
  

  

   در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ها بررسي رفتارهاي خودتخريبي و علل آن
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  چكيده

ها در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد به  خريبي و بررسي علل آناين پژوهش با هدف تعيين ميزان شيوع رفتارهاي خودت
مرد بود كه به شيوه  287زن و  586نفر شامل  873باشد. حجم نمونه  يابي مي  انجام رسيده است. پژوهش توصيفي از نوع زمينه

بزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ها و جنسيت انتخاب شد. ا گيري طبقاتي و بنا به ميزان درصد دانشجويان دانشكده نمونه
پرسشي به منظور بررسي ميزان شيوع رفتارهاي  31باشد كه در دو قسمت  مي» سنجش رفتارهاي خودتخريبي و علل آن«

پرسشي براي بررسي علل احتمالي استفاده شد. مقدار ضريب آلفا كرانباخ درقسمت اول پرسشنامه برابر با  10خودتخريبي و 
) محاسبه شد. روايي محتواي پرسشنامه به تأييد متخصصان؛ اساتيد و كارشناسان روان 857/0دوم پرسشنامه (و در قسمت 836/0

شناس دانشگاه فردوسي مشهد رسيد. رفتارهاي خودتخريبي دانشجويان با توجه به متغييرهايي از قبيل سن، جنس، وضعيت 
هاي تي وآزمون آناليز واريانس و در حيطه غير نرمال  ازآزمونتأهل، محل سكونت و مقطع تحصيلي در حيطه نرمال با استفاده 

از آزمون من ويتني و آزمون كروسكال واليس مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج پژوهش حاكي از اين امر است كه تقريبا در 
هاي حركتي مناسب)،  ها (سن، جنس، تأهل، محل سكونت و ميزان تحصيالت) ورزش ناكافي (نداشتن فعاليت مورد همه متغيير

هاي سالم مفرح داراي بيشترين ميزان شيوع و رفتارهاي  خواب زياد، استرس،كم خوري افراطي و نداشتن تفريح و فعاليت
مصرف دائم هرگونه مواد مخدر ،سرقت ،مصرف تفنني هرگونه مواد مخدر ،فرار از خانه وهم جنس بازي داراي كمترين ميزان 

وع رفتارهاي خودتخريبي در مردان بيشتر از زنان بوده. دانشجويان مهمترين علل شيوع رفتارهاي باشند. ميزان شي شيوع مي
                               خودتخريبي را به علل خانوادگي، رواني عاطفي و اجتماعي نسبت دادند.

  : رفتار، خود تخريبي،علل،دانشجوها كليدواژه
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  مقدمه

يابيم كه همواره در همه جوامع و  ميت به اين نكته شايان توجه دست با بررسي تاريخ تمدن بشري

زدند كه پيامدهاي  مي به اقدامات و رفتارهايي دست از روي عمد،وجود داشتند كه  ييها انسان  ها فرهنگ

سان را  اين گونه رفتارهاي  منفي مستقيم و غير مستقيمي براي خود و اطرافيانشان در برداشته است.

 باشد. ميلذا قدمت رفتارهاي خودتخريبي به قدمت تاريخ بشريت  نهند. ميي خودتخريبي نام رفتارها

ي اجتماعي و فردي در قلمرو رفتارهاي خودتخريبي، ها و كژروي ها گسترش روزافزون برخي نابهنجاري

و فحشا و اي كه وجود مراكز قمار  طلبد. در جامعه ميي اخير، تأمل و تفكر فراواني ها به ويژه در سال

شود و  ميعرضه مشروبات الكلي و لجام گسيختگي نفساني ممنوع است، آلودگي به مواد مخدر جرم تلقي 

فرهنگ ايراني اسالمي و  باشند، ميي اخالقي و اسالمي ها همگان مكلف به رعايت اصول و ارزش

سازد و قوانين  ميمون ي صحيح برخوردهاي فردي و اجتماعي رهنها دستورات ديني افراد را به داشتن شيوه

ي آشكار و ها اخالقي و اجتماعي از سوي جامعه و دين براي اصالح امور وضع شده است، شيوع مفسده

ي اجتماعي و آلودگي به مواد مخدر، به ويژه در ميان ها و كژروي ها پنهان، افزايش قابل توجه بزهكاري

و مستلزم تعمق  مبارك ناامري بسيار  ،جامعه دهسازنو دانشگاه و نيروهاي  نوجوانان و جوانان سنين مدرسه

و چاره انديشي اساسي است. در اين ميان جوانان و نوجوانان با توجه به شرايط و تغييرات زيستي و رواني 

با افراد ديگر  مقايسهدر  ها بيشتر از سايرين در معرض خطر بوده و امكان بروز اين گونه رفتارها در آن

را در ميان  ي خود تخريبيها تا ميزان شيوع رفتار داردلذا اين پژوهش سعي بر آن  باشد. مي جامعه بيشتر

و علل  ها و كميت و كيفيت اين رفتار كنددانشگاه فردوسي مشهد برآورد  جوانان و نوجوانان دانشجوي

ي مختلف به ها را در ميان دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي و سني و در دانشكده ها احتمالي آن

تر  مستحكميي ها تصوير كشد تا با شناخت همه جانبه ماهيت آن و علل احتمالي بروز اين رفتارها بتوان گام

  در جهت مبارزه با اين اعمال برداشت. 

 ارتكاب اعمالي از قبيل خودآزاري عمدي،از:  است  عبارت رفتارهاي خودتخريبي ،طبق تعريف  

و  ها آنخواه مسموميت با علم به احتمال خطرناك بودن  كي،خواه فيزي يا غير مهلك، اقدام تعمدي مهلك

 در مورد مسموميت دارويي اطالع داشتن از اين موضوع كه مقدار مصرفي بيشتر از اندازه مورد نياز است 

اي نيز  گستردهتواند آثار روحي و رواني  مي اين رفتارها عالوه بر ايجاد بيماري جسمي ).1385(پورافكاري،

در اواخر نوجواني در سطح يابد،  ميي نوجواني افزايش ها سال ه باشد. اين گونه رفتارها در اوايلدر بر داشت
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  .)1،1387(برك يابد ميبااليي باقي مانده و در اوايل بزرگسالي كاهش 

عوامل مؤثر بر بروز رفتارهاي خود تخريبي به  شناسايي خود با هدف پژوهش) در 1988( 2لونتال   

امروزه نقش تأثيرات اجتماعي بر  در اين زمينه و در نوجوانان امريكايي توجه كرده است. نقش الگوبرداري

؛ به نقل ازآقامحمديان و 1995و همكاران، بروز رفتارهاي خودتخريبي افراد ثابت شده است (اونس

 اركشيدن،رفتارهايي از قبيل سيگ نداعالم داشت 1999در  3و سولومون بريگهام ).1381زاده طباطبايي، رسول

مصرف الكل و داروها براي رفع تنش و رژيم غذايي نامناسب جزء رفتارهاي  ورزش ناكافي،

در  )1385كامل عباسي و سرگلزايي(د. باشن ميگرايانه و از عوامل اصلي مرگ در امريكا  خودتخريب

تصادي و علوم ي علوم اداري و اقها پژوهشي در دانشگاه فردوسي بيان داشتند كه در دانشجويان دانشكده

داشته و شيوع اين داري  يمعنرياضي شدت و فراواني رفتارهاي خودتخريبي در بين مردان و زنان تفاوت 

             رفتارها در مردان بيشتر است.

بررسي رفتارهاي خودتخريبي بين « ) در پژوهشي با عنوان1385پناه ( يزدان پور و نيك اكبري،  

نتيجه گرفتند كه بين فراواني رفتارهاي خودتخريبي در » دانشگاه فردوسي هياتدانشجويان علوم تربيتي و ال

شود ولي در دانشكده  ميي ديده دار معنيشناسي تفاوت  رواندو گروه زن و مرد دانشكده علوم تربيتي و 

 و مردان و زنان ودش ميالهيات از نظر جنسيت در فراواني و شدت رفتارهاي خودتخريبي تفاوتي مالحظه ن

ترين رفتارهاي خودتخريبي در اين پژوهش ورزش  مهم از د. شون ميبه يك ميزان اين رفتارها را مرتكب 

ورزش جهت تقويت اعضا و جوارح و  ) بيان داشته است؛1380همانطور كه افروز( د.باش ميناكافي 

جه به اين حقيقت كه كه توان بدني مناسب داشته باشند بسيار مفيد است و با تو سازندهقادرساختن نيروهاي 

، برد بهره ميدهنده در سالمت جامعه  مؤثر و كمك ،جهان امروز از ورزش به عنوان يك وسيله مفيد

افراد مورد بررسي و  ترين رفتار خودتخريبي در بين تواند به عنوان مهم ميورزش ناكافي و عدم تحرك 

فتارخودتخريبي در ميان جامعه مورد اختالالت خواب خصوصا به صورت پرخوابي دومين رد. ارزيابي گرد

ي بدخوابي ، پرخوابي، بي خوابي و اختالل در ها ي اختالالت خواب به صورتها نشانه باشد. ميبررسي 

درصد مواردي كه فرد اختالل خواب  95در  گران پژوهششود. به گفته  ميبرنامه خواب و بيداري مشاهده 

براي درمان اختالل بايد در پي رفع  اي كه به گونهشود،  يمدارد، اختالل وي يك اختالل ثانويه محسوب 

  ).1386مشكل اصلي بود ( پورافكاري،
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اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان، در همه افراد در حد اعتدال آميز وجود دارد. دراين   

نبود همه ما اگر اضطراب  توان گفت مياي كه  گونهشود به  ميحد، به عنوان پاسخي سازش يافته تلقي 

اضطراب مرضي نيز وجود دارد، چرا كه اگر حدي از اضطراب . رفتيم ميميزهايمان به خواب  پشت

كنند، اما اين حالت ممكن است جنبه  ميتواند سازنده و مفيد باشد و اگر اغلب مردم اضطراب را تجربه  مي

يافته دانست بلكه بايد آن را به منزله توان پاسخ را سازش  ميمزمن و مداوم بيابد كه در اين صورت نه تنها ن

اي از امكاناتش  عمدهاي تلقي كرد كه فرد را از بخش  گستردهمنبع شكست، سازش نايافتگي و استيصال 

عدم كنترل جسمي و رواني نيز در رديف سومين رفتارهاي  استرس زياد و. )1386محروم كند (دادستان، 

تواند به داليلي ازجمله مشكالت و فشارهاي  مياين وضعيت  .خودتخريبي در ميان دانشجويان قرار دارد

ترس از آينده و وضعيت شغلي و ساير  دوري از خانواده، تحصيل، ادامه سختي دروس و حاصل از

  زا باشد. استرسي ها مؤلفه

لحاظ تغذيه و خورد و خوراك نيز  برد از ميدر سالمت كامل به سر روانيفردي كه از لحاظ جسمي و 

نرمال و طبيعي قرار دارد. اختالل در اشتها به دو صورت كم اشتهايي و پراشتهايي رواني بروز پيدا  درحالت

بيمار به طور ارادي و آگاهانه سعي در كم  اشتهايي رواني، بيدر اختالل  ).1383(شيخ االسالم، كند مي

توسط داروهاي ي غذايي و ميزان غذاي مصرفي خود داشته و حتي پس از مصرف غذا ها كردن وعده

اي افراطي  گونهكند. اين افراد اكثراً دچار اختالل در تصويرتن هستند به  ميمسهل از جذب غذا جلوگيري 

با گرسنگي دادن خود الغر شوند اين افراد گاه تا حد مرگ پيش  كنند چاق هستند و بايد ميتصور 

ل ديگر پرخوري رواني است كه اختال. )1،1388سادوك و كاپالن( دهند ميروند و به خود گرسنگي  مي

از  »بررسي نتايج احتمالي پرخوري«خود با عنوان  پژوهش) در 2001( 2در اين زمينه جنيس و رودين

 ازنقل  ( استهزا به عنوان نتايج اصلي و مهم اين رفتار ياد كرده اندو  به نفس كاهش اعتماد طرداجتماعي،

  .)1381آقامحمديان،

به نظر . گرايي يادكرد جنس هم توان از اعتياد و ميرسان مهم  آسيبي به عنوان ساير رفتارها   

ها،  شناسان اعتياد واكنشي براي فرار از فشارهاي اجتماعي و كاستن احساسات خطرناك، محروميت جامعه

هاي خانوادگي است. مصرف داروي مخدر، به معتاد نوعي آرامش و  ها، احساس گناه و ناراحتي اضطراب

كشاند.  دهد و نرسيدن ماده مخدر او را به خماري و دردهاي جسماني و ناراحتي رواني مي يلذت موقتي م

كنندگان تجربي به خاطر ارضاي حس  گيرند: مصرف كنندگان مواد مخدر در چهار گروه قرار مي مصرف

                                                           
1 . Sadock & Kaplan 
2 . Jenis & Rodin 
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 .دكنن زنند و احتماالً هرگز به تكرار آن اقدام نمي كنجكاوي يك يا دو بار به مصرف مواد دست مي

 به دليلكنندگان منظم  مصرف پردازند. ميگذراني، به مصرف مواد  كنندگان تفنني به خاطر خوش مصرف

پردازند و ممكن است به كارهاي روزمره خويش نيز  تر به مصرف مداوم مي كسب حالتي به ظاهر مطلوب

شوند و  ي ورواني ميهاي جسم كنندگان وابسته افرادي هستندكه به شدت دچار ناراحتي مصرف. ادامه دهند

) با ارائه 1979( 1). هندرسن1385پورافكاري،( زنند آوردن مواد به هر عمل خالفي دست مي براي بدست

به الكل  ميليون نفر 9كشند، ميميليون نفر سيگار  50 خود نشان داد كه در امريكا حدود  هاي پژوهش يافته

خود در  پژوهشدر  2005انجمن الكلسم امريكا در ميليون نفر نيز پرخوري دارند.  4080اعتياد داشته و 

ي بهداشتي است. فيش ها ترين موضوع بحرانيمدارس امريكا خاطر نشان ساخت كه مصرف الكل يكي از 

سيگار كشيدن در دانش آموزان به عواملي از قبيل  ينشان داد كه شروع رفتارخودتخرييب 1982در 2 بين

گي دارد درحالي كه در دانشجويان اين امر بيشتر تحت تأثير ي خود بستها انتظارات ديگران و نگرش

كه در  پژوهشينيز در  )1994( 3كدي. )1381آقامحمديان ،نقل در ( كنترل بازخوردها و نگرش خود است

نيز سيگار  %30% دانش آموزان الكل مصرف كرده و 70مدارس سراسر كشور امريكا انجام داد نشان داد

  بودند. كردهر طي يك ماه گذشته ماري جوانا مصرف د % 29همچنين  كشند. مي

چنين گرايشي . ي مختلف وجود داشته استها ي دور در فرهنگها گرايي از زمان جنس همتمايالت    

از همان زمانتوسط اكثر جوامع و  با توجه به اين كه بر خالف سرشت الهي و فطرت معمول بشري است،

گرايي در بسياري از جوامع  جنس هم با وجود اين واقعيت آشكار،  .مذاهب مورد نكوهش قرار گرفته است

گرايي را  جنس هم ،كميته بهداشت رواني، در ابتدا. )1386(اوحدي،داشته است از ديرباز وجودي عيني 

گرايي را به عنوان  جنس هم پزشكي امريكا، روانانجمن  ،1973شمرد ولي در سال  مييك اختالل رواني بر 

بندي  درطبقهحذف نمود.  DSM،آن را عمال از 1980ي كنار گذاشت و در سال يك طبقه تشخيص

درباره اختالل  تدوين شد، DSMIIIR پزشكي امريكا ي رواني كه توسط انجمن روانها بيماري

خودشان مورد آزار  خواهاني كه شخصا از رفتار جنس همتنها « گرايي اين چنين اظهار نظر شد: جنس هم

 (ليندزي »به درمان احتياج دارند گيري جنسي خود آرزومندند، جهتيي كه به تغيير ها آناند و  گرفتهقرار 

سبك ديگري از زندگي محسوب شده و كم و بيش به طور  گرايي، جنس هم). امروزه 4،2002و هامپسون

  ).1386(آزاد، دهد و يك اختالل بيمارگونه نيست ميمرتب به عنوان نوعي تمايل جنسي انسان روي 

                                                           
1 . Handerson 
2 . Fishbine 
3 . Cody 
4 . Lindzy & Hompson 
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خود با هدف بررسي رفتارهاي خودتخريبي بين دانشجويان  پژوهشالي و عاليجناب رودي در ع  

داشتند بين فراواني رفتارهاي خودتخريبي در دو  بيان 1385 دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در

ي و و بيشترين رفتارهاي خودتخريبي ورزش ناكاف است ي وجود داشتهدار معنيگروه زن و مرد تفاوت 

) نيز در پژوهشي با عنوان 1386قيامي و سپهري( باشد. ميكمترين رفتارها نيز مصرف تزريقي مواد و ايدز 

به اين امر اشاره داشتند كه بين »مقايسه رفتارهاي خودتخريبي در زنان شاغل و غير شاغل دانشگاه فردوسي«

وجود دارد. نداف شرق و كمال با ي دار معنيفراواني و شدت رفتارهاي خودتخريبي در دو گروه تفاوت 

بررسي رابطه يبين هوش هيجاني و رفتارهاي خودتخريبي در دانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد در 

وجود  دار معنينتيجه گرفتند كه بين ميزان هوش هيجاني باال و رفتارهاي خودتخريبي پايين ارتباط  1388

يزان ارتكاب رفتارهاي خودتخريبي كمتر است. ازقندي نيز چه هوش هيجاني افراد بيشتر باشد م هر. دارد

اي رفتارهاي خودتخريبي دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه  مقايسهبررسي « خود با عنوان پژوهش

بيان داشت كه بين دانشجويان بومي و غيربومي از نظر فراواني و شدت رفتارهاي  1388در  »فردوسي

خواب  بازي، جنس هم شود. رفتارهايي از قبيل قليان كشيدن، ميشاهده ني مدار معنيخودتخريبي تفاوت 

اعتياد به كامپيوترو اينترنت  گيري در گروه غير بومي و گوشهبازي و انزوا و  رفيق كاري، اهمال زياد،

                                                                                   ورزش ناكافي و پرخوري نيز در گروه دانشجويان بومي بيشتر شيوع دارد. وتلويزيون،

رسان در  خودآسيبميزان نظارت خانواده و انجام رفتارهاي پرخطر و ) نيز با بررسي رابطه 1388( رحيمي

ي هرچه ميزان نظارت والدين كمتر باشد احتمال ارتكاب رفتارهابيان داشت  دانشجويان دانشگاه شيراز

رسان تنها تفاوت بين دو گروه  آسيبدرمورد وجود افكار و رفتارهاي خود . شود ميپرخطر بيشتر 

بود. در مجموع نوع نظارت  دار معنيتاحدي بر رفتار آنان نظارت داشتند  ها آندانشجوياني كه والدين 

  .ر داردوالدين بر اقدام به رفتارهاي پرخطر بيش از اقدام به رفتارهاي خود آسيب رسان اث

شيوع  ميزانشامل بررسي  اهدف پژوهشي پژوهش پس از بررسي ادبيات پژوهشي مرتبط با موضوع

. باشد ميمهمترين داليل بروز اين رفتارها  رفتارهاي خودتخريبي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد و

 تارها بر حسب جنسيت،ترين داليل احتمالي بروز اين رف همچنين ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي و مهم

  مورد بررسي قرار گرفته است.و دانشكده  محل سكونت وضعيت تأهل و

  روش پژوهش

  انجام شده است. يابي زمينهتوصيفي و از نوع  پژوهشي پژوهش حاضر در قالب 
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  گيري نمونهنمونه مورد مطالعه و روش  جامعه آماري،

در نيم سال دوم  باشد. ميه فردوسي مشهد جامعه آماري اين پژوهش تمامي دانشجويان دانشگا   

بوده است  دانشجوي مرد 7657دانشجوي زن و  11859دانشجو شامل  19516تعداد  1387-88تحصيلي 

درصد كل جامعه آماري) براي پژوهش در نظر گرفته 5نفر ( 975اي برابر با  نمونهحجم  ها آنكه از ميان 

 873برگشتن دانشجويان غيربومي به شهر خود، حجم نمونه به پايان ترم و  شد كه به دليل شروع امتحانات

گيري طبقاتي و بنا به ميزان  نمونهحجم نمونه با توجه به شيوه . مرد تقليل يافت 287زن و  586نفر شامل 

طي مراحل و  پس از تهيه پرسشنامه وجنسيت انتخاب شد.  نيز نسبتو  ها دانشكده در درصد دانشجويان

 ها جهت انجام پژوهش، پژوهشگران به دانشكده ها به دانشكده ها گر هت معرفي آزموناقدامات اداري ج

و  ها پس از بيان اهداف كلي طرح، جلب مشاركت آزمودني ها مراجعه نموده و در پايان درس كالس

به صورت گروهي در  ها داده گردآوريو  ها سواالت دانشجويان اقدام به تكميل پرسشنامه گويي به پاسخ

  مطابق با حجم نمونه مورد نياز در هر دانشكده از نظر جنسيت و مقطع تحصيلي نمودند. ل كالس،مح

به منظور » سنجش رفتارهاي خودتخريبي و علل آن«در اين پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته    

ه شده در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي استفاد ها آنبررسي ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي و علل 

پرسشنامه بررسي ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي و بررسي داليل بروز  اين پرسشنامه در قالب دو. است

تخريبي  به صورت فهرستي از رفتارهاي خود پرسش 31پرسشنامه اول شامل  اين رفتارها تنظيم شده است.

. زياد و به شدت) تاحدي، ،كمي (هيچ، كشد ميسطح ميزان شدت رفتارها را به تصوير  5باشد كه در  مي

كه مربوط به  پرسش 10در پرسشنامه دوم نيز داليل احتمالي بروز رفتارهاي خودتخريبي در قالب 

جسماني و  فرهنگي، عاطفي، رواني تحصيلي، دوستان، شغلي، اجتماعي، اقتصادي، ي خانوادگي،ها حيطه

دهد، مورد بررسي قرار گرفته است. در  ميسطح ميزان شدت اين موارد را نشان  5و در  باشد ميسياسي 

نمره صفر . اند دادهرا به خود اختصاص  4تا  0اي بوده و نمرات  گزينه 5گذاري هر دو پرسشنامه  نمرهزمينه 

نيز به مواردي كه گزينه به شدت را مد  4به مواردي كه گزينه هيچ را عالمت زده است تعلق گرفته و نمره 

. در اين پژوهش براي سنجش اعتبار پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد. نظر داشته تعلق گرفته است

دوم پرسشنامه آلفاي  بخشدر  836/0اول اين پرسشنامه برابر با بخش كرانباخ در يمقدار ضريب آلفا

دارد. هر چه آلفاي داللت گيري در اين پرسشنامه  اندازهباشد كه اين بر اعتبار مقياس  مي) 857/0كرانباخ (

). در اين 1382(دالور، تر باشد، نشان دهنده پايايي بين سواالت پرسشنامه است نزديككرانباخ به يك 

شناس دانشگاه  رواناساتيد و كارشناسان  پژوهش روايي محتواي پرسشنامه به تأييد متخصصان اين امر؛
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  فردوسي رسيده است.

  

  ي پژوهشها افتهي

 9/32زن و  ها درصد آزمودني 1/67از نظر جنسيت وهششناختي پژ جمعيتي توصيفي ها مطابق يافته

باشند.  ميدرصد نيز خوابگاهي  1/30متأهل و  ها درصد آزمودني 5/17و از اين ميان  است درصد مرد بوده

ي تي براي بررسي استنباط ها در حيطه نرمال از آزمون و بررسي فرضيات ها جهت تجزيه و تحليل داده

آزمون آناليز واريانس براي بررسي  بومي و غير بومي و مجرد و متأهل، مرد، بين دو گروه زن و دار معني

در حيطه غير نرمال از آزمون من ويتني براي بررسي . استفاده شده است ها بين دانشكده دار معنيارتباط 

 بومي و غير بومي و آزمون كروسكال واليس براي مجرد و متأهل، بين گروه زن و مرد، دار معنيارتباط 

   استفاده شده است. ها بين دانشكده دار معنيبررسي ارتباط 

  انشگاهتمام د: آمار توصيفي علل رفتارهاي مورد بررسي در  1جدول
 

  علل رفتارهاي مورد بررسي فراواني ميانگين خطاي معيار انحراف استاندارد

 خانوادگي 873 26/2 04/0 74/1

 اقتصادي 873 56/1 04/0 36/1

 اجتماعي 873 98/1 04/0 31/1

 دوستان 873 76/1 04/0 46/1

 شغلي(همكاران) 873 77/0 04/0 15/1

 تحصيلي 873 77/1 04/0 47/1

 عاطفي-رواني 873 2 04/0 59/1

 فرهنگي 873 74/1 04/0 59/1

 جسماني 873 34/1 04/0 38/1

27/1 04/0 82/0  سياسي 873 
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يان دانشگاه فردوسي عوامل خانوادگي دانشجويان دهد در ميان دانشجو مينشان  1 همانطور كه جدول

 .باشند ميبي دارا يسياسي كمترين تاثير را در بروز رفتارهاي خودتخر ثير و عوامل شغلي وأيشترين تب

  در كل دانشگاه : آمار توصيفي فهرست رفتارهاي مورد بررسي 2دولج

  

خودتخريبي فهرست رفتارهاي فراواني ميانگين خطاي معيار انحراف استاندارد  

40/1  04/0  16/1  كم خوري افراطي 873 

02/1  03/0  پرخوري افراطي 873 1 

41/1  04/0  91/1  ورزش ناكافي 873 

35/1  04/0  38/1  پرخوابي 873 

04/1  03/0  86/0  كم خوابي 873 

28/0  02/0  12/0  سيگار كشيدن 873 

37/0  02/0  19/0  قليان كشيدن 873 

91/0  03/0  59/0 به كامپيوتر اعتياد 873   

1 03/0  58/0  اعتياد به اينترنت 873 

1 03/0  62/0  اعتياد به تلفن 873 

98/0  03/0  71/0  اعتياد به تلويزيون 873 

1 01/0  04/0  مصرف تفنني هرگونه مواد مخدر 873 

04/0  01/0  02/0  مصرف دائم هرگونه مواد مخدر 873 

77/0  03/0  04/0 م توجه به قوانينرانندگي با سرعت زياد و عد 873   

28/1  04/0  25/1  استرس و عدك كنترل جسمي و رواني 873 

81/0  03/0  99/0  خشونت . پرخاشگري 873 

7/0  03/0  58/0  دروغ گويي و خيالبافي 873 

22/0  02/0  19/0  روابط جنسي نامشروع 873 

65/0  03/0  61/0  عدم توجه به نكات ايمني 873 

1/0  01/0  05/0 نهفرار از خا 873   

01/1  03/0  03/1  نداشتن تفريح و فعاليت مفرح 873 

12/0  01/0  06/0  هم جنس بازي 873 

71/0  03/0  6/0  انزوا و گوشه گيري 873 

04/0  01/0  03/0  سرقت 873 

44/0  02/0  34/0  عدم رعاين نكات بهداشتي 873 

46/0  02/0  26/0  خود ارضائي 873 

95/0  03/0  97/0  اهمال كاري 873 

4/0  02/0  21/0  تمايل به خودكشي 873 
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17/0  01/0  08/0  اقدام به خودكشي 873 

72/0  03/0  69/0  عدم توجه به سالمت جسماني 873 

76/0  03/0  62/0  عدم توجه به سالمت رواني 873 

  

خودتخريبي مورد بررسي در ميان دانشجويان دانشگاه  رفتار 31 با توجه به نتايج پژوهش از ميان

خواب زياد با  ،91/1با ميانگين  ي حركتي مناسب)ها (نداشتن فعاليت ورزش ناكافي فردوسي مشهد،

ي ها و نداشتن تفريح و فعاليت 16/1كم خوري افراطي با ميانگين  ، 25/1استرس با ميانگين  ،38/1ميانگين 

خدر با داراي بيشترين ميزان شيوع و رفتارهاي مصرف دائم هرگونه مواد م 03/1سالم مفرح با ميانگين 

فرار از خانه با  ،04/0مصرف تفنني هرگونه مواد مخدر با ميانگين  ،03/0سرقت با ميانگين  ، 02/0ميانگين 

باشند. تقريبا در مورد همه  مي داراي كمترين ميزان شيوع 06/0بازي با ميانگين  جنس همو  05/0ميانگين 

فتارهاي ياد شده داراي بيشترين و ر محل سكونت و ميزان تحصيالت) تأهل، جنس، (سن ، ها متغيير

  .باشند ميكمترين ميزان شيوع 

  آزمون يومن ويتني براي مقايسه ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي در بين دانشجويان :3جدول 

تار
رف

 
ود
خ

 
بي
خري

ت
  

  ويتني آزمون من

مجموع   اي ميانگين رتبه  متغييرها

  ها رتبه

 اره دبليومآ  ويتني آماره يومن

  يلكاكسونو

  داري سطح معني  z آماره

  0  755/0  5/228956  5/56965  5/152544  51/531  مرد

  5/228956  71/390  زن

  209/0  257/1  5/63303  5/51522  5/318197  94/441  مجرد

  5/633035  75/413  متأهل

  949/0  064/0  5/355597  5/26892  5/355597  85/436  بومي

  5/25903  04/439  غيربومي

  

اي  گونهدهد ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي مردان از زنان به  مينشان  3 شماره همانطور كه جدول

اين رفتارها تفاوتي  در ارتكاب ها و از نظر وضعيت تأهل و محل سكونت بين آزمودني بيشتر بوده دار معني

اقدام به انجام اين رفتارها  شود و دانشجويان بومي و غير بومي و متأهل و مجرد به يك ميزان ميمالحظه ن

      نمايند. مي
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  خودتخريبيدر بروز رفتارهاي  ها مقايسه بين دانشكده

  

  ها دانشجويان به تفكيك دانشكده خودتخريبيآزمون كروسكال واليس براي مقايسه رفتارهاي  :4جدول
سطح  نتيجه

 معناداري

درجه 

 آزادي

آماره مربع 

 كاي دو

دادتع ميانگين رتبه اي  دانشكده 

تفاوت 

معناداري 

 وجود دارد

025/0 8 483/17  

  

  

  

 

 علوم اداري و اقتصاد 31 48/144

 كشاورزي و منابع طبيعي 31 98/129

 علوم 31 23/141

 علوم تربيتي و روان شناسي 31 55/134

 تربيت بدني 31 61/94

 رياضي 31 97/154

 مهندسي 31 06/174

 ادبيات و علوم انساني 31 37/148

 الهيات 31 74/137

  

ي آزمون كروسكال واليس كه دار معنيباتوجه به سطح  دهد، مينشان شماره  4همانطور كه جدول 

ين رفتارهاي بشود و  ميرد  ها درصد فرض برابري ميانگين 95با اطمينان  باشد مي 0,05كمتر از 

بروز  اي رتبهمقدار ميانگين  ي وجوددارد. با توجه بهدار معنياوت فت ها هدانشجويان در دانشكد خودتخريبي

بيشتر و در بين  ها در بين دانشجويان دانشكده مهندسي نسبت به ساير دانشكده خودتخريبيرفتارهاي 

   كمتر است. ها دانشجويان دانشكده تربيت بدني نسبت به ساير دانشكده

 خواب، آهنگاختن دانشجويان به ورزش و به تبع آن منظم شدن در دانشكده تربيت بدني به دليل پرد

برخورداري افراد از روحيه نشاط و شادابي ساير رفتارهاي خودتخريبي نيز در قياس با  بهبود تغذيه، توجه و

آزمون بدون در نظر گرفتن  در مرحله دوم باشند. ميداراي شيوع قابل مالحظه كمتري  ها ساير دانشكده
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     .به انجام رسيدانشكده تربيت بدني دانشجويان د

اسميرنف  ي آزمون كولموگروف دار معنيبا توجه به سطح  دهد، مينشان  8 شماره همانطور كه جدول

كوچكتر است، فرض نرمال بودن  0,05باشد و بدليل اينكه اين مقدار از  مي 0,005كه در جدول فوق برابر

ازآنجا كه عوامل فوق داراي  شود. ميدرصد رد  95اطمينان با  ها در بين دانشكده خودتخريبي رفتارهاي

  شود. مياستفاده  ها باشد، ازآزمون ناپارامتري كروسكال واليس براي مقايسه گروه ميتوزيع نرمال ن
  

  ها دانشجويان به تفكيك دانشكده خودتخريبي: آزمون كروسكال واليس براي مقايسه رفتارهاي 5جدول

  
سطح  نتيجه

 معناداري

ه درج

 آزادي

آماره 

مربع 

 كاي دو

ميانگين 

 رتبه اي

 دانشكده تعداد

تفاوت معناداري وجود 

 ندارد

 علوم اداري و اقتصاد 31 39/133 912/6 7 438/0

 كشاورزي و منابع طبيعي 31 82/109

 علوم 31 35/120

 علوم تربيتي و روان شناسي 31 16/114

 رياضي 31 32/133

 مهندسي 31 39/150

 ادبيات و علوم انساني 31 23/127

 الهيات 31 34/117

  

در رابطه با  ها ي در جدول فوق، فرض برابري ميانگيندار معنيبا توجه به مقدار به دست آمده سطح 

 شود. و در بروز رفتارهاي ناهنجار بين ميپذيرفته  ها بين دانشجويان دانشكده خودتخريبي بروز رفتارهاي

  شود . ميي مشاهده ندار معنيتفاوت  ها دانشجويان دانشكده
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  يتني براي مقايسه جنسيت پاسخگويانو: آزمون يومن 6جدول 
  علل

  

  ويتني آزمون من

ميانگين   جنسيت

  اي رتبه

آماره دبليو   آماره يومن ويتني  ها مجموع رتبه

  ويلكاكسون

سطح    z آماره

  داري معني

  005/0  797/2  115900  74580  5/115911  87/403  مرد  خانوادگي

  5/265589  22/453  زن

  23/0  2/1  252000  80020  129493  2/451  مرد  اقتصادي

  252008  05/430  زن

  044/0  016/2  249300  77270  132246  78/460  مرد  اجتماعي

  249258  35/425  زن

  891/0  137/0  255600  83630  125884  62/438  مرد  دوستان

  255617  21/436  زن

  0  969/3  243700  71760  1377535  98/476  مرد  تحصيلي

  2437475  95/415  زن

  414/0  817/0  122600  81310  122641  32/427  مرد  شغلي

  258860  74/441  زن

 رواني

  عاطفي

  084/0  725/1  119500  78210  5/119534  5/416  مرد

  5/261966  04/447  زن

  243/0  167/1  252100  80110  129401  87/450  مرد  فرهنگي

  252100  2/430  زن

  085/0  723/1  250300  78270  131244  3/457  مرد  جسماني

  250257  06/427  زن

  0  928/3  243700  71680  5/137831  25/480  مرد  سياسي

  5/243669  82/415  زن

  

عامل خانوادگي و  نفر) 586(ارها در گروه زنان ترين علت بروز اين رفت مهم 6لبا توجه به نتايج جدو

باشد . از آن جايي كه زنان بيشتر در محيط خانواده بوده و به  مي عامل اجتماعي نفر)287( درگروه مردان

هستند. در انجام اين رفتارهاي خودتخريبي تحت تأثير عوامل خانوادگي  آن توجه بيشتري مبذول دارند

و دردرجه دوم تحت تأثير محيط و شرايط  داشته و از آن متأثر هستند مردان بيشتر در جامعه حضور

ي در دو جنس دار معنيدر گروه مردان و زنان شاهد تفاوت  عامل سياسي نيز درگيرند.  ميخانوادگي قرار 

است كه مردان با حضور بيشتر در جامعه و آگاهي از مسائل روز و  اين امر باشيم و اين نشان دهنده مي

در مورد عامل تحصيلي نيز ميان دو  بيشتر از زنان در رفتارهاي خود متأثر از شرايط سياسي هستند.سياست 
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   .شود  ميي به نفع گروه مردان مالحظه دار معنيجنس تفاوت 

 يتني براي مقايسه وضعيت تأهل پاسخگويانو: آزمون يومن7جدول 

  علل

  

وضعيت 

  تأهل

ميانگين 

  اي رتبه

مجموع 

  ها رتبه

آماره دبليو   من ويتنيآماره يو

  ويلكاكسون

سطح   zآماره

  يدار معني

  14/0  477/1  310600  51020  310577  36/431  مجرد  خانوادگي

  70924  56/463  متأهل

  004/0  2872  306700  47190  5/306747  04/426  مجرد  اقتصادي

  5/74753  58/488  متأهل

  919/0  102/0  314400  54800  314362  61/436  مجرد  اجتماعي

  67139  82/438  متأهل

  312/0  01/1  64080  52300  3174245  87/440  مجرد  دوستان

  5/64076  8/418  متأهل

  053/0  935/1  309800  50210  5/309772  24/430  مجرد  تحصيلي

  5/71728  81/468  متأهل

  027/0  207/2  308600  49010  308571  57/428  مجرد  شغلي

  72930  67/476  متأهل

  059/0  885/1  309400  49880  5/309435  77/429  مجرد  روانيعاطفي

  5/72065  02/471  متأهل

  887/0  142/0  66470  54690  5/315031  54/437  مجرد  فرهنگي

  5/66469  44/434  متأهل

  75/0  318/0  313800  54210  5/313769  79/435  مجرد  جسماني

  5/67731  69/442  متأهل

  878/0  153/1  66470  54690  5/315032  55/437  مجرد  سياسي

  5/66468  43/434  متأهل

  

به نفع  دار معنيو شغلي بين دو گروه آزمودني تفاوت  در عوامل اقتصادي 7ا توجه به نتايج جدول ب

 شود. نمي ر وضعيت تأهل تفاوتي مشاهدهيشود و در ساير عوامل از نظر متغي ميگروه متأهل ديده 

نتيجه آن  ي متأهل به دليل زندگي مستقل خانوادگي و شرايط خاص آن از جمله شغل و درها آزمودني

تأمين اقتصادي خانواده نسبت به گروه مجرد در اين دو حوزه بيشتر درگير بوده و به تبع آن در رفتارهاي 

  است.نفر بوده 720و مجرد153تعدادافراد متأهل كنند.  ميتوجه  ها خود بيشتر به آن
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  نيتني براي مقايسه محل سكونت پاسخگوياو: آزمون يومن 8جدول 
  علل

  

  ويتني آزمون من

محل 

  سكونت

ميانگين 

  اي رتبه

آماره دبليو   آماره يومن ويتني  ها مجموع رتبه

  ويلكاكسون

سطح   zآماره

  يدار معني

  028/0  202/2  259300  72910  5/259261  02/425  بومي  خانوادگي

  5/122239  79/464  غير بومي

  15/0  441/1  261800  75440  5/261790  16/429  بومي  اقتصادي

  5/119710  17/455  غير بومي

  003/0  986/2  256700  70350  256701  82/420  بومي  اجتماعي

  124800  52/474  غير بومي

  0  354/4  252100  65730  5/252087  26/413  بومي  دوستان

  5/129413  07/492  غير بومي

  004/0  894/2  257800  71430  257785  6/422  بومي  تحصيلي

  123715  4/470  غير بومي

  008/0  658/2  257700  71390  257746  53/422  بومي  شغلي

  123755  55/470  غير بومي

  869/0  016/0  26600  79660  266019  1/436  بومي  روانيعاطفي

  115482  1/439  غير بومي

  083/0  735/1  260800  74430  5/260789  52/427  بومي  فرهنگي

  5/120711  98/458  غير بومي

  71910  5/258267  39/423  بومي  جسماني

  

258300  514/2  012/0  

   5/123233  57/468  غير بومي

  817/0  232/0  265900  79500  265855  83/435  بومي  سياسي

  115646  72/439  غير بومي

  

افراد غير بومي در رفتارهاي خود به دوري از خانواده و به تبع آن كمبود در  8شماره  ج جدولطبق نتاي

تأثيرگذاري محل سكونت  كنند. ميروابط عاطفي و درگير شدن در روابط اجتماعي و سياسي جامعه اشاره 

كاب اين شغلي به عنوان عوامل اصلي ارت اجتماعي و دوستان، جسماني، تحصيلي، در علل خانوادگي،

و اين افراد در رفتارهاي خودتخريب  نمايان استي در جهت افراد غير بومي دار معنياي  گونهرفتارها به 

  كنند. ميگرايانه خود بيشتر از افراد بومي به اين عوامل استناد 
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  گيري نتيجه بحث و

 مشهد ه فردوسيدربين دانشجويان دانشگا ها وعلل آن اين پژوهش به بررسي رفتارهاي خودتخريبي  

حاكي از  )1385( عالي و عاليجناب روديپژوهش همگام با نتايج حاصل از  پژوهشنتايج  پرداخته است.

 رفتارخودتخريبي مورد بررسي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد، 31باشد كه از ميان مياين امر 

خوري افراطي و نداشتن  كم ترس،اس ي حركتي مناسب)، خواب زياد،ها (نداشتن فعاليت ورزش ناكافي

 ئم هرگونه مواد مخدر،اي سالم مفرح داراي بيشترين ميزان شيوع و رفتارهاي مصرف دها تفريح و فعاليت

 بازي داراي كمترين ميزان شيوع جنس هم فرار از خانه و مصرف تفنني هرگونه مواد مخدر، سرقت،

رفتارهاي  در محل سكونت و ميزان تحصيالت تأهل، ،جنس سن،ي  ها باشند. تقريبا در مورد همه متغيير مي

 )1385اكبري و همكاران (پژوهش  منطبق با همچنين .شهوداستمياد شده بيشترين و كمترين ميزان شيوع 

) ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي در ميان زنان و مردان متفاوت بوده 1385و كامل عباسي و سرگلزايي (

در تبيين اين يافته شايد بتوان اين گونه برداشت نمود كه به  باشد. ميزنان دانشجو در ميان مردان بيشتر از  و

رفتارهاي خودتخريبي كمتر به  آنهابراي زنان  خاص جامعه و نوع نگرش و انتظاراتادن داهميت دليل 

ي بومي و غير بومي ميزان ها بيان كرده بين آزمودني )1388همان طور كه ازقندي ( زنند. ميدست 

 نتايج اين پژوهش نيز حاكي از اين است كه از نظر متغيير وضعيت تأهل .فتارهاي خودتخريبي برابر استر

ولي  شود. ميي مالحظه ندار معنيتفاوت  ها آنو محل سكونت در ارتكاب رفتارهاي خودتخريبي و شيوع 

طبق نتايج ميزان شيوع گردد.  ميي مالحظه دار معنيتفاوت  ها از نظر نوع رفتارهاي خودتخريبي در گروه

ي دانشگاه تنها دانشكده تربيت بدني از نظر آماري داراي تفاوت ها رفتارهاي خودتخريبي در دانشكده

ي ديگر از نظر ها با صرف نظر كردن ازاين دانشكده بين دانشكده باشد و مي ها با ساير دانشكده دار معني

در دانشكده تربيت بدني به  شود. مياي مشاهده ن مالحظهميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي تفاوت قابل 

 بهبود تغذيه، توجه و خواب،آهنگ دليل پرداختن دانشجويان به ورزش و به تبع آن منظم شدن 

 ها برخورداري افراد از روحيه نشاط و شادابي ساير رفتارهاي خودتخريبي نيز در قياس با ساير دانشكده

ند. مهمترين علل شيوع رفتارهاي خودتخريبي در بين دانشجويان باش ميداراي شيوع قابل مالحظه كمتري 

ترين علل نيز به ترتيب   اهميتوكم  است اجتماعي بوده عاطفي و - رواني نيز به ترتيب علل خانوادگي،

محل  تأهل، جنس، (سن،ها  باشد. تقريبا در مورد همه متغيير ميو علل سياسي  شغلي و موقعيت كاري

 به تفكيك شوند. ميترين عوامل محسوب  اهميت كمعلل ياد شده مهمترين و  يالت)سكونت و ميزان تحص

ميزان شيوع باشد.  ميعلت بروز رفتارهاي خودتخريبي علل خانوادگي  ي مورد بررسي مهمترينها دانشكده
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ها از از نظرميزان ارتكاب اين رفتار باشد. ميرفتارهاي خودتخريبي در ميان مردان در قياس با زنان بيشتر 

زنان بيش از  شود. ميي مشاهده ندار معنيميزان تحصيالت و محل سكونت تفاوت  نظر وضعيت تأهل،

همچنين  باشند. ميمردان تحت تأثير عوامل خانوادگي و در مقابل مردان بيشترتحت تأثير عوامل اجتماعي 

تحصيلي و سياسي نيز بين در مورد عوامل كم اهميت ترين عامل نيز در هر دو گروه علل شغلي معرفي شد. 

توان گفت در  ميي مجرد و متأهل نيز ها در مورد آزمودني .استبه نفع مردان  دار معنيدو گروه تفاوت 

شود و در ساير  ميبه نفع گروه متأهل ديده  دار معنيو شغلي بين دو گروه آزمودني تفاوت  عوامل اقتصادي

نشده و دو گروه به يك ميزان اين عوامل را در  عوامل از نظر متغيير وضعيت تأهل تفاوتي مشاهده

 دوستان، جسماني، تحصيلي، دانند. تأثيرگذاري محل سكونت در علل خانوادگي، ميرفتارهاي خود سهيم 

در جهت افراد غير بومي  دار معنياي  گونهشغلي به عنوان عوامل اصلي ارتكاب اين رفتارها به  اجتماعي و

رفتارهاي خودتخريب گرايانه خود بيشتر از افراد بومي به اين عوامل استناد نمود داشته و اين افراد در 

  كنند. مي

ي ها خودتخريبي خويش را عدم فعاليت به طور كلي دانشجويان در طي اين پژوهش مهمترين رفتار  

 كه شايد بتوان اين رفتارها را ناشي از فشارهاي مناسب ورزشي و مشكالت خواب و اشتها بيان نمودند

 اي تغذيه امكانات مناسب ورزشي،  دسترسي بهدوري از خانواده و عدم  حاصل از درس و تحصيل،رواني 

ي اخير ها در طي سال با وجود اينكه به شمار آورد. و البته فرهنگ خانواده و خصوصيات فردي افراد

د تغذيه دانشجويان در پي رفع اين نواقص برآمده و به احداث مراكز ورزشي و تفريحي و بهبو ها دانشگاه

رساني كافي به عمل نيامده  اطالعاين اقدامات  رسد در جهت معرفي اين مراكز و مياند ولي به نظر  پرداخته

پرخاشگري و عدم كنترل خويش در  البته رفتارهايي از قبيل استرس، كند. ميو يا اين اقدامات كفايت ن

ورزش  ي گرايانه خودتخريبد پيامد مستقيم رفتارهاي توان ميشيوع دارد كه  ها آزمودنينيز در  ها موقعيت

ميزان شيوع رفتارهايي از قبيل مصرف دائمي  مطابق نتايج پژوهش ناكافي و اختالالت خواب و اشتها باشد.

ويا در  سرقت در بين دانشجويان كم بازي، جنس هم استمناء، روابط جنسي نامشروع، و تفنني مواد مخدر،

با وجود موارد مطرح شده . دانشجويان و دانشگاه جاي سرافرازي استبراي  امر اين كه ستحد صفرا

توان همين ميزان را نيز به عنوان هشداري  ميولي  باشد ميكم  گرچه ميزان شيوع رفتارهاي خودتخريبي

دانشجويان باعث در بين  وجود اين رفتارها، هرچند از نظر كميت ناچيز،مهم و جدي به شمار آورد چراكه 

خواهد شد و به جاي استفاده بهينه از فرصت  ي جسميها عاطفي و نيز بيماري ز اختالالت روانيبرو

از  .بپردازندها ربه رفع مشكالت و پيامدهاي احتمالي اين رفتا ،تحصيل و افزودن دايره تجربه و دانش خود
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و وجود اين ند شو ميساير جوانان و اقشار محسوب براي ي يالگو سويي دانشجويان همواره به عنوان

اجتماعي براي خودشان براي ساير  رواني و نيز مشكالت عالوه بر فراهم آوردن تبعات عاطفي رفتارها

   اقشار جامعه نيز تبعاتي در پي خواهد داشت.

پذيرد كه از شخصيت خاصي  ميي خودتخريبي توسط فردي انجام ها حقيقت اين است كه رفتار 

و مدارس  ها اي از كالس مجموعهاني چند در يلق دارد و براي سال يا سالاي تع خانوادهبرخوردار است، به 

و  ها و تالش همه دستگاه نيستلذا بررسي اين امر كاري تك بعدي و يك جانبه  حضور داشته است.

 آموزش و پرورش و آموزش عالي، نهادهاي درگير در امر تربيت و آموزش افراد از جمله خانواده،

ي اغلب  ريشه درنهايت اين كه نمايد. ميو غيره را طلب  نهادهاي اجرايي و قانون گذار ي انتظامي،ها نيرو

  .زاهاي مختلف است  رفتارهاي خود تخريب گرايانه، آسيب
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  كتابنامه

  جلد دوم.تهران: بعثت .آسيب شناسي رواني ).1386حسين( آزاد،

در دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه بررسي مقايسه رفتارهاي خودتخريبي  ).1388حميد( ازقندي،

  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي. ي،پايان نامه كارشناس فردوسي مشهد.

ي ها شماره . پيوند،ها ي فراغت زمينه ساز بهداشت رواني و بستر خالقيتها هنگامه ).1380غالمعلي( افروز،

  .143و142

 روان شناسي اجتماعي سالمتي. ).1381كاظم( ،ضا و رسول زاده طباطباييحميدر آقامحمديان شعرباف،

     .مشهد: به نشر

بررسي رفتارهاي خود تخريبي در بين  ).1385سميه( فاطمه و يردان پناه، نيك پرور، سميه ؛ اكبري شارك،

انشگاه د ي،پايان نامه كارشناسدانشگاه فردوسي مشهد. الهيات و علوم تربيتيدانشجويان دانشكده 

  دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي. فردوسي مشهد ،

تمايالت و رفتارهاي جنسي طبيعي و غير طبيعي انسان.اصفهان:انتشارات صادق  ).1386بهنام( اوحدي،

      هدايت.

ترجمه يحيي سيد  روان شناسي رشد (از نوجواني تا پايان زندگي). ).1387لوراي( ،برك

  .محمدي،تهران:ارسباران

  .فرهنگ جامع روان شناسيروان پزشكي.تهران:فرهنگ معاصر ).1385اهللا ( نصرت رافكاري،پو

  ي رواني.تهران:آزاده.ها نشانه شناسي بيماري ).1386نصرت اهللا( پورافكاري،

             .تهران:سمت. ). روان شناسي مرضي تحولي از كودكي تا بزرگسالي1386پريرخ( دادستان،

  شناسي و علوم تربيتي.تهران:ويرايش. ني تحقيق در رواها شرو ).1382علي( دالور،

و انجام رفتارهاي پرخطر و خود آسيب رسان در  نظارت خانواده رابطه ميزان ).1388چنگيز( رحيمي،

  .1911، 4،دانشجويان شيراز .خانه و دانشگاه

 زشكي باليني جلد دوم.خالصه روان پزشكي:علوم رفتاريروان پ ).1388هارولد( بنيامين و كاپالن، سادوك،

  ترجمه نصرت اهللا پورافكاري.تبريز:شهرآب.

زنان شاغل و غير شاغل  بررسي رفتارهاي خود تخريبي در بين ).1386سميه( ملكه و قيامي، سپهري،

دانشكده علوم تربيتي و روان  دانشگاه فردوسي مشهد،ي،پايان نامه كارشناس دانشگاه فردوسي مشهد.

  شناسي.
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مجموعه آموزشي تغذيه در سنين مدرسه. دفتر بهبود تغذيه جامعه معاونت  ).1383( ربابه شيخ االسالم، 

  سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

بررسي رفتارهاي خود تخريبي در بين دانشجويان  ).1385هادي( محمد و عالي، عالي جناب رودي،

دانشكده  دانشگاه فردوسي مشهد ، ي،شناسپايان نامه كار دانشگاه فردوسي مشهد. كشاورزيدانشكده 

  علوم تربيتي و روان شناسي.

بررسي رفتارهاي خود تخريبي در بين دانشجويان  ).1385حسين( اميررضا و سرگلزايي، كامل عباسي،

دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم ي،ي علوم اداري و علوم رياضي.پايان نامه كارشناسها دانشكده

  اسي.تربيتي و روان شن

). بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتارهاي خودتخريبي 1388نداف شرق،هدي و كمال ،راضيه(

دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم ي،پايان نامه كارشناسدانشجويان دختر دانشگاه فردوسي مشهد.

  تربيتي و روان شناسي.
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