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تمصیم سال نو مشا چه بود؟
آیـا هنـوز روی این تصمیـم کار می کنید یا یک یادداشـت 
برای خود در ذهنتان گذاشـتید و فعال آن را کنار گذاشـتید 

تا سـال آینده دوبـاره امتحان کنید؟
زندگـی  بهبـود  بـرای  انسـان ها  از زمان هـای بسـیار دور 
خـود، تصمیماتـی بـرای سـال نـو می گیرنـد و هـر سـال 
بـا گذشـت یکـی دو ماه تقریبـا 80 درصـد از ایـن اهداف 
جدیـد کنـار گذاشـته می شـوند. تصمیمـات سـال نـو بـه 
روش های بی شـماری مختل می شـوند و یکی از رایج ترین 
آن هـا خـود ویرانگری اسـت. خـود ویرانگـری مزمن منجر 
بـه پیامدهـای ویرانگـری در زندگـی حرفـه ای و شـخصی 
می شـود. خـود ویرانگـری بیش از تصـور مـا، رواج دارد و 
بسـیاری از مشـهور ترین افـراد جهـان جنبه هایـی از خود 

ویرانگـری را در زندگـی شـان روایـت کـرده اند.
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خود ویرانگری چیست؟
ــا  ــه مـ ــد کـ ــاق می افتـ ــی اتفـ ــری زمانـ ــود ویرانگـ خـ
ـــی  ـــناختی و هیجان ـــمی، روانش ـــر جس ـــان را از نظ خودم
ـــای  ـــداف و ارزش ه ـــف اه ـــا تضعی ـــم و ب ـــب می کنی تخری
شـــخصی، عمـــدًا مانـــع موفقیـــت و بهزیســـتی خـــود 
می شـــویم. رفتـــار خـــود ویرانگرانـــه بـــه عنـــوان 
ـــته  ـــه بس ـــود ک ـــناخته می ش ـــم ش ـــار ه ـــی رفت کژتنظیم
ـــه  ـــا ناآگاهان ـــه ی ـــد آگاهان ـــی می توان ـــطح آگاه ـــه س ب
ـــی  ـــوردن افراط ـــه خ ـــود ویرانگران ـــار خ ـــال رفت ـــد. مث باش
ـــالم  ـــه س ـــم ب ـــه تصمی ـــت ک ـــی اس ـــت زمان ـــک، درس کی
غـــذا خـــوردن گرفتـــه ایـــد. افـــرادی کـــه تـــرس از شکســـت 
ـــد  ـــن لحظـــه منتظـــر بمان ـــا آخری ـــن اســـت ت ـــد ممک دارن
ـــه از  ـــا آگاهان ـــد و ن ـــم کار کنن ـــروژه مه ـــک پ ـــا روی ی ت

ـــوند.  ـــرفت دور ش ـــداز پیش ـــم ان چش
بعـــد دیگـــری از خـــود ویرانگـــری، ناهماهنگـــی شـــناختی 
ــی  ــی ناهماهنگـ ــناختی، نوعـ ــی شـ ــت. ناهماهنگـ اسـ
ـــت.  ـــا و ارزش هاس ـــا باوره ـــا ب ـــات و رفتاره ـــن کلم بی
مثـــال درمـــورد مضـــرات ســـیگار صحبـــت می کنیـــد و 
بـــه پژوهش هـــای مختلـــف درمـــورد زیان هـــای غیـــر 
ـــان  ـــی همچن ـــد ول ـــاره می کنی ـــیگار اش ـــران س ـــل جب قاب
بـــه ســـیگار کشـــیدن ادامـــه می دهیـــد. وقتـــی نـــا 
ــر  ــا تغییـ ــد، بـ ــاق می افتـ ــناختی اتفـ ــی شـ هماهنگـ
ـــاره هدف هـــا  ـــم دوب ـــا تنظی ـــان و ی ـــا رفتارهایم ـــات ی کلم

ـــم. ـــش دهی ـــادل را کاه ـــدم تع ـــن ع ـــا، ای و ارزش ه
ـــازه  ـــا اج ـــد؛ ب ـــری را دارن ـــار خودویرانگ ـــه اقش ـــردم از هم م
ـــوند و  ـــرل ش ـــارج از کنت ـــه خ ـــی ک ـــکار منف ـــه اف دادن ب

ـــت.  ـــخ اس ـــوه ی ـــوک ک ـــط ن ـــن فق ای
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خـــود ویرانگـــری ریشـــه در ذهنیت هـــای ناکارآمـــدی 
ـــم  ـــدم تصمی ـــی، ع ـــی نظم ـــی، ب ـــی گرای ـــه منف از جمل
گیـــری و خودگویـــی منفـــی دارد. کمـــال گرایـــی نیـــز 
شـــکل دیگـــری از خـــود تخریـــب گـــری اســـت. یـــک 
ـــواس  ـــری، ح ـــود ویرانگ ـــر از خ ـــه و فراگی ـــکل موذیان ش
ـــه   ـــتیابی ب ـــع دس ـــه مان ـــت ک ـــر اس ـــی فک ـــای ب پرتی ه
هـــدف می شـــود. حـــواس پرتـــی بـــی فکـــر شـــامل 
ــت و  ــذار در اینترنـ ــت و گـ ــون، گشـ ــای تلویزیـ تماشـ
ــازی ویدئویـــی و  ــواس بـ ــانه های اجتماعـــی، وسـ رسـ

وســـواس خریـــد اینترنتـــی.
ــا در  ــر، مـ ــی فکـ ــای بـ ــواس پرتی هـ ــر حـ ــالوه بـ عـ
ـــویم،  ـــر می ش ـــز درگی ـــرب نی ـــازنده و مخ ـــای غیرس رفتاره
ـــی،  ـــواد، پورنوگراف ـــتفاده از م ـــوء اس ـــوری، س ـــل پرخ مث

ـــی. ـــی و ولخرج ـــود زن ـــار، خ ـــیدن، قم ـــیگار کش س
ـــود  ـــی خ ـــه منف ـــا را در چرخ ـــز م ـــی نی ـــای اجتناب رفتاره
ــای  ــن رفتارهـ ــج تریـ ــی دارد. رایـ ــه مـ ــری نگـ ویرانگـ
ـــگام  ـــدن در هن ـــلیم ش ـــکاری، تس ـــامل اهمال ـــی ش اجتناب
ـــت. ـــود اس ـــراز وج ـــدم اب ـــاع و ع ـــدن اوض ـــخت ش س

ترس هـــای منطقـــی بـــرای ایمنـــی و تـــداوم ضـــروری 
ـــی  ـــا افراط ـــه ترس ه ـــی ک ـــال هنگام ـــا اینح ـــتند. ب هس
ــی  ــغل و زندگـ ــرفت در شـ ــا را از پیشـ ــوند، مـ می شـ
ـــا  ـــوع ترس ه ـــن ن ـــی از ای ـــد. برخ ـــاز می دارن ـــخصی ب ش
ــناخته ها و  ــرس از ناشـ ــد، تـ ــرس از تعهـ ــد از تـ عبارتنـ
تغییـــر، تـــرس از شکســـت و تـــرس از از دســـت دادن 

ـــرل. کنت

4



چرا خود ویرانگری یم کنیم؟ 5 دلیل احمتایل
هیچ کس هدفمندانه تصمیم نمی گیرد خود ویرانگر باشد. 
رژیم،  در حین  به خوردن کیک شکالتی  با وجود وسوسه 
هیچ فردی عامدانه تصمیم به خوردن آن نمی گیرد. پس 
در  را همچنان  رفتارهای مخرب  این  اوقات  گاهی  ما  چرا 

پیش می گیریم؟

 1.تعارض گرایش-اجتناب
برخی روانشناسان خود ویرانگری را به عنوان پاسخ بیولوژیکی 

می بینند که برای بقا ضروری است. 
دیدگاه گرایش-اجتناب اهدافی را توضیح می دهد که هم 
مثبت و هم منفی است و با هم رقابت می کنند. "گرایش" 
و  آزاد می شود  و دوپامین  آغاز می شود  اهداف  با تعیین 
و  فیزیکی  تهدیدهای  جمله  از  تهدید  از  دوری  "اجتناب" 
روانشناختی است. خود ویرانگری زمانی اتفاق می افتد که 
تمایل به کاهش تهدیدها از انگیزه رسیدن به اهداف بیشتر 
شود. تعارض گرایش-اجتناب را می توان در این مثال دید؛ 
فردی که دانشجوی سال آخر کارشناسی است، همین امروز 
امتحانات پایان ترم را تمام کرده، دوست دارد در میهمانی 
از طرفی احساس می کند  و  )گرایش(  امشب شرکت کند 

شدیدًا خسته است و نیاز به استراحت دارد )اجتناب(.
 

2. الگوهای دوران کودکی
رفتارهای خود ویرانگرانه از الگوهای دوران کودکی سرچشمه 
می گیرد، مثل والدینی که برای موفقیت، اعتماد به نفس 
کمی دارند. والدینی که مرتبا به کودک هشدار می دهند که 
مراقب باشد، باعث می شوند کودک دنیا را نا امن در نظر 

بگیرد و از اکتشاف کردن اجتناب کند. 
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3.طرد یا نادیده گرفتن
طـرد شـدن یـا نادیـده گرفتـه 
شـدن توسـط والدیـن منجر به 

اعتمـاد بـه نفـس پایین و سـایر مشـکالت مرتبط 
بـا خـود پنداره شـود و مـا را مجبور کند کـه روابط 
شـخصی را تخریـب کـرده تا تالش کنیم از آسـیب 

پذیـری یا طرد شـدن دور شـویم.

4.رفتارهای سازگارانه یا ناسازگارانه
برای  ابتدا  در  که  می کنیم  اتخاذ  را  رفتارهایی  ما 
بقا و مقابله با چالش ها تطبیقی بودند. با اینحال 
رفتارها زمانی که پس از مدت زیادی از عبور کردن 

از چالش ها، ادامه پیدا کنند، ناسازگار می شوند.

5. تروما
افرادی  خصوصًا  مختلف  افراد  توسط  که  کودکی 
که مورد اعتماد بودند مورد بدرفتاری و تجاوز قرار 
می گیرد، ممکن است دنیــا را ناامن ببیند و خود را 
الیق چیزهای خوب در زندگی نداند که این مسئله 

منجر به خود ویرانگری می شود.
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