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 چکیده 

هرای  برر اسراس سر      رسران یبخرود آسر   یرفتارهرا  يمردل علر   ینتردو هدف از پژوهش حاضرر،   مقدمه:

 بود. آموزانناسازگار در دانش یهاوارهطرح بستگي ودل

 تمرام  پرژوهش  ایرن  در آمراری  یجامعره یق در این پرژوهش از نروه هم سرتگي برود.     روش تحق روش کار:

. در ایرن  برود  97-98 تحصریلي  سرال  در يغربر  یجران رباذاسرتان آ  متوسطهی دوم دورهمدارس  آموزاندانش

بررای  انتخرا  شردند.    پسرر(  661دخترر و   99نفرر )  664ای ای چندمرحلره خوشه پژوهش، با استفاده از روش

 یهرا وارهپرسشنامه طررح و  ولینز و ریدک بستگيدلخود، پرسشنامه  به آسیب پرسشنامهها از آوری دادهجمع

های ضرریب هم سرتگي پیرسرون و تحلیرل مسریر اسرتفاده       ها از روشو برای تحلیل داده یانگ یهناسازگار اول

 شد.

برر رفترار خرود     ناسرازگار اولیره   یهرا وارهو طرح بستگيهای دلس   نتایج تحلیل مسیر نشان داد که نتایج:

 .  باشنديممستقیم  دارای اثر مث ت و رسانیبآس

رسان تلویحات مهمي دارد و یبخود آسها در درمان و پیشگیری از رفتارهای این یافتهگیری: نتبیجه

پذیر بودن نس ت به یبآسی ناسازگار، هاوارهطرحو  بستگيدل هایس  توان از طریق شناسایي يم

 بیني کرد.یشپ هاآنی ي را در خود آسرفتارهای 

 اسازگاری نهاوارهطرح، بستگيهای دلس   رسان،یبخود آس یرفتارها :کلمات کلیدی

 

 باشد.مياین مطالعه فاقد تضاد منافع پي نوشت: 

 



 
 

 و همکاران ستوره همدانم             آموزانهای ناسازگار در دانشوارهتگی و طرحبسهای دلرسان بر اساس سبکتدوین مدل علی رفتارهای خود آسیب -6262

 مقدمه

ی بهداشت روان به هاحوزهی اخیر، پژوهشگران هاسالدر 

. این رفتارها اندکردهبیشتر توجه  رسانبیآسرفتارهای خود 

ی تشخیصي جدید، با عنوان خود آسی ي هاط قهیكي از  عنوانبه

رایش پنجم راهنمای تشخیصي و آماری ، در وی6بدون خودکشي

است )راهنمای تشخیصي و آماری  شدهدرجی رواني هااختالل

 (.6166، 6ی روانيهااختالل

( در NSSI6) يخودکش یرغ ي یخود آس یرفتارها یباال یزانم

ران و زاکارگ یبرا یادیز یهاينگران و نوجوانان جوانان

و لودکه است )ده ایجاد کر حوزه بهداشت رواني گذاراناستیس

 يخودکش یرغ ي یخود آس ی(. رفتارها6167، 4همكاران

(NSSIو ا )از  یفيدر ط تواننديم يخودکش پردازی یده

 ماهلنكمپ کالیز و) یرندقرار بگ یبخود آس یرفتارها
ي بدون  یخود آسرفتارهای  یباال یوه(.با توجه به ش1،6164

، انيمت جسمسال یامدهای، همراه با پيدر طول زندگ خودکشي

 روانبهداشت  یعمده برا ينگران  ینیاي، اجتماعرواني و 

ي بدون  یخود آسرفتارهای  يطورکل. بهدیآيم حسا به

جاکوبسن ) دهندينشان م نوجوانيشروه خود را در  خودکشي

جامعه  یهاطول عمر آن در نمونه یوهش( و 6117، 3و گولد

؛ 6166، 7راناست )ماهنكامپ و همكا ٪68 حدودنوجوانان 

عنوان دوره گذار در نظر به (. نوجواني6164، 8سوانل و همكاران

را  یترشد هو یبرا يزندگ يو مرحله اصل شوديگرفته م

بروز  یشافزا یل(. به دل6164،  9ینز)هاپك دهديم یلتشك

، و مصرف مواد مخدر و ي، خودکشیو رفتار ياختالالت عاطف

                                                           
1 . nonsuicidal self-injury 
2 . 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 

-رواني-زیستيخطرات  شیدوره افزا ی  یزدوره ن ینالكل، ا

 (.6166، 66سلز و بلوماست ) 61اجتماعي

و  یعمد یبعنوان تخرکه به رسانبیخود آس یرفتارها

و  است شدهفیتعر يخودسرانه بافت بدن بدون قصد خودکش

نشده است،  یحتصر ياجتماع طوربهکه  ياهداف یبرا ینهمچن

ش و خرا گاز گرفتنمانند؛ برش، سوزاندن،  یيشامل رفتارها

در طول  ژهیوبه رسانبیآسخود  ی. رفتارهااستپوست 

زده  یندرصد تخم 68 تا 67 ینب یانگیناست و م یعشا ينوجوان

و همكاران،  66؛ سوانل 6166و همكاران،  66ماهلنكامپ) شوديم

6164.) 

 یرريآ دیررپدکرره مكانیزمهررای زیربنررایي در  یيهرراهیررنظریكرري از 

 یهرا وارهطررح نظریره  ، کنرد يمر رفتارهای ضداجتماعي را ت یین 

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

در  رسانبیآسناسازگار اولیه، الگوهای هیجاني و شناختي خود 

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

و در مسیر زنردگي تكررار    گرفتهشكلنیازهای هیجاني، در ذهن 

یانرگ   ازنظرر  (.6116؛ یانگ و کلسركو،  6999)یانگ،  شونديم

-شناختي خود ، الگوهای هیجاني واولیه ناسازگار یهاوارهطرح

تحرول در   ستند که در ابتردای رشرد و  ه  شخصدر  رسانآسیب

. شررونديمررو در مسرریر زنرردگي تكرررار   شررونديمررایجرراد ذهررن 

 اشرخا،،  ناسرازگار اولیره باورهرایي هسرتند کره      یهرا وارهطرح

 دیگررران و محرریر دارنررد و برره علررت ارضانشرردن  دربرراره خررود،

)کررالوت و  شررونديمررایجرراد یازهررای هیجرراني دوران کررودکي ن

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

، مطالعررات یررنعررالوه بررر ا (.6166، 67)سررمترتگوی و همكرراران

بررا  ناسررازگار اولیرره یهرراوارهطرررحکرره  انررددادهمختلررف نشرران 

                                                           
10 . biopsychosocial 
11 . Sells & Blum 
12.  Muehlenkamp 
13.  Swannell 
14 . Early Maladaptive Schemas 
15.  Young & klosko 
16 . Calvete & et al 
17 . Sempertegui & et al 



 

 36سال ، 4شماره، 99 آبان-مهر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -6261

؛  6163، 6و همكراران  همراه اسرت )برا    یتخصش يشناسبیآس 

 (.6167، و همكاران با 

 يبه بررس (6161) 6و گران رگ يالمل یز،لو یادر مطالعه

 میان متعارف دریرغی و خودسوز یهناسازگار اول هایوارهطرح

 هایوارهطرحنشان داد که  یججوان پرداختند. نتا ساالنبزرگ

. دارد جوان ساالنبزرگ یدر خودسوز يناسازگار نقش مهم

 یانگیندر مطالعه خود نشان دادند که م( 6696یفي)و شر يقاسم

 ی رفتارهایناسازگار در نوجوانان دارا هایوارهطرحنمرات 

 .استباال  یمعنادار طوربه پرخطر

 يروانر  شناسيآسیب یزن بستگيدل پردازاننظریه، از سویي دیگر

 یران روابرر نامناسرب م  را نشرتت گرفتره از    سالبزرگکودك و 

 ترینمهمرا از  بستگيدلدانسته و س    هاآنمراق ان  و کودکان

شواهد پژوهشي نیز . دانندمي دارمشكل یعوامل در بروز رفتارها

 یرده ، ايبا رفترار خودکشر   بستگيدل هایس  که  انددادهنشان 

همرراه   يو اختالالت روان ي، اقدام به خودکشيخودکش یپرداز

 عمردتا  ، یمننراا  بسرتگي دلسر    ، هرا گرزارش  اسراس برر  . است

اسرت )مینیراتي و   همرراه   يخطرر خودکشر   یشمضطر ، برا افرزا  

من، ینرراا بسررتگيدل، سرر   یررنعررالوه بررر ا (.6167، 6همكرراران

خطررر  یشبررا افررزا نشرردهحررل هررایآسرریباضررطرا ، و  عمرردتا 

کامرارا و   (.6168، 4بلز و همكراران -لویهمراه است ) يخودکش

کره سر      یدندرسر  یجره نت یرن بره ا  ي( در پژوهش6616)1کالوت

 هرای وارهطررح  یبررا  يکننرده خروب   بینري پریش  یمنناا بستگيدل

 مطالعره  یجنترا  .(6166، 3)کامرارا و کرالوت   اسرت  یهناسازگار اول

خررررود  یرفتارهررررا يدر بررسرررر( 6163) 7و بهرررروال خارسرررراتي

نشران دادنرد، کره جوانران      بسرتگي دل هرای سر   و  رسانآسیب

از  یسررطح برراالتر  یدارا رسررانآسرریبخررود  تارهررایی رفدارا

در  تتییرد بره   یراز برا روابرر و ن   ياشتغال ذهن ي،اضطراب بستگيدل

 يدر بررسررر (6168) 8یرررا. انررردرو، وار  و کاملهسرررتند روابرررر

                                                           
1 . Bach & et al 
2.  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 

یات نوجوانان با مرور ادب بستگيدلو  رسانآسیبخود  یرفتارها

ضرطرا   و ا ياجتنراب  اضرطرا  که  یدندرس یجهنت ینبه ا پژوهش

از  احتمراال   رسران آسیبخود  یابتال به رفتارها درخطردوسوگرا 

مختلرف در   یراتمختلرف و احتمراال  برا ترتث     هرای مكانیسم یقطر

 برا  .کننرد مري  یفرا ا ينقرش مهمر   ی يخرود آسر   یانتخا  رفتارهرا 

 تروان مري  هرا هیجران و کنتررل   یتشناخت ابعراد نابهنجرار شخصر   

یررزان از م درنتیجررهد و را کرراهش دا نوجوانررانپرخطررر  رفتارهررای

پرخطرر کره    یاز رفتارها يناش یو ماد يروان ي،روح هایآسیب

 ، کاست.شودمي یلتحم جامعه بر

عمررده  ينگرانرر یرر کودکرران و جوانرران  یرراندر م خررود آسرری ي

ین از محققران بر   يبرخر  اینكره  رغرم علري . است يبهداشت عموم

 برراو ي خودکشرربرردون  باهرردفي رسررانآسرریبخررود  رفتارهررای

 ی، هر دو رفتار تعرداد حالبااین. شوندميتفاوت قائل  يخودکش

، 9)مرارس و همكراران   گذارنرد ياز عوامل خطر را به اشتراك مر 

 تررررینگسررترده از  يبرخررر خررود  مررردارس (. در مررواردی 6164

از  آورنرد مري ي را فرراهم  رسران آسریب اقدام به خرود   هایفرصت

س برا  مدار دهدميسوی دیگر شواهدی نیز وجود دارد که نشان 

، یررالكتیكيد رفتاردرمرراني ازجملرره ایمداخلرره هررایبرنامررهارائرره 

 یي، ابزارهاذهن آگاهيبر  يم تن یهو نظر یرفتار-يدرمان شناخت

فرراهم   ایفزاینرده  طرور بره  را از متخصصان مدرسه یتحما یبرا

کره در جهرت پیشرگیری از اقردام بره رفتارهرای خرود         آورندمي

مرردارس  درواقررع. اسررتد ان مفیررآمرروزدانررشي در رسررانآسرریب

 مرثثر ند از طریق آموزش رفتارهای صحیح، در این زمینه توانمي

 غیرررارادیناخواسررته و  صررورتبررهعمررل کننررد. مرردارس گرراهي 

ند از طریرق فرراهم کرردن شررایطي بررای شرروه سریگار        توانمي

کشیدن، مصرف مواد و حاملگي در نوجوانان به شیوه رفتارهای 

ان دامن بزنند. از طرفري برا   آموزدانشي در میان رسانآسیبخود 

 کوشري سختان و تشویق به آموزدانشالقای احساس هویت در 

)ایروانز   دارندبرميو موفقیت در جهت ایجاد رفتارهای سالم گام 

 (.6163، 61و هارل

خود رفتارهای  ٔ  درزمینهگفت که  توانمي درنهایت

و  فتهگرانجامآن تحقیقات کمي  ساززمینهو علل  رسانآسیب

                                                           
9 . Mars  & et al 
10 . Evans, Hurrell 



 
 

 و همکاران ستوره همدانم             آموزانهای ناسازگار در دانشوارهتگی و طرحبسهای دلرسان بر اساس سبکتدوین مدل علی رفتارهای خود آسیب -6266

 رسانخود آسیبتشخیص و شناسایي نوجواناني که در طیف 

مهم در ارزیابي و  هایشاخصد یكي از توانمي اندگفتهقرار 

،  دیگرع ارتبهبه شمار رود.  رسانخود آسیبمداخله رفتارهای 

پیشگیری از رفتارهای  یجن هد توانمي ساززمینهبررسي عوامل 

نابراین هدف از این پژوهش داشته باشد. ب رسانخود آسیب

بر اساس  رسانآسیبخود  یرفتارها يمدل عل ینتدو يبررس

 انآموزدانشناسازگار در  هایوارهطرحو  بستگيدل هایس  

 .است

 

 کار روش

 از و کراربردی  تحقیقرات  جرز   هردف  پژوهش حاضر به لحاظ

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

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

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

 یجامعرره  (.6697)سرررمد، بازرگرران و حجررازی،    پررردازدمرري

ی دورهمردارس   انآمروز دانرش  تمام پژوهش این در موردمطالعه

 يتحصریل  سرال  در کره  بروده  يغرب یجانرباذاستان آ متوسطهدوم 

 اخذشرده  اطالعات اساس بر. باشندمي تحصیل به مشغول 98-97

 تعررداد يغربرر یجررانآذربااسررتان  وپرررورشآمرروزشمرردیریت  از

 دوم یدوره در 97-98 تحصرریلي سررال در آمرروزدانررش 93631

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

ود خررر یرفتارهرررا انآمررروزدانرررش از پسرررر( 661دخترررر و  99)

 ایخوشره انتخا  نمونره برا روش    منظوربهکه  است رسانآسیب

یان شهرهای اسرتان سره شرهر مهابراد،     ، در ابتدا از مایچندمرحله

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

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

یرستان )دو دب 4ی مدارس، زآمودانشبا توجه به جمعیت  خوی(

تصرادفي انتخرا  شرد     طوربهمدرسه پسرانه(  6مدرسه دخترانه و 

منتخرب   دبیرستان موجود در هر هایکالسدر مرحله بعد از بین 

برا مراجعره    درنهایتگردید و کالس انتخا   سهتصادفي  طوربه

برره دفتررر مشرراوره مدرسرره و همكرراری مشرراور مدرسرره و لیسررت   

اقدام به انتخرا    رسانخود آسیبای رفتارهای ان دارآموزدانش

منتخرب گردیرد. بردین     هایکالسنمونه آماری از  عنوانبهافراد 

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

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

ید. در شهرستان نمونه انتخا  گرد عنوانبهنفر  68منتخب( تعداد 

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

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

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

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

 عنروان بره نفرر   41کرالس منتخرب( تعرداد     3ه دخترانه )دو مدرس

دارای  آمروز دانرش  664تعداد  ترتیباینبهنمونه انتخا  گردید. 

کررالس از شررهرهای  63مدرسرره و  66رفتارهررای پرخطررر از بررین 

 ایخوشره  گیرری نمونره نمونره آمراری برا روش     عنروان بهمنتخب 

ری در انتخا  شدند. محقق پس از توضیح مختصر  ایچندمرحله

و جلرب   هرا پاسر  مانردن   محرمانه تیرعامورد اهداف پژوهش، 

تحقیرق را   هایپرسشنامهخواست که  هاآنمشارکت آزمودني از 

 تكمیل کنند.

ایرن مقیراس شرامل      کتللین  و ریتد:   بستتیی دلپرسشنامه 

خرود توصریفي  شریوه     ایجاد روابر و هایمهارتاز  خودارزیابي

داده  68اسرت و مشرتمل برر     نزدی  بستگيدلروابر  دهيشكل

 ایدرجره  1روی یر  مقیراس    گذاریعالمتکه از طریق  است

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

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

 3دسرتورالعمل پرسشرنامه،    بر اسراس . شودميگردد، سنجیده مي

با توجره بره اینكره     شودمياس مشخص ماده مربوط به هر زیر مقی

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

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

در نظرر   4ترا   1به ترتیب نمررات   1تا  6 هایگزینه، برای شودمي

 بسررتگيدل 67، *66، 66، 8، *3، *6 سررثاالت. شررودمرريگرفترره 

 بسرتگي دل 68، *7، 64، 63، *6، 1* سثاالت. سنجدميرا ایمن 

، 4، 6 سرثاالت و سررانجام   دهرد مياجتنابي را مورد ارزیابي قرار 

. در سررنجدمري دوسوگرا/اضررطرابي را  بسرتگي دل 61، 66، 61، 9

شرود)که در   گرذاری نمرره بایرد معكروس    سرثاالت مواردی کره  

روی  ( بایررد بررر انرردشرردهمشررخصدسررتورالعمل بررا عالمررت *  

و صرفر در نظرر    6، 6، 6، 4بره ترتیرب نمررات     1ترا   6 هایگزینه
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بایسرتي ق رل    اندشدهمشخصکه با ستاره  سثاالتي. شودميگرفته  

مراده   3شوند. نمررات   گذارینمرهمعكوس  طوربه کردنجمعاز 

در . آیدمي به دستجمع شده و نمره زیر مقیاس  باهمهر مقیاس 

بررا اسررتفاده از  اعت ررار آزمررونن ( میررزا6681پررژوهش پاکرردامن )

 شدهمشخصهم ستگي بین این دو اجرا  صورتبهآزمودن مجدد 

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

بودنرد اجررا گردیرد.     شرده انتخرا  تصرادفي   طوربهدبیرستان که 

زمراني یر     بافاصرله اجرای این پرسشنامه  دو بارنتایج حاصل از 

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

 .است و دارای اعت ار استمعنادار 

در ایرن پرژوهش   یه: ناسازگار اول هایوارهطرح پرسشنامه

از پرسشررنامه  یررهناسررازگار اول هررایوارهطرررحجهررت سررنجش  

فررم کوتراه پرسشرنامه    است.  شدهاستفاده( 6998استاندارد یانگ)

مرراده از   71با  ایزیرمجموعه یانگ یهناسازگار اول هایوارهطرح

 یانرگ  وسریله بره  6998است کره در سرال    يماده نسخه اصل 611

سراخته شرد    یره ناسرازگار اول  هرای وارهطررح  گیرری انردازه بررای 

پرسشرنامه بررر    یرن (. ا6688 یان،اک ری و مهد ي،آه یوانداری،)د

 کرامال  که  ترتیباینبه، 3تا  6 صورتبهو  لیكرتاس یاسراس مق

درسرت   یشتر، ب4درست=  ي، انردک1درست=  ی ا ، تقر3درست= 

و  شودميپاسر  داده  6غلرر=  کامال ، 6غلر=  ی ا ، تقر6تا غلر= 

است که هر  شدهساختهناسازگار اولیه  وارهطرح 61برای ارزیابي 

  .سنجدميرا  وارهطرحسثال ی   1

 61کررل   و در ایوارهطررح آزمون دارای پنج حوزه  ینا

 است: زیر وارهطرح

ناسرازگار   هرای وارهطررح شامل  ،بریدگی و طرد یحلزه. 6

/بدرفتاری، محرومیت هیجراني،   اعتمادیبي، ث اتيبيرهاشدگي/

 .اجتماعي/بیگانگي است نقص /شرم و انزوای

، شررامل و عملکتترد ملتتت   ختتلدگردانی یحتتلزه. 6

 پرذیری آسریب ، کفرایتي بري شكسرت، وابسرتگي /   هرای وارهطرح

 ، خود تحول نیافته/گرفتار است.س ت به ضرر یا بیمارین

 هرای وارهطررح ، شرامل  ملتت   هایمحدودیت یحلزه. 6

 ناکرافي  انضر اطي / خرود  داریخویشتنو  منشيبزرگاستحقاق/ 

 است.

اطاعت،  هایوارهطرحشامل ، دییر جهت مندی یحلزه. 4

 است. یثارو ا توجهجلب/ یيجو یرشپذ

، شرامل  و بتازداری  ازحدبیش نییزبهگلش یحلزه. 1

یني و / بردب یري گرا یجراني، تن یره، منفري   ه یبرازدار  هایوارهطرح

 است. سرسختانه معیارهای

باشرد. در   61ترا   1د بین توانمي هانمره، وارهطرحدر هرر 

کره شرامل   هاآزمودنيی باالتر از میانگین هانمرهحاضر  پژوهش

با نمرره براال در    وارهطرح عنوانبهو باالتر از آن بود  61ی هانمره

لیكررت   ایدرجره  3. این پرسشنامه توسر مقیراس  نظر گرفته شد

وجررود  یدهنرردهنشررانو نمررره برراال   شررودمرري گررذارینمررره

اولین پرژوهش جرامع    ناسازگار بیشتر در فرد است. هایوارهطرح

یانررگ  وارهطرررحپرسشررنامه  سرنجي روان هررایویژگرريراجرع برره  

( صورت گرفتره اسرت. نترایج    6991كاران ) توسر اسمیت و هم

ناکارآمرد اولیره،    وارهطررح این مطالعره نشران داد کره بررای هرر      

خررود تحررول نیافترره/  وارهطرررح)برررای  86/1ضررریب آلفررایي از 

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

 آمرده دسرت بره  86/1ترا   11/1آزمون در جمعیت غیر بالیني برین  

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

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

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

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

( برر روی  6684آهي )در ایران توسر  نامهپرسشهنجاریابي این 

اسرت کره    شرده انجرام تهرران   هایدانشگاهنفر از دانشجویان  687

همساني دروني این پرسشرنامه برا اسرتفاده از آلفرای کرون را  در      

 است.  آمدهدستبه 98/1و در افراد مذکر  97/1 مثنثافراد 

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

سرر سانسرون و همكراران در سرال     پرسشنامه آسیب بره خرود تو  

آیتمي)با پاس  بله  66 خود گزارشي، پرسشنامه شدهساخته 6998

بررره خرررود را در  رسررراندنآسررریب/ خیرررر( اسرررت کررره سرررابقه  

. در این پرسشرنامه رفتارهرایي کره    کندميبررسي  دهندگانپاس 

مرورد ارزیرابي قررار     انرد شرده انجامآسیب به خود  منظوربه عمدا 

دارو یا مواد و الكل، خودزني، ایراد  سو مصرفنند . ماگیرندمي

                                                           
1 - The Self-Harm Inventory (SHI) 
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عمردی.   صرورت بره آسیب بدني به خود تا از دست دادن شرغلي  

بله خیر است. بره   صورتبهپرسشنامه آسیب به خود  گذارینمره

کره تراکنون    دیبده یرا فقر به موارد« بله»پاس  این صورت که 

گزینره   .ایرد دادهبه خود انجام  بیآس یقصد برا یاز رو ای عمده

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

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

 6 مررزی  اختالل مصاح ه تشخیصي بر اساس که يدهندگانپاس 

 شخصریت  اخرتالل  در ط قره  ،رفتندمي به شمار اختالل این واجد

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

مرزی،  شخصیت خود گزارشيابزارهای  با را ابزار این همگرای

)به نقرل   انددادهکودکي نشان  در سابقه آزاردیدگي و افسردگي

حسرین زاده   مطالعه در. (6691از طاه از حسین زاده و همكاران، 

  74/1ایرررن پرسشرررنامه  کرون رررا  ( آلفرررای6691و همكررراران )

 یرا  1 برش نقطه با پرسشنامه این اعت ار مطالعه .است آمدهدستبه

 برر اسراس   کره  يدهنردگان پاس  از %84 دقیق بندیط قه بیشتر، به

 بره شرمار   اخرتالل  ایرن  واجرد  6 مرزی اختالل مصاح ه تشخیصي

 سانسرون و ) گردیرد  مررزی  شخصریت  اختالل در ط قه ،رفتندمي

 برا  را ابرزار  این همگرای راعت ا بعدی تحقیقات (.6998ویدرمن، 

سررابقه  و مررزی، افسرردگي   شخصریت  خرود گزارشري  ابزارهرای  

)به نقل از طاه راز حسرین    انددادهنشان   کودکي در آزاردیدگي

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

 .است آمدهدستبه  74/1این پرسشنامه  کرون ا  ( آلفای6691)

 

 ها یافته

هرای  از پرسشرنامه  آمرده دسرت بره های اندازه آماری هایصهمشخ 

هررا در و بررر اسرراس زیرمقیرراس  هرراپررژوهش برره تفكیرر  متغیر 

 های زیر آمده است.جدول

 

پژوهش  یمتغیرهاهای آمار توصیفي مشخصه -1جدول 

 هابر اساس زیرمقیاس

 انحراف استاندارد میانگین زیرمقیاس

 87/6 31/3 آسیب مستقیم به خود

 67/6 96/1 یب غیرمستقیم به خودآس

 96/6 36/66 )کل(رسانآسیبرفتار خود 

 46/6 63/67 ایمن بستگيدلس   

 69/6 44/63 ناایمن اجتنابي بستگيدلس   

 18/6 63/67 ایمن دوسوگرا بستگيدلس   

 61/6 97/77 بریدگي وارهطرح

 43/6 86/14 خودگرداني وارهطرح

 93/4 61/61 محدودیت وارهطرح

 14/3 87/66 جهت مندی وارهطرح

 61/3 61/67 زنگيبهگوش وارهطرح

 

شود میانگین  و انحراف معیار که در جدول باال مشاهده ميچنان

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

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

هررای (  اسررت. میررانگین و انحررراف معیررار نمررره96/6،  36/66و )

ناایمن اجتنابي و س    بستگيدلایمن ، س    بستگيدلس   

و  44/63(، )46/6و  63/67به ترتیب ) دوسوگراناایمن  بستگيدل

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

 وارهحطرر خودگرداني،  وارهطرحبریدگي،  وارهطرحهای س   

بره   زنگيبهگوش وارهطرحجهت مندی و  وارهطرحمحدودیت، 

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

 ( است.61/3و  61/67( و )14/3و  87/66)

 ضریب هم ستگي پیرسون بین متغیرهای پژوهش -6جدول 
 66 61 9 8 7 3 1 4 6 6 6 متغیر

           6 ایمن بستگيدل

-14/1 ناایمن اجتنابي

** 

6          

-68/1 ناایمن دوسوگرا

** 

36/1** 6         
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 وارهطرح 

 بریدگي

63/1-

** 

48/1** 63/1** 6        

-68/1 خودگرداني

** 

67/1** 46/1** 68/1** 6       

-61/1 محدودیت

** 

69/1** 61/1** 41/1** 18/1 6      

-66/1 جهت مندی

** 

46/1** 69/1** 39/1** 66/1 61/1 6     

-67/1 زنگيبهگوش

** 

66/1** 41/1** 76/1** 46/1** 66/1** 49/1** 6    

آسیب مستقیم 

 به خود

19/1-

** 

71/1** 63/1** 39/1** 63/1** 66/1** 16/1** 66/1 6   

آسیب 

غیرمستقیم به 

 خود

36/1-

** 

39/1** 46/1** 46/1** 19/1* 66/1** 68/1** 19/1 76/1** 6  

ود خ

 رسانآسیب

 )کل(

49/1-

** 

71/1** 63/1** 13/1** 61/1 66/1** 43/1** 18/1 38/1** 14/1* 6 

در ارت اط بین نمره  شودميمشاهده  6که در جدول  گونههمان

مثلفه   جزبهبا تمامي متغیرهای پژوهش  رسانآسیبکل رفتار 

د. دار دارمعنيدیگر متغیرها رابطه  و با زنگيبهگوش وارهطرح

پژوهش، ی ارت اط متغیرهای دارمعنيلذا با توجه به سطح 

 مدل معادالت ساختاری رعایت شده است.  فرضپیش

 

 هایشاخصبرازش مدل پژوهش بر اساس   -3 جدول

 برازندگي

IF

I 
N

FI 

C

FI 
AG

FI 
G

FI 
RMS

EA 
/2X

df 

D

f 
2X 

98

/1 

94

/1 

98

/1 

94/1 91

/1 

13/1 33/

6 

8

7 

48/

617 

که ضریب شاخص ریشه میانگین  دهدمينشان   6نتایج جدول 

(، شاخص 13/1برابر با  ) RMSEAمجذورات خطای تقریب 

، شاخص نیكویي برازش 98/1( برابر با CFIبرازندگي تط یقي )

(GFI برابر با )یافتهتعدیل، شاخص نیكویي برازش 91/1 

(AGFI برابر با )شاخص، 94/1 ( برازندگي هنجار شدهNFI )

( df2X/اخص خي دو بر روی درجه آزادی )و ش 94/1برابر با 

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

تحقیق نمودارهای  هایفرضیهبرای بررسي دارد.  موردنظر

و  شدهارائهحالت ضرایب استاندارد  رایموس د افزارنرمخروجي 

 .پرداخت خواهیمپژوهش هایفرضیهو رد  تتییدستس به 

 
 ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش -1شک 
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 ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل -4جدول 

مقدار   مسیر

 برآورد

مقدار 

 استاندارد

S.E C.R P 

 متغیرهای

 اصلي

برررر رفترررار خرررود   بسرررتگيدل هرررایسررر  

 رسانآسیب

11/6 18/1 47/1 66/1 116/1 

ناسرازگار اولیره برر رفترار خرود       هایوارهطرح

 رسانیبآس

63/6 46/1 63/1 67/7 116/1 

 116/1 17/1 66/1 18/1 66/6 ایمن)معكوس شده( بستگيدلس    

 116/1 66/1 49/1 96/1 16/6 ناایمن اجتنابي بستگيدلس    بستگيدل هایس  

 116/1 - - 64/1 11/6 ناایمن دوسوگرا بستگيدلس    

 116/1 81/3 66/1 11/1 81/1 بریدگي وارهطرح 

 116/1 61/4 61/1 66/1 46/1 خودگرداني وارهطرح 

ناسازگار  هایوارهطرح

 اولیه

 116/1 19/7 66/1 37/1 99/1 محدودیت وارهطرح

 11/1 37/1 61/1 11/1 17/1  زنگيبهگوش وارهطرح 

 116/1 - - 71/1 11/6 جهت مندی وارهطرح 

 116/1 46/4 11/1 67/1 61/1 به خود غیرمستقیمآسیب  رسانآسیبرفتار خود 
 116/1 - - 96/1 11/6 آسیب مستقیم به خود 

 

 دهند، اثر مث ت و مستقیمنشان مي 4که جدول  گونههمان

 هایوارهطرحو  ( P<16/1و β=18/1)بستگيدل هایس  

 رسانآسیببر رفتار خود  ( P<16/1و β=46/1)ناسازگار اولیه

 قرار گرفت.  تتییدمورد 

 

 گیریبحث و نتیجه

خود  یرفتارها يمدل عل ینتدوهدف از پژوهش حاضر 

 هایوارهطرح و بستگيدل هایس  بر اساس  رسانآسیب

نتایج نشان داد س    کهبود  انآموزدانشناسازگار در 

ناسازگار اولیه بر  هایوارهطرحاجتنابي و دوسوگرا و  بستگيدل

ند اما اثر مث ت و مستقیم دار رسانآسیبخود  یرفتارها

دارای اثر منفي و  رسانآسیبخود  یرفتارها ایمن بر بستگيدل

 مستقیم هستند. 

س    ازجمله بستگيدل هایس  نتایج پژوهش نشان داد که 

 ناایمن اجتنابي بر بستگيدلناایمن دوسوگرا و س    بستگيدل

س    .دارند معناداری و اثر مستقیم رسانآسیب خود رفتارهای

دارای اثر منفي و  رسانخود آسیبن بر رفتارهای ایم بستگيدل

و همكاران احمدی مرویلي  هاییافته. این یافته با استمعكوس 

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

گاندهي و  ،(6167) 6مینیاتي و همكاران ،(6168)6کاملیا

. در استهمسو ( 6163)6و بهوال خارساتيو  (6163) 4همكاران

                                                           
1 . Santens 
2 - Andrew , Wrath and Camelia 

3 . Miniati & et al 
4 . Gandhi et al. 
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ایمن خود را  بستگيدلی با افرادگفت  توانميیین این یافته ت  

 هایانگاره که هایيآناما  دانندمي باارزشو  پذیرشقابل

و متنراقض دارنرد، خرود را  غیر پاسخگو بستگيدل

دارای  شخا،. اکنندميارزیابي  ارزشبيو  پذیرشقابلغیر

از  ر منفرياجتنابي تصویر مث ت از خود و تصوی بستگيدلس   

به آنران  شانبستگيدل یپیشینه چراکه کنندميایجاد دیگران 

کم  و حمایت دیگران حسا   آموختره اسرت کره ن ایرد روی

 تمایلي به نزدی  شدن به دیگرران نرشان اشخا،کنند. این 

 کنندميخود را از آنان حفظ  یفاصلهاج اری  طوربهو  دهندنمي

چون  ،دیگرع ارتبه .در امان باشند دهکنن تا از افكار پریشان

فرردی  دلیل روابر برین ناایمن به بستگيدلاشخاصي با س   

دلیرل عردم  نیرز برهو عدم احساس توانمندی،  ناکارآمرد و نیرز

ارزشمندی خود و دیگران، مرتكب رفتارهای  احرساس

تحمل کمتری در  پرخاشگرانه شوند، زیرا این افرراد از قردرت

هه با تنش و فرشار موقعیرت برخوردارنرد و بررای مثرال از مواج

. احساس طرد، کنندميخشم ناکارآمدتری استفاده  مردیریت

دوران کودکي از تجاربي هستند که در  هایغفلتتنهایي و 

 کنندمياقدام  رسانخود آسیبافرادی که به رفتارهای  یهمه

هنگام رابطه با . نوجواناني که در دوران کودکي شودميدیده 

اجتماعي را کسب نكرده است هنگام  هایمهارتمراقب خود 

و  کنندميبرقراری روابر اجتماعي با دیگران نیز ناموفق عمل 

در برقراری روابر بین فردی نیز احساس تنهایي خواهند  درنتیجه

که نزدیكان وی در مواقع دشوار  کندمي بینيپیشکرد زیرا، 

همین  و بههستند  توجهبيو نس ت به وی  زندگي او را طرد کرده

دلیلي نیز احساس تنهایي خواهند کرد. احساس تنهایي نیز 

تلقي گردد. در  رسانخود آسیبرفتارهای  ساززمینهد توانمي

شرایر معمول نیز فشارهای عاطفي باعث خواهند شد که 

به والدین خود پناه ب رند، اما  هاآننوجوانان برای کاهش 

نهایي و طرد باعث خواهد شد که برای مقابله با این احساس ت

( و 6119بیابند )بریل و همكاران،  حليراهاحساسات خود 

مانند زدن، سوزاندن و پرخاشگری  هایيروشبهترین مقابله 

به زیرا یاد نگرفته است که برای  استنس ت به خود و دیگران 

                                                                                          
1 - Kharsati & Bhola 

 هایحلراهآوردن آرامش و تسكین احساسات خود  دست

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

هیجانات عواطف و بیروني که باعث فراخواني  دروني و یا

ایمن  بستگيدل با س   اشخاصي، شودميناخوشایند 

 ازجمله) کنندمي ایجادرا  مثثریحل مسئله  راه ردهای

ف متوق های مثثر ودراه ر ریزیطرحموقعیت،  وتحلیلتجزیه

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

است که حساس  ایبستهدلدر افراد ایمن نتیجه تعامل با اشخا، 

 کهدرحالي. اندبودهپاسخگو به صمیمیت، حمایت و مراق ت  و

د موجب تجربه پریشاني فرد به توانميناایمن  بستگيدلس   

 فعالبیشاه ردهای سازش نایافته )با تهدید شده و ر مواجههنگام 

)هاپوود، مالون، انسل،  کننده( را فعال کند غیرفعالو  کننده

 هایس  این اساس (. بر 6166، 6سانیسلو، گریلو و همكاران

 خود آسی يرفتارهای کننده  بینيپیشد توانمي افراد بستگيدل

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

ناسازگار اولیه  هایوارهطرحشان داد که ابعاد نتایج پژوهش ن

بریدگي، خودگرداني، محدودیت و جهت  وارهطرح ازجمله

 معناداری و مستقیم اثر رسانآسیب خود مندی بر رفتارهای

 رسانخود آسیببر رفتارهای  زنگيبهگوشاما در بعد  .دارند

یفي و شر يقاسم هاییافتهی مشاهده نشد. این یافته با دارمعنياثر 

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

 هایوارهطرح. استهمسو  (6161)3و گران رگ المليلویز، و 

، عاطفهبيکه  گیردميشكل  هایيخانوادهدر  طرد و بریدگي

 بدرفتاریا  بینيپیشغیرقابلسرد، مضایقه گر، منزوی، تندخو، 

ند توانميي در این حوزه دارند نهایوارهطرحهستند. بیماراني که 

ایمن و رضایت بخشي با دیگران برقرار کنند.  هایبستگيدل

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

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

زماني که طرد  گفت نوجوانان توانميبنابراین در ت یین این یافته 

                                                           
2 . Hopwood, Malone, Ansell, Sanislow, Grilo, 

McGlashan & et al 
3 . Davaji, Valizadeh & Nikamal 
4 . Marengo & et al 
5 . Bach & et al 
6 - Lewis, Lumley & Grunberg 
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و در این  کنندميمنفي  هایهیجاناقدام به ت ادل  شوندمي

. نوجوان آشفته با انجام کنندميوضعیت تنش بیشتری را تجربه 

 رسانخود آسیبناکارآمد اقدام به رفتارهای  هایحلراه

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

گیرد شكل مي هایيخانوادهدر  نيحوزه خودگردا هایوارهطرح

، گرفتارنررد و دهنرردمرريکررودك را کرراهش  نفررساعتمادبررهکرره 

انرد  نتوانسرته  و یرا اینكره   کننرد مياز کودك محافظت  ازحدبیش

د معتقرد  رفر  کودك را به کارهای بیررون از خانره تشرویق کننرد.    

روزمررره را برردون کمرر   هررایمسررئولیتد توانررمررياسررت کرره ن

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

 وارهطررح . افرراد برا   شرود مري درمانردگي اراهر    صورتبهاغلب 

وابستگي از خودشان و محریر اطرراف انتظراراتي دارنرد کره در      

برای تفكی  خرود از نمراد والردین و دسرتیابي بره       هاآنتوانایي 

 در حروزه  یروتفرر افرراط . کنرد مري عملكرد مستقالنه مانع ایجراد  

 خودگردانيبروز مشكالتي در حوزه  منجر بهحمایت از کودك 

منفعرل برودن و    صرورت بره اغلب خرود را   وارهطرحاین  .شودمي

بنابراین در بعد  (.6691)یوسفي،  دهدميدرماندگي افراطي نشان 

گفررت کرره نوجوانرران هنگررام مواجهرره بررا  ترروانمرريخررودگرداني 

خررود رفتارهررای و احسرراس پریشرراني بررا اسررتفاده از    هررابحررران

 دهنرد مري موقرت کراهش    طوربهناخشنودی خود را  رسانآسیب

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

 کره ایرن . به علرت  داندميرا نوعي فعالیت خودیاری  رسانآسیب

هیجراني   هرای نوسانتا بر  کنندميچنین رفتارهایي به فرد کم  

موقت بره احسراس آرامرش دسرت پیردا       طوربهخود غل ه کنند و 

 کنند. 

بره   هرایي خرانواده در  مخترل  هایمحدودیتحوزه  هایوارهطرح

افراطري،   انگراری سرهل  هرا آنوجره مشخصره    کره  آیندميوجود 

منجرر بره برروز     هاوارهطرحسردرگمي، یا حس برتری است. این 

مشرركالتي در رابطرره بررا رعایررت حقرروق دیگررران، همكرراری بررا   

 بینانره واقرع و رسریدن بره اهرداف     گزینري هردف د یا دیگران، تعه

. فرد معتقد است نس ت به دیگران ی  سر و گردن باالتر شودمي

مشركالت  داشتن  برای خودش قائل است. ایویژهاست و حقوق 

                                                           
1 . Spirito & et al 
2 . Favvazza  

 درراه هرا ناکاميمناسب و تحمل نكردن  داریخویشتنمستمر در 

یرران ری از بیدسررتیابي برره اهررداف شخصرري یررا نرراتوان در جلرروگ 

همچنرین   (.6687هستند)صدوقي و دیگرران،   هاتكانهو  هاهیجان

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

اعترراض خشرمگین    عنروان بره و کودك  شودميدوران کودکي 

د  به روش دیگری خشم خود را ابراز کنرد،  توانميشده و چون ن

روی  رسران آسریب  خرود یا از کسي کم  بگیرد، بره رفتارهرای   

د عالمتي از تنش دروني توانمي خود آسی ي وسیلهبدین. آوردمي

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

خررود بررراین باورنررد کرره کسرراني را کرره اقرردام برره رفتارهررای      

، معتقدنرد کره ایرن رفترار باعرث کراهش       کننرد مري  رسران آسیب

( نیز معتقدند 6118) 4و همكاران . پیترسونشودميآنان  هایتنش

راهري بررای کنتررل و کراهش      رسران خرود آسریب  که رفتارهای 

نرد آن احساسرات را   توانمياحساسات شدید است که این افراد ن

 ابراز نمایند. 

رسیدگي به  جایبهي در این حوزه دارند هایوارهطرحکه  افرادی

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

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

ترا از   انرد  روده دهند. این افرراد در کرودکي آزاد ن  انتقام انجام مي

 جرای بره  ساليبزرگتمایالت ط یعي خودشان پیروی کنند و در 

پذیرند و شوند از محیر بیرون تاثیر مي دهيجهتاینكه از درون 

 ترسندمياغلب این افراد  .کنندميدیگران ت عیت  هایاستهخواز 

تررجیح   روازایرن کننرد،   طردشران که دیگران خشرمگین شرده و   

خودشران را بره دیگرران تسرلیم کننرد. فررد دارای ایرن         دهنرد مي

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

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

 شرده  فروخوردهمنجر به خشمي  وارهطرحین گفت که ا توانمي

که خود را در قالرب یر  سرری رفتارهرای ناسرازگارانه       شودمي

 عالئرم عاطفي کنتررل نشرده،    هایطغیانمثل پرخاشگری منفعل، 

و سو مصرف مواد  ریزیبروناز عواطف،  گیریکناره، تنيروان

 (.6687، )صدوقي و دیگران دهدنشان مي

                                                           
3 . Barrill 
4 . Peterson & et al 



 

 36سال ، 4شماره، 99 آبان-مهر جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم -6269

ناسررازگار همچنررین باعررث سرروگیری در تفسرریر   هررایوارهطرررح 

روانري   شناسري آسریب در  هاسوگیریکه این  شوندميرویدادها 

 هرای فرصرت ، شرده یرف تحر یهانگرش، هاسو تفاهم صورتبه

و  آیدميدر نوجوانان به وجود  بینانهواقعنادرست و انتظارات غیر

ارزیرابي بعردی زنردگي تراثیر     و  هرا بر ادراك هاسو برداشتاین 

در مسیر زندگي تداوم دارنرد و   هاوارهطرح. زیرا این گذارنديم

. گذارنرد يمر بر چگونگي روابرر فررد برا خرود و دیگرران تراثیر       

ناسرازگار کره در پري     هرای وارهطررح گفت کره   توانميبنابراین 

د توانررمرري شرروندمررينرراگوار دوران کررودکي ایجرراد  یهرراتجربرره

خررود ته اصررلي بسرریاری از مشرركالت و رفتارهررای هسرر عنرروانبرره

 باشد. رسانآسیب

نتایج پرژوهش حاضرر    کهیيازآنجاگفت  توانميخالصه  طوربه

ان دارای آمروز دانشدر  رسانخود آسیبنشان داد که رفتارهای 

ناسرازگار اولیره    هرای وارهطررح نراایمن و   بسرتگي دل هرای س  

و پیشرگیری از رفتارهرای    در درمران  هرا یافتهباالست این نتایج و 

از طریررق  ترروانمرريتلویحررات مهمرري دارد و  رسررانخررود آسرریب

ناسررازگار  هررایوارهطرررحو  بسررتگيدل هررایسرر  شناسررایي 

 هرا آنرا در  خرود آسری ي  بودن نسر ت بره رفتارهرای     پذیریبآس

 یهرا هسرته کره   گرردد يمر کرد. به همین دلیل، پیشنهاد  بینيپیش

خررود مقابلرره بررا رفتارهررای   یابررر وپرررورشآمرروزش یمشرراوره

کارآمرد را آمروزش    یکارهرا راهان، آمروز دانشدر  رسانآسیب

اجتمراعي شررایطي را    هرای یتفعالداده و با فراهم کردن و ایجاد 

بره حرداقل برسرد.     رسران خرود آسریب  ایجاد کنند که رفتارهرای  

خررود در رفتارهررای  بسررتگيدل هررایسرر  همچنررین ارت رراط  

والردین بره ایرن موضروه را آشركار       ضرورت توجه رسانآسیب

نیرومنردی برر    یراتترتث دوران کرودکي،   یهرا تجربهکه  سازديم

 بسرتگي دلان دارد و برا تغییرر سر      آمروز دانرش رفتارهای ایرن  

ایمررن در جررت کرراهش  بسررتگيدل هررایسرر  نرراایمن و ایجرراد 

والردین در   یسراز آگراه اقدام کننرد.   رسانخود آسیبرفتارهای 

د در پرورش افرادی سالم کره در دوران  توانميور رابطه با این ام

د توانر مينوجواني از سالمت جسماني و رواني برخوردار باشند، 

 مفید واقع گردد.

-توجهي که داشت با محدودیترغم نتایج قابلپژوهش حاضر به

گزارشي  اند از: خودها و نقاط ضعفي نیز روبرو بود که ع ارت

 ی اطالعات.آورجمعن زمان ها، طوالني شدبودن پرسشنامه

ی پژوهش، متغیرهادر مدل پژوهش حاضر به علت زیادی  همچنین

ی بافتي و تحصیلي وجود نداشت. متغیرهاامكان بررسي برخي 

آموزان شهر بوکان صورت گرفته پژوهش حاضر بر روی دانش

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

ان آموزدانشحاضر در مقطع سني نوجواني و در آید. پژوهش 

 هاییچیدگيپو با توجه به عدم ث ات و  گرفتهانجاممتوسطه دوم 

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

تدوین و طراحي  صورت گیرد. یاطبااحتسني و تحصیلي باید 

ن برای فرزند پروری به مادرا هایس  آموزشي  یهاکارگاه

از ارت اط آن  یسازآگاهایمن در جهت  بستگيدلترویج س   

و  رسانخود آسیبرفتارهای ی زمینه دربا مشكالت نوجوانان 

آموزشي در ارت اط با  یهاکارگاههمچنین تدوین و طراحي 

 رسانخود آسیبناسازگار اولیه و رفتارهای  هایوارهطرح

.گردديمیشنهاد آموزش رواني، پیشگیری و درمان پ ازجمله
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 Abstract 

Introduction: The aim of this study was to develop a causal model of self-

harming 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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