مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

www.mums.ac.ir
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 36, No.4, P: 2619-2632
Sep-Nov 2020

سال ،36شماره4
مهر -آبان ،99صفحه 6369-6366

مقاله اصلی

تدوین مدل علی رفتارهای خود آسیبرسان بر اساس سبکهای دلبستگی و
طرحوارههای ناسازگار در دانشآموزان
تاریخ دریافت -99/03/13 :تاریخ پذیرش99/00/14 :
همدان1

مستوره
رضا
علی خادمی3

تسبیحسازان*2

چکیده
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شد.
نتایج :نتایج تحلیل مسیر نشان داد که س

های دلبستگي و طرحوارههرای ناسرازگار اولیره برر رفترار خرود

آسیبرسان دارای اثر مث ت و مستقیم ميباشند.
نتبیجهگیری :این یافتهها در درمان و پیشگیری از رفتارهای خود آسیبرسان تلویحات مهمي دارد و
ميتوان از طریق شناسایي س

های دلبستگي و طرحوارههای ناسازگار ،آسیبپذیر بودن نس ت به

رفتارهای خود آسی ي را در آنها پیشبیني کرد.
کلمات کلیدی :رفتارهای خود آسیبرسان ،س
پي نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.

های دلبستگي ،طرحوارههای ناسازگار
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مستوره همدان و همکاران

مقدمه

الكل ،این دوره نیز ی

در سالهای اخیر ،پژوهشگران حوزههای بهداشت روان به

اجتماعي 61است (سلز و بلوم.)6166 ،66

رفتارهای خود آسیبرسان بیشتر توجه کردهاند .این رفتارها

رفتارهای خود آسیبرسان که بهعنوان تخریب عمدی و

بهعنوان یكي از ط قههای تشخیصي جدید ،با عنوان خود آسی ي

خودسرانه بافت بدن بدون قصد خودکشي تعریفشده است و

بدون خودکشي ،6در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصي و آماری

همچنین برای اهدافي که بهطور اجتماعي تصریح نشده است،

اختاللهای رواني درجشده است (راهنمای تشخیصي و آماری

شامل رفتارهایي مانند؛ برش ،سوزاندن ،گاز گرفتن و خراش

اختاللهای رواني.)6166 ،6

پوست است .رفتارهای خود آسیبرسان بهویژه در طول

میزان باالی رفتارهای خود آسی ي غیر خودکشي ( )6NSSIدر

نوجواني شایع است و میانگین بین  67تا  68درصد تخمین زده

جوانان و نوجوانان نگرانيهای زیادی برای کارگزاران و

ميشود (ماهلنكامپ 66و همكاران 6166 ،؛ سوانل 66و همكاران،

سیاستگذاران حوزه بهداشت رواني ایجاد کرده است (لودکه و

.)6164

همكاران .)6167 ،4رفتارهای خود آسی ي غیر خودکشي

یكرري از نظری رههررایي کرره مكانیزمهررای زیربنررایي در پدی رد آیرري

( )NSSIو ایده پردازی خودکشي ميتوانند در طیفي از

رفتارهای ضداجتماعي را ت یین مريکنرد ،نظریره طررحوارههرای

رفتارهای خود آسیب قرار بگیرند (کالیز و ماهلنكمپ

ناسازگار اولیه 64است (یانگ و کلسكو .)6116 ،61طرحوارههای

.)6164،1با توجه به شیوه باالی رفتارهای خود آسی ي بدون

ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجاني و شناختي خود آسیبرسان در

خودکشي در طول زندگي ،همراه با پیامدهای سالمت جسماني،

فرد هستند کره در ابتردای رشرد و تحرول بره علرت ارضرا نشردن

نگراني عمده برای بهداشت روان

نیازهای هیجاني ،در ذهن شكلگرفته و در مسیر زنردگي تكررار

ميآید .بهطورکلي رفتارهای خود آسی ي بدون

ميشوند (یانگ6999 ،؛ یانگ و کلسركو .)6116 ،ازنظرر یانرگ

خودکشي شروه خود را در نوجواني نشان ميدهند (جاکوبسن

طرح واره های ناسازگار اولیه ،الگوهای هیجاني و شناختي خود-

و گولد )6117 ،3و شیوه طول عمر آن در نمونههای جامعه

آسیبرسان در شخص هستند که در ابتردای رشرد و تحرول در

نوجوانان حدود  ٪68است (ماهنكامپ و همكاران6166 ،7؛

ذهررن ایجرراد م ريشرروند و در مسرریر زنرردگي تكرررار م ريشرروند.

سوانل و همكاران .)6164 ،8نوجواني بهعنوان دوره گذار در نظر

طرح واره هرای ناسرازگار اولیره باورهرایي هسرتند کره اشرخا،،

گرفته ميشود و مرحله اصلي زندگي برای رشد هویت را

دربرراره خررود ،دیگررران و محرریر دارنررد و برره علررت ارضانشرردن

تشكیل ميدهد (هاپكینز .)6164 ، 9به دلیل افزایش بروز

نیازهررای هیجرراني دوران کررودکي ایجرراد م ريشرروند (کررالوت و

اختالالت عاطفي و رفتاری ،خودکشي ،و مصرف مواد مخدر و

همكرراران )6168 ،63و بررا وضررعیت سررالمت روان رابطرره دارنررد

رواني و اجتماعي ،اینی
بهحسا

دوره افزایش خطرات زیستي-رواني-

(سررمترتگوی و همكرراران .)6166 ،67عررالوه بررر ایررن ،مطالعررات
مختلررف نشرران دادهانررد کرره طرررحوارههررای ناسررازگار اولیرره بررا
1

. nonsuicidal self-injury
. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fifth Edition
3
). non-suicidal self-injurious behavior (NSSI
4
. Lüdtke & et al
5
. Claes & Muehlenkamp
6
. Jacobson & Gould
7
. Muehlenkamp & et al
8
. Swannell & et al
9
. Hopkins
2

10

. biopsychosocial
. Sells & Blum
12
. Muehlenkamp
13
. Swannell
14
. Early Maladaptive Schemas
15
. Young & klosko
16
. Calvete & et al
17
. Sempertegui & et al
11
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آسیبشناسي شخصیت همراه اسرت (برا و همكراران 6163 ،6؛

رفتارهای خود آسیبرسان و دلبستگي نوجوانان با مرور ادبیات

با و همكاران.)6167 ،

پژوهش به این نتیجه رسیدند که اضرطرا اجتنرابي و اضرطرا

در مطالعهای لویز ،الملي و گران رگ )6161( 6به بررسي

دوسوگرا درخطر ابتال به رفتارهای خود آسیبرسران احتمراال از

طرحوارههای ناسازگار اولیه و خودسوزی غیرمتعارف در میان

طریق مكانیسم هرای مختلرف و احتمراال برا ترتثیرات مختلرف در

بزرگساالن جوان پرداختند .نتایج نشان داد که طرحوارههای

انتخا رفتارهرای خرود آسری ي نقرش مهمري ایفرا مريکننرد .برا

ناسازگار نقش مهمي در خودسوزی بزرگساالن جوان دارد.

شناخت ابعراد نابهنجرار شخصریت و کنتررل هیجرانهرا مريتروان

قاسمي و شریفي( )6696در مطالعه خود نشان دادند که میانگین

رفتارهررای پرخطررر نوجوانرران را کرراهش داد و درنتیجرره از میررزان

نمرات طرحوارههای ناسازگار در نوجوانان دارای رفتارهای

آسیبهای روحي ،رواني و مادی ناشي از رفتارهای پرخطرر کره

پرخطر بهطور معناداری باال است.

بر جامعه تحمیل ميشود ،کاست.

از سویي دیگر ،نظریهپردازان دلبستگي نیز آسیبشناسي روانري

خررود آسرری ي در میرران کودکرران و جوانرران یر

کودك و بزرگسال را نشرتت گرفتره از روابرر نامناسرب میران

بهداشت عمومي است .علريرغرم اینكره برخري از محققران برین

دلبستگي را از مهمترین

رفتارهررای خررود آسرریبرسرراني باهرردف برردون خودکش ري و بررا

عوامل در بروز رفتارهای مشكلدار ميدانند .شواهد پژوهشي نیز

خودکشي تفاوت قائل ميشوند .بااینحال ،هر دو رفتار تعردادی

های دلبستگي با رفترار خودکشري ،ایرده

از عوامل خطر را به اشتراك مريگذارنرد (مرارس و همكراران،9

پردازی خودکشي ،اقدام به خودکشي و اختالالت رواني همرراه

 .)6164در مررواردی مررردارس خررود برخرري از گسررتردهتررررین

دلبسرتگي نراایمن ،عمردتا

فرصتهای اقدام به خرود آسریبرسراني را فرراهم مريآورنرد از

مضطر  ،برا افرزایش خطرر خودکشري همرراه اسرت (مینیراتي و

سوی دیگر شواهدی نیز وجود دارد که نشان ميدهد مدارس برا

دلبسررتگي نرراایمن،

ارائرره برنامررههررای مداخلررهای ازجملرره رفتاردرمرراني دیررالكتیكي،

عمرردتا اضررطرا  ،و آسرریبهررای حررلنشررده بررا افررزایش خطررر

درمان شناختي-رفتاری و نظریه م تني بر ذهن آگاهي ،ابزارهایي

خودکشي همراه است (لوی-بلز و همكراران .)6168 ،4کامرارا و

برای حمایت از متخصصان مدرسه را بره طرور فزاینرده ای فرراهم

کالوت )6166(1در پژوهشي بره ایرن نتیجره رسریدند کره سر

ميآورند کره در جهرت پیشرگیری از اقردام بره رفتارهرای خرود

دلبستگي ناایمن پریشبینري کننرده خروبي بررای طررحوارههرای

آسرریبرسرراني در دانررشآمرروزان مفی رد اسررت .درواقررع مرردارس

ناسازگار اولیه اسرت (کامرارا و کرالوت .)6166 ،3نترایج مطالعره

مي توانند از طریق آموزش رفتارهای صحیح ،در این زمینه مرثثر

خارسرررراتي و بهرررروال )6163( 7در بررسررري رفتارهررررای خررررود

عمررل کننررد .مرردارس گرراهي بررهصررورت ناخواسررته و غیرررارادی

هرای دلبسرتگي نشران دادنرد ،کره جوانران

ميتوان ند از طریرق فرراهم کرردن شررایطي بررای شرروه سریگار

دارای رفتارهررای خررود آسرریبرسرران دارای سررطح برراالتری از

کشیدن ،مصرف مواد و حاملگي در نوجوانان به شیوه رفتارهای

دلبستگي اضطرابي ،اشتغال ذهني برا روابرر و نیراز بره تتییرد در

خود آسیبرساني در میان دانشآموزان دامن بزنند .از طرفري برا

روابرررر هسرررتند .انررردرو ،وار و کاملیرررا )6168( 8در بررسر ري

القای احساس هویت در دانشآموزان و تشویق به سختکوشري

کودکان و مراق ان آنها دانسته و س
نشان داده اند که س

است .برر اسراس گرزارشهرا ،سر

همكرراران .)6167 ،6عررالوه بررر ایررن ،س ر

آسیبرسان و سر

نگرانري عمررده

و موفقیت در جهت ایجاد رفتارهای سالم گام برميدارند (ایروانز
1

. Bach & et al
. Lewis, Lumley & Grunberg
3
. Miniati & et al
4
. Levi-Belz & et al
5
. Camara, Calvete
6
. Camara, Calvete
7
. Kharsati & Bhola
8
. Andrew , Wrath and Camelia
2

و هارل.)6163 ،61
درنهایت ميتوان گفت که درزمینهٔ رفتارهای خود
آسیبرسان و علل زمینهساز آن تحقیقات کمي انجامگرفته و
. Mars & et al
. Evans, Hurrell

9

10
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تشخیص و شناسایي نوجواناني که در طیف خود آسیبرسان

ترتیب که در شهرستان مهاباد از بین دو مدرسه پسرانه ( 3کالس

قرار گفتهاند ميتواند یكي از شاخصهای مهم در ارزیابي و

منتخب) تعرداد  66نفرر و از برین دو مدرسره دخترانره ( 3کرالس

مداخله رفتارهای خود آسیبرسان به شمار رود .بهع ارتدیگر،

منتخب) تعداد  68نفر بهعنوان نمونه انتخا گردید .در شهرستان

بررسي عوامل زمینهساز ميتواند جن هی پیشگیری از رفتارهای

خوی نیز از بین دو مدرسه پسرانه ( 3کرالس منتخرب) تعرداد 68

خود آسیبرسان داشته باشد .بنابراین هدف از این پژوهش

نفر و از بین دو مدرسه دخترانه ( 3کالس منتخب) تعداد  66نفرر

بررسي تدوین مدل علي رفتارهای خود آسیبرسان بر اساس

بهعنوان نمونه انتخا گردید .به همین ترتیب در شهر ارومیه نیرز

های دلبستگي و طرحوارههای ناسازگار در دانشآموزان

از بین دو مدرسه پسرانه ( 3کالس منتخب) تعداد  43نفر و از بین

س
است.

دو مدرسه دخترانه ( 3کرالس منتخرب) تعرداد  41نفرر برهعنروان
نمونه انتخا گردید .بهاینترتیب تعداد  664دانرشآمروز دارای

روش کار

رفتارهررای پرخطررر از بررین  66مدرسرره و  63کررالس از شررهرهای

پژوهش حاضر به لحاظ هردف جرز تحقیقرات کراربردی و از

منتخب بهعنروان نمونره آمراری برا روش نمونرهگیرری خوشرهای

حیث اجرا بر اساس مدل ارت اطي در دسته تحقیقات توصریفي-

چندمرحلهای انتخا شدند .محقق پس از توضیح مختصرری در

هم ستگي قرار دارد .کاربردی از این لحاظ کره بره حرل مشركل

مورد اهداف پژوهش ،رعایت محرمانه مانردن پاسر هرا و جلرب

ميپردازد و هم ستگي با توجه بره اینكره بره رابطره برین متغیرهرا

مشارکت آزمودني از آنها خواست که پرسشنامههای تحقیرق را

مرريپررردازد (سرررمد ،بازرگرران و حجررازی .)6697 ،جامعررهی

تكمیل کنند.

موردمطالعه در این پژوهش تمام دانرشآمروزان مردارس دورهی

پرسشنامه دلبستتیی کتللین و ریتد :ایرن مقیراس شرامل

دوم متوسطه استان آذربایجان غربي بروده کره در سرال تحصریلي

خودارزیابي از مهارتهای ایجاد روابر و خرود توصریفي شریوه

 97-98مشغول به تحصیل مي باشند .بر اساس اطالعات اخذشرده

شكلدهي روابر دلبستگي نزدی

اسرت و مشرتمل برر  68داده

از مرردیریت آمرروزشوپرررورش اسررتان آذربایجرران غرب ري تعررداد

است که از طریق عالمتگذاری روی یر

 93631دانررشآمرروز در سررال تحصرریلي  97-98در دورهی دوم

(از نوه لیكرت) که از؛ برههری وجره برا خصوصریات مرن تطرابق

متوسطه ،مشغول به تحصیل هستند .نمونه پژوهش شامل  664نفر

نرردارد()6کررامال بررا خصوصرریات مررن تطررابق دارد( ،)1تشرركیل

( 99دخترررر و  661پسرررر) از دانرررشآمررروزان رفتارهرررای خر رود

مي گردد ،سنجیده مي شود .بر اسراس دسرتورالعمل پرسشرنامه3 ،

آسیبرسان است که بهمنظور انتخا نمونره برا روش خوشرهای

ماده مربوط به هر زیر مقیاس مشخص ميشود با توجره بره اینكره

چندمرحلهای ،در ابتدا از میان شهرهای اسرتان سره شرهر مهابراد،

در مورد هر جمله در پرسشنامه ،آزمودني عالمرت خرود را روی

ارومیه و خوی انتخا گردید ،ستس از میران مردارس پسررانه و

کدام دایره زده است نمره وی را برای هر زیرر مقیراس مشرخص

دخترانه دوره دوم متوسطه در سه شهر منتخب (مهابراد-ارومیره و

ميشود ،برای گزینههای  6تا  1به ترتیب نمررات  1ترا  4در نظرر

خوی) با توجه به جمعیت دانشآموزی مدارس 4 ،دبیرستان (دو

گرفترره مرريشررود .سررثاالت  67* ،66 ،66 ،8* ،3* ،6دلبسررتگي

مدرسه دخترانه و  6مدرسه پسرانه) بهطور تصرادفي انتخرا شرد

ایمن را ميسنجد .سثاالت * 68* ،7 ،64 ،63* ،6 ،1دلبسرتگي

در مرحله بعد از بین کالسهای موجود در هر دبیرستان منتخرب

اجتنابي را مورد ارزیابي قرار ميدهرد و سررانجام سرثاالت ،4 ،6

بهطور تصادفي سه کالس انتخا گردید و درنهایت برا مراجعره

 61 ،66 ،61 ،9دلبسرتگي دوسوگرا/اضررطرابي را مريسررنجد .در

برره دفتررر مشرراوره مدرسرره و همكرراری مشرراور مدرسرره و لیسررت

مواردی کره سرثاالت بایرد معكروس نمررهگرذاری شرود(که در

دانشآموزان دارای رفتارهای خود آسیبرسان اقدام به انتخرا

دسررتورالعمل بررا عالمررت * مشررخصشرردهانررد) بایررد بررر روی

افراد بهعنوان نمونه آماری از کالسهای منتخرب گردیرد .بردین

گزینههای  6ترا  1بره ترتیرب نمررات  6 ،6 ،6 ،4و صرفر در نظرر

مقیراس  1درجرهای
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گرفته ميشود .سثاالتي که با ستاره مشخصشدهاند بایسرتي ق رل

 .4حلزهی دییر جهت مندی ،شامل طرحوارههای اطاعت،

از جمعکردن بهطور معكوس نمرهگذاری شوند .نمررات  3مراده

پذیرش جویي /جلبتوجه و ایثار است.

هر مقیاس باهم جمع شده و نمره زیر مقیاس به دست ميآید .در

 .1حلزه ی گلش بهزنیی بیش ازحد و بتازداری ،شرامل

پررژوهش پاکرردامن ( )6681میررزان اعت ررار آزمررون بررا اسررتفاده از

طرحوارههای برازداری هیجراني ،تن یره ،منفري گرایري /بردبیني و

آزمودن مجدد بهصورت هم ستگي بین این دو اجرا مشخصشده

معیارهای سرسختانه است.

اسررت .ایررن پرسشررنامه در مررورد  611دختررر و پسررر کررالس دوم

در هرر طرحواره ،نمرهها ميتواند بین  1ترا  61باشرد .در

دبیرستان که بهطور تصرادفي انتخرا شرده بودنرد اجررا گردیرد.

پژوهش حاضر نمرههای باالتر از میانگین آزمودنيها کره شرامل

نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه بافاصرله زمراني یر

نمرههای  61و باالتر از آن بود بهعنوان طرحواره با نمرره براال در

مرراه از یكرردیگر بیررانگر آن بررود کرره ایررن آزمررون در سررطح %91

نظر گرفته شد .این پرسشنامه توسر مقیراس  3درجرهای لیكررت

معنادار است و دارای اعت ار است.

نمرررهگررذاری مرريشررود و نمررره برراال نشرراندهنرردهی وجررود

پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه :در ایرن پرژوهش

طرحوارههای ناسازگار بیشتر در فرد است .اولین پرژوهش جرامع

جهررت سررنجش طرررحوارههررای ناسررازگار اولیرره از پرسشررنامه

راجرع برره ویژگرريهررای روانسرنجي پرسشررنامه طرررحواره یانررگ

استاندارد یانگ( )6998استفادهشده است .فررم کوتراه پرسشرنامه

توسر اسمیت و همكاران (  )6991صورت گرفتره اسرت .نترایج

طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ زیرمجموعهای با  71مرراده از

این مطالعره نشران داد کره بررای هرر طررحواره ناکارآمرد اولیره،

 611ماده نسخه اصلي است کره در سرال  6998برهوسریله یانرگ

ضررریب آلفررایي از ( 1/86برررای طرررحواره خررود تحررول نیافترره/

بررای انردازهگیرری طررحوارههرای ناسرازگار اولیره سراخته شرد

گرفتار) تا ( 93برای طرحواره نقص /شرم) و ضریب آزمون .براز

(دیوانداری ،آهي ،اک ری و مهدیان .)6688 ،ایرن پرسشرنامه بررر

آزمون در جمعیت غیر بالیني برین  1/11ترا  1/86برهدسرتآمرده

اسراس مقیاس لیكرت و بهصورت  6تا  ،3بهاینترتیب که کرامال

است .همچنین یانگ ( )6998جهت برآورد پایایي برا اسرتفاده از

درست=  ،3تقری ا درست=  ،1انردکي درست=  ،4بیشتر درسرت

روش باز آزمایي ،فرم کوتراه پرسشرنامه را در دو نوبرت بافاصرله

تا غلر=  ،6تقری ا غلر=  ،6کامال غلرر=  6پاسر داده ميشود و

زماني  4هفته بین  31آزمودني اجرا و سرتس ضرریب هم سرتگي

برای ارزیابي  61طرحواره ناسازگار اولیه ساختهشده است که هر

پیرسون بین نمررات حاصرل از دو برار آزمرون را محاسر ه کررد.

 1سثال ی

طرحواره را ميسنجد.

این آزمون دارای پنج حوزه طررحوارهای و در کررل 61

هنجاریابي این پرسشنامه در ایران توسر آهي ( )6684برر روی
 687نفر از دانشجویان دانشگاههای تهرران انجرامشرده اسرت کره

طرحواره زیر است:

همساني دروني این پرسشرنامه برا اسرتفاده از آلفرای کرون را در

 .6حلزهی بریدگی و طرد ،شامل طررحوارههرای ناسرازگار

افراد مثنث  1/97و در افراد مذکر  1/98بهدستآمده است.

رهاشدگي/بيث اتي ،بياعتمادی /بدرفتاری ،محرومیت هیجراني،

پرسشنامه آسیب به خلد سانسلن و همکتاران (:6 )SHI

نقص /شرم و انزوای اجتماعي/بیگانگي است.

پرسشنامه آسیب بره خرود توسرر سانسرون و همكراران در سرال

 .6حتتلزهی ختتلدگردانی و عملکتترد ملتتت  ،شررامل

 6998ساختهشده ،پرسشنامه خود گزارشي  66آیتمي(با پاس بله

طرحوارههرای شكسرت ،وابسرتگي /بريکفرایتي ،آسریبپرذیری

 /خیرررر) اسرررت کررره سرررابقه آسررریبرسررراندن بررره خرررود را در

نس ت به ضرر یا بیماری ،خود تحول نیافته/گرفتار است.

پاس دهندگان بررسي ميکند .در این پرسشرنامه رفتارهرایي کره

 .6حلزهی محدودیتهای ملتت  ،شرامل طررحوارههرای

عمدا بهمنظور آسیب به خود انجامشردهانرد مرورد ارزیرابي قررار

استحقاق /بزرگمنشي و خویشتنداری /خرود انضر اطي ناکرافي

ميگیرند .مانند سو مصرف دارو یا مواد و الكل ،خودزني ،ایراد

است.
)- The Self-Harm Inventory (SHI

1
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جدول  -1مشخصههای آمار توصیفي متغیرهای پژوهش

آسیب بدني به خود تا از دست دادن شرغلي برهصرورت عمردی.
نمرهگذاری پرسشنامه آسیب به خود بهصورت بله خیر است .بره

بر اساس زیرمقیاسها

این صورت که پاس «بله» را فقر به مواردی بدهید کره تراکنون

زیرمقیاس

میانگین

انحراف استاندارد

عمده یا از روی قصد برای آسیب به خود انجام دادهایرد .گزینره

آسیب مستقیم به خود

3/31

6/87

خیر نمره صفر و گزینه بله نمره  6مريگیررد .مطالعره اعت رار ایرن

آسیب غیرمستقیم به خود

1/96

6/67

پرسشنامه با نقطه بررش  1یرا بیشرتر ،بره ط قرهبنردی دقیرق  %84از

رفتار خود آسیبرسان(کل)

66/36

6/96

دلبستگي ایمن

67/63

6/46

واجد این اختالل به شمار مي رفتند ،در ط قره اخرتالل شخصریت

س

دلبستگي ناایمن اجتنابي

63/44

6/69

مرزی گردید (سانسون و ویدرمن .)6998 ،تحقیقات بعدی اعت ار

س

دلبستگي ایمن دوسوگرا

67/63

6/18

همگرای این ابزار را با ابزارهای خود گزارشي شخصیت مرزی،

طرحواره بریدگي

77/97

6/61

افسردگي و سابقه آزاردیدگي در کودکي نشان داده اند (به نقرل

طرحواره خودگرداني

14/86

6/43

طرحواره محدودیت

61/61

4/93

طرحواره جهت مندی

66/87

3/14

طرحواره گوشبهزنگي

67/61

3/61

پاس دهندگاني که بر اساس مصاح ه تشخیصي اختالل مررزی 6

س

از طاه از حسین زاده و همكاران .)6691 ،در مطالعه حسرین زاده
و همكررراران ( )6691آلفرررای کرون رررا ایرررن پرسشرررنامه 1/74
به دست آمده است .مطالعه اعت ار این پرسشنامه با نقطه برش  1یرا
بیشتر ،به ط قه بندی دقیق  %84از پاس دهنردگاني کره برر اسراس
مصاح ه تشخیصي اختالل مرزی  6واجرد ایرن اخرتالل بره شرمار

چنانکه در جدول باال مشاهده ميشود میانگین و انحراف معیار

مي رفتند ،در ط قه اختالل شخصریت مررزی گردیرد (سانسرون و

آسیب مستقیم به خود  ،آسیب غیرمستقیم بره خرود و نمرره کرل

ویدرمن .)6998 ،تحقیقات بعدی اعت ار همگرای این ابرزار را برا

رفتار خود آسیبرسان به ترتیرب ()6/67 ، 1/96( ،)6/96 ، 3/31

ابزارهرای خرود گزارشري شخصریت مررزی ،افسرردگي و سررابقه

و ( )6/96 ، 66/36اسررت .میررانگین و انحررراف معیررار نمرررههررای

آزاردیدگي در کودکي نشان داده اند (به نقل از طاه راز حسرین

س

زاده و همكرراران .)6691 ،در مطالعرره حسررین زاده و همكرراران

دلبستگي ایمن  ،س

دلبستگي ناایمن دوسوگرا به ترتیب ( 67/63و  63/44( ،)6/46و

( )6691آلفای کرون ا این پرسشنامه  1/74بهدستآمده است.

 )6/69و ( 67/63و  )6/18است .میانگین و انحراف معیار نمرره-
های س

یافتهها

طرحواره بریدگي ،طرحواره خودگرداني ،طررحواره

محدودیت ،طرحواره جهت مندی و طرحواره گوشبهزنگي بره

مشخصههای آماری اندازههای برهدسرتآمرده از پرسشرنامههرای
پررژوهش برره تفكیرر

دلبستگي ناایمن اجتنابي و س

ترتیرررررب ( 77/97و  14/86( ،)6/61و  61/61( ،)6/43و ،)4/93

متغیرهررا و بررر اسرراس زیرمقیرراسهررا در

( 66/87و  )3/14و ( 67/61و  )3/61است.

جدولهای زیر آمده است.

جدول  -6ضریب هم ستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیر

6

دلبستگي ایمن

6

ناایمن اجتنابي

-1/14

6

6

6

**
ناایمن دوسوگرا

-1/68
**

**1/36

6

4

1

3

7

8

9

61

66
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طرحواره

-1/63

بریدگي

**

خودگرداني

-1/68

**1/48
**1/67

**1/63
**1/46
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6
**1/68

6

**
-1/61

محدودیت

**1/69

**1/61

**1/41

1/18

6

**
-1/66

جهت مندی

**1/46

**1/69

**1/39

1/66

1/61

6

**
-1/67

گوشبهزنگي

**1/66

**1/41

**1/76

**1/46

**1/66

**1/49

6

**
آسیب مستقیم

-1/19

به خود

**

آسیب

-1/36

غیرمستقیم به

**

**1/71
**1/39

**1/63
**1/46

**1/39
**1/46

**1/63
*1/19

**1/66
**1/66

**1/16
**1/68

1/66
1/19

6
**1/76

6

خود
خود

-1/49

آسیبرسان

**

**1/71

**1/63

**1/13

1/61

**1/66

**1/43

1/18

**1/38

*1/14

6

(کل)

همانگونه که در جدول  6مشاهده ميشود در ارت اط بین نمره

نتایج جدول  6نشان ميدهد که ضریب شاخص ریشه میانگین

کل رفتار آسیبرسان با تمامي متغیرهای پژوهش بهجز مثلفه

مجذورات خطای تقریب  RMSEAبرابر با ( ،)1/13شاخص

طرحواره گوشبهزنگي و با دیگر متغیرها رابطه معنيدار دارد.

برازندگي تط یقي ( )CFIبرابر با  ،1/98شاخص نیكویي برازش

لذا با توجه به سطح معنيداری ارت اط متغیرهای پژوهش،

( )GFIبرابر با  ،1/91شاخص نیكویي برازش تعدیلیافته

پیشفرض مدل معادالت ساختاری رعایت شده است.

( )AGFIبرابر با  ،1/94شاخص برازندگي هنجار شده ()NFI
برابر با  1/94و شاخص خي دو بر روی درجه آزادی ()X2/df

جدول  -3برازش مدل پژوهش بر اساس شاخصهای

برابر با  ،6/33داللت بر برازش مناسب و متوسر مدل مفهومي

برازندگي

موردنظر دارد .برای بررسي فرضیههای تحقیق نمودارهای

IF
I
98

N
FI
94

G AG C
FI FI FI
91 1/94 98

D X2/ RMS
f df
EA
8 /33 1/13

/48

1/

1/

1/

7

617

1/

6

X2

خروجي نرمافزار ایموس در حالت ضرایب استاندارد ارائهشده و
ستس به تتیید و رد فرضیههای پژوهشخواهیم پرداخت.

شک  -1ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش
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مستوره همدان و همکاران

جدول  -4ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل
مسیر
متغیرهای
اصلي

سررر

هرررای دلبسرررتگي برررر رفترررار خرررود

مقدار

مقدار

برآورد

استاندارد

6/11

1/18

S.E

1/47

C.R

1/66

P

1/116

آسیبرسان
طرح واره های ناسرازگار اولیره برر رفترار خرود

6/63

1/46

1/63

7/67

1/116

آسیبرسان
س

های دلبستگي

س

دلبستگي ایمن(معكوس شده)

6/66

1/18

1/66

1/17

1/116

س

دلبستگي ناایمن اجتنابي

6/16

1/96

1/49

1/66

1/116

س

دلبستگي ناایمن دوسوگرا

6/11

1/64

-

-

1/116

طرحواره بریدگي

1/81

1/11

1/66

3/81

1/116

طرحواره خودگرداني

1/46

1/66

1/61

4/61

1/116

1/99

1/37

1/66

7/19

1/116

طرحوارههای ناسازگار طرحواره محدودیت
اولیه

رفتار خود آسیبرسان

طرحواره گوشبهزنگي

1/17

1/11

1/61

1/37

1/11

طرحواره جهت مندی

6/11

1/71

-

-

1/116

آسیب غیرمستقیم به خود

1/61

1/67

1/11

4/46

1/116

آسیب مستقیم به خود

6/11

1/96

-

-

1/116

دلبستگي ایمن بر رفتارهای خود آسیبرسان دارای اثر منفي و
همانگونه که جدول  4نشان ميدهند ،اثر مث ت و مستقیم
س

های دلبستگي(β=1/18و )P>1/16

و طرحوارههای

مستقیم هستند.
نتایج پژوهش نشان داد که س

های دلبستگي ازجمله س

ناسازگار اولیه(β=1/46و  )P>1/16بر رفتار خود آسیبرسان

دلبستگي ناایمن دوسوگرا و س

مورد تتیید قرار گرفت.

رفتارهای خود آسیبرسان اثر مستقیم و معناداری دارند .س

دلبستگي ناایمن اجتنابي بر

دلبستگي ایمن بر رفتارهای خود آسیبرسان دارای اثر منفي و
بحث و نتیجهگیری

معكوس است .این یافته با یافتههای احمدی مرویلي و همكاران

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل علي رفتارهای خود

( ،)6698سنتنس و همكاران ،)6168( 6اندرو ،وار

آسیبرسان بر اساس س

های دلبستگي و طرحوارههای

ناسازگار در دانشآموزان بود که نتایج نشان داد س
دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا و طرحوارههای ناسازگار اولیه بر
رفتارهای خود آسیبرسان اثر مث ت و مستقیم دارند اما

و

کاملیا ،)6168(6مینیاتي و همكاران ،)6167 (6گاندهي و
همكاران )6163( 4و خارساتي و بهوال )6163(6همسو است .در
1

. Santens
- Andrew , Wrath and Camelia
3 . Miniati & et al
4
. Gandhi et al.
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ت یین این یافته ميتوان گفت افرادی با دلبستگي ایمن خود را

دست آوردن آرامش و تسكین احساسات خود راهحلهای

قابلپذیرش و باارزش ميدانند اما آنهایي که انگارههای

کارآمدی را بیابد .زمان مواجهه افراد با تغییرات و یا وقایع

دلبستگي غیر پاسخگو و متنراقض دارنرد ،خرود را

دروني و یا بیروني که باعث فراخواني عواطف و هیجانات

غیرقابلپذیرش و بيارزش ارزیابي ميکنند .اشخا ،دارای

دلبستگي ایمن

س

ناخوشایند ميشود ،اشخاصي با س

دلبستگي اجتنابي تصویر مث ت از خود و تصویر منفري از

راه ردهای حل مسئله مثثری را ایجاد ميکنند (ازجمله

دیگران ایجاد ميکنند چراکه پیشینهی دلبستگيشان به آنران

تجزیهوتحلیل موقعیت ،طرحریزی راه ردهای مثثر و متوقف

آموختره اسرت کره ن ایرد روی کم
کنند .این اشخا ،تمایلي به نزدی

کردن افكار و یا اعمال مزاحم) و این رویكرد سازنده حل مسئله

و حمایت دیگران حسا
شدن به دیگرران نرشان

در افراد ایمن نتیجه تعامل با اشخا ،دلبستهای است که حساس

نميدهند و بهطور اج اری فاصلهی خود را از آنان حفظ ميکنند

و پاسخگو به صمیمیت ،حمایت و مراق ت بودهاند .درحاليکه

تا از افكار پریشان کننده در امان باشند .بهع ارتدیگر ،چون

دلبستگي ناایمن ميتواند موجب تجربه پریشاني فرد به

اشخاصي با س

س

دلبستگي ناایمن به دلیل روابر برین فرردی

هنگام مواجه با تهدید شده و راه ردهای سازش نایافته (بیشفعال

ناکارآمرد و نیرز عدم احساس توانمندی ،و نیرز بره دلیرل عردم

کننده و غیرفعال کننده) را فعال کند (هاپوود ،مالون ،انسل،

احرساس ارزشمندی خود و دیگران ،مرتكب رفتارهای

سانیسلو ،گریلو و همكاران .)6166 ،6بر این اساس س

پرخاشگرانه شوند ،زیرا این افرراد از قردرت تحمل کمتری در

دلبستگي افراد ميتواند پیشبیني کننده رفتارهای خود آسی ي

مواجهه با تنش و فرشار موقعیرت برخوردارنرد و بررای مثرال از

باشد (دواجي ،ولي زاده و نیكامال.)6161 ،6

مردیریت خشم ناکارآمدتری استفاده ميکنند .احساس طرد،

نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد طرحوارههای ناسازگار اولیه

تنهایي و غفلتهای دوران کودکي از تجاربي هستند که در

ازجمله طرحواره بریدگي ،خودگرداني ،محدودیت و جهت

همهی افرادی که به رفتارهای خود آسیبرسان اقدام ميکنند

مندی بر رفتارهای خود آسیبرسان اثر مستقیم و معناداری

دیده ميشود .نوجواناني که در دوران کودکي هنگام رابطه با

دارند .اما در بعد گوشبهزنگي بر رفتارهای خود آسیبرسان

مراقب خود مهارتهای اجتماعي را کسب نكرده است هنگام

اثر معنيداری مشاهده نشد .این یافته با یافتههای قاسمي و شریفي

برقراری روابر اجتماعي با دیگران نیز ناموفق عمل ميکنند و

( ،)6696مارنگو و همكاران ،)6169( 4با و همكاران)6167 ( 1

درنتیجه در برقراری روابر بین فردی نیز احساس تنهایي خواهند

و لویز ،الملي و گران رگ )6161(3همسو است .طرحوارههای

کرد زیرا ،پیشبیني ميکند که نزدیكان وی در مواقع دشوار

طرد و بریدگي در خانوادههایي شكل ميگیرد که بيعاطفه،

زندگي او را طرد کرده و نس ت به وی بيتوجه هستند و به همین

سرد ،مضایقه گر ،منزوی ،تندخو ،غیرقابلپیشبیني یا بدرفتار

دلیلي نیز احساس تنهایي خواهند کرد .احساس تنهایي نیز

هستند .بیماراني که طرحوارههایي در این حوزه دارند نميتوانند

ميتواند زمینهساز رفتارهای خود آسیبرسان تلقي گردد .در

دلبستگيهای ایمن و رضایت بخشي با دیگران برقرار کنند.

شرایر معمول نیز فشارهای عاطفي باعث خواهند شد که

چنین افرادی معتقدند که نیاز آنها به ث ات ،امنیت ،مح ت ،عشق

نوجوانان برای کاهش آنها به والدین خود پناه ب رند ،اما

و تعلقخاطر برآورده نخواهد شد (رضایي و همكاران.)6691 ،

احساس تنهایي و طرد باعث خواهد شد که برای مقابله با این

بنابراین در ت یین این یافته ميتوان گفت نوجوانان زماني که طرد

های

احساسات خود راهحلي بیابند (بریل و همكاران )6119 ،و
بهترین مقابله روشهایي مانند زدن ،سوزاندن و پرخاشگری
نس ت به خود و دیگران است زیرا یاد نگرفته است که برای به
- Kharsati & Bhola

1

2

. Hopwood, Malone, Ansell, Sanislow, Grilo,
McGlashan & et al
3
. Davaji, Valizadeh & Nikamal
4
. Marengo & et al
5
. Bach & et al
6
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ميشوند اقدام به ت ادل هیجانهای منفي ميکنند و در این

مستمر در خویشتنداری مناسب و تحمل نكردن ناکاميهرا درراه

وضعیت تنش بیشتری را تجربه ميکنند .نوجوان آشفته با انجام

دسررتیابي برره اهررداف شخصرري یررا نرراتوان در جلرروگیری از بیرران

راهحلهای ناکارآمد اقدام به رفتارهای خود آسیبرسان

هیجانها و تكانهها هستند(صدوقي و دیگرران .)6687 ،همچنرین

ميکنند تا خود را تسكین دهند (بریل و همكاران.)6119 ،

ن ودن مراقب مناسب و ارضا نشدن نیازها باعث تنش عراطفي در

طرح وارههای حوزه خودگرداني در خانوادههایي شكل ميگیرد

دوران کودکي ميشود و کودك برهعنروان اعترراض خشرمگین

کرره اعتمادبررهنفررس کررودك را کرراهش مرريدهنررد ،گرفتارنررد و

شده و چون نميتواند به روش دیگری خشم خود را ابراز کنرد،

بیشازحد از کودك محافظت ميکننرد و یرا اینكره نتوانسرتهانرد

یا از کسي کم

بگیرد ،بره رفتارهرای خرود آسریبرسران روی

کودك را به کارهای بیررون از خانره تشرویق کننرد .فررد معتقرد

ميآورد .بدینوسیله خود آسی ي ميتواند عالمتي از تنش دروني

اسررت کرره نمرريتوان رد مسررئولیتهررای روزمررره را برردون کم ر

باشررد (اوگررامز و همكرراران .)6119 ،بریررل و همكرراران )6119(6

قابلمالحظه دیگران در حد قابل ق ولي انجرام دهرد .ایرن حالرت

بررراین باورنررد کرره کسرراني را کرره اقرردام برره رفتارهررای خررود

اغلب بهصورت درمانردگي اراهر مريشرود .افرراد برا طررحواره

آسیبرسران مريکننرد ،معتقدنرد کره ایرن رفترار باعرث کراهش

وابستگي از خودشان و محریر اطرراف انتظراراتي دارنرد کره در

تنشهای آنان ميشود .پیترسون و همكاران )6118( 4نیز معتقدند

خرود از نمراد والردین و دسرتیابي بره

که رفتارهای خرود آسریبرسران راهري بررای کنتررل و کراهش

عملكرد مستقالنه مانع ایجراد مريکنرد .افرراطوتفرریر در حروزه

احساسات شدید است که این افراد نميتواننرد آن احساسرات را

حمایت از کودك منجر به بروز مشكالتي در حوزه خودگرداني

ابراز نمایند.

ميشود .این طرحواره اغلب خرود را برهصرورت منفعرل برودن و

افرادی که طرحوارههایي در این حوزه دارند بهجای رسیدگي به

درماندگي افراطي نشان ميدهد (یوسفي .)6691 ،بنابراین در بعد

نیازهای خود به دن ال ارضای نیازهای دیگران هستند ،آنها ایرن

خررودگرداني مرريترروان گفررت کرره نوجوانرران هنگررام مواجهرره بررا

کار را برای دستیابي به تتیید ،تداوم رابطه هیجاني و یا اجتنا از

بحرررانهررا و احسرراس پریشرراني بررا اسررتفاده از رفتارهررای خررود

انتقام انجام ميدهند .این افرراد در کرودکي آزاد ن رودهانرد ترا از

آسیبرسان ناخشنودی خود را بهطور موقرت کراهش مريدهنرد

تمایالت ط یعي خودشان پیروی کنند و در بزرگسالي برهجرای

(اسرتریتو و همكرراران .)6118 ،6فرراوازا  )6998(6رفتارهررای خررود

اینكه از درون جهتدهي شوند از محیر بیرون تاثیر ميپذیرند و

آسیبرسان را نوعي فعالیت خودیاری ميداند .به علرت ایرنکره

از خواستههای دیگران ت عیت ميکنند .اغلب این افراد ميترسند

ميکنند تا بر نوسانهرای هیجراني

که دیگران خشرمگین شرده و طردشران کننرد ،ازایرنرو تررجیح

خود غل ه کنند و بهطور موقت بره احسراس آرامرش دسرت پیردا

ميدهنرد خودشران را بره دیگرران تسرلیم کننرد .فررد دارای ایرن

کنند.

احساس است که تمایالت ،عقاید و احساسات او اعت ار نردارد و

طرحوارههای حوزه محدودیتهای مخترل در خرانوادههرایي بره

برررای دیگررران و خررودش مهررم نیسررتند (زاره .)6693،بنررابراین

وجود ميآیند کره وجره مشخصره آنهرا سرهلانگراری افراطري،

ميتوان گفت که این طرحواره منجر به خشمي فروخورده شرده

سردرگمي ،یا حس برتری است .این طرحوارهها منجرر بره برروز

ميشود که خود را در قالرب یر

سرری رفتارهرای ناسرازگارانه

مشرركالتي در رابطرره بررا رعایررت حقرروق دیگررران ،همكرراری بررا

مثل پرخاشگری منفعل ،طغیانهای عاطفي کنتررل نشرده ،عالئرم

دیگران ،تعهد یا هردفگزینري و رسریدن بره اهرداف واقرعبینانره

روانتني ،کنارهگیری از عواطف ،برونریزی و سو مصرف مواد

توانایي آنها برای تفكی

چنین رفتارهایي به فرد کم

ميشود .فرد معتقد است نس ت به دیگران ی

سر و گردن باالتر

نشان ميدهد (صدوقي و دیگران.)6687 ،

است و حقوق ویژهای برای خودش قائل است .داشتن مشركالت
. Spirito & et al
. Favvazza
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طرررحوارههررای ناسررازگار همچنررین باعررث سرروگیری در تفسرریر

ميسازد که تجربههرای دوران کرودکي ،ترتثیرات نیرومنردی برر

رویدادها مي شوند که این سوگیریها در آسریبشناسري روانري

دلبسرتگي

رفتارهای ایرن دانرشآمروزان دارد و برا تغییرر سر

به صورت سو تفاهم ها ،نگرش های تحریرف شرده ،فرصرت هرای

نرراایمن و ایجرراد س ر

نادرست و انتظارات غیرواقعبینانه در نوجوانان به وجود ميآید و

رفتارهای خود آسیبرسان اقدام کننرد .آگراهسرازی والردین در

این سو برداشتها بر ادراكهرا و ارزیرابي بعردی زنردگي تراثیر

رابطه با این امور ميتواند در پرورش افرادی سالم کره در دوران

ميگذارند .زیرا این طرحوارهها در مسیر زندگي تداوم دارنرد و

نوجواني از سالمت جسماني و رواني برخوردار باشند ،مي توانرد

بر چگونگي روابرر فررد برا خرود و دیگرران تراثیر مريگذارنرد.

مفید واقع گردد.

بنابراین ميتوان گفت کره طررحوارههرای ناسرازگار کره در پري

پژوهش حاضر بهرغم نتایج قابلتوجهي که داشت با محدودیت-

تجربررههررای نرراگوار دوران کررودکي ایجرراد مرريشرروند مرريتوانرد

ها و نقاط ضعفي نیز روبرو بود که ع ارتاند از :خود گزارشي

بررهعنرروان هس رته اصررلي بسرریاری از مشرركالت و رفتارهررای خررود

بودن پرسشنامهها ،طوالني شدن زمان جمعآوری اطالعات.

آسیبرسان باشد.

همچنین در مدل پژوهش حاضر به علت زیادی متغیرهای پژوهش،

بهطور خالصه ميتوان گفت ازآنجایيکه نتایج پرژوهش حاضرر

امكان بررسي برخي متغیرهای بافتي و تحصیلي وجود نداشت.

نشان داد که رفتارهای خود آسیبرسان در دانشآمروزان دارای

پژوهش حاضر بر روی دانشآموزان شهر بوکان صورت گرفته

هرای دلبسرتگي نراایمن و طررحوارههرای ناسرازگار اولیره

است .لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع باید احتیاط الزم به عمل

باالست این نتایج و یافتههرا در درمران و پیشرگیری از رفتارهرای

آید .پژوهش حاضر در مقطع سني نوجواني و در دانشآموزان

خررود آسرریبرسرران تلویحررات مهمرري دارد و مرريترروان از طریررق

متوسطه دوم انجامگرفته و با توجه به عدم ث ات و پیچیدگيهای

هررای دلبسررتگي و طرررحوارههررای ناسررازگار

دوره نوجواني و گذرا بودن این دوره تعمیم آن به سایر مقاطع

آسیبپذیر بودن نسر ت بره رفتارهرای خرود آسری ي را در آنهرا

سني و تحصیلي باید بااحتیاط صورت گیرد .تدوین و طراحي

پیشبیني کرد .به همین دلیل ،پیشنهاد مريگرردد کره هسرتههرای

های فرزند پروری به مادران برای

س

شناسررایي سرر

هررای دلبسررتگي ایمررن در جررت کرراهش

کارگاههای آموزشي س

مشرراورهی آمرروزشوپرررورش برررای مقابلرره بررا رفتارهررای خررود

ترویج س

آسیبرسان در دانشآمروزان ،راهکارهرای کارآمرد را آمروزش

با مشكالت نوجوانان در زمینهی رفتارهای خود آسیبرسان و

داده و با فراهم کردن و ایجاد فعالیتهرای اجتمراعي شررایطي را

همچنین تدوین و طراحي کارگاههای آموزشي در ارت اط با

ایجاد کنند که رفتارهرای خرود آسریبرسران بره حرداقل برسرد.

طرحوارههای ناسازگار اولیه و رفتارهای خود آسیبرسان

هررای دلبسررتگي در رفتارهررای خررود

ازجمله آموزش رواني ،پیشگیری و درمان پیشنهاد ميگردد.

همچنررین ارت رراط سرر

دلبستگي ایمن در جهت آگاهسازی از ارت اط آن

آسیبرسان ضرورت توجه والردین بره ایرن موضروه را آشركار
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Abstract
Introduction: The aim of this study was to develop a causal model of selfharming behaviors based on attachment styles and maladaptive schemas in
students.
Materials and Methods: The research method in this study was correlational.
The statistical population in this study was all high school students in West
Azerbaijan province in the academic year of 1997-98. In this study, 214
people (99 girls and 115 boys) were selected using multi-stage cluster
sampling method. The self-harm questionnaire, the Collins-Reed attachment
questionnaire, and the Young Yang early incompatible schemas
questionnaire were used to collect data, and the Pearson correlation
coefficient and path analysis methods were used to analyze the data.
Results: The results of path analysis showed that attachment styles and early
maladaptive schemas have a positive and direct effect on self-harming
behavior.
Conclusion: These findings have important implications in the treatment and
prevention of self-harming behaviors and can be predicted by identifying
attachment styles and maladaptive schemas, vulnerability to self-harming
behaviors in them.
Key words: self-harming behaviors, attachment styles,

maladaptive schemas
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