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 چکیده  

  ی رفتارهای خودجرحی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله با استرسنیب شیپ پژوهش حاضر با هدف 
حجم نمونه  بود. 1398در سال  کرجشهر  4 ناحیهنوجوانان شامل  یآمار جامعهو  یمبستگه-یفیتوصپژوهش  روش انجام شد.

. افراد نمونه، سه شدند انتخاب دسترس در گیری نمونه روش به و تعیین نمونه نفر 186، فرمول تاپاچینگ و فیدلبراساس 

را تکمیل کردند. برای تجزیه و  یانگ یرحوارهو ط فولکمن و الزاروس مقابله ای گراتز، راهبردهای عمدی خودآسیبیپرسشنامه 

، از بین طرحواره های ناسازگار اولیه، یافته ها حاکی از این بود تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

ار خود (، به طور مثبت و معنی داری رفت281/0( و معیارهای سرسختانه )بتا=480/0اعتمادی/ بدرفتاری )بتا=طرحواره بی

(، به طور -314/0مدار )بتا= مسأله ، سبک مقابله ایهای مقابله با استرسسبک و از بینکنند جرحی نوجوانان را پیش بینی می

بنابراین می توان نتیجه گرفت طرحواره های ناسازگار  کند.منفی و معنی داری رفتار خود جرحی نوجوانان را پیش بینی می

خطر اقدام به رفتارهای خود جرحی در نوجوانان را افزایش می دهد در  ی  و معیارهای سرسختانهاعتمادی/ بدرفتاراولیه بی

 می دهد.ای خود جرحی در نوجوانان را کاهش حالی که سبک مقابله ای مساله دار ، رفتاره

 

   رفتارهای خودجرحی، طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های مقابله با استرس واژگان کلیدی:
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 مقدمه

-احساس دوران را آن شناسانروان و رودی فرد به شمار م یو روان یمرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماع  ،یدوره نوجوان

چنانچه در این دوران خصوصیات دوره  (.1392 ،و همکاران یاسالم) انددهینام طوفان و فشار دوران و سازنده هاینابحر ،ییگرا

 Fergusson and ند، با خطر احتمالی رخداد بسیاری از رفتارهای ناسالم همراه خواهد بودنوجوانی نادیده گرفته شو

1995, Horwood ،در دوران است که  1رفتارهای خودجرحی (. یکی از این رفتارهای ناسالم خطرزا، 1394، ؛ میرغفاری شاهد

 یشامل انواع مختلفرفتارهای خودآسیبی،  (.1395، و همکاران پور ت )خانیاسشایع های زندگی  نوجوانی بیشتر از سایر دوره

عمدی به بافت های بدن  بی)آس میفردی به شکل های مستق نیو ب یاست که با هدف های مختلف روانشناخت ییفتارهااز ر

زگار های ناسا سوء مصرف مواد و الکل، عادت انه،ی)مانند رفتارهای خطرجو میمستق ری( و غ واریسر به د دنیکوب ،یمانند خودزن

مورد قبول  یو فرهنگ یباشند و به لحاظ اجتماع  یخودکش تیبدون ن ایرفتارها ممکن است با  نیشوند و ا یخوردن( انجام م

به عنوان نشانه های  امیاال میرفتارها از قد نیا یمرض یشناس بی(. در حوزه آسNock and Michelle, 2007)ستندین تیاکثر

-یتکانه در نظر گرفته م نترلرشد و اختالل ک ریمرزی، اختالالت فراگ تیختالالت شخصا ژهیبه و یاز اختالالت روان یبرخ

مساله اختصاص  نیکه به ا ییحجم پژوهش ها شیرفتار و هم افزا نیا وعیش شیافزا لیهم به دل ریاما در سالهای اخ شدند؛

. (1397)یاس فرد، ه شده استداد "یرخودکشیغ  یخودجرح"با عنوان نشانگان  یصیطبقه تشخ  شنهادیاست، پ  افتهی

توسط خود فرد با هدف  ،یخودکش زهیبدون انگ م،یصورت آگاهانه، مستق است که به ییشامل رفتارها یرخودکشیغ ی خودجرح

. (Nock and Prinstein, 2004) ندیآیهم به حساب نم یو جزو آداب و رسوم فرهنگ شوندیبدن انجام م یهابه بافت بیآس

گرفتن، چنگ  شگونیخراشاندن، کتک زدن، گازگرفتن، ن دن،یکوب اندن،سوز دن،یمانند بریی به روشها توانندیرفتارها، م نیا

( سه دسته از 2008ناک ) (. , 2001Gratz)بدن انجام شوند  یهااز بهبود زخم یریجلوگ ایکردن بدن و  یزخم دن،یکش

خطر برون فردی و عوامل خطر نزدیک که منجر به شروع  عوامل عوامل خطر شامل عوامل خطر دور، عوامل خطر درون فردی و

دور شامل سطح برانگیختگی فیزیولوژیکی، اختالالت  شود را شناسایی کرده است. عوامل خطررسانی میآسیب و تداوم خود

ان کودکی بیولوژیکی، سوءاستفاده های دوران کودکی، بدرفتاری و خصومت خانوادگی، جدایی و فقدان و از دست دادن در دور

فردی می شود به گونه ای که آنها احساسات  و   می شود؛ که این عوامل خطر دور منجر به عوامل خطر درون فردی و بین

های ارتباطی مسئله  اجتماعی ناتوان اند و از مهارتهای بدون حلکنند، در تحمل آشفتگیادراکات  آزاردهنده  باال تجربه می

های مناسبی به موقعیت نشان دهند و یص باعث می شود در موقعیتهای پراسترس نتوانند واکنشضعیف برخوردارند. این نقا

به منظور شناخت عوامل خطرزای درون   آسیب رسانی استفاده کنند. برخی از نوجوانان برای غلبه بر این آشفتگی ها از خود

در مدل  ر نظر گرفت.د فرد شناختی بنیادهایتوان یکی از عوامل احتمالی را در بروز رفتارهای خود جرحی، فردی، می

انجامد. ی خویشتن و جهان می هایی درباره ها یا طرح وارهشناختی بک، نظر بر آن است که تجربیات در افراد به تشکیل فرض 

که اتفاقات  هنگامیها انعطاف ناپذیر، افراطی و مقاوم در برابر تغییرند و در نتیجه ناکارآمد یا نابارور هستند. برخی از این فرض

ها و باورهای ناکارآمد شوند، افکار خود آیند منفی را بر می انگیزند که منجر به  محیط اطراف سبب فعال شدن این فرض

تر هر چه گردند و افکار منطقی افسردگی خواهد شد. با پیشرفت افسردگی افکار خودآیند منفی هرچه بیشتر زیاد و شدید می

که به نظر می رسد در بروز رفتارهای ناسالم و پرخطری از جمله   و بدین ترتیب دور باطل شکل می گیردبیشتر ناپدید می شود 

های غیر انطباقی  گیری و ثابت ماندن طرح وارههای روانی از شکلآسیب 2یانگ. براساس نظر اقدام به خودجرحی موثر باشند

 در که هستند مدتی و طوالنی ثابت موضوعات 3هیاول ناسازگار طرحواره(. 1393، و همکاران  خمیرانیحلمی )شوند  ناشی می

 در تدریج به که باشندمی کودک با والدین گفتگوی و حاصل یابندمی راه بزرگسالی زندگی و به آیندمی وجود به کودکی دوران

 ها طرحواره اند و اینگرفته خود زیرسیطره را وی زندگی ناکارآمد اما مندنظام ایگونه به اکنون و هم اندگرفته جای او ذهن

 طرحواره  18 انگی (.1395و حمیدپور،  صاحبی ترجمه ،1999یانگ،  )شودمی محسوب بعدی تجارب پردازش برای الگویی

 
1- self-injury behaviors 
2- Yaun 
3-Early Maladaptive scheamea  
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 یانگ،) رهیغ  و اطاعت استحقاق، ،یجانیه تیمحروم ،یاعتماد یب ،یرهاشدگ: از عبارتند آنها از یبرخ که کرد مشخص را خاص

 یعاطف یازهاین از گسترده طبقه پنج در طرحواره 18 الگو نیا در (.1395 حمیدپور و اندوز، ترجمه  ،2003 ،1رو ویشا کلوسکو

حوزة دوم: ، 2حوزة اول: بریدگی و طرداین پنج حوزه شامل،  و معروفند «ای طرحواره یها حوزه» به که نشده ارضاء

پنجمین حوزه: ، 5چهارمین حوزه: دیگر جهت مرزی ، 4تلسومین حوزه : محدودیت های مخ، 3خودگردانی و عملکرد مختل

 یم قرار چالش مورد یوقت و بوده ساز خودتداوم و مدور یحالت ها طرحواره. می باشند 6گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 

 از  نقل به ؛  Mitchell Malhi & ،Ball ,2003 ) دهند یم قرار فیتحر مورد آنها قیتصد جهت در را افراد اطالعات رندیگ

 یمثبت یها یژگیو و کارکردها توانندیم ها طرحواره مواقع از یبعض دار،یپا یشناخت یساختارها وجود با(. 1390؛یلیاسماع 

 &  Hoffart) باشند عملکردانه بد و یمنف یتیماه یدارا زین مواقع یبعض و باشند داشته یزندگ مسائل با ییارویرو یبرا

Sexton, 2002 .)ی خنث و سکون حالت خاص طرحواره با مرتبط یها تیموقع آمدن وجود به زمان تا است ممکن ها طرحواره 

 سالم،  تیموقع در یول شوند یم خارج سکون حالت از یزندگ یروان رسان بیآس عیوقا لهیوس به تیفعال نیا. باشند داشته

 طرحواره  است مواجه آن با فرد که یاجتماع  ائلمس با مرتبط دیجد و خاص زمان هر در رسد یم نظر به، مانند یم یباق نافعال

 پیروان، )کنند یم فعال را یخاص طرحواره یروان های رسانبیآس از کدام هر فرض، نیا اساس بر. شوندیم فعال یخاص یها

 و تاجیک) تعدادی مطالعات نشان داده اند که طرحواره های ناسازگار اولیه با افکار و اقدامات خودکشی رابطه دارند (.1392

به رغم اهمیت نظری مدل های شناخت اما  (1398، و همکاران برجی ؛1393خمیرانی و همکاران، حلمی ؛ 1395 کاکاوند،

خود درمانی در درمان موفقیت آمیز اختالالت روانی، هنوز ساختار شناختی جامعی از طرحواره های ذهنی حاکم بر طیف رفتار 

 سعی شده بدان پرداخته شود. وهش ه در این پژک در دست نیست آسیبی

یکی دیگر از عواملی که به نظر می رسد، موجب می شود تا نوجوانان به رفتارهای های ناسازگار اولیه، در کنار طرحواره

افزایش فزاینده تعداد نوجوانانی  .دوره نوجوانی است 7جرحی، گرایش پیدا کنند، ناتوانی آنها در شیوه مقابله با استرس هایدخو

ای از فزونی  آورند، نشانه شوند و یا به سوء مصرف مواد روی می کنند، افسرده میمیخودکشی  اآسیب به خود و یاقدام به که 

  و همکاران،  وجودی ، Anda et al, 1991 ) ها استای آنان در برخورد با این استرسها، و ناکارآمدی راهبردهای مقابلهاسترس

 Verešová  ,2012)فعال استفاده کنند 8مقابله ای سبک هایتر در زندگی روزمره، باید از مافراد برای تجربه استرس ک(. 1394

and Malá.) مقابلـه یکـی از متغیرهای مهم برای رویارویی با شرایط استرس زای زندگی است که دارای مفهـوم  سبک های

قابله به عنوان کوششی بـرای افـزایش شود. به طور کلی م یگـسترده اسـت و شـامل مؤلفه های شناختی و رفتاری م

 ,et alتوصـیف شـده اسـت) سـازگاری فـرد بـا محـیط یا تالش به منظور پیشگیری از بروز پیامدهای منفی شرایط فشارزا

2007 White .)با ییارویرو هنگام که داند یم فرد یرفتار و یجانیه ،یفکر یها تالش را مقابله (،1984)9الزاروس و فولکمن 

 و  الزاروس نظر براساس. برد یم کار به استرس عوارض رساندن حداقل به ای کردن تحمل و کردن غلبه منظور به سترسا

 یجانیه پاسخ ای داده رییتغ را است کرده جادیا استرس که یا مسئله ای باشد داشته بر در جهینت دو تواند یم مقابله ،فولکمن

در این راستا، پژوهشگران دو راه مهم مقابله با استرس را  (.1396 ،همکاران و یعیشف ترجمه ،10نو یساراف) کنند میتنظ را فرد

مستقیم به منظور تغییر یا ی که شامل فعالیت ها 11یـک روش شـیوه هـای سـازگاری متمرکـز بـر حل مسئله :مطرح کرده اند

 
1-Yaun, Kolsko & weishar 
2- disconnection and rejection 
3- impaired autonomy and performance 
4- Impaired limits 
5- other - directedness 
6-overvigilance and inhibition 
7- coping stress strategies 
8- coping strategies 
9- Lazarus & Folkman  
10- Sarafino 
11- Problem-oriented coping style 
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بـرای که شامل فعالیت ها و افکاری  1اناصـالح شرایطی است که تهدیدآمیز تلقی می شود و دوم شیوه های متمرکز بر هیج

 (. 1396 )حق شناس و باباخانی، کنتـرل احـساسات نامطلوبـی اسـت کـه از شرایط فشارزا به وجود آمده اند

و  ابدییم شیافزا ادییز اریبه صورت بس یدر گذر به نوجوان ینرخ افکار و رفتارهای خودجرح ،یالملل نیبر اساس پژوهشهای ب

به نقل از  2005؛ 2بهداشت یاست ) سازمان جهان یمربوط به اواسط نوجوان یپردازی درباره خودکش دهیا وعیش نیشتریب

Heilbron & Prinstein, 2010 .)هستند.  یرسان بی در معرض خودآس یگروه های سن ریاز سا شتریب واناننوج نیبنابرا

 ر یدهه اخ کیدر  یبدون خودکش یاز نوع خودجرح ژهیا به ونوع رفتاره نیا وعیدارند که ش نیاز ا تیحکا نیها همچنافتهی

 زان یبه بعد به م 2000از سال  ژهیموضوع به و نیهای مرتبط با اکه پژوهش نیا با (.Nock  ،2010تر شده است ) عیشا

اما اطالعات  رفتار در نوجوانان و بزرگساالن به دست آمده است، نیدرباره ا ادییاست و اطالعات ز افتهی شیافزا رییچشمگ

 نیهنوز درباره طبقه بندی ا نیاندک است. عالوه بر ا اریبس یرانیدر نوجوانان ا رفتارهانوع  نیا یهای روان شناختیژگیدرباره و

برای  یخودکش ریغ  یبا عنوان نشانگان خودجرح دیوجود دارد و در نسخه جد یاریبس یاختالف نظرها DSMاختالل در 

به مطالعات  ازیشده است که ن رشمردهب یینشانگان مستقل مطرح شده است و جزو اختالل ها کی بار مطرح به عنوان نیاول

به منظور شناخت عوامل مرتبط با رفتارهای خودجرحی در بین  حاضر پژوهش. برهمین اساس (1395پور،  ی)خان است شتریب

مقابله با استرس انجام  های سبک و اولیه ارناسازگ های طرحواره براساس خودجرحی رفتارهای بینی نوجوانان با هدف پیش

 فرضیه ها به صورت زیر تدوین گردید:براساس هدف پژوهش،  شده است.

 در بین نوجوانان قابل پیش بینی است. اولیه ناسازگار های طرحواره براساس خودجرحی رفتارهای

 پیش بینی است. مقابله با استرس در بین نوجوانان قابل های سبک براساس خودجرحی رفتارهای

 

 روش

بود.  1398در سال  کرجشهر   4 ناحیهنوجوانان  امعه آماری این پژوهش شاملج روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود،

 .ندشد انتخاب در دسترسنمونه تعیین و به روش نمونه گیری  نفر 186(،  n>8m+50)دلیف و گیتاباچنبراساس فرمول 

شدند، پژوهشگر  با بین مدارسی که حاضر به همکاری درمراجعه و  کرجر ه ش 4 ناحیهرس به مداپژوهشگر  دین صورت کهب

پس از کسب رضایت دانش آموزان، پرسشنامه ها اجرا شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم 

 یعنی بین پیش متغیرهای نوع و تعداد به توجه با تحقیق، فرضیه  آزمودن برای آماری، تحلیل مرحله در شدند. spss-25افزار 

 تحلیل روش از(  کمی)  خودجرحی رفتارهای مالک متغیر و( کمی) استرس با مقابله های سبک و اولیه ناسازگار های طرحواره

 .شد استفاده چندگانه رگرسیون

 ابزار پژوهش 

 پرسشنامه زیر نیز استفاده شد:برای جمع آوری اطالعات عالوه برمطالعه مبانی نظری و ادبیات از سه 

 گراتز  یعمد یبیخودآس پرسشنامه از یعمد یبی خودآس یر یگاندازه یبرا :(DSHI) یعمد یبیخودآس پرسشنامه -1

 جامعه در یبیخودآس یرفتارها انواع یریگ اندازه منظور به و است یخودگزارش یاسیمق پرسشنامه نیا. شد استفاده( 2001)

 آزمون . است کرده جلب خود  به را پژوهش و توجه نیتر ش یب محققان انیم در پرسشنامه نیا. تاس شده یطراح ماریربیغ 

 کردن  سوراخ و دنیخراش زدن، صورت و سر به) عیشا یعمد یبیخودآس یرفتارها انواع ةدربار یفیتوص عبارت هفده شامل

 در رفتارها نیا دوام و زمان مدت درباره عبارت هر در. است(  ... و پوست یرو بر ها عکس و ها نوشته یحکاک سوزاندن، پوست،

 انجام  را خاص رفتار نیا گذشته سال یط در ایآ شود، یم  سوال یآزمودن از مثال عنوان به. شود یم پرسش گذشته کسالی

 ة نمر) یبل صورت به پرسشنامه نیا یگذار نمره بار؟ چند ای کی داده، انجام بار چند است، مثبت پاسخ ر،اگریخ ایاست، داده

 و  آزمون) هفته دو از بعد را آن ییایپا بیضر و 84/0 را پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر گراتز. است( 0 ةنمر) ریخ و ،(1

 بهره با سپس و شده برگردانده یفارس به یسیانگل از اسیمق  ابتدا ،(1392)گر وستهیپ  پژوهش در .است کرده 68/0(بازآزمون

 
1- Emotion Counter Style 
2- World Health Organization 
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 معکوس،  ترجمه روش از یریگ بهره با سپس و شده برگردانده یسیانگل به مجدداً یارسف معکوس،متن ترجمه روش از یریگ

 ه یته یینها فرم و انجام الزم اصالحات پرسشنامه متن دو سهیمقا با تینها شده،در برگردانده یسیانگل به مجدداً یفارس متن

  آموزان  دانش دختران یبرا یمقبول ییایپا از سایمق که داد نشان دختر آموز دانش 40 انیم در یمقدمات مطالعه جهیتن .شد

 روان و یتیترب علوم متخصصان از ینظرخواه قیطر از آزمون ییمحتوا ییروا( 71/0کرونباخ، یآلفا روش) است مند بهره

 (. 1392 گر، وستهیپ ) شد احراز یشناس

( 1985سط الزاروس و فولکمن )ای است که توماده 66یک آزمون (: WOCQای الزاروس)مقیاس راهبردهای مقابله -2

زیر مقیاس   8ساخته شده است و شامل دو خوشه راهبرد های مقابله ای مسأله مدار و هیجان مدار است. این آزمون دارای 

اجتناب، حل مسئله برنامه ریزی –مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز 

عبارت دیگر شیوه مقابله فرد را مورد ارزیابی  50عبارت این آزمون  انحرافی هستند و  16مجدد مثبت است. شده و ارزیابی 

نفر از دانش آموزان پسر و دختر دوم و سوم دبیرستان های دولتی شهر  763قرار می دهند. در مطالعه ای که واحدی، بر روی 

برآورد شد. همچنین  80/0ستفاده از روش همسانی درونی )الفای کرونباخ(تهران انجام داد، پایایی پرسشنامه روش مقابله با ا

واحدی به منظور بررسی روایی همگرای پرسشنامه روش مقابله نیز از محاسبه همبستگی نمره های خام حاصل پرسشنامه با 

ز روایی همگرای باالیی ا WOCQنمره های خام حاصل از پرسشنامه استرس لیونل استفاده نمود که نتایج نشان داد آزمون 

 برخوردار است. 

 ناکارآمد های وارهطرح سنجش برای سوالی 75 دهیگزارش خود ابزار یک نامهپرسش این: یانگ یوارهطرح  ینامه پرسش  -3

 ،1 ینمره) شود می بندیدرجه غلط« کامال» تا درست« کامال» از ایدرجه 6 مقیاس یک روی بر لیکرت طیف باکه  استه اولیه

 5 ینمره درست، اندکی برای 4 ینمره غلط، تا است درست بیشتر برای 3 ینمره غلط، تقریبا برای 2 ینمره غلط، کامال برای

 آوردن بدست برای. سنجد می را وارهطرح یک نامهپرسش این آیتم 5 هر( . درست کامال برای 6 ینمره و درست تقریبا برای

 هر  در فرد نمره میانگین اگر.  شودمی محاسبه عبارت 5 هر در نمره میانگین ناکارآمد، وارهرحط با مقیاس خرده هر کلی نمره

 بیشتر  را ناسازگار هایوارهطرح وجود باشد باالتر نمرات چه هر و بود خواهد وارهطرح آن دارای باشد، 3 از باالتر مقیاس خرده

( گزارش شده که نشانگر روایی 78/0) 2007در سال  تیان وایل جان ،بارانف پژوهشهای در ابزار این روایی. کند می انعکاس

 همسانی گرفته، انجام تهران دانشگاههای در( 1384) آهی توسط ایران در پرسشنامه این هنجاریابی .مطلوب پرسشنامه است

  مؤنث  جمعیت در و( 98/0) مذکر جمعیت در  کرونباخ آلفای ضریب آمده، دست به( 97/0) کرونباخ آلفای از استفاده با درونی

 4 زمانی فاصله با نوبت دو در را نامهپرسش کوتاه فرم ،یبازآزمای روش از استفاده با پایایی برآورد جهت یانگ .است( 97/0)

 فرم پایایی. کرد محاسبه را  آزمون دو از حاصل نمرات بین پیرسون همبستگی ضریب سپس و اجرا  آزمودنی 60 بین هفته

 به ها مقیاس خرده برای پیرسون  همبستگی ضریب محاسبه و آزمایی باز روش از استفاده با یانگ وارهطرح امهنپرسش کوتاه

 خودانضباطی ؛78/0:  هیجانی محرومیت ؛80/0:  شرم/  نقص اجتماعی، بیگانگی ؛83/0:  شکست /وابستگی: باشد می شرح نیا

 ؛77/0:  گرفتاری/  نیافته خودتحول ؛85/0:  سرسختانه معیارهای ؛76/0 :ضرر به نسبت پذیری آسیب ؛76/0:  اطاعت ناکافی،

 کلیه.  79/0: استحقاق  ؛ 69/0:  خودگذشتگی از ؛78/0:  رهاشدگی ؛69/0:  هیجانیبازداری  ؛65/0:  بدرفتاری /اعتمادیبی

 با. شد استفاه نامهرسشپ  پایایی محاسبه برای کرونباخ آلفای روش و بازآزمایی. هستند دارمعنی 01/0 سطح در ضرایب

 بدرفتاری/  اعتمادیبی مقیاس  خرده برای بازآزمایی ضریب کمترین و بود( 83/0) شکست /وابستگی مقیاس، خرده ترینثبات

 هایمقیاس خرده بین بستگیهم و رگرسیون از استفاده با یانگ نامهپرسش کوتاه فرم سازه روایی .آمد بدست( 65/0)

 این یعنی بودند معنادار p‹ 05/0 و p‹ 01/0 سطح درسؤالی(  25) 1روانیچک لیست عالئم و وارهطرح ینامهپرسش

 (.1384 آهی،) باشد می باالیی سازه روایی دارای نامهپرسش

 

 

 

 
1- symptom Checklist   
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 یافته ها

ای ـه از لحـاظ ویژگـی کـهدانش آموز دوره متوسطه دارای رفتار خودجرحی غیرخودکشی بودنـد  186شرکت کنندگان شامل 

پسران بودند. والدین اکثریـت دانـش درصد( دختران  7/44نفر شامل) 83دختران و  (درصد 3/55نفر شامل) 103 دموگرافیک،

 اکثـر مـالی وضـعیتاز هم جدا زندگی مـی کردنـد.  درصد( 9)درصد( با هم زندگی می کردند و درصد بسیار کمی 91آموزان )

 (،1)براساس اطالعات جـدولدرصد( وضعیت مالی خوبی داشتند. در ادامه  13متوسط و درصد کمی )( درصد 3/64) ها خانواده

هـای کجـی و اندازه زیراشاخص های مختلف توصیفی نشان می دهد که توزیع نمره های گروه نمونه به توزیع نرمال میل دارد. 

  .قرار دارند +1تا  -1 حداکثر کشیدگی در دامنه

 
حواره های ناسازگار اولیه، سبک مقابله ای و رفتار خودجرحیشاخص های توصیفی متغیرهای طر :1جدول   

انحراف  میانگین متغیرهای تحقیق

 استاندارد

 کشیدگی کجی

 1/631 0/584- 1/778 10/87 محرومیت هیجانی

 0/497- 0/789- 2/824 12/33 بی اعتمادی/بدرفتاری

 0/682- 0/185- 2/921 11/74 رهاشدگی/بی ثباتی

 0/579- 0/179- 2/716 11/10 یگانگیانزوای اجتماعی/ب 

 0/273- 125/- 2/727 10/88 نقص/شرم

 1/121- 0/306 3/215 10/35 شکست

 1/060 0/287- 2/248 11/16 وابستگی/بی کفایتی

 0/145- 0/096 2/623 10/42 آسیب پذیری

 0/414- 0/266- 2/677 11/30 گرفتار/خویشتن تحول نیافته

 277/- 0/013 2/695 11/51 اطاعت

 337/- 143/- 2/692 11/09 ایثارگری

 0/384 485/- 2/391 11/55 بازداری هیجانی

 0/493- 0/290 2/970 11/20 معیارهای سرسختانه

 1/149- 0/105- 3/254 11/06 استحقاق/ بزرگ منشی

 0/790- 0/022 3/093 11/18 خویشتن/خودانضباطی ناکافی

 0/692- 310/- 12/568 44/14 سبک مقابله ای مسأله مدار

 0/725- 363/- 10/848 43/43 سبک مقابله ای هیجان مدار

 0/805 0/475 1/952 2/72 رفتار خود جرحی

 

 

 (N= 186): خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها 2جدول 

 میانگین متغیرهای تحقیق

 r 

 **0/258 محرومیت هیجانی

 **0/410 بی اعتمادی/بدرفتاری

 **0/361 ثباتی بی/رهاشدگی

 **0/322 انزوای اجتماعی/بیگانگی

 0/004- نقص/شرم

 0/046- شکست

 0/008- وابستگی/بی کفایتی

 0/039- آسیب پذیری

 0/035- گرفتار/خویشتن تحول نیافته
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 0/032- اطاعت

 0/002- ایثارگری

 0/036- بازداری هیجانی

 **0/381 معیارهای سرسختانه

 0/084 اق/ بزرگ منشیاستحق

 0/092 خویشتن/خودانضباطی ناکافی

 **0/677- سبک مقابله ای مسأله مدار

 **0/592 سبک مقابله ای هیجان مدار

  0/ 01معنادار در سطح  

بیانگر همبستگی ساده بین متغیرهای پیش بین و مالک است. جهت همبستگی ها حاکی  ،2ضرایب به دست آمده در جدول 

 معیارهایو  بیگانگی/اجتماعی انزوای ،ثباتی بی/بدرفتاری، رهاشدگی/اعتمادی طرحواره های بیمثبت و معنادار بین  از رابطه

(. همچنین، ضرایب همبستگی ها حاکی از رابطه منفی و معنادار بین سبک  >01/0pاست) رفتار خودجرحیبا  سرسختانه

 است مدار با رفتار خودجرحی ای هیجانت و معنادار بین سبک مقابلهرفتار خودجرحی و رابطه مثببا  ای مسأله مدارمقابله

(01/0p< .در عین حال، در مورد سایر متغیرها همبستگی معنادار نبود .) 

 
 براساس طرحواره های ناسازگار اولیه برای پیش بینی رفتار خود جرحیتحلیل رگرسیون : خالصه  3جدول 

خطای  B مدل

 معیار

Beta t  معنی

 داری

 0/910 0/113  1/895 0/214 ثابت

 0/221 1/230 0/131 0/119 0/146 محرومیت هیجانی

ی اعتمادی/بدرفتاریب   0/334 0/150 0/480 2/226 0/027 

ثباتی بی/رهاشدگی  0/02 0/07 -0/02 -0/32 0/999 

 0/912 0/111- 0/011- 0/069 0/008- انزوای اجتماعی/بیگانگی

 0/355 0/928 0/063 0/049 0/046 نقص/شرم

 0/628 0/485- 0/033- 0/042 0/020- شکست

 0/527 0/634- 0/070- 0/097 0/061- وابستگی/بی کفایتی

 0/176 1/359- 0/153- 0/084 0/114- آسیب پذیری

 0/518 0/648- 0/044- 0/050 0/032- گرفتار/خویشتن تحول نیافته

 0/932 0/085 0/006 0/049 0/004 اطاعت

 0/821 0/226- 0/015- 0/050 0/011- ایثارگری

 0/430 0/791- 0/053- 0/055 0/044- بازداری هیجانی

 0/001 3/656 0/281 0/051 0/185 معیارهای سرسختانه

 0/531 0/628 0/044 0/042 0/026 استحقاق/ بزرگ منشی

خویشتن/خودانضباطی 

 ناکافی

0/020 0/046 0/032 0/444 0/658 

248/4  =F    2=  213/0؛R    2=279/0تعدیل شده ؛R    528/0؛=R 

درصد از واریانس  9/27( بدین معنی است که 279/0) در گام چهارم به دست آمده 2Rمقدار ، 3براساس اطالعات جدول 

درصد از پراکندگی مشاهده  9/27تبیین می شود. به عبارت دیگر، طرحواره های ناسازگار اولیه  توسط رفتار خود جرحیمتغیر 

در سطح  ( 248/4محاسبه شده ) Fاین متغیر توجیه می شود. عالوه بر این، نسبت  توسط رفتار خودجرحیغیر شده در مت

 و رفتار خودجرحی طرحوارهای ناسازگار اولیه. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین استدرصد معنادار  99اطمینان 
و سطوح  tبا مراجعه به آماره  .است تحقیق کافیاول رضیه شواهد برای پذیرش ف یجه،همبستگی معنادار وجود دارد. در نت

( و 480/0اعتمادی/ بدرفتاری )بتا=از میان طرحوارهای ناسازگار اولیه، دو طرحواره بیمعناداری می توان قضاوت کرد که 
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ضرایب رگرسیون ه کنند ک(، به طور معنی داری رفتار خود جرحی نوجوانان را پیش بینی می281/0معیارهای سرسختانه )بتا=

 هر دو طرحواره مثبت است.

 
 با استرس براساس سبک های مقابله  برای پیش بینی رفتار خود جرحیتحلیل رگرسیون : خالصه  4جدول 

خطای  B مدل

 معیار

Beta t  معنی

 داری

 0/000 5/297  2/076 10/995 ثابت

 0/000 6/354- 0/314- 0/022 0/142- سبک مقابله ای مسأله مدار

 0/077 1/777- 0/256- 0/026 0/046- سبک مقابله ای هیجان مدار

486/80  =F    2= 462/0؛R    2=468/0تعدیل شده ؛R    684/0؛=R 

درصد از واریانس  8/46( بدین معنی است که 468/0) در گام چهارم به دست آمده 2Rمقدار ، 4براساس اطالعات جدول 

درصد از پراکندگی مشاهده  8/46تبیین می شود. به عبارت دیگر،  ا استرسهای مقابله بسبک توسط رفتار خود جرحیمتغیر 

در سطح  ( 486/80محاسبه شده ) Fاین متغیر توجیه می شود. عالوه بر این، نسبت  سطتو رفتار خودجرحیشده در متغیر 

  و رفتار خودجرحی  ترسهای مقابله با اسسبک. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین استدرصد معنادار  99اطمینان 
و سطوح  tبا مراجعه به آماره  .است تحقیق کافی دومشواهد برای پذیرش فرضیه  یجه،همبستگی معنادار وجود دارد. در نت

(، به طور -314/0)بتا= مدار مسأله سبک مقابله ای، های مقابله با استرسسبکاز میان معناداری می توان قضاوت کرد که 

 است. این سبک مقابله ای منفیضرایب رگرسیون کند که جرحی نوجوانان را پیش بینی می معنی داری رفتار خود

 

 گیریبحث و نتیجه

اعتمادی/ بدرفتاری و معیارهای سرسختانه، به طور مثبت و دو طرحواره ناسازگار اولیه بیبراساس یافته های پژوهش حاضر، 

خمیرانی و حلمی ؛ 1395 کاکاوند، و این یافته با مطالعات تاجیک نند.کمعنادار رفتار خود جرحی نوجوانان را پیش بینی می

، همسوئی دارد. البته در این پژوهش ها افکار و اقدامات مربوط به خود کشی 1398، و همکارانش  برجی ؛1393همکاران، 

از موارد با رفتار خودکشی  بسیاریرفتار خود جرحی در  انگیزه ها و نشانه های کهمورد بررسی قرار گرفتند ولی از آنجائی

اتفاقات در محیط مدل شناختی بک،  براساس، می توان به این پژوهش ها استناد نمود. (Buresova, 2016) مشابهت دارد

افکار خود آیند منفی را بر می  و شوندمی  ی که قبال در فرد شکل گرفته اند،ناکارآمد طرحواره هایسبب فعال شدن اطراف، 

گردند و  ر به افسردگی خواهد شد. با پیشرفت افسردگی افکار خودآیند منفی هرچه بیشتر زیاد و شدید میانگیزند که منج

که این دور باطل در بروز رفتارهای  تر هر چه بیشتر ناپدید می شود و بدین ترتیب دور باطل شکل می گیردافکار منطقی

از باشد. همان طور که یانگ معتقد است، آسیب های روانی از  ناسالم و پرخطری از جمله اقدام به خودجرحی می تواند موثر

(. بنابراین وجود 1393، و همکاران  خمیرانیحلمی )شوند  های غیر انطباقی ناشی می گیری و ثابت ماندن طرح وارهشکل

شد، و این طرحواره ها تنش های روانی مربوط به دوره نوجوانی، می تواند در فعال شدن طرحواره های منفی و ناکارآمد موثر با

 و تجارب حاالت، بر غلبه عواطف ناخوشایند نمود پیدا کنند و نوجوان از اقدامات خود جرحی با هدف و در بروز افکار منفی

 درونی استفاده نماید. ناخوشایند عواطف

 با را خود خصوصی حساساتا و افکار آنها. نیستند صمیمی روابط ایجاد به مایل ، افراداعتمادی/ بدرفتاریبیطرحواره در 

 قربانی و بدرفتاری گفت توان می وسیع مقیاسی در و شوند نمی نزدیک دیگران به زیاد که این یا گذارند نمی میان در دیگران

بنابراین وجود چنین افکار ناخوشایندی در نوجوان مانع از ارتباطات سازنده با اطرافیان . هستند آنها رفتاری های شاخصه شدن،

کمک گرفتن از آنها برای حل مشکالتش می شود و زمینه ساز باورهای غیر منطقی مبنی که این دنیا جای امن و قابل  برای

 برای عذاب دادن دیگران ممکن است که در جهت آسیب به خود اقدام نمایند. اعتمادی نیست می شود . برای همین

ی بر این است که فرد برای رسیدن به معیارهـای بلنـد پروازانـه در طرحواره معیارهای سرسختانه یا نـامنعطف، بـاور اساسـ

درباره رفتار و عملکرد خود باید کوشـش فراوانـی بـه خـرج دهد و این کـار معمـوال بـرای جلـوگیری از انتقـاد صـورت 
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ند و نسـبت بـه خودشـان و میگیرد. این طرح واره به طور معمـول در خـانواده هـایی بـه وجـود مـی آیـد کـه تحـت فشـار

ترین زمـان انجـام شـوند. ایـن کنند و توقع دارند کارها بـا کیفیـت عـالی و در کوتـاهدیگران بیش از حد عیب جویی می

طـرحواره اغلـب منجـر بـه کمـال طلبـی وخیمـی در انسـان میشود و فرد در صورتی که به معیارهـ ای بلنـد پروازانـه اش 

 .قـرار مـی گیـرد و رفتارهای خود آسیبی د در معرض ناامیدی و خودکشـیدست نیاب

این یافته با براساس بخش دیگری از یافته ها، سبک مقابله مساله مدار با کاهش رفتارهای خود جرحی نوجوانان ارتباط دارد. 

های دوره نوجوانی، مشخصهکی از یهمسوئی دارد.  1394؛ وجودی و همکارانش، Anda et al, 1991ای هنتایج پژوهش

شود. نوجوان مانند یک  تغییرات سریع و فراگیر، تقریبا در تمام ابعاد زندگی است که احتماال به استرس زیادی منجر می 

 ها را ندارد، به همین علت در برخورد با موانع و ناکامی بزرگسال تجربه کافی برای رویایی و مقابله با احساسات ناشی از استرس

آسیب زدن به خود به عنوان راهی برای ابراز آشکار دردهای روانی و حرف هایی که جهان ندگی ممکن است به فکر های ز

متمرکز بر ای (. در این میان نوجوانانی که مجهز به راهبردهای مقابله1393بیرونی نمی خواهد بشنود، می افتند )خانی پور، 

تغییر یا اصـالح شرایطی است ، به فعالیت هایی در جهت ساز زندگی لدر مواجهه با رویدادهای مشکمی باشند،  لهأ مس

شامل تالش هوشیارانه یا ارزیابی (، این سبک مقابله ای 1984دست می زنند. براساس نظریه الزاروس و فولکمن)تهدیدآمیز 

بنابراین رسزا متمرکز است. سعی دارد منبع استرس را تغییر دهد یا حذف کند و بیشتر بر عامل است که منطقی از مساله است

خود آسیب رسانی در نوجوانان پردازی  باعث کاهش مشکالت روانی، رفتاری، هیجانی و ایدهمی تواند استفاده از این نوع راهکار 

 شود.

 براساس یافته های حاصل پیشنهاد می شود به طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای نوجوانان به عنوان عوامل 

گردد و از طریق طرحواره درمانی و آموزش راهبردهای حل مساله در خطرساز درونی موثر بر رفتارهای خود جرحی توجه 

 مواجهه با تنش های دوران نوجوانی به پیشگیری و کاهش رفتارهای خود جرحی در نوجوانان کمک گردد.

 پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی از استفاده ج،شهر کر 4که محدود بودن جامعه آماری به نوجوانان ناحیه  است روشن

سالمت روان، سطح  مانند متغیرهایی بر این، عالوه. آیند حساب به پژوهش این عمده هایمحدودیت عنوان به توانندمی

             دپیشنها که است نشده کنترل احتمالی و موثر های متغیر دیگر های تربیتی والدین واقتصادی والدین، سبک -اجتماعی

 .گردند کنترل متغیرها این بعدی های پژوهش در گردد می
 

 منابع
(. اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر شادکامی و کیفیت زندگی 1392اسالمی، ر.، هاشمیان، پ.، جراحی، ل.، و مدرس غروی، م .)

تا  306صفحات ، 5دوره پنجاه و شش، شماره  ،مشهد مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکینوجوانان بدسرپرست در مشهد. 

300. 

.  یافسردگ  با  یعمل  -یفکر   وسواس  اختالل  بهبود  بر  یرفتار  یشناخت   درمان  و  یدرمان  طرحواره  یاثربخش  سهیمقا  (.1390)  .ع  ی،لیاسماع

 .ییطباطبا  عالمه  دانشگاه   ،یتیترب  علوم  و  یشناس  روان  دانشکده   ،یتخصص  یدکتر  نامه  انیپا

  ی کارشناس نامه انیپا .تهران یدانشگاهها  انیدانشجو نیب( SQ-SF)  انگی طرحواره پرسشنامه کوتاه فرم یابیهنجار(. 1384. )ق ،یآه

 . ییطباطبا  عالمه  دانشگاه  ،یتیترب  علوم  و  یشناس  روان  دانشکده  ارشد،

اداری زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در  (. پیش بینی افکار خودکشی براساس معن1398.)ش، قهاری،  ز، خرمی،  ا  ، فرشادنیا،مبرجی،  

 .207تا  196، صفحات  2دوره ششم، شماره  سالمت اجتماعی،دانشجویان.  

 . تهران: حنیفا.  های ذهنیمبانی طرحواره(.  1392پیروان، س.ص. )

  آموزان  دانش در لبستگید سبک و تنهایی احساس با آن ی رابطه  و عمدی خودآسیبی رفتار شیوع» (.1392مهرانگیز. ) ،گر پیوسته

 . 52تا  29صفحات  ،3  شماره  ،9  دوره  ،1  مقاله  ،الزهرا  دانشگاه  شناختی  روان  مطالعات   ی  فصلنامه  .«دختر

فصلنامه   .زمان انداز چشم و استرس با مقابله های مهارت اساس بر زناشویی رضایت بینی (. پیش1396. )ن، باباخانی، سشناس،  حق
 . 584تا    569  ، صفحات4دهم، شماره  دوره سیز،  خانواده پژوهشی

 به  خودکشی به کننده  اقدام  افراد  در  اولیه غیرانطباقی های طرحواره (. بررسی1393.)فرضاعی،  ،ن علیزاده، شمس ، م خمیرانی، حلمی

 .11تا    1  صفحات  شماره یک،  ، دوره نوزدهم،کردستان پزشکی علوم  دانشگاه  علمی مجله  شیوه مسمومیت.
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(. خود جرحی بدون خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران  1395.)م. ر، فلسفی نژاد، ا برجعلی، ، ح  خانی پور،

 .79تا    59  اتصفح  ،21  شماره  ،6  دوره ،استثنایی افراد  فصلنامة  کودکی: انگیزه ها و احتمال خودکشی.

رساله   و همساالن. شناختی روان  عوامل نقش و خودکشی احتمال ماهیت،: اننوجوان  در رسانی خودآسیب رفتارهای(. 1395. )حپور، خانی

 دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی.

. )ترجمه: ف. شفیعی، ا. میرزایی، ح.افتخار اردبیلی، غ.ر. گرمارودی، س.ع. احمدی ابهری، ع.  روانشناسی سالمت(. 1396سارافینو، ا.پ.)

 (2002م. نورایی، ا.ندیم(، تهران: رشد. )تاریخ انتشار به زبان اصلی،  منتظری مقدم، پ.قوامیان، ا. جزایری، س.

چهارمین کنفرانس بین المللی  تهران.  شهر نوجوانان در خود به آسیب و دلبستگی های سبک میان (. رابطه1396.)سشاهد،  میرغفاری
 تهران، ایران.   96. تیرماه  نوآوری های اخیر در روان شناسی

  و   ای مقابله اساس راهبردهای بر خودکشی پردازی ایده بینی (.پیش1394. )، نعباسی ماشینچی ،، قپور عبدل، ، ت هاشمی ،، بوجودی 

 .56تا    47  صفحات  ؛(  19  پیاپی)  1  شماره،    10   دوره  :  معاصر  روانشناسیهویت.    های  سبک

اه حل محور به شیوه گروهی بر عزت نفس، تنظیم مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی با درمان کوتاه مدت ر (.1397) .غیاس فرد،   
  پایان نامه کارشناسی ارشد . شناختی هیجان و رفتار خود جرحی غیر خودکشی در دختران دوره متوسطه شهرستان پردیس

 واحد تهران شمال.    دانشگاه آزاد اسالمی

:  تهران(. 1395) دپوریحم حسن  و یصاحب یعل ترجمه. محور طرحواره  کردیرو: تیشخص اختالالت یدرمان شناخت(. 1990. )ج انگ،ی

 . ارجمند

(.  1395) اندوز زهرا. دپوریحم حسن ترجمه (.ینیبال نیمتخصص یبرا ییراهنما) یدرمان طرحواره(. 2003. )م شار،یو ،ژ کلسکو، ،ج انگ،ی

 . ارجمند:  تهران
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