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 خالصه 

 خود جرحي رفتار است، یافته رواج نوجوانان میان در امروزه که مشكالتي ترینشایع از یكي مقدمه:

فرزند و تنظیم  –رفتارهای خودجرحي براساس رابطه والد پیش بینيپژوهش حاضر با هدف  است.

 . انجام شد ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس هایای طرحوارههیجاني با نقش واسطه

دانش آموزان  را آماری جامعهبود. همبستگي از نوع معادالت ساختاری پژوهش  روش  روش کار:

نفر نمونه از  300تشكیل دادند که  1399-1400 سال تحصیلي در تهران شهر دوم دوره متوسطهمقطع 

 يبیخودآسهای نامهای انتخاب شدند. افراد نمونه، پرسشي خوشهگیری تصادفبا روش نمونه بین آنها

، تنظیم (YSQ)یانگ یوارهطرح(، WOCQای الزاروس)، راهبردهای مقابله(DSHI)یعمد

 .را تكمیل کردند (PCRS)فرزند -والد رابطه يابیارزو (CERQ)شناختي هیجان

 مبني بر پژوهش یکه مدل ساختاراد، ها ی حاصل از آزمون معادالت ساختاری نشان دیافته نتایج:

فرزند و تنظیم  –ای در بین رابطه والدنقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله

 نیرابطه ب یامقابله یهاسبک .شده برازش دارد یگردآور یبا داده ها هیجاني با رفتارهای خودجرحي

 یراهبردها نیرا به صورت مثبت و رابطه ب يخودجرح یارهاو رفت يجانیه میتنظ يرانطباقیغ یراهبردها

. کنديم یگریانجیو معنادار م يرا به صورت منف يخودجرح یو رفتارها يجانیه میتنظ يانطباق

 یو رفتارها يجانیه میتنظ يرانطباقیغ یراهبردها نیبر خالف رابطه ب هیناسازگار اول یهاطرحواره

و  يرا به صورت منف يخودجرح یو رفتارها يجانیه میتنظ ينطباقا یراهبردها نیرابطه ب ،يخودجرح

 . کند يم یگریانجیمعنادار م

توان نتیجه گرفت به منظور پیشگیری و کنترل رفتارهای براساس نتایج حاصل مي نتیجه گیری:

ی و اهای مقابلهخودجرحي نوجوانان، توجه به رابطه والد فرزند و طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک

 .تنظیم هیجاني ضروری است

فرزند، تنظیم هیجاني، طرحواره های ناسازگار  –رفتارهای خودجرحي، رابطه والد  کلمات کلیدی:

 های مقابله با استرساولیه، سبک
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 مقدمه 

 يمرحله مهم و برجسته رشد و تكامل اجتماع ،نوجــوانيدوره 

-احساس دوران را آن شناسانروان رود وي فرد به شمار م يو روان

(. 1) انددهینام طوفان و فشار دوران و سازنده هاینابحر ،یيگرا

چنانچه در این دوران خصوصیات دوره نوجواني نادیده گرفته 

شوند، با خطر احتمالي رخداد بسیاری از رفتارهای ناسالم همراه 

 (.2خواهد بود )

 نوجوانان میان در امروزه که مشكالتي شایع ترین از یكي

در دوران نوجواني  که است خود جرحي رفتار است، یافته اجرو

 زیادی میزان ( و به3ت )اسشایع های زندگي  بیشتر از سایر دوره

 یا عمدی تخریب عنوان تحت و شودمي یافت فرهنگ ها همه در

 شده خودکشي تعریف و آشكار قصد بدون بدن های بافت تغییر

 مي ظاهر متفاوتي شكل های به خود جرحي (. رفتارهای4است)

 تمام که است اصطالحي خودویرانگری یا آسیبي خود. شوند

 از سطحي هر با عمدی اذیت و آزار به منجر که را رفتارهایي

 تمام شامل اصطالح این بنابراین گیرد؛ مي بر در را میر و مرگ

 ،(1998) فاوازا. (5گیرد )مي قرار استفاده مورد که است هایي واژه

 کرده تقسیم دسته سه به را( آسیبي خود) جرحي خود رفتارهای

 رواني بیماران در که شدید، خودآسیبي رفتارهای -1: است

 بافت های به جدی آسیبي فرد آن نتیجه در و مي شوند، مشاهده

 رفتارهای -2. بدن از عضوی قطع نظیر کند، مي وارد خودش بدن

 ني،ذه ماندگان عقب در که ،(غیرارادی) کلیشه ای خودآسیبي

 بي فرد حالتي چنین در. شود مي مشاهده توره سندروم یا و اتیسم

 محكم نظیر) کند مي خود زدن به اقدام تكراری صورت به و اراده

 ترین شایع که سطحي خودآسیبي رفتارهای -3 ،(دیوار به سر زدن

 نظیر: شود مي انجام دیگر عوامل یا مد تاثیر تحت و است نوع

-جراحي ناخن، جویدن زخم، کندن پوست، بریدن و خراشیدن

 به تربیش حاضر پژوهش تمرکز) پوست حكاکي و زیبایي های

 معطوف نوجوانان در خصوص به خودآسیبي رفتارهای اخیر دسته

 (.6)( است شده

رسان باید بدانیم که چرا  آسیب برای درك رفتار های خود

یک رفتار خاص، در یک زمان خاص، تحت یک پیامد خاص و 

هایي که اخیرا پژوهش. (7) گیرد فرد خاص انجام مي توسط یک

فرزند، انجام شده -های کیفي و عملكرد والددرباره دگرگوني

است، تغییراتي در دیدگاه های روانشناسان در مورد چگونگي این 

روابط و ارتباط آن با آسیب شناسي رواني نوجوانان به وجود 

ات والدین و (. طبق شواهد، بیشترین اختالف8) آورده است

آید. و یكي از مسائل فرزندان در دوره نوجواني فرزند پیش مي

(. 9مهم این دوره مشكل مناسبات و ارتباط آنها با والدین است )

های انجام شده درباره افراد متعلق به خانواده های از هم پژوهش

گسیخته نشان مي دهد که اینگونه افراد در مقایسه با افراد متعلق به 

های خانوادگي گرم و صمیمي احتماال دارای مشكالت  محیط

عاطفي، احتماعي و رفتاری بیشتری مي باشند؛ از سوی دیگر از 

هم گسیختگي خانواده ها، الگوهای ارتباطي نامناسب و عدم توجه 

تواند منجر به کافي آنها به فرزندان و پدیده هایي از این قبیل مي

سرانجام رفتارهای پرخطر  اعتمادی، اضطراب، تنش وپیدایش بي

 (. 10رساني در فرزندان شود )از جمله خود آسیب

 دارند؛ آمیز محبت رفتارهای والدین که هایي خانواده در

 دیگران به احترام و مثبت اخالقي رفتارهای با نیز کودکان معموالً

 ابعاد بر خانواده نفوذ و تأثیر. یابند مي رشد پیشرفت انگیزة و

 پنداری خویشتن. است شمار بي فرزندان ماعياجت رشد مختلف

 شدت به فرزندان گیری شكل حال در خود ارزشمندی احساس و

 او به نسبت مادر و پدر خصوص به خانواده اعضای های نگرش از

رسد رفتارهای منفي نوجوانان از که به نظر مي پذیرد مي تأثیر

ط جمله رفتارهای خودآسیب رسان آن ها نیز از کیفیت رواب

 (.11والدین با فرزندانشان تاثیر پذیرد )

های متعدد عالوه بر نقش خانواده، نتایج حاصل از پژوهش

رسان در نوجوانان بر اساس دهد، رفتارهای خود آسیبنشان مي

(. به عبارتي مي 13، 12) الگوهای تنظیم هیجان قابل تبیین است

توان گفت، مخرج مشترك در تمامي رفتار های خود آسیب 

 رسان استفاده از راهبرد های ناسالم تنظیم هیجان است.تنظیم

 افراد آنها راه از که فرآیندهایي عنوان یكي ازبه هیجان شناختي

 و هشیارانه محیطي توقعات به پاسخ برای را هایشانهیجان
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 ویژه شكلي و مي شود گرفته نظر در مي کنند، تعدیل ناهشیارانه

 عوامل از یكي هیجان تنظیم ه،رفتهمروی. است خودتنظیمي از

 سازگاری در مهم نقش و بوده موفق وریکنش و بهزیستي اساسي

 را هیجان (. تنظیم14کند )مي ایفا زندگي تنیدگي زای وقایع با

 افراد آن، طریق از که کرد تعریف فرایندهایي صورت به توان مي

 داشته را آنها وقت چه باشند، داشته هیجاني چه اینكه بر توانند مي

(. 15بگذارند ) تأثیر کنند، ابراز و تجربه را آنها چگونه و باشند،

 هیجان تنظیم که است معتقد نیز ،(1994) تامپسون رابطه، این در

 کنترل، مسئولیت که است بیروني و دروني فرایندهای ی منزله به

 یافتن تحقق مسیر در را فرد عاطفي های واکنش تغییر و ارزیابي،

 شناختي روان مطالعات و متون بررسي. دارند عهده رب او اهداف

 و سالمتي تعیین در مهمي عامل هیجان، تنظیم که دهد مي نشان

 در نقص و (16) است اجتماعي تعامالت در موفق عملكرد داشتن

 انزوای اضطراب، افسردگي، مانند) ریز درون اختالالت با آن

 رفتار و بزهكاری، مانند)ریز برون اختالالت و( اجتماعي

 (. 17دارد ) ارتباط( پرخاشگرانه

بر اساس مدل تنظیم هیجاني، مهمترین انگیزه در رفتارهای 

تنظیم  (.18) خودجرحي، تنظیم هیجان های ناخوشایند است

شناختي هیجاني نشان دهنده ی طیف فرایندهایي است که از 

طریق آن افراد مي توانند طبیعت، نوسان، و طول مدت هیجانات 

غییر دهند که برای درك اختالالت هیجاني مناسب است. افراد را ت

ی هیجان های مبتال به اختالل خود آسیب رساني تمایل به تجربه

منفي خود به صورت غیرقابل کنترلي دارند و اغلب فاقد مهارتهای 

الزم برای مدیریت و تنظیم این تجارب هیجاني شدید هستند که 

ولوژیک و کاهش خویشتن داری منجر به افزایش انگیختگي فیزی

مي شود. شیوه ای که در آن افراد با خشم مقابله و تنطیم هیجاني 

کنند، ممكن است در فهم ارتباط آن با رفتار خودجرحي با مي

 .(19)اهمیت در نظر گرفته شود 

در کنار دو عامل خانواده و راهبردهای تنظیم هیجان در 

ای درون فردی در بروز نوجوانان، به منظور شناخت عوامل خطرز

توان یكي از را مي نوجوان شناختي بنیادهایرفتار خودجرحي، 

در مدل شناختي بک، نظر بر آن عوامل احتمالي در نظر گرفت. 

هایي  ها یا طرح وارهاست که تجربیات در افراد به تشكیل فرض

ها انجامد. برخي از این فرضی خویشتن و جهان مي درباره

افراطي و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه  انعطاف ناپذیر،

که اتفاقات محیط اطراف  ناکارآمد یا نابارور هستند. هنگامي

ها و باورهای ناکارآمد شوند، افكار  سبب فعال شدن این فرض

خود آیند منفي را بر مي انگیزند که منجر به افسردگي خواهد شد. 

بیشتر زیاد و  با پیشرفت افسردگي افكار خودآیند منفي هرچه

تر هر چه بیشتر ناپدید مي شود و گردند و افكار منطقي شدید مي

که به نظر مي رسد در بروز  بدین ترتیب دور باطل شكل مي گیرد

رفتارهای ناسالم و پرخطری از جمله اقدام به خودجرحي موثر 

گیری و ثابت های رواني از شكلآسیبباشند. براساس نظر یانگ، 

 طرحواره (.20) شوند های غیر انطباقي ناشي مي هماندن طرح وار

 در که هستند مدتي و طوالني ثابت موضوعات هیاول ناسازگار

-مي راه بزرگسالي زندگي و به آیندمي وجود به کودکي دوران

 تدریج به که باشندمي کودك با والدین گفتگوی و حاصل یابند

 اما مندنظام ایگونه به اکنون و هم اندگرفته جای او ذهن در

-طرحواره اند و اینگرفته خود زیرسیطره را وی زندگي ناکارآمد

. (21شود )مي محسوب بعدی تجارب پردازش برای الگویي ها

 آنها از يبرخ که کرد مشخص را خاص طرحواره 18 انگی

 ،يجانیه تیمحروم ،یاعتماد يب ،يرهاشدگ: از عبارتند

 پنج در طرحواره 18 گوال نیا در (.22) رهیوغ اطاعت استحقاق،

 یها حوزه» به که نشده ارضاء يعاطف یازهاین از گسترده طبقه

حوزة اول: بریدگي این پنج حوزه شامل،  و معروفند «ای طرحواره

: سومین حوزه، حوزة دوم: خودگرداني و عملكرد مختل، و طرد

، چهارمین حوزه: دیگر جهت مرزی، محدودیت های مختل

. مي باشندزنگي بیش از حد و بازداری پنجمین حوزه: گوش به 

 مورد يوقت و بوده ساز خودتداوم و مدور يحالت ها طرحواره

 آنها قیتصد جهت در را افراد اطالعات رندیگ يم قرار چالش

 يشناخت یساختارها وجود با(. 23) دهند يم قرار فیتحر مورد

 يژگیو و کارکردها توانند يم ها طرحواره مواقع از يبعض دار،یپا

 يبعض و باشند داشته يزندگ مسائل با یيارویرو یبرا يمثبت یها

 طرحواره (.24) باشند عملكردانه بد و يمنف يتیماه یدارا زین مواقع
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 با مرتبط یها تیموقع آمدن وجود به زمان تا است ممكن ها

 به تیفعال نیا. باشند داشته يخنث و سكون حالت خاص طرحواره

 خارج سكون حالت از يزندگ يانرو رسان بیآس عیوقا لهیوس

 يم نظر به، مانند يم يباق نافعال سالم، تیموقع در يول شوند يم

 فرد که ياجتماع مسائل با مرتبط دیجد و خاص زمان هر در رسد

 اساس بر. شونديم فعال يخاص یها طرحواره است مواجه آن با

 يخاص طرحواره يروان های رسانیبآس از کدام هر فرض، نیا

(. تعدادی مطالعات نشان داده اند که طرحواره 25) کننديم عالف را

های ناسازگار اولیه با افكار و اقدامات خودکشي رابطه دارند 

به رغم اهمیت نظری مدل های شناخت درماني در (. اما 20،26)

درمان موفقیت آمیز اختالالت رواني، هنوز ساختار شناختي 

 خود آسیبيطیف رفتار  جامعي از طرحواره های ذهني حاکم بر

 که در این پژوهش سعي شده بدان پرداخته شود.  در دست نیست

یكي دیگر از عواملي که به نظر مي رسد، موجب مي شود تا 

نوجوانان به رفتارهای خودجرحي، گرایش پیدا کنند، ناتواني آنها 

افزایش فزاینده های دوره نوجواني است. در شیوه مقابله با استرس

-ميآسیب به خود و یا خودکشي وجواناني که اقدام به تعداد ن

آورند، شوند و یا به سوء مصرف مواد روی مي کنند، افسرده مي

ای ها، و ناکارآمدی راهبردهای مقابلهای از فزوني استرس نشانه

(. افراد برای تجربه 28، 27) ها استآنان در برخورد با این استرس

باید از سبک های مقابله ای تر در زندگي روزمره، استرس کم

مقابلـه یكـي از متغیرهای مهم  (. سبک های29فعال استفاده کنند )

برای رویارویي با شرایط استرس زای زندگي است که دارای 

 يمفهـوم گـسترده اسـت و شـامل مؤلفه های شناختي و رفتاری م

شود. به طور کلي مقابله به عنوان کوششي بـرای افـزایش 

فـرد بـا محـیط یا تالش به منظور پیشگیری از بروز  سـازگاری

(. 30) توصـیف شـده اسـت پیامدهای منفي شرایط فشارزا

 يجانیه ،یفكر یها تالش را مقابله (،1984) الزاروس و فولكمن

 غلبه منظور به استرس با یيارویرو هنگام که داند يم فرد یرفتار و

 کار به استرس ارضعو رساندن حداقل به ای کردن تحمل و کردن

 دو تواند يم مقابله همكاران، و الزاروس نظر براساس. برد يم

 است کرده جادیا استرس که یا مسئله ای باشد داشته بر در جهینت

در این راستا، (. 31) کنند میتنظ را فرد يجانیه پاسخ ای داده رییتغ را

ـک ی :پژوهشگران دو راه مهم مقابله با استرس را مطرح کرده اند

روش شـیوه هـای سـازگاری متمرکـز بـر حل مسئله که شامل 

مستقیم به منظور تغییر یا اصـالح شرایطي است که ی فعالیت ها

که  تهدیدآمیز تلقي مي شود و دوم شیوه های متمرکز بر هیجان

بـرای کنتـرل احـساسات نامطلوبـي شامل فعالیت ها و افكاری 

 (. 32) د آمده انداسـت کـه از شرایط فشارزا به وجو

براساس مطالب مطرح شده، متغیرهای مورد نظر در این 

فرزند، راهبردهای تنظیم، طرحواره های  -پژوهش )رابطه والد

ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرس(، اگرچه اهمیت و 

نقش آنها در رفتارهای دوران نوجواني به ویژه رفتارهای پرخطری 

دکشي، قبآل مورد بررسي قرار گرفته است، از جمله اعتیاد و خو

اما دقیقا نقش این متغیرها در پیش بیني رفتارهای خودجرحي که 

تواند آسیب های بسیاری برای قشر نوجوان بي توجهي به آن مي

و حتي بزرگسالي آنها به بار بیاورد، کمتر مورد بررسي قرار گرفته 

 شتریب واناننوج ه،است. عالوه براین براساس بررسي های انجام شد

 افتهیهستند.  يرسان بیآس در معرض خود يهای سنگروه ریاز سا

 ژهینوع رفتارها به و نیا وعیدارند که ش نیاز ا تیحكا نیها همچن

تر شده  عیشا ریدهه اخ کیدر  يبدون خودکش ياز نوع خودجرح

بنابراین وجود چنین مساله نگران کننده ای که مي  (.33) است

ندگي نوجوانان و به تبع ان خانواده و جامعه تبعات منفي تواند در ز

سنگیني به بار آورد، محقق را برآن داشت تا به بررسي عواملي که 

چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم در بروز رفتارهای خود 

جرحي در نوجوانان نقش دارند، بپردازد و در قالب یک مدل 

فتارها بسنجد. بدین نقش عوامل دروني و بیروني را در این ر

رفتارهای  پژوهش حاضر با هدف اساسي پیش بیني ترتیب

فرزند و تنظیم هیجاني با نقش  –خودجرحي براساس رابطه والد 

واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با 

 .استرس در بین نوجوانان شهر تهران انجام شده است
 

 روش کار
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گي از نوع معادالت ساختاری همبستپژوهش حاضر  روش

 متوسطهدانش آموزان مقطع  را پژوهش این آماری جامعهبود. 

تشكیل  1399-1400 سال تحصیلي در تهران شهر دوم دوره

برای برآورد حجم نمونه از روش پیشنهادی شوماخر و  دادند.

آنان برای برآورد حجم نمونه در  شد.استفاده  (2004)لوماکس

 ساختاری روش نسبت شرکت معادالتابي ی تحلیل مسیر و مدل

کنندگان به تعداد پارامترهای مدل را معرفي کردند که در آن 

کنندگان به پارامترهای  شرکت 20: 1حجم نمونه مبتني بر نسبت 

. در این پژوهش برای برآورد شدمدل، حجم نمونه مطلوب تلقي 

 20امتر به ازای هر پار ،حجم نمونه با توجه به تعداد پارامتر مدل

پارامتر  14که در این پژوهش  کننده در نظر گرفته شد شرکت

نفر، حجم نمونه به دست آمد و با  280وجود دارد که در مجموع 

. روش نمونه گیری به صورت شد نفر برآورد 300 بیش آورد

گانه  22تصادفي خوشه ای انجام شد و بدین صورت که  از مناطق 

منطقه را انتخاب  5عه کشي(، شهر تهران، به صورت تصادفي )قر

و سپس در هر منطقه براساس اسامي دبیرستان ها به صورت 

دبیرستان )یک دبیرستان دخترانه و یک  2تصادف)قرعه کشي(، 

دبیرستان پسرانه( انتخاب شد. به منظور اجرای پژوهش پس از 

مراجعه به آموزش و پرورش هر منطقه و کسب مجوز برای 

اب شده مراجعه شد و پس از هماهنگي با مراجعه به مدارس انتخ

مسئولین مدرسه، پرسشنامه ها در اختیار نوجوانان قرار گرفت. 

 ها، از معادالت ساختاری استفاده شد.برای آزمون فرضیه

 پژوهش ابزار

 یریگ اندازه یبرا: (DSHI) یعمد يبیخودآس پرسشنامه

( 2001) گراتز یعمد يبیخودآس پرسشنامه از یعمد يبیخودآس

 منظور به و است يخودگزارش ياسیمق پرسشنامه نیا. شد استفاده

 ماریربیغ جامعه در يبیخودآس یرفتارها انواع یریگ اندازه

 توجه نیتر شیب محققان انیم در پرسشنامه نیا. است شده يطراح

 عبارت هفده شامل آزمون. است کرده جلب خود به را پژوهش و

 و سر به) عیشا یعمد يبیآسخود یرفتارها انواع ةدربار يفیتوص

 سوزاندن، پوست، کردن سوراخ و دنیخراش زدن، صورت

 هر در. است(  ... و پوست یرو بر ها عكس و ها نوشته يحكاک

 گذشته كسالی در رفتارها نیا دوام و زمان مدت درباره عبارت

 در ایآ شود، يم سوال يآزمودن از مثال عنوان به. شود يم پرسش

 ر،اگریخ ایاست، داده انجام را خاص رفتار نیا گذشته سال يط

 نمره بار؟ چند ای کی داده، انجام بار چند است، مثبت پاسخ

( 0 ةنمر) ریخ و ،(1 ةنمر) يبل صورت به پرسشنامه نیا یگذار

 و 84/0 را پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر( 2001) گراتز. است

 68/0(نبازآزمو و آزمون) هفته دو از بعد را آن یيایپا بیضر

 از اسیمق ابتدا ،(1392)گر وستهیپ پژوهش در .(34) است کرده

 روش از یریگ بهره با سپس و شده برگردانده يفارس به يسیانگل

 و شده برگردانده يسیانگل به مجدداً يفارس متن معكوس، ترجمه

 مجدداً يفارس متن معكوس، ترجمه روش از یریگ بهره با سپس

 پرسشنامه متن دو سهیمقا با تینها درشده، برگردانده يسیانگل به

 يمقدمات مطالعه جهیتن .شد هیته یينها فرم و انجام الزم اصالحات

 يمقبول یيایپا از اسیمق که داد نشان دختر آموز دانش 40 انیم در

 یآلفا روش) است مند بهره آموزان دانش دختران یبرا

 از ينظرخواه قیطر از آزمون یيمحتوا یيروا( 71/0کرونباخ،

 (. 35) شد احراز يشناس روان و يتیترب علوم متخصصان

(: یک WOCQای الزاروس)مقیاس راهبردهای مقابله

( 1985ای است که توسط الزاروس و فولكمن )ماده 66آزمون 

ساخته شده است و شامل دو خوشه راهبرد های مقابله ای مسأله 

مقابله زیر مقیاس  8مدار و هیجان مدار است. این آزمون دارای 

مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلي، طلب حمایت اجتماعي، 

اجتناب، حل مسئله برنامه ریزی شده و –پذیرش مسئولیت، گریز 

عبارت این آزمون  انحرافي هستند  16ارزیابي مجدد مثبت است. 

عبارت دیگر شیوه مقابله فرد را مورد ارزیابي قرار مي دهند  50و 

نفر از دانش آموزان  763حدی، بر روی (. در مطالعه ای که وا36)

پسر و دختر دوم و سوم دبیرستان های دولتي شهر تهران انجام داد، 

پایایي پرسشنامه روش مقابله با استفاده از روش همساني دروني 

برآورد شد. همچنین واحدی به منظور  80/0)الفای کرونباخ(

سبه بررسي روایي همگرای پرسشنامه روش مقابله نیز از محا

همبستگي نمره های خام حاصل پرسشنامه با نمره های خام حاصل 



 
 
 

 64، سال 6شماره  ،1400اسفند-بهمن ده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله دانشكم -3489

از پرسشنامه استرس لیونل استفاده نمود که نتایج نشان داد آزمون 

WOCQ ( 37از روایي همگرای باالیي برخوردار است .) 

 یک نامهپرسش این: (YSQ) یانگ یوارهطرح ینامهپرسش

 های وارهطرح نجشس برای سوالي 75 دهيگزارش خود ابزار

 6 مقیاس یک روی بر لیكرت طیف باکه  استه اولیه ناکارآمد

 شود مي بندیدرجه «غلط کامال» تا «درست کامال» از ایدرجه

 3 ینمره غلط، تقریبا برای 2 ینمره غلط، کامال برای ،1 ینمره)

 درست، اندکي برای 4 ینمره غلط، تا است درست بیشتر برای

 هر( . درست کامال برای 6 ینمره و درست تقریبا یبرا 5 ینمره

 بدست برای. سنجد مي را وارهطرح یک نامهپرسش این آیتم 5

 میانگین ناکارآمد، وارهطرح با مقیاس خرده هر کلي نمره آوردن

 هر در فرد نمره میانگین اگر .شودمي محاسبه عبارت 5 هر در نمره

 و بود خواهد وارهطرح آن دارای باشد، 3 از باالتر مقیاس خرده

 بیشتر را ناسازگار هایوارهطرح وجود باشد باالتر نمرات چه هر

 با یانگ وارهطرح نامهپرسش کوتاه فرم پایایي .کند مي انعكاس

 پیرسون همبستگي ضریب محاسبه و آزمایي باز روش از استفاده

:  شكست /وابستگي: باشد مي شرح نیا به ها مقیاس خرده برای

 هیجاني محرومیت ؛80/0:  شرم/  نقص اجتماعي، بیگانگي ؛83/0

 پذیری آسیب ؛76/0:  اطاعت ناکافي، خودانضباطي ؛78/0: 

 خودتحول ؛85/0:  سرسختانه معیارهای ؛76/0 :ضرر به نسبت

 ؛65/0:  بدرفتاری /اعتمادیبي ؛77/0:  گرفتاری/  نیافته

:  ودگذشتگيخ از ؛78/0:  رهاشدگي ؛69/0:  هیجانيبازداری

 دارمعني 01/0 سطح در ضرایب کلیه.  79/0: استحقاق ؛ 69/0

) آهي توسط ایران در پرسشنامه این هنجاریابي .(38) هستند

 با دروني همساني گرفته، انجام تهران دانشگاههای در( 1384

 آلفای ضریب آمده، دست به( 97/0) کرونباخ آلفای از استفاده

( 97/0) مؤنث جمعیت در و( 98/0) مذکر جمعیت در  کرونباخ

 پایایي محاسبه برای کرونباخ آلفای روش و بازآزمایي. است

 /وابستگي مقیاس، خرده ترینثبات با. شد استفاه نامهپرسش

  خرده برای بازآزمایي ضریب کمترین و بود( 83/0) شكست

 سازه روایي .آمد بدست( 65/0) بدرفتاری/  اعتمادیبي مقیاس

 بستگيهم و رگرسیون از استفاده با یانگ نامهسشپر کوتاه فرم

چک لیست  و وارهطرح ینامهپرسش هایمقیاس خرده بین

 معنادار p‹ 05/0 و p‹ 01/0 سطح درسؤالي(  25رواني )عالئم

 باشد مي باالیي سازه روایي دارای نامهپرسش این یعني بودند

(39.) 

 رسشنامهپ: یک ( CERQ) تنظیم شناختي هیجان پرسشنامه

 و کریج، رنفسكي،اگ توسط 1999 سال در که است خودسنجي

. است رسیده چاپ به 2001 سال در و شده طراحي هاون اسپین

مادّه است و راهبردهای تنظیم شناختي  11 این پرسشنامه شامل

زای  دگيیهیجان ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تن

 (همیشه) 5 تا (هرگز) 1ای از زندگي در اندازه های پنج درجه

خودسرزنشگری؛  سنجد:زیرمقیاس به این شرح مي 9برحسب 

تمرکز بر فكر/ نشخوارگری؛ فاجعه نمایي  سرزنشگری؛دیگر

؛ کم اهمیت شماری ؛ تمرکز مجدد مثبت ؛ (فاجعه آمیزپنداری)

ارزیابي مجدد مثبت ؛ پذیرش ؛ تمرکز مجدد بر برنامه ریزی . 

است و  10و  6هر زیرمقیاس به ترتیب  حداقل و حداکثر نمره در

استفاده بیشتر فرد از آن راهبرد شناختي  دةنمرة باالتر نشان دهن

هیجان در پرسشنامه تنظیم شود. راهبرد شناختي تنظیممحسوب مي

 (یافتهسازش)شناختي هیجان به دو دسته کلي راهبردهای انطباقي 

شوند. مي تقسیم (نایافتهسازش)و راهبردهای غیرانطباقي 

های کم اهمیت شماری، تمرکز مجدد مثبت، ارزیابي زیرمقیاس

مجدد مثبت، پذیرش و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی؛ راهبردهای 

سازش یافته و زیرمقیاس های خود سرزنشگری، دیگر 

سرزنشگری، تمرکز بر فكر/ نشخوارگری و فاجعه نمایي؛ 

 یآلفا برا بیراهبردهای سازش نایافته را تشكیل مي دهد. ضر

 گارنفسكي و کرایج لهیپرسشنامه به وس نیا یها اسیخرده مق

 نی. همچن(40) گزارش شده است 85/0تا  62/0در دامنه  (،2006)

 انیپرسشنامه توسط بشارت و بزاز نیا يبراساس نمونه فارس

 .(41) برخوردار است يکاف یيو روا یيایاز پا (1393)

 اسیمق نیا :(PCRS) فرزند -والد رابطه يابیارز پرسشنامه -5

 رابطه ی درباره جوانان نظرات دنیسنج یبرا يسوال 24 ابزار کی

 شوبل مورلندو ن،یفا توسط اسیمق نیا. است نشانیوالد با آنه ی

 هر ی رابطه دنیسنج یبرا ابزار نیا که شده ساخته ،(1983)
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 اسیمق. است مناسب زین نشانیوالد با خردساالن يحت و کودك

 رابطه دنیسنج یبرا يكی دارد، صورت دو یفرزند -يول  رابطه

 دو هر. فرزند با پدر رابطه دنیسنج یبرا یگرید و فرزند با مادر

 يم عوض پدر ای مادر کلمه نكهیا بجز است، كسانی اسیمق فرم

 .است شده استفاده فرزند با يول رابطه به مربوطه فرم از. شوند

 شامل مثبت ی عاطفه :ستا شده لیتشك عامل چهار از پرسشنامه

 یساز همانند ماده، 2 شامل نقش يسردرگم و ي،آزردگ ماده 15

 ماده 3.  ماده 7شامل شنود و گفت و ارتباط و ماده 3 شامل نقش

 اسیمقی گذار نمره .اند شده تكرار مختلف یها عامل در زین

 ی نمره که صورت نیا به. است آسان یفرزند – يول ی رابطه

 یها ماده جمع سپس و کرده معكوس را( ماده 3) يمنف یسوالها

 نمره فقط توانيم البته. شود يم میتقس ها ماده تعداد بر عامل هر

 نمره  جمع حاصل اسیمق کل ی نمره. کرد جمع را ماده هر یها

-يول ی رابطه اسیمقپایایي . است اسیمق خرده چهار در فرد

 خرده یبرا 96/0 تا 61/0 کرونباخ یآلفا بیضر با یفرزند

(. در پژوهش 42) است شده گزارش مادر رابطه یهااسیمق

 رابطه ارزیابي(، در راستای تایید روایي پرسشنامه 1387عراقي)

با تمایز بین کودکان این پرسشنامه مشخص شد، فرزند  – والد

خانواده های طالق و کودکان خانواده های سالم، روایي گروه 

 مقدار(. 43) خوبي داردهای شناخته شده و روایي پیش بین 

 دانش یبرا ،(1380)کردلو پژوهش در کرونباخ یآلفا بیضر

 محاسبه 94/0 دختر یهايآزمودن یبرا و 95/0 پسر آموزان

 .(44)شد

 

 نتایج

، شاخص های توصیفي افراد شرکت کننده در 1جدول 

 55نفر ) 154دهد. مطابق با نتایج این جدول، پژوهش را نشان مي

درصد( پسر  45نفر ) 126کنندگان دختر و  درصد( از شرکت

درصد( از شرکت کنندگان در پایه دهم،  9/33نفر ) 96بودند. 

درصد( در  30نفر ) 84درصد( در پایه یازدهم و  1/36نفر ) 101

 85پایه دوازدهم مشغول به تحصیل بودند. میزان تحصیالت پدر 

 35)نفر  98درصد( از شرکت کنندگان زیر دیپلم،  4/30نفر )

 2/18نفر ) 51درصد( فوق دیپلم،  3/4نفر ) 12درصد( دیپلم، 

درصد( فوق لیسانس و باالتر بود.  1/12نفر ) 34درصد( لیسانس و 

درصد( از شرکت کنندگان  9/12نفر ) 36میزان تحصیالت مادر 

درصد( فوق  2/3نفر ) 9درصد( دیپلم،  1/23نفر ) 65زیر دیپلم، 

درصد( فوق  20نفر ) 56لیسانس و  درصد( 7/40نفر ) 114دیپلم، 

 .لیسانس و باالتر بود

 

 : جنسیت شرکت کنندگان پژوهش1جدول 

 تعداد  درصد

گروه 

ها

  

 طبقات

 جنسیت دختر 154 55

  پسر 126 45

  کل 280 100

 رشته تحصیلی فیزیک -ریاضی  56 20

  علوم تجربی 43 4/15

  علوم انسانی 64 9/22

  یحرفه ا –فنی  60 4/21

  کار و دانش 57 3/20

   کل 280 100

 تحصیالت پدر زیر دیپلم 85 4/30

  دیپلم 98 35

  فوق دیپلم 12 3/4

  لیسانس 51 2/18

1/12 34 
فوق لیسانس و 

 باالتر

 

  کل 280 100

 تحصیالت مادر زیر دیپلم 36 9/12

  دیپلم 65 1/23

  فوق دیپلم 9 2/3

  لیسانس 114 7/40

20 56 
لیسانس و  فوق

 باالتر

 

  کل 280 100

 

های توصیفي متغیرهای پژوهش را نشان مي شاخص 2جدول 

-شود ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفهدهد، همچنان که مالحظه مي

راهبردهای انطباقي  دیدگاه گیریهای تمرکز مجدد مثبت و 



 
 
 

 64، سال 6شماره  ،1400اسفند-بهمن ده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله دانشكم -3491

تنظیم هیجاني تا حدودی پایین است. بنابراین باید در تفسیر یافته 

 .رتبط با آن احتیاط نمودهای م

 :  ميانگين، انحراف استاندارد و ضریب آلفای کرونباخ متغيرهای پژوهش2جدول 

 آلفای کرونباخ انحراف استاندارد میانگین متغير 

 61/0 66/4 50/15 پذیرش -راهبردهای انطباقی

 55/0 99/3 93/16 تمرکز مجدد مثبت -راهبردهای انطباقی 

 66/0 05/4 36/17 تمرکز مجدد بر برنامه - راهبردهای انطباقی

 68/0 98/3 02/15 ارزیابی مجدد مثبت -راهبردهای انطباقی 

 53/0 46/4 65/15 دیدگاه گیری -راهبردهای انطباقی 

 65/0 82/3 30/14 مالمت خویش -راهبردهای غیرانطباقی 

 73/0 46/4 65/15 مالمت دیگران -راهبردهای غیرانطباقی 

 65/0 82/3 30/14 نشخوارگری -ای غیرانطباقی راهبرده

 63/0 32/4 12/16 فاجعه سازی -راهبردهای غیرانطباقی 

 83/0 68/11 51/62 رابطه با پدر –رابطه والد/فرزند 

 87/0 62/15 56/85 رابطه با مادر –رابطه والد/فرزند 

 87/0 24/14 49/62 بریدگی و طرد  -طرحواره 

 92/0 64/11 81/54 و عملکرد مختل  خودگردانی –طرحواره 

 79/0 37/8 78/32  مندیدیگرجهت -طرحواره 

 80/0 74/7 22/28 زنگی بیش از حد و بازداری بهگوش -طرحواره 

 77/0 31/8 52/30 های مختلمحدودیت -طرحواره 

 86/0 25/8 32/44 مسئله مداری  -سبک مقابله

 89/0 08/9 17/51 هیجان مداری –سبک مقابله 

 91/0 38/5 84/13 رفتار خود جرحی

 

، شاخص های برازندگي مدل اندازه گیری با استفاده 3در جدول 

و برآورد بیشینه  AMOS 24.0از تحلیل عاملي تاییدی، نرم افزار 

 ( ارزیابي شد. MLاحتمال )

 

اندازه گیری: شاخص های برازش مدل 3 جدول  

دگیشاخص های برازن مدل اولیه نقطه برش  

مجذور  19/166 -

کای

  

 درجه آزادی مدل 97 -

 df/2 71/1 3کمتر از 

< 90/0 931/0 GFI 

< 850/0 904/0 AGFI 

< 90/0 973/0 CFI  

> 08/0 051/0 RMSEA 

براساس نتایج این جدول، شاخص های برازندگي حاصل از 

 تحلیل عاملي تاییدی از برازش قابل قبول مدل اندازه گیری با داده

= df/2 ،973/0=71/1های گرآوری شده حمایت مي کنند)

CFI،  931/0 =GFI  ،904/0 =AGFI  051/0و =RMSEA .) 

بارهای عاملي استاندارد و غیر استاندارد مربوط به  4جدول 

نشان  4جدول . نشانگرها در مدل اندازه گیری را نشان مي دهد



 
 

 کیوان یزدان و همکاران  رحیجفرزند و تنظیم هیجانی با رفتارهای خود –های مقابله با استرس در بین رابطه والد های ناسازگار اولیه و سبکای طرحوارهنقش واسطه -3492
 

بطه با مادر دهد که بزرگترین بار عاملي متعلق به نشانگر رامي

(969/0=β و کوچكترین بار عاملي متعلق به نشانگر مالمت )

( است. بدین ترتیب با توجه به این که بارهای β=661/0خویش )

بود، مي توان گفت همه آنها  32/0عاملي همه نشانگرها باالتر از 

از توان الزم برای اندازه گیری متغیرهای مكنون پژوهش حاضر 

توضیح است که طبق دیدگاه تاباچینک و  برخوردارند. الزم به

و باالتر از آن عالي، بارهای  71/0(، بارهای عاملي 2007فیدل )

خوب ،  62/0تا  55/0خیلي خوب، بارهای بین  70/0تا  63/0بین 

 44/0تا  32/0نسبتا خوب، بارهای بین  55/0تا  45/0بارهای بین 

شود.  شكل  ضعیف محسوب مي 32/0پایین و بارهای پایین تر از 

گیری پژوهش و بارهای عاملي آن با استفاده از مدل اندازه 4-3

دهد.  به دنبال ارزیابي چگونگي های استاندارد را نشان ميداده

برازش مدل اندازه گیری، در مرحله دوم شاخص های برازندگي 

( برآورد و ارزیابي شد. در مدل ساختاری 1مدل ساختاری )شكل 

رض شده بود که تنظیم شناختي هیجان و پژوهش حاضر چنین ف

رابطه والد/فرزند هم به صورت مستقیم و هم با میانجیگری سبک 

های مقابله با استرس و طرحواره های ناسازگار اولیه، رفتارهای 

 خودجرحي را پیش بیني مي کند.

 : پارامترهای  مدل اندازه گيری پژوهش در تحليل عاملي تأیيدی4جدول 
 b β SE t گرنشان -متغیر مکنون

   904/0 1 پذیرش -راهبردهای انطباقی

 **22/16 046/0 902/0 027/1 تمرکز مجدد مثبت -راهبردهای انطباقی 

 **19/73 041/0 849/0 804/0 تمرکز مجدد بر برنامه -راهبردهای انطباقی 

 **13/59 048/0 685/0 658/0 ارزیابی مجدد مثبت -راهبردهای انطباقی 

 **13/90 045/0 695/0 619/0 دیدگاه گیری -ردهای انطباقی راهب

   661/0 1 مالمت خویش -راهبردهای غیرانطباقی 

 **10/55 122/0 760/0 290/1 مالمت دیگران -راهبردهای غیرانطباقی 

 **11/16 108/0 828/0 206/1 نشخوارگری -راهبردهای غیرانطباقی 

 **10/98 121/0 804/0 326/1 فاجعه سازی -راهبردهای غیرانطباقی 

   742/0 1 بریدگی و طرد  -طرحواره 

 **12/60 076/0 760/0 960/0 خودگردانی و عملکرد مختل  –طرحواره 

 **14/36 033/0 862/0 477/0  مندیدیگرجهت -طرحواره های ناسازگار اولیه 

 **11/54 032/0 701/0 364/0 زنگی بیش از حد و بازداری بهگوش -طرحواره 

 **14/51 030/0 872/0 434/0 های مختلمحدودیت -طرحواره 

   764/0 1 رابطه با پدر –رابطه والد/فرزند 

 **7/37 235/0 969/0 731/1 رابطه با مادر –رابطه والد/فرزند 

01/0> P** 

تثبت شده،  1رد و رابطه با پدر با عدد ، بریدگی و طمالمت خویشنکته: بارهای عاملی استاندار نشده مربوط به نشانگرهای پذیرش، 

 بنابراین خطای استاندارد و نسبت بحرانی آنها محاسبه نشده است.

 

 .شاخص های برازندگي مدل ساختاری را نشان مي دهد 5جدول 

ساختاریشاخص های برازش مدل  : 5 جدول  

 شاخص های برازندگی مدل ساختاری

  مجذور کای 20/252

 دلدرجه آزادی م 136



 
 
 

 64، سال 6شماره  ،1400اسفند-بهمن ده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدجله دانشكم -3493

85/1 df/2 

916/0 GFI 

883/0 AGFI 

959/0 CFI  

055/0 RMSEA 

 

نشان مي دهد که شاخص های برازندگي حاصل از  5جدول 

تحلیل از برازش قابل قبول مدل ساختاری با داده های گرآوری 

= df/2 ،959/0 =CFI  ،916/0=85/1شده حمایت مي کنند)

GFI  ،883/0 =AGFI  055/0و =RMSEAین ترتیب چنین (. بد

نتیجه گیری شد که مدل ساختاری پژوهش با داده های گردآوری 

ضرایب مسیر در مدل ساختاری را  6شده برازش دارد.  جدول 

 نشان مي دهد.

 

 : ضرایب مسير کل و مستقيم بين متغيرهای پژوهش در مدل ساختاری6جدول 

 b S.E β p مسیر اثر

مستقیم
 

176/0   سبک مقابله مسئله مداری رابطه والد/فرزند  031/0  364/0  001/0  

-299/0   سبک مقابله مسئله مداری راهبردهای غیر انطباقی  176/0  095/0-  078/0  

386/0   سبک مقابله مسئله مداری راهبردهای انطباقی  114/0  197/0  003/0  

-110/0   سبک مقابله هیجان مداری رابطه والد/فرزند  021/0  936/0-  001/0  

243/0   سبک مقابله هیجان مداری راهبردهای غیر انطباقی  126/0  126/0  039/0  

-194/0   سبک مقابله هیجان مداری راهبردهای انطباقی  075/0  160/0-  011/0  

-380/0   طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه والد/فرزند  080/0  350/0-  001/0  

567/0   طرحواره های ناسازگار اولیه راهبردهای غیر انطباقی  487/0  080/0  217/0  

-609/1   طرحواره های ناسازگار اولیه راهبردهای انطباقی  285/0  364/0-  001/0  

-010/0   خودجرحی رابطه والد/فرزند  032/0  024/0-  787/0  

263/0   خودجرحی راهبردهای غیر انطباقی  169/0  094/0  124/0  

-032/0   خودجرحی انطباقی راهبردهای  095/0  018/0-  762/0  

-197/0   خودجرحی   سبک مقابله مسئله مداری  049/0  221/0-  001/0  

544/0   خودجرحی   سبک مقابله هیجان مداری  099/0  376/0  001/0  

084/0   خودجرحی   طرحواره های ناسازگار اولیه  025/0  211/0  001/0  

غیر مستقیم
 

-126/0   خودجرحی والد/فرزندرابطه   024/0  293/0-  001/0  

239/0   خودجرحی راهبردهای غیر انطباقی  105/0  085/0  010/0  

-316/0   خودجرحی راهبردهای انطباقی  069/0  181/0-  001/0  

کل
-136/0   خودجرحی رابطه والد/فرزند   029/0  317/0-  001/0  

501/0   خودجرحی راهبردهای غیر انطباقی  175/0  179/0  004/0  

-348/0   خودجرحی راهبردهای انطباقی  100/0  199/0-  003/0  

مطابق نتایج جدول فوق، استفاده از فرمول بارون و کني نشان داد 

که ضریب مسیر غیرمستقیم بین راهبردهای غیرانطباقي تنظیم 

شناختي هیجان و رفتارهای خودجرحي از طریق سبک مقابله 

( و از طریق سبک مقابله P ،021/0=β <05/0داری )مسئله م

( مثبت و به ترتیب در سطوح P ،047/0=β <01/0هیجان مداری )

معنادار بود. همچنین ضریب مسیر غیر مستقیم بین  01/0و  05/0



 
 

 کیوان یزدان و همکاران  رحیجفرزند و تنظیم هیجانی با رفتارهای خود –های مقابله با استرس در بین رابطه والد های ناسازگار اولیه و سبکای طرحوارهنقش واسطه -3494
 

راهبردهای انطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای خودجرحي 

( و از P ،044/0-=β <01/0از طریق سبک مقابله مسئله مداری )

( منفي P ،060/0-=β <01/0طریق سبک مقابله هیجان مداری )

معنادار بود. براین اساس چنین نتیجه گیری شد  01/0و در سطح 

که سبک های مقابله ای رابطه بین راهبردهای غیرانطباقي تنظیم 

شناختي هیجان و رفتارهای خودجرحي را به صورت مثبت و رابطه 

قي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای بین راهبردهای انطبا

 خودجرحي را به صورت منفي و معنادار میانجیگری مي کند.

یافته دیگر پژوهش نشان داد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین 

راهبردهای غیرانطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای 

 P >05/0خودجرحي از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه )

،017/0=βمعنادار نیست. در مقابل ضریب مسیر  05/0طح ( در س

غیر مستقیم بین راهبردهای انطباقي تنظیم هیجان و رفتارهای 

 P <01/0خودجرحي از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه )

،077/0-=β معنادار بود. براین اساس  01/0( منفي و در سطح

الف چنین نتیجه گیری شد که طرحواره های ناسازگار اولیه بر خ

رابطه بین راهبردهای غیرانطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای 

خودجرحي، رابطه بین راهبردهای انطباقي تنظیم شناختي هیجان 

و رفتارهای خودجرحي را به صورت منفي و معنادار میانجیگری 

 مي کند.

یافته دیگر پژوهش نشان داد که ضریب مسیر غیر مستقیم بین رابطه 

رفتارهای خودجرحي از طریق سبک مقابله مسئله  والد/فرزند و

( و از طریق سبک مقابله هیجان P ،080/0-=β <01/0مداری )

معنادار بود.   01/0( منفي در سطح P ،139/0-=β <01/0مداری )

براین اساس چنین نتیجه گیری شد که سبک های مقابله ای رابطه 

صورت منفي بین رابطه والد/فرزند و رفتارهای خودجرحي را به 

 و معنادار میانجیگری مي کند.

یافته دیگر پژوهش نشان داد که ضریب مسیر بین غیر مستقیم بین 

رابطه والد/فرزند و رفتارهای خودجرحي از طریق طرحواره های 

 01/0( منفي در سطح P ،077/0-=β <01/0ناسازگار اولیه )

ه های معنادار است. براین اساس چنین نتیجه گیری شد که طرحوار

ناسازگار اولیه رابطه بین رابطه والد/فرزند و رفتارهای خودجرحي 

 را به صورت منفي و معنادار میانجیگری مي کند.

مدل ساختاری پژوهش در تبیین روابط بین رابطه  1شكل  

والد/فرزند، تنظیم هیجاني، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک 

 ي را نشان مي دهد.های مقابله با استرس و رفتارهای خودجرح

 

 
 : پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش1شکل 
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شكل فوق نشان مي دهد که مجموع مجذور همبستگي های 

به بدست آمد،  42/0( برای متغیر خودجرحي با R2چندگانه )

این موضوع بیانگر آن است که روابط بین رابطه والد/فرزند، 

اسازگار اولیه و سبک های مقابله تنظیم هیجاني، طرحواره های ن

درصد از واریانس خودجرحي را تبیین  42با استرس در مجموع 

 مي کند.

 

 بحث ونتیجه گیری

پیش بیني رفتارهای خودجرحي پژوهش حاضر با هدف 

فرزند و تنظیم هیجاني با نقش واسطه ای  –براساس رابطه والد 

ا استرس انجام و سبک های مقابله ب طرحواره های ناسازگار اولیه

ای رابطه بین های مقابلههای حاصل نشان داد، سبکشد. یافته

راهبردهای غیرانطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای 

خودجرحي را به صورت مثبت و رابطه بین راهبردهای انطباقي 

تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای خودجرحي را به صورت منفي 

 .و معنادار میانجیگری مي کند

، 45) قبليهای شهژواز پ نتایج بسیاریبا  در این راستا مطابق

بكارگیری راهبردهای با کسب  افراد، (50، 49، 48، 47، 46

زا را کمتر های تنیدگي ، موقعیتانطباقي تنظیم هیجان

ای مناسبي استفاده  تهدیدکننده ارزیابي کنند و از سبک مقابله

ی، توان گفت: استفادهمي در تبیین احتمالي یافته حاصل. کنند

ی کارآمد )راهبردهای مساله محور( را بیشتر از راهبردهای مقابله

محصول بهره وری مناسب از هیجان ها مانند تمرکز مجدد بر 

برنامه ریزی و ارزیابي مجدد مثبت دانست. همچنین مطابق با دکر، 

مي توان گفت که تنظیم  2008در سال  1ترك، هس و موری

زش یافته، با اعتماد به خود و تعامالت اجتماعي، افزایش هیجان سا

در فراواني هیجان های مثبت، مقابله موثر در مواجه با موقعیت 

(. متقابالً، مي توان این احتمال را 51های تنیدگي زا مرتبط است )

مطرح کرد که سطوح پایین تنظیم هیجاني و ضعف فرد در 

نشخوارگری و فاجعه خصیصه ی بهره وری از هیجان هامانند 

                                                           
1 Decker,  Turk, , Hess & Murray 

سازد. این سازی، جریان تفكر را با کندی و اغتشاش مواجه مي

اغتشاش فكری، قدرت سازمان دهي افكار و حافظه را تضعیف 

کند و راهبردهای مقابله با استرس های زندگي را به صورت مي

دهد. شواهد زیادی وجود دارد، افرادی منفي، تحت تاثیر قرار مي

تنظیم هیجان منفي استفاده مي کنند، رفتار  که از راهبردهای

(. در نتیجه 52نامناسب بیشتری در برابر استرس نشان مي دهند )

براساس بكارگیری سبک های مقابله ای ناکارآمد که براثر 

استفاده از راهبردهای غیرانطباقي تنظیم هیجان در نوجوانان شكل 

هه با استرس مي گیرد، رفتارهای نامناسب و پرخطری که در مواج

به نظر دوران نوجواني از خود نشان مي دهند، افزایش مي یابد. 

گروس و جان، راهبردهای هیجاني به توانایي فهم هیجان ها و 

کند و از طریق  مي شایانيتعدیل تجربه و ابراز هیجان ها کمک 

با  مؤثرراهبردهای تنظیم هیجاني مثبت باعث مقابله  افزایش

زم در پاسخ الهای شود و حتي فعالیت ا ميزهای تنیدگيموقعیت

تنظم در واقع  (.46) برد مي الاجتماعي را با موقعیت هایبه 

مت سال تضمینترین مهارتهای ضروی در  هیجاني یكي از مهم

است که به عنوان هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم با رواني 

ز تواند مانع اای کارآمد ميهای مقابلهاثرگذاری بر سبک

 رفتارهای خودجرحي در نوجوانان شود.

گیری شد که ها، چنین نتیجهدر بخش دیگری از یافته

ی طرحواره های ناسازگار اولیه بر خالف رابطه بین راهبردها

طه غیرانطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای خودجرحي، راب

بین راهبردهای انطباقي تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای 

 ا به صورت منفي و معنادار میانجیگری مي کند.خودجرحي ر

در رابطه نقش غیرمستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه در 

رابطه بین بین راهبردهای تنظیم شناختي هیجان و رفتارهای 

(، اشاره 1400ي و همكاران )نییگاخودجرحي مي توان به پژوهش 

انات مي دشواری داشتن در تنظیم هیجکرد که نتایج نشان دادند، 

(. به 53)د تواند باعث تداوم طرحواره ناسازگار در افراد گرد

عبارتي راهبردهای غیرانطباقي تنظیم هیجان بر افزایش طرحواره 
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های ناسازگار در نوجوانان موثر است و افزایش طرحواره های 

ناکارآمد نیز با میزان افزایش رفتارهای خودجرحي در آنها رابطه 

کرد که پردازش  نییتب نیچنیافته را مي توان معنادار دارد. این 

که  یطور به است، يشناخت راتیفرد در معرض تأث يجانیه

 یها متقابل پردازش تعامالتفرد مشمول  دهیچیپ یرفتارها

 يعصب یها هیو نظر ردیگي م قرار او يجانیو ه يشناخت

 در بدون جانیمتقابل شناخت و ه تعامالتدر مورد  يكیولوژیب

 يشناخت یها پردازش ریکه تأث یيربنایز یها سمین مكاننظر گرفت

کامل نخواهد بود. افراد  دهند،ي م نشان را يجانیه یها بر پردازش

 شانیها و تكانه جانهایه در کنترل ،طرحواره ناسازگار یدارا

 و باشدي دشوار م شانیبرا جانات،یخلق و ه میمشكل دارند و تنظ

شده و  رهیبر آنها چ جاناتیه شتر،یب ،عقالنيعملكرد  یجا به

. در  روندي م شیپ جانیبا ه و قرار گرفته جاناتیه ریتحت تأث

های منفي خود به صورت ی هیجانتمایل به تجربهنتیجه این افراد 

غیرقابل کنترلي دارند و اغلب فاقد مهارتهای الزم برای مدیریت 

و تنظیم این تجارب هیجاني شدید هستند که منجر به افزایش 

نگیختگي فیزیولوژیک و کاهش خویشتن داری مي شود که این ا

ها در بروز رفتارهای خود آسیب رساني در نوجوانان نقش ویژگي

 موثری دارند. 

یافته دیگر پژوهش نشان داد که سبک های مقابله ای رابطه 

بین رابطه والد/فرزند و رفتارهای خودجرحي را به صورت منفي 

 ند.و معنادار میانجیگری مي ک

در جهت  فرزندهای والدین کمک به ولیتئیكي از مس

طور مداوم در تشخیص و حل مشكالت گوناگوني است که به

بر این اساس والدین آشنا با . شودزندگي روزمره با آن روبرو مي

 فرزندانکنند به سعي مي مقابله ای کارامد و مساله مدارهای روش

های پیش رو، در نظر گرفتن خود برای فكر کردن درباره چالش

حل کمک کنند. در های مختلف و انتخاب بهترین راهحلراه

-نیز چگونگي برخورد با مشكالت و شكست فرزنداننتیجه، 

. زا یاد خواهند گرفتهایشان را بدون ایجاد موقعیت تنیدگي

ای در کنندهعامل تعیین فرزندجهت رابطه مناسب والد ـ  بدین

و پیشگیری از رفتارهای پرخطر از  سالمت رواني ند،فرزتحول 

 دوره نوجواني و جوانياو در  جمله اعتیاد، خودزني و خودکشي

 (.10شناخته شده است )

هایي است که برخورد مناسب تعامل فرزندان همراه با چالش

در همین . تواند حل مناسب آنها را در پي داشته باشدوالدین مي

بازخورد  داد( نشان 1387) و پرند هي یكتاشكو راستا، پژوهش

-تواند مهارت، ميسبک های مقابله ای مساله مدارپدر و مادر در 

. در الگوهای (54) را تحت تأثیر قرار دهد فرزندانهای حل مسأله 

شود و آنها را در مسائل ارتباطي که به نظر فرزندان توجه نمي

-جای فرزندان تصمیم مي دهند و والدین بهخانواده مشارکت نمي

که  گیرند، احتمال بروز ناسازگاری فرزندان با خانواده بیشتر است

این مساله در بروز رفتارهای خودآسیب رساني که نوعي ابراز 

 وجود نوجوان برای دیده شدن است، مشاهده شود.

جای کمک  همچنین والدیني که به تهدید، تنبیه و تحقیر به

کنند، بیشتر احتمال دارد که الت تكیه ميدر حل مشك فرزندانبه 

والدیني که به  . امابا مشكالت رفتاری داشته باشند فرزندان

-را آموزش مي مساله مدار مقابله ای هایخود مهارت فرزندان

-پردازند و دلبستگي ایمندهند، کمتر به قضاوت در مورد آنها مي

د نکنه آنان کمک ميب (.55) اندتری با فرزندان خود ایجاد کرده

های مختلف برای آن بیابند و با حلبه مسائل خود بیندیشند، راه

حل، به حل مسائل خود مبادرت ورزند. افزون انتخاب بهترین راه

ای گیرند با مسائل و مشكالت خود به گونهیاد مي فرزندانبر آن، 

لي های احتمابرخورد کنند که دچار اضطراب نشوند و به شكست

که این مساله در بهبود وضعیت رواني واکنش مناسب نشان دهند 

و در نتیجه پیشگیری از رفتارهای خودجرحي در نوجواني نقش 

 مثبتي ایفا مي نماید.

ها، طرحواره های ناسازگار براساس بخش دیگری از یافته

اولیه رابطه بین رابطه والد/فرزند و رفتارهای خودجرحي را به 

 عنادار میانجیگری مي کند.صورت منفي و م

گوهای (، ال1398براساس پژوهش خراساني زاده و همكاران )

فرزند به والدین، مانع شكل گیری طرحواره -درست ارتباط والد

(. و 56) شودميهای ناسازگار اولیه و آسیب های ناشي از آن 

رفتار والدین )مراقبت (، 1393براساس پژوهش قنادی و همكاران )
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های ناکارآمد با شكل گیری طرحواره بیش از حد(و محافظت 

 .(57) اردفرزندان ارتباط د
شاور  واز منظر نظریه دلبستگي و نیز مطابق با نظر میكولینسر 

 های بیش مشخصه)که معتقدند والدیني کردن ناکارامد ( 2005)

های  ترین پیش شرط از جمله اصلي (از حد حفاظت کننده

راین . بناب(58) های ناسازگار است رهتكاملي بالقوه برای طرحوا

ی گیری الگوهافرزند موجب شكل -الگوی ارتباطي نادرست والد

و  «عشق و حمایت نیستم الیقمن »منفي در کودك، مانند 

اصل خواهد شد که ح «اند دیگران غیرقابل اعتماد و طرد کننده»

فرزند -هرچه الگوهای والد. آن دلبستگي ناایمن در کودك است

انجي عنوان می تر باشد؛ سبک دلبستگي دوسوگرا فعالتر و به منفي

که در بروز  شود های ناسازگار مي موجب پیدایش طرحواره

 آسیب های روان شناختي از جمله خودجرحي نیز تاثیرگذار مي

 باشد. 

آموزان مقطع پژوهش حاضر از نظر مكاني محدود به دانش

خواهیم بکه توجه به اینباشد و با مي تهران شهر دوم دوره متوسطه

یز تعمیم نها و دانش آموزان مقاطع دیگر،  نتایج را به دیگر استان

ژوهش پطلبد تا دهیم، باید جانب احتیاط را در نظر داشت. لذا مي

ین تری صورت گیرد تا این محدودیت مكاني از بدر گسترة وسیع

 برود. با توجه به اینكه در این پژوهش از روش خود گزارشي

استفاده گردیده و شیوه اساسي جمع آوری مطالب مبتني بر 

استه پرسشنامه بودو سو گیری مطلوب نمایي اجتماعي به طور ناخو

 .دخالت کرده باشد ، ممكن است  پاسخ ها تحریف یافته باشند

شود به طرحواره های براساس یافته های حاصل پیشنهاد مي

انان به عنوان عوامل ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای نوجو

خطرساز دروني موثر بر رفتارهای خود جرحي توجه گردد و از 

طریق طرحواره درماني و آموزش راهبردهای حل مساله در 

مواجهه با تنش های دوران نوجواني به پیشگیری و کاهش 

نظر به اینكه رفتارهای خود جرحي در نوجوانان کمک گردد. 

توان امیدوار بود مي رتقا مي باشد، قابل آموزش و اتنظیم هیجانات

از گرایش  نوجوانان و تنطیم هیجاني که با ارتقا هوش هیجاني

نوجوانان به رفتارهای خودجرحي پیشگیری نمود. همچنین 

شیوه آموزش بنیادی، هایبرنامه بكارگیری با شودپیشنهاد مي

در جهت شكل  ها،خانواده بهو تربیتي  پرورشي درست های

 به ،ط سازنده بین فرزندان به ویژه نوجوانان و والدینگیری رواب

 .نمود اقدام رفتارهای خودجرحي نوجوانان از پیشگیری به نوعي

 

 تشکر و قدردانی
سـالمي  آزاد ادانشـگاه   دکتری نامه پایان برگرفته از مقاله این

سنجان واحد  شاو        ار ساتید راهنما و م سنده از ا شد. نوی ر  و مي با
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 Abstract 

Introduction: Injury behavior is one of the most common problems among 

adolescents today.The aim of this study was to predict self-injurious behaviors 

based on parent-child relationship and emotional regulation with the 

mediating role of early maladaptive schemas and coping styles.  

Methods: The method of the present study was correlation of structural 

equations. The statistical population of this study consisted of high school 

students in Tehran in the academic year 2020-2021,of which 300 samples 

were selected by cluster random sampling. Samplers completed the 

Intentional Self-harm Scale (DSHI), Lazarus Coping Strategies (WOCQ), 

Young Schema (YSQ), Cognitive Emotion Regulation (CERQ), and Parent-

Child Relationship Assessment (PCRS).  

Results:  Findings showed that the structural model of the study based on the 

mediating role of early maladaptive schemas and coping styles with stress 

between parent-child relationship and emotional regulation with self-injurious 

behaviors fits with the collected data. Emotional coping style in a positive 

way and problematizing coping style in a negative and significant way, initial 

maladaptive schemas in a positive and significant way, adaptive cognitive 

emotion regulation strategies in a negative and non-adaptive cognitive 

emotion regulation strategies in a positive and significant way The parent / 

child relationship negatively and significantly predicts self-injurious 

behaviors. 

Conclusion: Based on the results, it can be concluded that in order to prevent 

and control adolescents' self-injurious behaviors, it is necessary to pay 

attention to the parent-child relationship and early maladaptive schemas, 

coping styles and stress regulation. 

Keywords: Self-Injurious Behaviors, Parent-Child Relationship, Emotional 

Regulation, Early Maladaptive Schemas, Coping Styles  
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