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Abstract 
Introduction: The family traditionally has special supportive care 
functions; However, in recent times, this social institution, along with 
increasing the fluidity of public culture, has faced significant functional 
challenges. Among them is the inability of the family to control adoles-
cents formally and informally, which results in general abnormalities 
such as self-harm. This study aimed to investigate the family contexts 
leading to self-harm among female students in Yazd.
Methods:  This research was done by using a qualitative approach and 
the underlying theory method. Twenty-three high school girls in Yazd 
were selected by theoretical sampling method. They were in-depth in-
terviewed about self-harm in the context of family issues. Until the data 
saturation, the theoretical sampling process continued. 
Results: The data were analyzed by the open, axial, and selective coding 
method and presented as storylines including twenty-six main categories 
and one core category and paradigm model. Results showed that family 
time-space separation is mainly created by some agents including emo-
tional/financial deficit, losing father, and family anomie by the second mar-
riage, analogy humiliation, lived experience of punishment and injury, and 
the heritage of self-harm and consumption. Adolescent girls are choosing 
different strategies for this matter including comprehensive secrecy, dual 
behaviors in home and school, conventional show-off, and self-harm. These 
strategies can cause consequences such as the new family utopia, emotional 
separation from parents, persistent frustration, and trauma.
Conclusions: Family time-space separation has led to a problematic 
situation in which families lost their functions and capability of making 
positive change. In other words, there is no ability to solve problems 
from existing paths, or especially from prior and traditional paths. As a 
result, smart intervention measures must be taken in such families.
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چکیده

مقدمه: خانواده  به طور سنتی کارکردهای خاص حمایتی مراقبتی داشته است؛ با وجود 
این، در دوره اخیر این نهاد اجتماعی در کنار افزایش سیالیت فرهنگ عمومی، با چالش های 
و  رسمی  کنترل  در  خانواده  ناتوانی  آن ها،  جمله  از  است.  شده  مواجه  مهمی  کارکردی 
آن ها  در  خودزنی  مانند  عمومی  ناهنجاری های  آن،  پی  در  که  است  نوجوانان  غیررسمی 
مشاهده می شود. هدف پژوهش حاضر، واکاوی بسترهای خانوادگی منتهی به خودزنی در 

بین دانش آموزان دختر در شهر یزد است. 
روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی، و روش نظریه زمینه ای استفاده کرده است و 
با نمونه گیری نظری، بیست و سه نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی در شهر یزد انتخاب 
شدند و با آن ها مصاحبه های عمیقی در مورد خودزنی در بستر مساله های خانوادگی انجام 

داده شد. فرآیند نمونه گیری نظری تا مرحله اشباع داده ها ادامه یافت. 
نتایج: داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل 
شده و در قالب خط داستان )شامل بیست و شش مقوله اصلی و یک مقوله هسته( و مدل 
پارادایمی به نمایش درآمدند. نتایج نشان داد که ازجاکندگی خانوادگی به طورعمده به دنبال 
عواملی چون خال عاطفی/مالی، فقدان پدر، ازهم گسیختگی خانواده به واسطه ازدواج دوم، 
قیاس تحقیر، تجربه زیسته از تنبیه، تجربه زیسته آسیب، میراث مصرف و میراث خودزنی 
برمی گزینند.  را  متفاوتی  استراتژی های  آن،  مقابل  در  نوجوان  دختران  می شود.  برساخته 
پنهان کاری  همه جانبه، بروز رفتارهای دوگانه در خانه و مدرسه، خودنمایی عرفی و خودزنی 
از جمله این استراتژی ها است که در بین دانش آموزان فعال شده و با خود پیامدهایی مانند 
تروما را داشته  ناامیدی مداوم و  از والدین،  یوتوپیای خانواده جدید، فاصله گزینی عاطفی 

است. 
منجر شده  را  آفرینی  ازجاکندگی خانوادگی، وضعیت مشکل  نتیجهگیری:  بحثو
تغییرات  از  ناتوان  از دست رفته می بینند و  را  است که در آن خانواده ها کارکردهای خود 
مثبت هستند. به عبارتی، توانایی حل مساله از مسیرهای موجود و به ویژه مسیرهای پیشینی و 
سنتی وجود ندارد؛ درنتیجه، نیازمند اقدامات مداخله ای هوشمند در این خانواده ها هستیم. 
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ینی رو الی و همکاران

مقدمه

در انســان ها گرایشی زیســتی برای حفظ خویشــتن، اجتناب از آســیب، درد، زخم و ضرر وجود دارد که در روانشناسی 
اجتماعــی آن را اصــل بیزاری از ضرر می نامند.]1[ بیشــتر افراد حاضر نیســتند در حالت طبیعــی؛ درد، زخم و جراحت را 
روی بدن تحمل کنند؛ ولی شــکل های مختلف آســیب به خود، همیشــه همراه انسان بوده اســت. فراوانی انواع رفتارهای 
خودآسیب رســانی در دوره نوجوانی از سایر دوره های زندگی بیشــتر است.]2[ پژوهش نشان داده است شمار نوجوانانی که 
دچار مســاله خودزنی هستند، در حال افزایش اســت.]3[ از آن جایی که این رفتار ضد اجتماعی، به عنوان یکی از مشکالت 
اجتماعی به شــمار می رود، اساس تحلیل های جامعه شناختی بر آن است که دریابد چه عواملی دست  به دست یکدیگر داده 
اســت و ســبب به وجود آمدن این حالت در افراد شده است.]4[ بســیاری از محققین جامعه شناسی، خودجرحی را ناشی از 
بیگانگی نوجوانان عصر جدید با خود و محروم سازی های اجتماعی و یا راهی برای ابراز آشکار دردهای روانی و حرف هایی 
می دانند که جهان بیرونی نمی خواهد بشــنود.]5[ در اینجاســت که نوجوانان بر تنها داراییشــان که بدن است، قدرت اعمال 
می کنند. همان گونه که نتایج پژوهش ها نشــان می دهد، خودآزاری در بین زنان می تواند ناشی از فشارهای اجتماعی، گرفتن 

حقوق نادیده گرفته شده خود، و مواجهه با وضعیت های تنشزا به خصوص عصبانیت و افسردگی باشد.]6-9[
باتوجه به اهمیت خانواده و جایگاه آن به عنوان منبع آرامش و همدلی، مرجع رفع نیازها، مســاله ها و مشــکالت اعضای آن 
و به تبع آن، آثار و تاثیرات مثبت و منفی که در جامعه ایجاد می کند،]10[ مطالعه پویایی های خانوادگی و اثرات آن بر جامعه 
ضروری اســت؛ چراکه همان گونه که گیدنز بیان می کند، تعارضات و نابســامانی خانواده، تهدید جدی استحکام جامعه و 
نظام اجتماعی است.]11[ به عقیده هیرشی ، مساله های و مشکالت نوجوانان را باید در عرصه خانواده و هرجایی که نوجوان 
به نوعی در آن ها عضویت دارد، بررســی کرد. او می گوید، هرچه همبســتگی میان نوجوانان و والدین بیشتر باشد، نوجوانان 
به خانواده عالقه بیشــتری داشــته و درگیر فعالیت های مقبول اجتماعی شــده و درنتیجه، فرصت کمتری برای پرداختن به 
رفتارهای ناهنجار خواهند داشــت. درنتیجه، زمانی که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشــد، کژرفتاری روی می دهد. او 
چهار عنصر اصلی دلبســتگی، سرسپرگی، درگیری و ایمان را باعث پیوند بین فرد و جامعه می داند.]12[ هنگامی که یک یا 
چند تن از اعضای خانواده نتوانند وظایف و نقش خود را به طور مناسب و شایسته انجام دهند، گسیختگی یا آنومی خانواده 
به وجود می آید. از نظر ویلیام گود، گسیختگی خانوادگی می تواند معلول این عوامل باشد: 1-فقدان پدر در اثر مرگ، طالق 
یا اشتغال بیش از حد. 2-فقدان یا غیبت مادر به علت اشتغال خاج از خانه، مرگ یا طالق. 3-وجود روابط عاطفی ضعیف 
و حتی متعارض بین اعضای خانواده که نســبت به یکدیگر از همدلی برخوردار نیســتند.)خانواده توخالی(4-نقص عضو 

جسمی و یا ابتالی والدین به بیماری های جسمی و روانی.]13[
پدیده بزهکاری و جرم را نمی توان با عوامل روانی و جسمانی افراد توجیه نمود؛ زیرا این عوامل نقش چندانی در بزهکاری 
افراد نداشته، بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نامناسب خانواده، ناسازگاری والدین، طالق، بزهکاری والدین، بیکاری، 
ضعف اعتقادات و باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده و مواردی از این قبیل است که نقش تعیین کننده ای در بزهکاری 
و اعمال مجرمانه افراد دارد.]14[ ســاترلند معتقد اســت رفتار انحرافی؛ موروثی و ذاتی نیســت و به همان روشــی یاد گرفته 
 می شود که هر رفتار دیگری آموخته می شود. در همین مسیر خانواده در دوران اخیر دچار مشکالت زیادی شده است.]15[

 ازجمله آن ها می توان به مساله های ارتباطی بین والدین و فرزندان اشاره کرد. همچنین عوامل دیگری همانند کمبود محبت 
و بی توجهی، تبعیض بین دو جنس، کنترل های والدین، نوع تربیت خانوادگی، ترس از پدر و مساله هایی از این قبیل از سایر 

کژکارکردهای نهاد خانواده است]8[ که می توان گفت شرایط زندگی را برای نوجوانان غیرقابل تحمل می کند.]16[
همان گونه که نتایج پژوهش ها نشــان داده است بدسرپرستی، ضعف حمایت خانوادگی، خشونت و تعارض والدین، فقر، 
خشونت زناشویی، اعتیاد و طالق، زمینه های شکل گیری خانواده نابسامان را فراهم می کند.]10[ اختالف با والدین و از دست 
دادن دوســت نیز، در خودآزاری نقش دارند.]17[ مشــکالت عاطفی-ارتباطی نقش بســیار مهمی را در اقدام به خودکشی 
نوجوانان، ایفا می کنند.]18[ هدف افراد از خودآزاری، کاهش اســترس و کمبودهای عاطفی است و پیامدهای منفی زیادی 
را بــرای افراد به وجود می آورد.]19[ افراد خودزن نیاز بــه توجه و محبت و حمایت دیگران دارند؛]20[ و خودآزاری می تواند 
تاثیرات عمیقی بر والدین و ســایر اعضای خانواده داشــته باشــد.]22-20[ کژکارکردهای خانواده همراه با سیالیت فرهنگی 
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واکاوی ررتوهای یالاادآی منتای ره یادولی در ریی دال  گماوان دیتو در شاو کاد

در دوره معاصــر، نوجوانان را در جامعه بیش از هر گروه دیگری تحت 
تاثیر قرار می دهد. آن ها در کانــون منازعه قرار می گیرند و گفتمان های 
مختلف در جامعه، هر کدام به نوعی در پی نظم بخشی به آنان هستند.

به طورکلی، در ادبیات جامعه شناســی افــرادی مانند دورکیم ، توکویل 
و زیمل)مدرنیته و رشــد فردگرایــی(، و در دهه های پیشــین، گیدنز و 
اینگلهارت)تحول در ســبک زندگــی و دگرگونــی ارزش ها( تحوالت 
فرهنگی و اجتماعی را در قالب مفاهیم مشــابه مانند مناســبات نسلی، 
ســبک زندگــی و دگرگونــی ارزش ها مطالعــه کرده انــد.]23[ در این  
میان، گیدنز برای مدرنیته ســه بعد اساســی در نظر می گیرد که شــامل 
فاصله منــدی، ازجاکندگی و بازاندیشــی اســت. گیدنــز ازجاکندگی 
را خــارج  کردن روابــط اجتماعی از زمینه های محلــی تعامل و تجدید 

ساختاریابیشان در گستره نامعین زمان و مکان تعریف می کند. ]24[
چالش های گفتمانــی در حوزه علم و موفقیــت تحصیلی در کنکور 
و مدرســه، گفتمــان جنبش های ســبک زندگــی و حق اظهــار نظر و 
تصمیم گیری فردی، چالش های گفتمانی سنت های خانوادگی و قدرت 
والدینــی، چالش های گفتمانی دینی و... هر کدام به نوعی زندگی آنان 
را تحت الشــعاع قرار می دهد و آن ها در کانون این منازعه قرار می گیرند. 
به ویژه اینکه تناقضات و تفاوت های گفتمانی در گفتمان های رســمی و 
غیررســمی )به طور همزمان هم در داخل و هم در خارج از کشــور( در 
ســال های اخیر رشــد فزاینده ای یافته و کانون منازعــه را پررنگتر کرده 
است. درنتیجه، در میان نوجوانان رفتارها و سبک های زندگی نامتعارف 
)نســبت به عرف جامعه( بیشــتر شــده اســت. این وضعیت در بعضی 
حاالت حتی به ســوی ناهنجاری های اجتماعی ســوق یافته اســت. از 
جمله آن ها می توان به پدیده خودزنی یا خودجرحی اشاره کرد. هرچند 
این پدیده در گذشــته هم به نوعی وجود داشــته است، اما شیوع آن در 
میان نوجوانان و به ویژه در میان دختران، امری کامال جدید و مساله مند 
است؛ به ویژه اینکه بســتر شهر یزد همچنان به عنوان یک شهر مذهبی و 
ســنتی شناخته می شود ولی در الیه های زیرین فرهنگی چنین رفتارهایی 
شــیوع می یابد. هرچند همان طور که مشخص است، این آسیب، پدیده 
اجتماعی تک علتی نیست و می تواند از فرآیندهای اجتماعی متفاوتی اثر 

پذیرفته باشد.
 در این راســتا، نظريه رفتار مشكل جســور که گروه ســنی نوجوانان 
را تشــکیل داده اســت، يک چارچوب ذهنى منظم، چند متغیــری، 
روان شــناختی-اجتماعى است كه به بررســــى چگونگى تعامل عوامل 
فردی و اجتماعى در شکلگیری رفتارهای هنجار و نابهنجار مىپردارزد. 

نظريه فوق، شــــامل سه نظام عمده از عوامل 
محیطی، شخصیتی و رفتاری است. هر كدام 
از ايــــن نظــامها ترکیبی از متغیرهايى اســت 
كه يــا نقش عامل خطر، و يا نقــش حفاظتى 
در انجام رفتار مشــــكل دارند. عوامل فردی 
ارتبــــاط دورتری با رفتار دارند. عوامل فوق، 
به عنوان متغیرهای شخصى محسوب شده كه 
از طريق عوامل واسطهای نظیر عوامل روانى، 
والدين، همســاالن به رفتار مرتبط مىشــوند. 
نظریــه فوق فرض مىكند كه رفتار نوجوان از 
طريق روابط روانى اجتماعى كه بیــن اين سه 
 نظام عمده واقع مىشود، قابل تبیین است.]25[

متفاوتــی در حــوزه خودزنی  پژوهش هــای 
انجــام شــده اند، امــا اکثــر آن هــا خودزنی 
را بــه متغیرهای روانــی و شــخصیتی تقلیل 
داده انــد و کمتر بســترهای اجتماعی به ویژه 
کاویده انــد.]16،4و26-33[ را   خانوادگــی 

 پژوهش هایی نیز به منظــور ارایه آموزش هایی 
در زمینه روانشناســی، شــادکامی، خانوادگی 
و همچنین اقدامات و درمان های پیشــگیرانه 
در راســتای کاهش آسیب  به خود و خودزنی 
پرداخته انــد.]36-34[ پژوهــش حاضر برای 
بررسی موشکافانه و دقیق این مساله می کوشد 
تنها یک بستر اجتماعی دخیل در آن را بررسی 
کند. بــه بیان دیگر، پژوهش حاضر در تالش 
است تا نقش پویایی ها و بسترهای خانوادگی 
در بروز چنین پدیده هایی را بررســی و مطالعه 
کند. در این مسیر، کاوش بسترهای خانوادگی 
ســوق دهنده دختران دبیرســتانی در اقدام به 
خودزنــی به عنوان هدف اصلــی این پژوهش 
است. همچنین ســوال اصلی پژوهش نیز در 
همین راســتا طراحی شده اســت: بسترهای 
خانوادگــی چگونه ســوق دهنده خودزنی در 
میان دانش آموزان دختر دبیرســتانی در شــهر 

یزد می شوند؟ 

روش

پژوهش حاضر از روش شناســی کیفی و رویکرد نظریه زمینه ای اســتفاده کرده اســت. نظریه زمینــه ای پژوهش کیفی را 
قابــل انعطاف کــرده و تعامل میان نظریــه و داده را فراهم می کند.]37[ همان گونه که اشــتراوس و کربیــن بیان می دارند: 
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ینی رو الی و همکاران

روش کیفــی هــر نوع پژوهشــی اســت که 
یافته هایی تولید کند که با توســل به عملیات 
آماری یا ســایر روش های شمارشــی حاصل 
نیامــده باشــد. همچنین می تــوان روش های 
کیفــی را برای کشــف آن عرصه هایی که از 
آن ها بســیار می دانیم اما می خواهیم فهم تازه 
به دســت آوریم بــه کار بــرد.]38[ این روش 
با تجربــه و فهــم مشــارکت کنندگان همراه 
اســت و با هدف پژوهــش، یعنی دســتیابی 
بــه برداشــت های ذهنی مشــارکت کنندگان، 
سازگاری دارد. اهمیت این روش، از یک سو 
به دلیل قابلیت در نظریه ســازی، و از ســوی 
دیگــر، به دلیــل ایجــاد ظرفی بــرای تحلیل 
داده هــای کیفــی اســت. در روش کیفــی، 
هدف، دســتیابی بــه ســطحی از توصیف و 
 همچنین تولید یا کشــف نظریه اســت.]39[

 در نظریــه داده بنیــاد، گــردآوری داده هــا، 
تحلیــل، و نظریه نهایــی با یکدیگــر ارتباط 
تنگاتنــگ دارند. بدین منظــور، نمونه گیری 
در ایــن پژوهش به صورت نظــری و هدفمند 
بــود. لذا، بــا راهنمایی چند تن از مشــاوران 
مدرسه، تعداد بیست وسه نفر از دانش آموزان 
دختر دبیرســتانی در شــهر یزد )متوسطه اول 
و دوم( که ســابقه خودزنی داشــته اند، برای 
انتخاب شــدند،  انجام مصاحبه هــای عمیق 
و ســعی شــد اعتماد آنان برای مصاحبه های 
عمیق جلب شــود. در این میان ســعی شــد 
از هــر دو ناحیــه اول و دوم آموزش پرورش، 
مدارســی انتخاب شــوند و دانش آموزانی از 
طبقات متنوع اقتصــادی و اجتماعی انتخاب 
شــوند. یعنــی در نمونه گیــری حداکثر تنوع 
نیز به کار رفت. هرچنــد در این فرآیند تعداد 
زیــادی از دانش آموزان حاضــر به همکاری 
نبودند و به همین دلیــل فرآیند انجام مصاحبه 

یافته ها

در این بخش ســعی شده، یافته های اصلی پژوهش بیان شــود. در این مسیر ابتدا ویژگی های عمومی و اطالعات توصیفی 
مشــارکت کنندگان در جدول شماره یک آورده شده است و سپس مقوالت اصلی و هسته در قالب جدول شماره دو عرضه 
شده و توضیحات مبسوط بر اساس اجزای مدل پارادایمی بیان گردید. همان طور که در جدول شماره یک مشاهده می شود، 

طوالنی مدت شــد. این فرآیند در چندین مدرســه شــهر یزد انجام شد 
 که بــرای حفظ محرمانگــی از نام بــردن نام مدارس پرهیز می شــود. 
مصاحبه هــا تــا مرحله اشــباع نظری ادامه پیــدا کرد. بعــد از انجام هر 
مصاحبه، متن ضبط شــده آن پیاده شده و مورد تحلیل قرار می گرفت. 
در فرآیند تحلیل داده ها از تحلیل خط    به خط برای کدگذاری باز استفاده 
شد و همزمان با توسعه مفاهیم و انتزاعی شدن آن ها، مراحل کدگذاری 

محوری و گزینشی نیز اجرا شد. 
گاهانه، رعایت حریم شــخصی،  مالحظاتاخالقــی:رضایت آ
حفظ گمنامی و رازداری مورد مالحظه قرار گرفت. به مصاحبه شوندگان 
اطمینان داده شــد که گفته های آن ها سبب به وجود آمدن مساله ای برای 
آنان نمی شود. بدین منظور تنها با کسانی مصاحبه انجام شد که رضایت 
کامل برای مصاحبه داشــته و اطالعاتــی نظیر موضوع پژوهش، هدف، 
شــیوه انجام تحقیق، تضمین گمنامی و رازداری و نحوه گزارش تحقیق 
در اختیار آن ها قرار داده شد. برای حفظ معیار گمنامی از اسامی مستعار 
استفاده شده و برای حفظ معیار رازداری از انتشار اطالعات خصوصی 

مشارکت کنندگان جلوگیری شد.
کســب وثوق و اعتماد از مشــاهدات، تفســیرها، تحلیل هــا در واقع، 
ارزیابی اعتبار تحقیق اســت و این فرآیند را برســاخت اجتماعی دانش 
نیــز می نامند؛ اما فرآیند ارزیابی اعتبار یا اعتباربخشــی به داده ها و نتایج 
تحقیق کیفی، رویه ای متفاوت از رویه های تحقیق کمی دارد. به گونه ای 
که محققان گوناگون، رویه ها و روش های مختلفی را برای اعتباربخشی 
بــه داده ها پیشــنهاد می کنند. قابلیت اعتماد یافته هــای پژوهش به روش 
تمــاس طوالنی با محیط پژوهش و مشــاهده مســتمر در میدان تحقیق، 
تبــادل نظر همتایان، توصیف غنی و تایید مشــارکت کنندگان مورد تایید 
واقع شد. محققان به واســطه تجربه خود و حضور در مدارس، از پیش، 
شــاهد پدیده مورد مطالعه بوده اند و مشاهده مســتمر و تماس طوالنی 
با مشــارکت کنندگان بوده انــد. عالوه براین، یافته های پژوهش توســط 
همکارانی دیگر مورد بازبینــی و تایید قرار گرفت)دو نفر همکار خارج 
از گروه تحقیق(. همچنین سعی شد، توصیف غنی و عمیقی از تجارب 
دانش آمــوزان صورت پذیــرد. در نهایت، از تعــدادی از دانش آموزان 
خواســته شــد که نتایج این پژوهش را تایید نمایند. در واقع، تفسیر ما از 
یافته ها به آنان تقدیم شــد و آنان تفســیر ما را تایید نمودند. تایید پایایی 
تحقیــق نیز با رعایــت اصول و نــکات مصاحبه مطلــوب، ثبت کامل 

رخدادها و پیاده سازی آنان انجام گرفت.
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واکاوی ررتوهای یالاادآی منتای ره یادولی در ریی دال  گماوان دیتو در شاو کاد

تعداد مصاحبه شوندگان بیست 
و سه نفر بوده است. معیارهای 
ورود برای شناسایی و انتخاب 
ایجــاد  مبتنــی  دانش آمــوزان 
جراحت کامل بر بدن بود. در 
کنار آن اشتغال به تحصیل در 
مقطع متوسطه دوم، انتخاب از 
با پایــگاه طبقاتی  بین طبقات 
متنــوع، و ســن بیــن چهارده 
تا هجده ســال بود کــه از این 
تعداد یازده نفــر کالس نهم، 
ســه نفر کالس دهــم، دو نفر 
کالس یازدهــم و هفــت نفر 

کالس دوازدهم بوده  اند. 
بــا تحلیل و بررســی دقیق و 
خط به خط متــن مصاحبه های 
تحقیــق، مفاهیــم، مقوله های 
فرعــی، مقوله هــای اصلــی و 
درنهایــت، مقولــه هســته در 
طی فرآیندی جزئــی، دقیق و 
بیان  و  مفهوم پردازی  طوالنی، 
شــدند. درنتیجه ایــن فرآیند، 

مقوله هســته “ازجاکندگی خانوادگی” از بیســت و شــش مقوله اصلی، 
پنجاه و هشــت مقوله فرعی و نود وهشت مفهوم )به دلیل محدودیت در 
حجم مقاله مفاهیم و مقوالت فرعی در جدول مفهومی حذف شــدند( 
برساخته شــد. به بیان ســاده می توان گفت آن چیزی که دانش آموزان 
دختــر دبیرســتانی در این پژوهش بــا آن مواجه می شــوند، فرآیندهایی 
اســت که آن ها را در وضعیت بغرنجی قرار می دهد، برساخته شدن این 
وضعیت ها باعث بریده شدن و ازجاکندگی فرد از خانواده اش می شود. 
در همیــن مســیر، یافته ها بــه تفکیک در قالب مقــوالت اصلی و مدل 

پارادایمی ارایه شده است. 
شرایطعلی 

خالعاطفی/مالی: گسســت عاطفی بین خوِد والدین و بین والدین و 
فرزندان، ناهنجاری های اخالقی فراوانی را منجر می شود. بدین صورت 
که فرزندان، خالهای عاطفی/مالی خود را در خارج خانه )غالبا توســط 
جنس مخالف و یــا به صورت خودزنی( پر می کننــد. نیلوفر می گوید: 
“چون اون موقع هیشــکیو من نداشــتم. محبت می خواستم، مامانم که 
اون موقع اصال متوجه نمی شــد، تمام فکرو خیالش به اون }دوست پسر 
مادر{ بــود، بابامم نبود، من بودمو خودزنیام. من محبت می خواســتم، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 کنندگان در پژوهشفهرست مشارکت (1)جدول
 مشارکت
 کننده

 محل جراحت جراحت لهیوس ///روش غالب
سابقه 
 یخودکش

احساس 
 یمانیپش

 دارد دارد دست غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 1
 دارد ندارد دست، بازو غیت ///خوردنزدن، قرص غیت 2

3 
صورت حروف انداختن و بهخط

 غیت ///درآوردن یسیانگل
 ندارد ندارد دست، پا

 دارد ندارد دست غیت ///کردن، دادزدن یخطخط 4
 دارد ندارد کل بدن غیت ///انداختنخط 5

6 
کردن  خوردن، خردانداختن، قرصخط

 نهیآ غ،یت ///دست در نهیآ
 ندارد دارد دست

7 
 غ،یچاقو، ت ///یانداختن سطحخط

 تراشغیت
 دارد ندارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 8
 دارد دارد دست، پا، بازو غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 9

10 
 ///خوردنقرص ،یانداختن سطحخط

 شهیتراش، شغیت
 دارد دارد دست

 دارد دارد دست غیت ///قیانداختن عمخط 11
 دارد دارد دست غیت ///انداختن، خوردن مرگ موشخط 12

13 
 دن،یکوب واریدانداختن، مشت به خط

 غیت ///خوردنقرص
 دارد دارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///یانداختن سطحخط 14

15 
 خوردن ،یزدن به قصد خودکش غیت

 غیت ///500قرص خواب 
 ندارد دارد دست

16 
خوردن، قرص ق،یانداختن عم خط

 غیت ///ارتفاع از دنیپر
 دارد دارد دست

17 
 واریکردن، مشت به د یخطخط

 غیت ///دنیکوب
 ندارد ندارد ها تا باالدست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 18

19 
 سراتود، شه،یش ///قیانداختن عمخط

 کاتر غ،یت
 ندارد دارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختن خط 20
 دارد دارد دست، پا غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 21
 ندارد دارد دست غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 22
 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 23

 پژوهش هاستخراج شد ههای اصلی و هستمقوله (2)جدول
 هسته مقوله یاصل یهامقوله

 یمال /یعاطف خال

 یازجاکندگ
 یخانوادگ

 هیتنب از ستهیز تجربه
 بیآس ستهیز تجربه

 پدر فقدان
 دوم ازدواج بواسطه خانواده یختگیازهمگس

 یخودزن راثیم
 ریتحق اسیق
 مصرف راثیم

 یتیشخص ییدرونگرا
 یعاطف تیحساس
 پدر اشتغال عدم

 نیوالد یعاطف و یکالم یهامهارت ضعف
 تیمالک /انتخاب /قدرت

 یخانوادگ یخودکش و یخودزن هسابق نداشتن
 یخانوادگ مثبت عواطف

 بهنجار نیوالد
 نیسراسرب هخانواد

 ینسل یناهمراه

 جانبههمه یکارپنهان
 مدرسه و خانه در دوگانه یرفتارها بروز

 یخودزن
 یعرف ییخودنما

 دیجد هخانواد یایوتوپی
 نیوالد از یعاطف ینیگزفاصله

 مداوم یدیناام
 تروما

-5 ب،یآس ستهیز تجربه-4 ،پدر فقدان-3 ،هیتنب از ستهیز تجربه-2، یمال /یعاطف خال-1:  یعل طیشرا
 مصرف راثیم-8  ر،یتحق اسیق-7 ،یخودزن راثیم-6 ،دوم ازدواج بواسطه خانواده یختگیگسازهم

: یمرکز دهیپد
 یازجاکندگ
 یخانوادگ

 یپنهانکار-1: هایاستراتژ
 ییخودنما-2 جانبه، همه

 یخودزن-3، یعرف

-1:یانهیزم طیشرا
، یتیشخص ییگرادرون

-3، یعاطف تیحساس-2
 ضعف-4، پدراری کبی

 و یکالم یهامهارت
-5، نیوالد یعاطف
، تیمالک /انتخاب /قدرت
 سابقه نداشتن -6
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بدنمو می دادم. می خواســتم که از خودم دفاع 
کنــم اینو  نمی دونــم چه جوری بگــم، وقتمو 

می دادم، سادگیمو می دادم.”
تجربــهزیســتهازتنبیــه:در این میــان، این 
نوجوانان در بســتر تنبیه عاطفی یا جسمی قرار 
دارند و به همین دلیل بیشتر در معرض مشکالت 
سالمت روحی و روانی هستند. سارا می گوید: 
“هــا، کتک زدن، مــن کتکایی کــه می زنن، 
روم اثر ِمزاره }می گذارد{ حقیقت باعث ِمشــه 
خودزنی کنم، خیلی خیلی همیناشــون مشکل 
شــده. نمره چشــمم خیلی ضعیفه به خاطر اثر 
ضربه ای که به سرم خورده... سرم آسیب دید، 
نمرش رفته باال، دکترم گفت که ســرت آسیب 

دیده.”
گاه  تجربهزیســتهآســیب:وقوع خیانت و آ
شــدن نوجوانــان از آن، نه تنهــا روابط زوجین 
را مخــدوش می کند بلکــه می توانــد پایه های 
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ینی رو الی و همکاران

اساسی اعتماد و احســاس امنیت در فرزندان 
را نیــز تخریب کنــد. به بیانی دیگــر، امنیت 
هستی شــناختی وی را از بیــن ببرد. همچنین 
والدینی کــه معموال کنترل عاطفی و عقالنی 
بر احساســات خود نداشــته و نوجوانان را به 
ناســزا می گیرند نیز، عملکرد نامناسبی را به جا 
می گذارند و نوجوانان را با اســترس وجودی 
دمســاز می کنند. هســتی می گویــد: “خیلی 
خیلی ببخِشــد معذرت میخــوام من از کلمه 
ج... }ناســزای رکیــک جنســی{ خیلی ]با 
تاکید[ بدم میاد، متنفرم، حتی یکی از دوستام 
بهم بگن شــاید دیــه }دیگر{ محل دوســتم 
نذارم ولی این خونواده  نمی دونم این کلمه رو 
نمی دونن، نمدونم چطــره این همش مامانم 
سر زبونشــه واقن }واقعا{ وقتی این کلمه رو 
می فهمم بی نهایت اعصابم خرد ِمشــه، بغض 
تــو گلوم می گیــره، بدم میــاد هیش وقت این 
کلمه رو بکار نمبرم }نمی برم{ برا هیشکس، 
دوستم ندارم کسی به کار ببره بدم میاد ولی اونا 
نمفهمن، هرچند همه بهش گفتن این کلمه ای 
 نی }نیســت{ که تو بهش میگی، بدم میاد.”

نیلوفــر هم تجربه خیانت والدینش را این گونه 
توضیح می دهد: “بینشــون دعوا هم هســت، 
هم نیســت، کاری به کار هم ندارن. اعصاب 
خردی در هنــگام دعواهاشــون دارم. خیلی 
دلم بــه حال خونوادم ســوخته، موقعی که به 
هم خیانــت می کنن، اون با یکی دیگس، اون 
با یکی دیگه. چرا مثــال اونایی که همدیگرو 
دوست داشتن چرا اینکارو می کنن دیگه، مگه 

عاشق هم نبودن؟!”
فقدانپدر: پــدر در خانواده های ایرانی از 
اهمیــت و نقش باالیی برخوردار اســت. این 
نقش و کارکرد پدری در تمامی ابعاد زندگی 
نوجوانان اثرگذار اســت. این روند به گونه ای 
اســت که فقدان پــدر کارکردهای ســنتی و 
مــدرن خانواده را تحت الشــعاع قرار می دهد 
و نوجوانــان دختر احســاس تنهایی عمیقی را 
تجربه می کنند. در واقع، چارچوب تفســیری 
ذهنی آنان از خانواده مطلــوب خانواده ای با 

پدر تفســیر شده اســت که غیاب وی چارچوب های تفسیری نوجوانان 
را به هــم  می ریزد. مبینا می گوید: “پدرم فوت کردن، مامانم خونه دارن. 
دوســاله که بابامو از دست دادم. تنهام، دیگه هیشکی ندارم، منو مامانم 

تو خونه تنهاییم.”
ازهمگسیختگیخانوادهبهواسطهازدواجدوم:از طریق ازدواج، 
مرد و زن با هم پیمان زناشــویی می بندند، اما این پیوند ممکن اســت به 
دالیلی از جمله ازدواج دوم والدین منجر به شکســت شــود و این چنین 
خانواده از هم گسیخته شــود. درواقع، در کنار فرآیندهایی مانند فقدان 
پــدر، یا خیانت والدین، ازدواج دوم هم یکی از فرآیندهایی هســت که 
منجر به ازجاکندگی خانوادگی می شــود. ســمیرا می گوید:“مامانم سر 
کار می ره، بابامم نیست. یعنی بابام ازدواج دوم داره، یه زن دیگه اومدن 
با هم رابطه داشتنو... بابام نیست رفته. رابطه بابا مامان عالی بود، خوب 
بود، تا یــه نفر اومد خرابش کرد. طالق نگرفتنــا، جدا زندگی می کنیم 

یعنی اون زنه نمی زاره که بابام بیاد پیش ما.”
قیــاستحقیــر:گاهی والدیــن به دالیل و با هدف هــای مختلفی بین 
فرزندانشان تبعیض می گذارند و یا توانایی ها و ویژگی های آنان را با افراد 
دیگر مقایســه می کنند. در این مقایســه ها به طور مسلط دیگران را برتر از 
فرزند خود جلوه می دهند که این اعمال تبعیض و مقایســه های تحقیر، 
اثر منفی بســیار زیادی بر روی نوجوانان می گذارد و استرس و اضطراب 
آنان را می افزاید. سارا می گوید: “با دختر خالم که خیلی مقایسه مکنن 
}می کنند{، ِمگن ها اون درسش خوبه، تو ایرویی }اینجوری اونجوری{، 
اون خیلی باحجابه، ســر زبون نداره، هرجــا ِمِره خوبتر توِئدو، آروِمدو، 
مظلوِمدو، تو خیلی شــر و شور هســتیو، ُغدیو، چمیدونم این حرفا ... 
خیلی فرق مذارن، داداشــم که اوله خیلی عزیزه، بابام اصال دختراشــو 
دوســت نداره مگه هرچه زودتر یا یکیدون }یکی از شما{ بمیرد، یا برم 
بفروشمدون در این حد یا زودتر ازدواج کند }بکنید{، خیلی حس بدی 
دارم احساس مکنم هیچی تو خونه نیستم مجبورم همین مهر و محبتا رو 
از کس دیه ببینمو، چی کنم، که پسرک مردم این کارو انجام مده...”

میراثخودزنی: داشــتن ســابقه آســیب به خود در بیــن خانواده و 
خویشاوندان، در گرایش فرد به رفتارهای خودآسیب رسان و یادگیری و 
الگوبرداری از آن نقــش دارند. درواقع، یادگیری افتراقی در آن ها فعال 
می شــود. آن ها در زندگی مادر، خواهر، برادر و... خودشــان تجربیاتی 
از خودزنی را دیده و به نوعی برای آن ها شــیوه ای در دسترس و مشروع 
می شــود. ناهید می گوید: “مامان بابام دعواشــون شــد، بعد خیلی باال 
گرفت بعد مامانم رِگشــو زد، خیلی بد بود اون شــب، ُکل فرش و پتو و 
اینا پر خون شــده بود، رفتیم بیمارستان، بعد فرداش که مامانم اینا نبینن، 
وقتی دستمال می کشــیدم، دیوارامون اون موقع رنگ و روغن بود، وقتی 

می شستم هی خون درمی ومد خیلی بد بود.”
میــراثمصرف: نقش خانواده به عنوان رکــن اصلی و نهاد تاثیرگذار، 
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واکاوی ررتوهای یالاادآی منتای ره یادولی در ریی دال  گماوان دیتو در شاو کاد

بر رفتارها و خصوصیات اعضا مشــخص اســت و توسط جامعه شناسان 
و متخصصیــن علوم رفتاری به شــیوه های مختلف تایید شــده اســت. 
همان طور که خانواده ســالم و مطلوب می تواند بستر مناسبی برای رشد 
و شــکوفایی و بالندگــی اعضای خود فراهم کنــد و در حفظ و ارتقای 
سالمت جســمی و روانی آن ها تاثیر فراوانی بگذارد، خانواده نامطلوب 
می تواند زمینه را برای آســیب های جسمی و روانی فرزندان فراهم کند. 
ســارا می گوید: “خودم قلیون یه وقتایی مکشم، یه وقتاییم سیگار، بابام 
دوســت داره مامانم سیگار بکشه ، بابام به خاطر قندشون شیره مکشن، 
تریاکم مکشــن، سیگارم مکشیدن، بابام ســیگار ترک کدن }کردند{، 
مامانم همین قلیون مکشــه. عادیه، ها جلو خودشــون یه وقتایی اعصابم 

خیلی خرد شه سیگار مکشم مجبورم.”
شرایطزمینهای

درونگرایــیشــخصیتی:مقوله درون گرایی شــخصیتی، در بعضی 
از موارد زمینه ســاز ازجاکندگی خانوادگی و آســیب به خود می شــود. 
نوجوانان مورد مطالعه، نشــانه های خیلی قــوی از این وضعیت روانی را 
از خود نشــان می دادند. نســرین می گوید: “من اصال چون درون گرام 
به هیشــکی نمی تونم همه حرف بزنم ]جمله بندیش بهم ریخته اســت، 
خجالتیست، به مصاحبه گر نگاه نمی کند، آرام، مظلوم، صحبت هایش 
همــراه با لرزش صدا و... اســت[ بابامم همین مســاله های تو مدرســه 
هیش وقت بهشون نمی گم، زیاد باهاشون ]خانوادم[ راحت نیستم مشکلی 
داشته باشم نمی تونم بهشون بگم. با هیشکی مشکالتمو درمیون نمیزارم 

تو خودم می ریزم.”
حساســیتعاطفی:مشــارکت کنندگان اگر درون گرا هم نباشــند یا 
همراه با درون گرایی احساســات خود را در زندگی غلبه می دهند. آن ها 
نســبت به همساالن خود به لحاظ عاطفی حساسترند. به ویژه در مواجهه 
با شرایط ناخوشــایند خانوادگی، واکنش های عاطفی خاصی از جمله: 
ناراحتی، غمگینی، دلســوزی شــدید و ... از خود بروز می دهند. آسیه 
می گوید: “برا مامانم شاید دلم سوخته ولی نه برا بقیه نه، برا مامانم چون 
می بینم داره اذیت می شــه چون من اذیت می شم. مثال من با بابام بحث 

مکنم، ناراحتم، همش تو خونه ام، اونم ناراحته.” 
بیــکاریپدر:بیکاری پــدر و تامین نکردن نیازهــای خانواده، زمینه 
شــکلگیری مشــکالت روحــی و روانی را بــرای فرزند در پــی دارد. 
این فرآیند درواقع، یک تســهیلگر و شــرط زمینه ای بــرای ازجاکندگی 
خانوادگی محســوب می شود. ســحر می گوید: “مامانم خو خونه داِر، 
بابام چیچی مثال ســرکار نمره، ولی بعضی وقتا اگه پسرخالم کار داشته 

باشه صداش می کنه بره.”
ضعــفمهارتهایکالمیوعاطفیوالدین:والدینی که از توانایی 
و مهارت هــای الزم در خصــوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشــند، 
می توانند مهمترین تامین کننده نیازهای روانی فرزندانشان باشند و به هر 

میزان ارتباط کالمــی و عاطفی میان اعضای 
خانــواده بیشــتر باشــد، روابط اعضــای آن 
خانواده، سالمتر، بانشاطتر و محکمتر خواهد 
بود؛ اما این روند همانند ســایر بسترهای ذکر 
شــده آنچنان  کــه باید، عملیاتی نمی شــود. 
نیلوفر می گوید: “بابام که اصال کال محبتشو 
مثال به زبون نمی اره، کاری به کار هم نداریم 

زیاد. مامانمم ]مکث و فکر[ نه.” 
مقولــه  ایــن  قدرت/انتخاب/مالکیــت: 
اصلی به وضعیتی اشاره دارد که در آن برخی 
از مشــارکت کنندگان از قــدرت و مالکیــت 
برخوردارنــد و همین امر بــه آن ها این قدرت 
را داده اســت که بتوانند از انتخاب هایشــان 
دفاع کنند. این موقعیــت هم بر ازجاکندگی 
خانوادگــی آن ها، و هــم بر اســتراتژی هایی 
که آن ها به کار می برند اثــر می گذارد و آن ها 
را از نظــارت خانوادگی دور می کند. نیوشــا 
می گوید: “ ســر تیپ بهم گیر نمی دن اصال، 

از این لحاظ آنقد }خیلی{ راحتم.”
عواطفمثبتخانوادگی/والدینبهنجار/
وخودکشــی ســابقهخودزنــی نداشــتن
خانوادگــی: فرزنــدان در خانــواده، ادامــه 
زندگی خود را تا حدود زیادی، وامدار قدرت 
عواطــف و احساســات مثبــت و تعامــالت 
خانوادگــی می دانند. یعنی در کنــار جنبه ها 
و ویژگی هــای منفی خانوادگــی، جوانب و 
ویژگی های مثبت خانوادگــی هم در زندگی 
مشــارکت کنندگان دیــده می   شــود کــه این 
ویژگی هــا در مقابل ازجاکندگــی خانوادگی 
قرار می گیرند. در همین زمینه برخی از والدین 
هم جنبه هــای رفتاری بهنجــار باالیی دارند. 
برای مثال نیوشــا می گوید: “توخونوادم سابقه 
خودکشــی و خودزنی نبوده ولی خودم چرا. 
خودم هم خودزنی هم خودکشــی داشــتم.” 
ماندانا هم می گوید: “نه خوبه وضع مالیمون، 
اگه اونام نداشتن من هرچی خواستم برام تهیه 
کــردن یعنی مثال تو اوج نداریشــون که بوده 

من چیزی بخوام واسم می خرن.”
شرایطمداخلهگر
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ینی رو الی و همکاران

خانــوادهسراســربین: هر پــدر و مادری 
اما  می خواهــد مراقــب فرزندانــش باشــد، 
گاهی اوقــات ممکــن اســت مراقبت بیش 
از حد، ناخواســته به کنترلگــری بیانجامد و 
محدودیت هایــی را بر فرزندان در پی داشــته 
باشــد. این وضعیت می تواند از لحاظ روانی 
بــه فرزندان فشــار زیــادی را وارد کند. مبینا 
می گوید: “خیلی فکــر می کنم زیر ذره بینم. 
مثال تعقیبــم می کنن، که ببینــن کجا می رم، 
با کــی مــی رم، با کــی می یام. قبــال اصال 
نمی تونستم در برم }بیرون برم{ ولی امسال سر 
امتحانا ریاضی، که ریاضیم خیلی ضعیفه، با 
بچه ها می رفتیم کتابخونه، مامان بابامم اطالع 

داشتن می بردنم می اوردنم.”
کنونــی،  در عصــر  ناهمراهــینســلی: 
اختالفات عمیقی میــان ارزش ها و نگرش ها 
در نســل های مختلف )والدیــن و فرزندان( 
وجــود دارد و در چنین وضعیتی افراد قادر به 
درک یکدیگر نیستند و تفاهم نداشتن افراد را 
منجر می شــود. این وضعیت در خانواده های 
مشــارکت کنندگان نیز دیده می شود. خدیجه 
می گوید: “خیلی دلم به حالشون }خانواده ام{ 
سوخته، به خاطری که هنوز این فرهنگی که 
تو این دوران اومده رو ندارن، فکر می کنن که 
هنوز تو ســاالی پنجاه و شصت و ایناییم، بعد 
فکراشــون انقدر با من یکی نیست، هرِسریم 
که بهشون می گم، شما واقعا خودتونو آپدیت 
نکردید، همونجوری موندیــن، فکر می کنید 
که همه مثل شــما باید فکر کنن، اصال هیچ 

رنگی به زندگیتون نمی دید به قوال.”
استراتژیها

مواجهــه  در  همهجانبــه: پنهانــکاری
نوجوانــان  خانوادگــی،  ازجاکندگــی  بــا 
اســتراتژی هایی را به کار می گیرنــد. درواقع، 
وقتی والدین با فرزندان خود رابطه ای دوستانه 
و صمیمی ندارند، این خصوصیت، اولین گام 
در جهت پنهانکاری فرزندان است به گونه ای 
کــه فرزندان، از والدین خــود فاصله گرفته و 
مجذوب دوستان و افرادی می شوند که ممکن 

است صالحیت الزم برای دوستی با آن ها را نداشته باشند. در این  میان، 
پنهان کاری از والدین، به ویژه در خانواده های سراسربین، بیشتر می شود؛ 
که درنهایت، ممکن است حتی رفتارهای پرخطر فرزندان از دید والدین 
پنهان بماند و فرزندان را دچار مشــکالت جــدی نماید و آینده آنان را 
به مخاطره بیندازد. ناهید می گوید: “هیچی بهشــون نمی گم. اگرم بگم 
مثال خیلی کوتاه و مختصر که فقط سربسته، ایقدری که فقط موضوعو 

بدونن، دیگه هیچی نمی گم.”
خودنماییعرفی: توجه طلبی، از دیگر ویژگی های بارز این نوجوانان 
اســت. فرزند توجه طلب هرکار ممکنی را انجــام می دهد تا به خانواده 
بفهمانــد که وجود دارد. اغلب فرزنــدان از راه های مثبت و یا منفی در 
مدرسه و در خانه به طور عادی جلب توجه می کنند. از عواملی که باعث 
توجه طلبی کودک می شود، نداشتن اعتماد به نفس در روابط اجتماعی 
و عملکرد تحصیلی و مدرســه اســت. البته برخــی از رفتارهای خاص 
والدین نیز باعث می شود فرزندان نیازمند توجه گردند. نسرین می گوید: 
“تو بیشــتر چیزا ممشارخ، مشارک }مشــارکت کننده لکنت زبان دارد{ 
مشارکت می کنم برا جلب توجه. می خواستم تورنیتیم }مسابقه ریاضی{، 
ثبــت نام کرده بودم که مثال بگم همین درســم خوبه، همین هی نگن، 
گیر ندد می تونم. بعدش گفتم هیشــکی براش مهم نیست دیگه بیخیاِل 

درس و مدرسه و این چیزا شدم.”
خودزنی:مهمترین و متداولترین عملی که مشارکت کنندگان پژوهش 
در مواجهــه با ازجاکندگی خانوادگی انجام می دهند، آســیب به خود و 
خودزنی است. مبینا می گوید:“با توجه به رفتار خونوادم، که خیلی زیاد، 
چه جوری بهتون بگم، احســاس مکردم تو زندگی براشون یه چیِز خیلی 
پوچ و الکی، مجبوری، خداوند یه چیزیو انداخته تو زندگیشــون، خسته 
شــده بودم واقعا، می خواستم یه مقداری بهم یه توجهی داشته باشن، که 
بفهمــن منم یه نیازی دارم، باالخره باهــام صحبت کنن. یکیم برا اینکه 

خونوادم بیشتر بیان سمتم، این کارو انجام دادم ]خودزنی کردم[.”
پیامدها

یوتوپیــایخانوادهجدید: با رخداد خودزنی، یا سایر استراتژی های 
بــه کار رفته، نوجوانان پیامدهای مختلفــی را تجربه می کنند. این پیامدها 
می توانند روانی یا اجتماعی باشــند. به همین دلیل بسیاری از فرزندان، از 
شرایط زندگی خانوادگی خود احساس نارضایتی می کردند و در آرزوی 
داشــتن خانواده ای آرمانی بودند. به عبارت دیگر، به لحاظ ذهنی و عینی 
از خانواده خود گذر می کننــد و یوتوپیاهای متفاوتی را برای خود آرزو 
می کنند. ســاجده می گوید: “دوس داشتم خونواده جدید داشته باشم. 
کمبــودم تو زندگی اینه که بهم اهمیت نمیدن. مثال من خیلی برام مهمه 
که با دوســتام برم بیرون، مثال با خودشــون برم بیرون، ِمگم دلم گرفته، 

می گن برو رو حیاط، احساس راحتی باهاشون ندارم.”
فاصلهگزینــیعاطفــیازوالدین: الزمه داشــتن آرامش و اعتماد به 
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والدین در فرزنــدان، برقراری پیوندهای مســتحکم عاطفی بین والدین 
و فرزند اســت و برقرار نشــدن این پیوند مســتحکم عاطفــی، منجر به 
فاصله گزینی عاطفی از والدین می گردد. ازجمله پیامدهای استراتژی های 
به کارگرفته شــده توسط مشارکت کنندگان، دورشدن عاطفی نوجوانان از 
والدین است. سمیرا می گوید: “حسم اینه که دوسشون ندارم، می خوام 

تالفی کنم منم محلشون نمزارم.”
ناامیدیمداوم: یکی دیگر از پیامدهای عمده که درواقع هم به لحاظ 
روانــی، و هم به لحاظ اجتماعی به وقوع می پیوندد ناامیدی مداوم همراه 
با تروما اســت. ایــن ناامیدی در تمامی جوانب زندگی نوجوان ســیطره 
می یابد و سالمت رواِن وی را هرچه بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. ناهید 
می گوید:“مامان بابا خودمو که می شناســم که چــه اخالقی دارن، دیه 
کســی هم که می یاد، قرار نیست از مامان بابام، من براش عزیزتر باشم، 
 اونم دیگه اخالقش معلومه از االن به بعد ]خنده[ دیگه امیدواری ندارم.”

تروما:اتفاقات و خاطرات تلخ، یا دردها و ضربه های عمیق و غم انگیزی 
کــه در دوره ای از زندگــی مشــارکت کنندگان افتاده اســت، یادآوری 
خاطرات تلخ گذشــته در بلندمدت، به صورت فلــش بک هایی گاه و 
بیگاه به ذهــن فرد هجوم می آورند و امنیــت وی را به خطر می اندازند 
و باعــث ناراحتی و اندوه وی می شــود. این مــوارد از خیانت والدین و 
خیانت دوست پســران، مرگ عزیــزان نزدیک، تجربه خشــونت و آزار 
جنســی نزدیکان و... بوده اســت. برای مثال ســمیرا اندوه نبود پدر را 
به واسطه ازدواج دوم این گونه بیان می کند: “آره دوست داشتم تو همین 

خونواده ای که هستم باشم، البته با بابا، با بابا ]حالت اندوه[.”
مدلپارادایمیپژوهش:مدل پارادایمی تحقیق، نشــان دهنده 
جریــان فرآیندها و فعالیت هایی اســت که در بســتر مطالعه اتفاق افتاده 
اســت. این مدل، از پنج قسمت شرایط علی، شــرایط زمینه ای، شرایط 
مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشــکیل شــده است. در مرکز مدل نیز، 

پدیــده مرکزی قرار دارد کــه فعالیت ها حول 
محور آن شــکل می گیرند. جریــان فرآیندها 
و فعالیت هایــی کــه در بســتر ایــن تحقیــق 
اتفاق افتاده اســت نشــان می دهد که پدیده 
مرکــزی “ازجاکندگــی خانوادگی” اســت. 
به عبارت دیگر، بر اســاس تحلیــل داده های 
تحقیق، شــرایط علی، زمینــه ای و مداخله گر 
برســاخت گر “ازجاکندگی خانوادگی در بین 
فرزنــدان” هســتند. به طور کلــی، آن چیزی 
که مشــارکت کنندگان پژوهــش حاضر با آن 
به طــور عینی و ذهنــی در طی زمــان درگیر 
خانوادگی  ازجاکندگی  برســاخت  می شوند، 
در بیــن فرزندان اســت. این مدل بر اســاس 
تبیین ها و یافته هایی که پیشــتر ارایه شــد و در 
جــدول مفهومی نیــز ذکر شــده، در نمودار 
شــماره یک ترسیم شده اســت. در این مدل 
در قدم اول باید به این ســوال پاسخ دهیم که 
“ازجاکندگــی” به چه معناســت؟ به این معنا 
کــه از آن موقعیتــی که نوجــوان بخواهد در 
آرامش باشد، آرامش را از آن سلب می کنند. 
اگر گیدنزی بخواهیم بــه آن بنگریم؛ به این 
معناست که نوجوانان در مکان و زمان زندگی 
نمی کنند. یعنی خارج از زمان و مکان زندگی 
می کنند. به طور کلی، منجر به این می شــود، 
که نوجوانان وابسته به زمان و مکان نباشند؛ و 
درنتیجه، احتماال امنیت هستی شــناختی خود 
را از دســت بدهند. ازجاکندگــی، می تواند 
در خانــواده اتفــاق بیفتــد. به ایــن معنا که 
نوجوانــان از خانواده ای نامتعــادل برخوردار 
باشــند. ازجاکندگی می تواند مثبت و یا منفی 
باشد؛ ولی ازجاکندگی که مشارکت کنندگان 
پژوهــش با آن مواجه شــدند، ازجاکندگی از 
نوع منفی بــود. مشــارکت کنندگان وضعیت 
تروماتیکی داشتند. یعنی وضعیتی که مناسب 
نیســت و با درد و رنج عمیق همراه اســت و 
به این نتیجه می رســند کــه از زمان، مکان و 

خانواده بیگانه هستند.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 کنندگان در پژوهشفهرست مشارکت (1)جدول
 مشارکت
 کننده

 محل جراحت جراحت لهیوس ///روش غالب
سابقه 
 یخودکش

احساس 
 یمانیپش

 دارد دارد دست غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 1
 دارد ندارد دست، بازو غیت ///خوردنزدن، قرص غیت 2

3 
صورت حروف انداختن و بهخط

 غیت ///درآوردن یسیانگل
 ندارد ندارد دست، پا

 دارد ندارد دست غیت ///کردن، دادزدن یخطخط 4
 دارد ندارد کل بدن غیت ///انداختنخط 5

6 
کردن  خوردن، خردانداختن، قرصخط

 نهیآ غ،یت ///دست در نهیآ
 ندارد دارد دست

7 
 غ،یچاقو، ت ///یانداختن سطحخط

 تراشغیت
 دارد ندارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 8
 دارد دارد دست، پا، بازو غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 9

10 
 ///خوردنقرص ،یانداختن سطحخط

 شهیتراش، شغیت
 دارد دارد دست

 دارد دارد دست غیت ///قیانداختن عمخط 11
 دارد دارد دست غیت ///انداختن، خوردن مرگ موشخط 12

13 
 دن،یکوب واریدانداختن، مشت به خط

 غیت ///خوردنقرص
 دارد دارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///یانداختن سطحخط 14

15 
 خوردن ،یزدن به قصد خودکش غیت

 غیت ///500قرص خواب 
 ندارد دارد دست

16 
خوردن، قرص ق،یانداختن عم خط

 غیت ///ارتفاع از دنیپر
 دارد دارد دست

17 
 واریکردن، مشت به د یخطخط

 غیت ///دنیکوب
 ندارد ندارد ها تا باالدست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 18

19 
 سراتود، شه،یش ///قیانداختن عمخط

 کاتر غ،یت
 ندارد دارد دست

 دارد ندارد دست غیت ///انداختن خط 20
 دارد دارد دست، پا غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 21
 ندارد دارد دست غیت ///خوردنانداختن، قرصخط 22
 دارد ندارد دست غیت ///انداختنخط 23

 پژوهش هاستخراج شد ههای اصلی و هستمقوله (2)جدول
 هسته مقوله یاصل یهامقوله

 یمال /یعاطف خال

 یازجاکندگ
 یخانوادگ

 هیتنب از ستهیز تجربه
 بیآس ستهیز تجربه

 پدر فقدان
 دوم ازدواج بواسطه خانواده یختگیازهمگس

 یخودزن راثیم
 ریتحق اسیق
 مصرف راثیم

 یتیشخص ییدرونگرا
 یعاطف تیحساس
 پدر اشتغال عدم

 نیوالد یعاطف و یکالم یهامهارت ضعف
 تیمالک /انتخاب /قدرت

 یخانوادگ یخودکش و یخودزن هسابق نداشتن
 یخانوادگ مثبت عواطف

 بهنجار نیوالد
 نیسراسرب هخانواد

 ینسل یناهمراه

 جانبههمه یکارپنهان
 مدرسه و خانه در دوگانه یرفتارها بروز

 یخودزن
 یعرف ییخودنما

 دیجد هخانواد یایوتوپی
 نیوالد از یعاطف ینیگزفاصله

 مداوم یدیناام
 تروما

-5 ب،یآس ستهیز تجربه-4 ،پدر فقدان-3 ،هیتنب از ستهیز تجربه-2، یمال /یعاطف خال-1:  یعل طیشرا
 مصرف راثیم-8  ر،یتحق اسیق-7 ،یخودزن راثیم-6 ،دوم ازدواج بواسطه خانواده یختگیگسازهم

: یمرکز دهیپد
 یازجاکندگ
 یخانوادگ

 یپنهانکار-1: هایاستراتژ
 ییخودنما-2 جانبه، همه

 یخودزن-3، یعرف

-1:یانهیزم طیشرا
، یتیشخص ییگرادرون

-3، یعاطف تیحساس-2
 ضعف-4، پدراری کبی

 و یکالم یهامهارت
-5، نیوالد یعاطف
، تیمالک /انتخاب /قدرت
 سابقه نداشتن -6

 یخودکش و یخودزن
 عواطف -7، یخانوادگ

 -8، یخانوادگ تیمث
 بهنجار نیوالد

-1: گرمداخله طیشرا
 -2، نیسراسرب خانواده

 ینسل یناهمراه

 یایوتوپی-1 :امدهایپ
-2 د،یجد خانواده

 از یعاطف ینیگزفاصله
 ،مداوم یدیناام-3 ن،یوالد

 تروما-4
 

 یخانوادگ یازجاکندگ یمیپارادا مدل (1)نمودار
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف واکاوی بسترهای خانوادگی منتهی به خودزنی صورت گرفت. به واسطه سرعت تغییرات اجتماعی 
و گســترش جنبش های سبک زندگی، سیال شدن فرهنگ و ســایر عوامل فردی و ساختاری، بسیاری از کارکردهای پیشین 
خانواده از دســت رفته اســت، و خانواده همانند سابق قدرت و مشــروعیت در امور مربوط به فرزندپروری را از دست داده 
اســت. هرچند این روند در زمینه هایی، منجر به آزادی های فردی و اجتماعی بیشــتر، و افزایش قدرت  تصمیم گیری افراد و 
فرزندان شده است؛ اما از سوی دیگر، در ساختارهایی که تضادهای بنیادینی همچنان در رابطه بین دنیای جدید و سنت های 
فرهنگی پیشــینی وجود دارد، آســیب ها و اشکال نوظهور فرهنگی را منجر می شود که تا حد زیادی با عرف جامعه در تضاد 
است. یکی از این موارد بسیار مرزی، اقدام به خودزنی و آسیب رسانی به خود است. به  همین دلیل، پژوهش حاضر طراحی 
شــد تا نقش بســترهای خانوادگی در رخداد این عمل را بررســی کند. به  بیان دیگر، پژوهش حاضر به دنبال این بود که ببیند 
این عمل نوجوانان چگونه در بسترهای خانوادگی شکل گرفته یا تقویت می شود؟ با مرور ادبیات پیشین و حساسیت نظری، 

مصاحبه هایی از بیست وسه نفر از نوجوانان دختر ساکن شهر یزد صورت گرفت. 
در این میان، نتایج پژوهش به دلیل کاوش بســترهای اجتماعی به ویژه بســتر خانوادگی خودزنی و افزایش خودزنی در بین 
نوجوانان نشــان داد، خودزنی راهی برای رهایی از وضعیت ها و هیجانات منفی، مشــکالت عاطفی-ارتباطی اســت که با 
یافته های پژوهش های]9،3-20،6-17و40[ همســو هســتند. همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های،]16،4و26-33[ 
به دلیل تقلیل دادن خودزنی به متغیرهای روانی و شخصیتی، هرچند به نوعی همسو نیست؛ اما این پژوهش درواقع، به عواملی 

پرداخته است که آن پژوهش ها به بررسی آن مبادرت نکرده اند. 
یافته های حاصل از این پژوهش، نشان داد مقوالتی همانند خال عاطفی/مالی، فقدان پدر، ازهم گسیختگی خانواده به واسطه 
ازدواج دوم، قیاس تحقیر، تجربه زیسته از تنبیه، تجربه زیسته آسیب، میراث مصرف، میراث حساسیت عاطفی، بیکاری پدر، 
خانواده سراســربین و... منجر به ظهور پدیده مرکزی پژوهش شــدند. پدیده مرکزی تحت عنوان “ازجاکندگی خانوادگی”، 
شرایطی را متصور می شود که در آن خانواده ها در واکنش به این شرایط با وضعیت مشکل آفرینی مواجه می شوند که در آن 
کارکردهای خود را ازدست رفته می بینند و ناتوان از تغییرات مثبت هستند. به عبارتی، توانایی حل مساله از مسیرهای موجود و 
به ویژه مسیرهای پیشینی و سنتی وجود ندارد و حل مساله در پرتو نازمانی و نامکانی )به تعبیر گیدنزی( موجود قرار می گیرد. 
درنتیجه، نوجوانان در این زمینه نامناســب و نامتعین خانوادگی، عملکردهای خاصی را از خود نشــان می دهند که یکی از 
آن ها خودزنی و آسیب رســانی به خود اســت؛ که این امر پیامدهای خاصی را نیز برای آنان ایجاد می کند. درنتیجه، می توان 
گفت ازجاکندگی خانوادگی که به عنوان مقوله هســته در این پژوهش استخراج شده است )به عنوان نظریه کوچک مقیاس( 
وضعیت خاص خانوادگی را نشــان می دهد که منجر به خودزنی می شود. این “ازجاکندگی” به لحاظ نظری در انتزاعی ترین 
شکل ممکن، نشان دهنده تغییر کارکردی و ارزشی خانواده ها است که در بستر جامعه ایران در حال رخ دادن است. در مقام 
مقایســه با نظریه های کالن جامعه شناســی، نظریه استخراج شــده از این پژوهش به طور ویژه با نظریه گیدنز همسویی دارد و 
“ازجاکندگی خانوادگی”، ســاختارهای نامکانی و نازمانی را برای نوجوانان به وجود آورده است. درواقع این پژوهش، نشان 
داد که در کنار عوامل فردی و روانی که بســیاری از روانشناســان مطالعه کرده اند، بسترهای اجتماعی متفاوت می توانند این 
اقدامات نابهنجار را به طور اجتماعی تبیین کنند و علت ها را در ســاختارهای اجتماعی و خانوادگی ببینند. به نظر می رســد، 
پژوهش حاضر توانســته اســت در این مسیر قدم بردارد و نشــان دهد که پدیده های به ظاهر روانی و فردی )همانند خودزنی( 
که در جامعه و رســانه ها تا حد زیادی به کنش های فردی و شــخصیتی افراد تقلیل می یابند، بسترهای اجتماعی و علت های 

فرهنگی و خانوادگی داشته است. 
محدودیتها: ازجمله محدودیت های پژوهش حاضر مربوط به گرفتن مجوز از آموزش و پرورش بود که با مشکالت 
زیــادی منجر به اخذ مجوز شــد. همچنین، محدودیتی که مربــوط به جامعه هدف بود؛ به گونه ای کــه اعتمادزایی در بین 

دانش آموزان برای مصاحبه به سختی انجام شد؛ چراکه آن ها ترس فراوانی از کادر مدرسه داشتند.
پیشــنهادها:این پژوهش در میان گروه های هدف گسترده تری از جمله دانش آموزان پسر و سایر گروه هایی که اقدام به 
خودزنی می کنند نیز می تواند انجام شود تا با توجه به نتایج به دست آمده بتوان مقایسه های تجربی انجام داد و به اشباع نظری 
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رســید. همچنین، انجام یک پژوهش پیمایشــی بر اســاس یافته های این 
پژوهــش می تواند اطالعات خوبی در اختیار محققان قرار دهد و مداخله 

رفتاری را آسانتر نماید. 
 بــا توجه بــه این که آمــوزش مهارت هــای زندگی، می توانــد در ارتقا 
بهداشت و ســالمت روان افراد موثر واقع شود، پیشــنهاد می شود در این 
خصوص مشاوره های گروهی و فردی و کارگاه های آموزشی برقرار شود 
تا مشــکالت دخیل در امــر خودزنی ازجمله مشــکالت عاطفی-روانی 
در افراد کاهش یابد و منجر به پیشــگیری از احســاس به بن بست رسیدن 
و خودزنــی در افراد گــردد. درواقع، باید آموزش هایــی برای مداخله در 

پاسخ های نوجوانان به فشارهای ساختاری صورت گیرد. 
توصیه می شــود که خانواده ها به فرزندان و نیازهای آن ها و فراهم کردن 
محیط مناســب برای فعالیت و سرگرمی های مطلوب توجه بیشتری کنند. 
همچنین برای ایجاد محیطی شــاد و صمیمی و شــرایطی ویژه و مناسب 

برای تخلیه هیجانات دوران نوجوانی تالش کنند.
گاهی دادن به دانش آموزان و خانواده ها، در  نظام آموزشــی می تواند با آ

مورد عواقب خودزنی موثر باشد.
زمینه های الزم بــرای پر کردن اوقات فراغت 
نوجوانان و جوانان؛ تاسیس سالن های ورزشی، 
ســاخت مکان های تفریحی مناسب نوجوانان، 
توســط ســازمان هایی مانند اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان و شــهرداری، فراهم شود تا در 
کاهش گرایش نوجوانان به خودزنی موثر بوده 
و بتواند از این آســیب جلوگیری کرده و نقش 

مثبت و کلیدی داشته باشد.
 در نهایــت کالس هــای آمــوزش هنــری و 
فرهنگــی و همچنین گســترش مراکز مشــاور 
خانــواده می توانــد از گســترش ایــن مســاله 

جلوگیری کند.
تضادمنافع:در نگارش این مقاله هیچ گونه 

تضاد منافعی وجود ندارد.
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