  14نفر
مجرد و  21تفر متأهل و در گروه عادی  53نفر مجرد و  23نفر متأهل بودند .از نظر سطح
تحصیالت ،در گروه خود آسیب رسان  25دانشجوی کارشناسي و  11دانشجوی کارشناسي ارشد،
و در گروه عادی  1دانشجوی کارشناسي و  55دانشجوی کارشناسي ارشد حضور داشتند.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیرها و آزمون برابری میانگینها در دو گروه
آزمون برابری میانگینها
گروهبندی
متغیر
خود آسیب رسان
عادی
F
درجه
درجه
میانگین انحراف میانگین انحراف المبدای
آزادی  2آزادی 1
ویلکز
معیار
معیار
**55/35
14
2
**3/15
5/55
11/51
5/35
24/51
نوروزگرایي
**
**
25/45
14
2
3/45
1/33
22/33
1/45
25/13
عاطفه مثبت
**4/35
14
2
**3/32
5/51
21/33
1/31
23/33
عاطفه منفي
5/13
14
2
3/31
5/15
25/21
5/43
21/55
قدرت
1/11
14
2
3/31
1/55
53/11
1/13
51/33
پیشرفت
3/54
14
2
3/33
5/35
25/21
5/33
25/53
لذت جویي
3/31
14
2
2/33
5/31
22/13
5/55
22/51
تحریک طلبي
3/32
14
2
2/33
5/51
51/21
1/35
خودرهنموددهي 51/23
**4/31
14
2
**3/33
3/11
51/21
4/11
55/11
جهان شمولي
**
**
25/25
14
2
3/45
1/13
15/55
5/51
13/13
خیرخواهي
**25/14
14
2
**3/45
5/55
25/11
5/53
24/15
سُنّت
**21/53
14
2
**3/45
5/15
23/13
5/11
15/51
همنوایي
**1/55
14
2
**3/32
5/53
11/35
5/53
13/23
ایمني
*
P<3/35**P<3/32

در جدول  2بهطور معناداری سطح نوروزگرایي ( ،)P= 3/332و عاطفه منفي ( )P= 3/331گروه
خود آسیب رسان باالتر از افراد عادی و سطح عاطفه مثبت ( ،)P =3/332جهان شمولي (=3/335
 ،)Pخیرخواهي ( ،)P= 3/332سُنّت ( ،)P= 3/332همنوایي ( ،)P= 3/332و ایمني ()P= 3/331
آنها پایینتر از گروه افراد عادی است.
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جدول  .2خالصه نتایج تابعهای تشخیصی کانونی واریانس تبیین شده متغیر وابسته
df
آماره المبدای ویلکز
تابع ارزش ویژه همبستگي کانوني
تبدیل شده 2
**
53/11
25
3/531
3/131
3/331
2
*
**
P<3/35 P<3/32

در جدول  1با توجه به مقدار ویژه که قدرت تبیینگری تابع را نشان ميدهد و بر اساس اینکه
توان دوم همبستگي کانوني که درصد واریانس تبیین شده متغیر وابسته را نشان ميدهد؛ تابع
تشخیصي حاضر قادر به تبیین  53/4درصد از واریانس رفتار خود آسیبي/عدم خود آسیبي است.
برای بررسي معنادار بودن /نبودن ارزش ویژه به دست آمده از سطح معناداری آماره المبدای ویلکز
در حالت تبدیلشده  2استفاده شد و نتایج معنادار آماره المبدای ویلکز نشانگر معنادار بودن
ارزش ویژه تابع تشخیصي حاضر بود (.)P= 3/332
جدول  .3نتایج مربوط به ماتریس ضرایب ساختاری متمایز کننده گروهها
تابع
متغیر مستقل
2
3/111
نوروزگرایي
-3/513
همنوایي
-3/555
عواطف مثبت
-3/555
خیرخواهي
-3/512
سُنّت
-3/553
جهان شمولي
3/511
عواطف منفي
-3/521
ایمني
3/121
قدرت
-3/213
پیشرفت
3/313
لذت جویي
3/321
تحریک طلبي
3/331
خود رهنمود دهي

بر اساس نتایج جدول  5به ترتیب متغیرهای نوروزگرایي ،همنوایي ،عواطف مثبت ،خیرخواهي،
سُنّت ،جهان شمولي و عواطف منفي ،قویترین رابطه را با تابع حاضر دارند و متمایز کننده گروهها
از یکدیگر هستند .اما متغیرهای دیگر در تمیز دو گروه عملکرد ضعیفتری دارند.
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تعداد
درصد

جدول  .4نتایج طبقهبندی در گروه خود آسیب رسان و گروه عادی
اعضای گروه پیشبیني شده
گروهها
خود آسیب رسان
عادی
1
53
عادی
55
5
خود آسیب رسان
5
35
عادی
41/5
21/5
خود آسیب رسان

کل
53
53
233
233

جدول  5نشان ميدهد که تابع تشخیصي حاضر ميتواند؛  32/5درصد همه موارد و  41/5شرکت
کنندههای خود آسیب رسان و  35درصد شرکت کنندههای عادی را به درستي پیش بیني کند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر شناسایي افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بر اساس عواطف ،نوروزگرایي
و ریختهای ارزشي انگیزشي بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بر اساس عواطف مثبت
بهصورت عکس و بر اساس عواطف منفي بهصورت مستقیم ميتوان افراد خود آسیب رسان را از
افراد عادی تمیز داد .این نتایج با یافتههای پژوهشهای پي و همکاران ()1321؛ مولنکامپ ،براسک،
کائیگلي و وایتلوک ()1325؛ آدریان و همکاران ()1322؛ کلیز ،هوابن ،واندریکن ،بیتبیر و
مولنکامپ ()1323؛ و جاکوبسن ،مولنکامپ ،میلر و تارنر ( )1334همخوان است .در تببین این
یافته ميتوان گفت که وقایع منفي زندگي ميتوانند ماشه چکان افسردگي (ماندلي و همکاران،
 ،)1325رفتارهای تحریک کننده (الولو )1325 ،و خشونت آمیز (جالی و همکاران )1334 ،باشند
و افراد به منظور مقابله با تجربه این هیجانهای منفي ممکن است به راهکارهای ناسازگار مانند
رفتارهای خود آسیب رسان روی آورند (مولنکامپ و همکاران .)1321 ،زیرا رفتارهای خود آسیبي
بهصورت موقت موجب کاهش ناراحتي عاطفي فرد و این امر باعث تقویت و ادامه به رفتارهای خود
آسیبي ميشود (کلیز و همکاران .)1323 ،بنابراین ،از آنجایي که عاطفه منفي بُعد کلي از پریشاني
ذهني است که شامل دامنه گستردهای از حالتهای خلقي منفي مانند خشم ،ترس ،غم ،نفرت و
گناه است؛ فرد با دست زدن به رفتارهای خود آسیب رسان تالشي ناکارامد و موقت انجام ميدهد
تا این پریشاني هیجاني و عاطفي را کاهش دهد؛ اما در مقابل ،چون عاطفه مثبت نشاندهنده
میزان احساس اشتیاق ،فعال و هوشیار بودن فرد است (واتسون و تلگن2345 ،؛ نقل از بابایي،
پورشهباز ،رضایي و دولتشاهي)1325 ،؛ فرد الزامي دروني برای دست زدن به رفتارهای خود آسیب
رسان جهت رهایي از عواطف مثبت ندارد؛ بلکه عواطف مثبت برای او خوشایند و مطلوب است .در
نتیجه ،افرادی که عواطف مثبت را تجربه ميکنند؛ گرایشي به رفتارهای خود آسیب رسان ندارند.
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افزون بر این ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که نمره نوروزگرایي باالتر ،بهصورت مستقیم با
رفتارهای خود آسیبي بیشتر همراه است و عاملي برای تمایز بین افراد خود آسیب رسان از افراد
عادی است .این یافته با پژوهشهای پي و همکاران ()1321؛ سان و همکاران ()1321؛ مولنکامپ
و همکاران ()1321؛ هاتچینسون و ویلیامز ( ،)1331همخوان است .در تبیین این یافته نیز ميتوان
به همان تبیین مربوط به عواطف ،یعني خود تنظیمي عواطف منفي از طریق رفتارهای خود آسیبي
اشاره کرد؛ زیرا افرادی با نمرههای باال در نوروزگرایي بهطور معمول بهصورت مزمن عاطفه منفي
زیادی را و نیز تنش عصبي مداوم ،افسردگي ،احساس گناه و اضطراب همراه با تفکر غیرمنطقي،
عزت نفس پایین و کنترل ضعیف تکانه (هاتچینسون و ویلیامز )1331 ،و خشونت (سان و همکاران،
 )1321را تجربه ميکنند .همچنین ،نوروزگرایي روابط درون فردی بین عواطف مثبت و عواطف
منفي را دستکاری ميکند؛ زیرا کساني که نوروزگرایي باالتری دارند؛ تمایز عاطفي کمتری را تجربه
ميکنند (اسکالینا و همکاران .)1325 ،بنابراین ،این احتمال وجود دارد که تجربههای مبهم و
منفي ناشي از نورورگرایي باال نیز موجب خود آسیبي شود .در واقع ،استفاده از رفتارهای خود
آسیب رسان بهعنوان یک راهبرد نظم دهي به هیجانهای منفي (پي و همکاران1321 ،؛ مائیلنکاپ
و همکاران ،)1321 ،در مورد عواطف منفي ناشي از نوروزگرایي نیز صدق ميکند؛ زیرا بدتنظیمي
هیجاني و نشانگان افسردگي که در نوروزگرایي باال هم دیده ميشود؛ با فراواني باالی خود آسیبي
رابطه داشته است (پي و همکاران .)1321 ،در نتیجه ،با آگاهي از نمرههای باالی نوروزگرایي
ميتوان افراد خود آسیب رسان را از افراد عادی تمیز داد.
یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که نمره ریختهای ارزشي انگیزشي شامل جهان
شمولي ،خیرخواهي ،سُنّت ،همنوایي و ایمني در افراد خود آسیب رسان بهطور معناداری پایینتر
از گروه افراد عادی است و طبق نمره پایین افراد خود آسیب رسان در این ریختهای ارزشي
ميتوان آنها را از افراد عادی تمیز داد .این یافته با پژوهشهای پیشین مانند اوساک و همکاران
( ،)1325پاور و همکاران ( ،)1325هیسلوپ و مککالي ( ،)1333اوییفسو و همکاران ()1334
همخوان است .در تبیین این یافته الزم است؛ اشاره شود که ارزشهای انساني توسط افراد بهعنوان
مالکهایي برای انتخاب و توجیه اعمال و ارزشیابي افراد و رویدادها بهکار ميرود (گرونلوند1321 ،؛
کاستینا و همکاران .)1325 ،بهعنوان مثال ،برخي افراد با انگیزههایي از قبیل محافظت از دیگران،
برای آسیب به خود به جای آسیب به دیگران (هیسلوپ و مککالي1333 ،؛ پاور و همکاران،
 ،)1325تنبیه خود و گاهي نیز تنبیه دیگران (اوساک و همکاران )1325 ،دست به رفتارهای خود
آسیبي ميزنند؛ اما وقتي فردی در ریخت انگیزشي احساس ایمني ،مواردی مانند احساس تعلق
خاطر ،تندرستي و امنیت خانوادگي یا در ریخت انگیزشي همنوایي مواردی مانند خود انضباطي،
ادب و احترام به والدین ،یا در ریخت جهان شمولي مواردی مانند یگانگي با طبیعت و برخورداری
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از وسعت نظر را یا در ریخت خیرخواهي مواردی مانند مسئولیت پذیری و بخشاینده بودن و یا در
ریخت انگیزشي سُنّت مواردی مانند تواضع و پذیرش سهم خود از زندگي (دلخموش )2532 ،نمره
باال دریافت ميکند؛ چنین فردی از احساسات رضایت درون فردی ،خانوادگي و اجتماعي برخوردار
است و در ارتباط با دیگران و حتي طبیعت ،تعاملي خوشایند دارد و عواطف مثبت باال اما عواطف
منفي پاییني را تجربه ميکند .بنابراین ،چنین شخصي که تجارب مبتني بر ارزش ناخوشایند و
عواطف منفي پاییني دارد؛ انگیزهای برای خود آسیب رساني ندارد .اما ،شخصي که از غنای این
ارزشهای انگیزشي برخورداری کافي ندارد؛ ممکن است که امنیت درون فردی ،تعامالت خوشایند
بین فردی و نگرش مثبت به طبیعت را کمتر تجربه کند و در نتیجه امکان دارد که این احساس
کمبود و عواطف منفي ناشي از آن ،منجر به رفتارهای جبراني یا اجتنابي مختلفي از قبیل خود
آسیب رساني شود.
در پژوهش حاضر برخي ریختهای انگیزشي شامل قدرت ،پیشرفت ،لذت جویي ،تحریک طلبي
و خود رهنمود دهي نتوانستند بهطور معناداری افراد خود آسیب رسان را از افراد عادی متمایز
کنند .این یافته با پژوهشهای پیشین مانند ادموندسون و همکاران ()1321؛ بینت و موس
()1325؛ سیلورمن ()1333؛ و کلونسکي و کلن ( )1333ناهمخوان است .در مورد این یافته باید
اشاره شود که طبق الگوی مدور شوارتز و همکاران (2331؛ نقل از گرانویست و کجونایس)1325 ،
وقتي که متغیری رابطهای قوی با یک نوع از ارزشها داشته باشد؛ روابط آن متغیر با دیگر ارزشها
به گونهای یکنواخت کاهش ميیابد .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت که طبق الگوی مدور شوارتز
 ،2331در پژوهش حاضر این یافته قابل توجیه است که ارزشي مانند «همنوایي» قویترین و
ارزشي مانند «خود رهنمود دهي» کمترین رابطه را با رفتارهای خود آسیبي داشته باشد و بقیه
ارزشها در میان این دو قرار بگیرند؛ در نتیجه ارزشهایي که در سمت ابتدای طیف مدور قرار
ميگیرند؛ توان تمیز معناداری در مورد دو گروه خود آسیب رسان و عادی دارند و بعد از آن ارزش
قدرتمند در الگوی پژوهشي حاضر هر چه به سمت انتهای طیف مدور ارزشها نزدیک شوند؛ توان
تمیزدهندگي دو گروه خود آسیب رسان و عادی توسط سایر ارزشها ضعیف و غیر معنادار شود.
در مجموع ،ميتوان نتیجه گرفت که نوروزگرایي و عواطف منفي با ایجاد حالتهای هیجاني
ناخوشایند در شخص ،باعث ميشوند تا فرد برای رهایي موقت از این تجارب هیجاني ناخوشایند
اقدام به خود آسیب زني کند .اما در سویي دیگر ،عواطف مثبت و برخي ریختهای انگیزشي مانند
جهان شمولي ،خیرخواهي ،سُنّت ،همنوایي و ایمني با کمک به تجربه احساس رضایت درون فردی
و برون فردی ،به شکلگیری الگوهای رفتاری کارامد و کاهش احتمال بروز رفتارهای خود آسیبي
کمک ميکنند؛ در نتیجه ،شدت وجود صفت نوروزگرایي ،چگونگي تجربیات عاطفي و برخي
ریختهای ارزشي انگیزشي ميتوانند؛ بهعنوان مالکهایي برای تمیز افراد خود آسیب رسان از
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عادی لحاظ شوند .همچنین ،پیشنهاد ميشود که در رویکردهای آموزشي درماني و فرزندپروری
به افراد کمک شود تا ریختهای ارزشي کارامد و شیوههای تجربه کردن غني عواطف مثبت را
دروني کنند.
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کامالا موافقم

موافقم

خنثي

مخالفم

کامالا مخالفم

عامل نوروزگرایی پرسشنامه پنج عاملی نئو

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

عبارتها

. من اصوالا شخص نگراني نیستم.2
. اغلب خود را کمتر از دیگران حس ميکنم.1
. گاه احساس ميکنم دارم خرد ميشوم، هنگامي که تحت فشارهای روحي زیادی هستم.5
. به ندرت احساس تنهایي و غم ميکنم.5
. اغلب احساس عصبي بودن و تنش ميکنم.5
. گاهي کامالا احساس بي ارزشي ميکنم.1
. به ندرت احساس اضطراب یا ترس ميکنم.1
. اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصباني ميشوم.4
. دلسرد شده و از کار صرف نظر ميکنم، غالباا وقتي کارها پیش نميروند.3
. به ندرت غمگین و افسرده ميشوم.23
. اغلب احساس درماندگي ميکنم و دنبال کسي ميگردم که مشکالتم را برطرف کند.22
. گاهي آنچنان خجالت زده شدهام که فقط ميخواستم خود را پنهان کنم.21

***
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تمیز افراد خود آسیبرسان از افراد عادی بر اساس تجربههای مثبت و ...

پرسشنامه تجربههای مثبت و منفی
ردیف
2
1
5
5
5
1
1
4

واژههای توصیفگر احساسات
تجربه مثبت
تجربه منـفي
تجربه خوب
تجربه بـد
تجربه لذت بخش
تجربه ناخوشایند
خوشحالي
غمگیني

هرگز
2
2
2
2
2
2
2
2

به ندرت
1
1
1
1
1
1
1
1

برخي وقتها
5
5
5
5
5
5
5
5

اغلب
5
5
5
5
5
5
5
5

همیشه
5
5
5
5
5
5
5
5

***
زمینه یاب ارزشی شوارتز
به منزله یک اصل راهنما در زندگي من ،این ارزش . ... ... ...است.
بسیار مهم
مهم
مخالف ارزشهای من بياهمیت
1
5
5
5
1
2
3
-2
نمره
عبارت
نمره
 ......خالقیت (نبوغ ،ابتکار)
برابری (فرصت مساوی برای همه)
......
توازن دروني (آرامش خاطر ،به دور از تعارض دروني)  ......صلح جهاني (عاری از جنگ و کشمکش)
......
 ......احترام به سنت (حفظ رسوم پسندیده قدیمي)
قدرت اجتماعي (کنترل روی دیگران ،سلطه)
......
 ......عشق کامل (رابطه نزدیک و عمیق هیجاني و معنوی)
آزادی (آزادی عمل و اندیشه)
......
 ......خودانضباطي (خودداری ،مقاومت در برابر وسوسه)
لذت (ارضای امیال)
......
زندگي معنوی (تاکید بر موضوعهای معنوی نه مادی)  ......خلوت (حق برخورداری از یک فضای خصوصي)
......
حس تعلقخاطر (از اینکه دیگران به فکر من هستند)  ......امنیت خانوادگي (ایمني برای اشخاص مورد عالقه)
......
 ......تشخص اجتماعي (مورد تأیید و احترام دیگران)
نظم اجتماعي (ثبات جامعه)
......
 ......یگانگي با طبیعت (سازگار شدن با طبیعت)
زندگي مهیج (تجربههای تحریک آمیز)
......
 ......زندگي متنوع (سرشار از چالش ،تازگي و تغییر)
معنا بخشیدن به زندگي (هدف دار بودن زندگي)
......
 ......خرد (درک کامل از زندگي)
ادب (نزاکت ،رفتار پسندیده)
......
 ......اقتدار (حق رهبری یا فرماندهي)
ثروت (مالکیت چیزها ،پول)
......
 ......دوستي واقعي (دوستان نزدیک و حمایتگر)
امنیت ملي (حفاظت از ملتم در برابر دشمنانم)
......
 ......جهاني زیبا (زیبایي طبیعت و جلوههای هنری)
احترام به خود (باور به ارزش شخص خود)
......
 ......عدالت اجتماعي (رفع بيعدالتي ،حمایت از ضعیفان)
جبران محبتهای دیگران (مدیون نبودن)
......
 ......صادق (درستکار ،بيریا و صمیمي)
مستقل (متکي به خود ،خودکفا)
......
 ......حفظ وجهه عمومي خود (آبرودار)
معتدل (پرهیز از افراط در احساسات و اعمال)
......
 ......فرمانبردار (وظیفه شناس ،عمل کردن به تکلیف)
وفادار (وفاداری به دوستان و گروه)
......
 ......هوشمند (منطقي ،اهل فکر)
بلند مرتبه جو (سختکوش ،بلندپرواز)
......
 ......یاریگر (کوشش برای رفاه دیگران)
دارای وسعت نظر (بردبار در برابر باورهای مخالف)
......
 ......زندگي لذت بخش (لذت بردن از غذا ،آمیزش و )...
متواضع (فروتن ،بدون تکبر)
......
 ......مؤمن (دارای اعتقاد و باورهای دیني)
متهور (به دنبال ماجرا و خطر)
......
 ......مسئولیتپذیر (قابل اطمینان ،قابل اعتماد)
حفاظت از محیط زیست (حفظ طبیعت)
......
 ......کنجکاو (عالقمند به همه چیز ،جستجوگر)
بانفوذ (اثرگذاشتن بر افراد و رویدادها)
......
 ......بخشاینده (حاضر به بخشش و عفو دیگران)
احترام به والدین و بزرگترها (ابراز احترام)
......
انتخاب شخصي هدفهای خود (انتخاب مقاصد خود)  ......موفق (دستیابي به هدفها)
......
 ......پاکیزه (تمیز ،آراسته)
تندرست (بیمار نبودن از حیث جسماني یا رواني)
......
 ......خوشگذران (انجام کارهای لذتبخش)
توانا (با صالحیت مؤثر ،کارآمد)
......
پذیرش سهم خود از زندکي (قانع به وضعیت موجود) ......
......
عاليترین درجه اهمیت
1
عبارت
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پرسشنامه آسیب به خود
عبارتها
 .2آیا تا کنون عمداا یا از روی قصد هر یک از کارهای زیر را انجام دادهاید؟
 .1داروی بیش از حد خوردهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .5عمداا بدن خود را زخمي کرده یا بریدهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .5عمداا بدن خود را سوزاندهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .5خودتان را زدهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .1عمداا سرتان را به دیوار یا اشیاء کوبیدهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .1در خوردن مشروبات الکلي افراط کردهاید؟
 .4عمداا در رانندگي بي احتیاطي کردهاید؟
 .3عمداا بدن خود را خراشیدهاید (چنگ زدهاید)؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .23از خوب شدن زخمهایتان جلوگیری کردهاید؟
 .22عمداا باعث شدهاید حال جسميتان بدتر شود (مثالا با نخوردن داروهایتان)؟
 .21بي بند و باری داشتهاید (مثالا شریکان جنسي متعدد داشتهاید)؟ (اگر بله چند نفر ).....
 .25خودتان را در رابطهای قرار دادهاید که ميدانستید در آن طرد ميشوید؟
 .25از داروهایي که پزشکتان تجویز کرده ،سرخود و بي حساب استفاده کردهاید؟
 .25برای اینکه خودتان را مجازات کنید از خدا فاصله گرفتهاید؟
 .21درگیر روابطي شدهاید که از شما سوء استفاده عاطفي شده است؟ (اگر بله تعداد روابط ).....
 .21درگیر روابطي شدهاید که از شما سوء استفاده جنسي شده است؟ (اگر بله تعداد روابط ).....
 .24عمداا شغلي را از دست دادهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .23دست به خودکشي زدهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....
 .13عمداا از عضو آسیب دیده یا زخمي بدن خود کار کشیدهاید؟
 .12خودتان را با افکار منفي و سرزنش گر مجازات کردهاید؟
 .11برای اذیت کردن خود ،به خودتان گرسنگي دادهاید؟
 .15از داروهای ملین برای اذیت کردن خود استفاده کردهاید؟ (اگر بله تعداد موارد).....

بله
2

خیر
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
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