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 چکیده

 انجام نوجوان دختران در تنهایی احساس و ناکارآمد شناختی های طرحواره اساس بر خودآسیبی بینی پیش هدف با حاضر تحقیق

 شهر پرورش و آموزش نواحی بین از که بود شیراز شهر اول متوسطه مقطع مدارس آموزان دانش شامل پژوهش این آماری جامعه .شد

 مدرسه هر از که شدند انتخاب تصادفی بصورت اول متوسطه دخترانه مدارس ناحیه، هر بین از و انتخاب تصادفی بصورت ناحیه سه شیراز

که جمعا  گردید ارائه مربوطه هایپرسشنامه بودند تحقیق در شرکت به مایل که آموزانی دانشصورت تصادفی انتخاب و به  به دو کالس

 و اشمیت یانگ طرحواره کوتاه فرم پرسشنامه سانسون؛ خود آسیب به هایپرسشنامه از استفاده با هاداده .نفر شدند 255افراد نمونه  تعداد

 رگرسیون تحلیل متغیره، تک رگرسیون تحلیل آماری روش با نهایت در که شدند گردآوری راسل تنهایی احساس پرسشنامهو  همکاران

 وجود معناداری رابطه خودآسیبی با ناکارآمد شناختی طرحواره بین داد نشان که گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد همبستگی و متغیره ندچ

 ناکارآمد شناختی های طرحواره و تنهایی احساس همچنین .دارد وجود مثبت و معنادار رابطه خودآسیبی با تنهایی احساس همچنین دارد،

 .دارند را آسیبی خود نندگیک بینی پیش قدرت
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 مقدمه

-نوجوانی مرحله(. (Cloutier et al, 2010متخصصان قرار گرفته است  آموزان در سالهای اخیر مورد توجهبهداشت روانی دانش

ا تغییرات روانشناختی و جسمانی و افزایش تمرکز بر بدن همراه است. در این دوره نوع این دوره ب و شودای انتقالی در زندگی محسوب می

 ,Macaniffzila & Kiselica).جدیدی از خودمحوری ایجاد شده و آن ها تصور می کنند ظاهر و رفتارشان مرکز توجه دیگران است  

می شوند و ظاهر خود توجه کنند  دختران تشویق اطرافیان، در بعضی فرهنگ ها در نتیجه پیغام های صنفیهمچنین  (2001

.(Favazza, 1998) دیگران هستند، فشار عاطفی زیادی به نوجوان وارد می کند که در نتیجه آن بجای  کانون توجه این تصور که آن ها

شایع به خصوص در دختران  رفتار خودآسیبی یکی از رفتارهایشکننده خود از ساز و کارهای فراوانی استفاده می کنند. « خود»حفاظت 

 نوجوان است. 

 منینگر  (Favazza, 1998).مورد توجه محققان قرار گرفته است 1880رفتارهای خودآسیبی پدیده تازه ای نبوده و از سال 

(Madge et al, 2008) نخستین کسی بود که رفتارهای خودآسیبی از رفتارهای منتهی به خودکشی متمایز کرد. اگرچه خودکشی حد 

 Jennifer). نهایی رفتار خود آسیب رسان است، اما اصطالح رفتارهای خود آسیب رسان برای رفتارهای غیرکشنده به کار گرفته می شود

et al, 2008)  ،البته، بسیاری از محققان سایر رفتارهایی که در طوالنی مدت و به طور غیرمستقیم نیز باعث آسیب به خود می شوند

 & Deleo ). اند، مصرف فراوان الکل و رژیم های غذایی سخت را از جمله رفتارهای خود آسیب رسان ذکر کرده نظیر سود مصرف دارو

Holler, 2004)  
رفتارهای خودآسیبی تحت عنوان تخریب عمدی یا تغییر بافت های بدن بدون قصد آشکار خودکشی تعریف شده 

  (Jacobson & Gould, 2007). ادی در همه فرهنگ ها یافت می شودرفتارهای خودآسیبی به میزان زی (Favazza, 1998).است

: کنند می تقسیم دسته سه به را خودآسیبی رفتارهای( 1998) فاوازا. شوند می ظاهر متفاوتی های شکل به خودآسیبی رفتارهای

 وارد خودش بدن های بافت به جدی آسیبی فرد آن نتیجه در و شوند، می مشاهده روانی بیماران در که شدید، خودآسیبی رفتارهای-1

 می مشاهده توره سندرم یا و اتیسم ذهنی، ماندگان عقب در که ای، کلیشه خودآسیبی رفتارهای-2 بدن؛ از عضوی قطع نظیر ،دکن می

 نوع ینتر شایع که سطحی خودآسیبی رفتارهای-3. کند می خود زدن به اقدام تکراری صورت به و اراده بی فرد حالتی چنین در. شود

 و زیبایی های جراحی ناخن، جویدن زخم، کندن پوست، بریدن و خراشیدن نظیر شود، می انجام دیگری عوامل یا مد تاثیر تحت و است

 .پوست حکاکی

 رابطه مطالعات،یکی از عواملی که ممکن است بر روی خودآسیبی افراد تاثیرگذار باشد، طرحواره های شناختی ناکارآمد می باشد. 

 نشان ایذایی رفتارهای و اختالالت شخصیت اضطراب، افسردگی، جمله از روانپزشکی از عالیم شماری با را اولیه ناسازگار ره هایطرحوا

 .;Cormier et al, 2011 ; Renner, 2012) (Muris, 2006داده اند 

ای عمل می کنند و پردازش طرحوارهطرحواره ها اغلب با نفوذ خود بر سیستم پردازش اطالعات به صورتی زیر آستانه هوشیاری 

 که است آن بر نظر بک، شناختی مدل در(Young, 1999). گیردبه راحتی بدون اینکه نیازمند توجه از سوی فرد باشد، صورت می

 و ر،افراطیناپذی انعطاف فرضها این از برخی. می انجامد و جهان خویشتن درباره ی وارههایی طرح یا فرضها تشکیل افراد به در تجربیات

 باورهای و فرضها این فعال شدن سبب اطراف محیط اتفاقات هنگامی که. هستند یا نابارور ناکارآمد نتیجه در و تغییرند برابر در مقاوم

 هرچه منفی خودآیند افکار افسردگی پیشرفت با. خواهد شد افسردگی به منجر که انگیزند می بر را منفی خودآیند افکار شوند، ناکارآمد

 ,Young et al). گیرد می شکل باطل دور ترتیب بدین و شود ناپدید می بیشتر چه هر منطقی تر افکار و گردندمی شدید و بیشترزیاد

2003) 
 ,Ahmadian Gorji, Fata) شوندمی ناشی غیرانطباقی واره های طرح ماندن ثابت و شکل گیری از آسیبهای روانی یانگ نظر براساس

Asgharnezhad Farid, Malakouti ,2009).  هستند رسانی خودآسیب شناختی هیجانی اولیه الگوهای غیرانطباقی طرحوارههای 



 

 

می افسردگی مزمنی مانند نشانه های زیربنای اغلب و شوندمی تکرار طول زندگی در و گیرندمی شکل ذهن در تحول و رشد در ابتدای که

 ویژه به اولیه نشدن نیازهای ارضا از طرحواره ها این  .(Tabatabaee Barzoki, Sohrabi, Karimi Zarchi ,2013) شوند

 را منفی خودکار افکار و تحریف را و محیط فرد بین رابطه ی به مربوط اطالعات و گیرندمی کودکی سرچشمه دوران در هیجانی نیازهای

ذهنی  فیلترهای توانمی را طرحواره ها ساده تر بارتع به .دارند پی در نابهنجار شناختی پردازش و نگرش نهایت و در کنند می فعال

 (Young et al, 2003).  بنگرد خاصی زاویه از را دنیا فرد، شوندمی سبب که دانست

احساس تنهایی نیز در افزایش رفتارهای خودآسیبی می تواند موثر باشد. در ادبیات پژوهشی احساس تنهایی به دو صورت تک بعدی و 

گیرند دانند، شرایط و علل یکسانی بجای آن در نظر میگرفته شده است. آنهایی که احساس تنهایی را یک بعدی میچندبعدی در نظر 

اش را از دست داده مثالً احساس تنهایی سرباز دور از خانه برای نزدیکانش هم ارز احساس تنهایی فرد غمگینی است که رابطه صمیمانه

آید که تماس و رابطه با دیگران کاذب باشد، به نحوی که تجربه عاطفی یی زمانی به وجود می(. احساس تنها1389زاده، است )رحیم

مشترک بجای این رابطه دوجانبه فرد با دیگران متصور نباشد و انسان در فرایند تماس با دیگران مانند یک ارتباط حقیقی و صمیمانه باشد 

. 

لیل ریشه داشتن در نیازهای اصلی انسانی تأکید می کند و بی کفایتی در ارضای بر لزوم برقراری رابطه با دیگران به د 1سالیوان

نیاز صمیمیت دیگران و یا اراضی ناکافی به صمیمیت یا صمیمیت بین فردی را تحت عنوان احساس تنهایی مطرح می کند، که یکی از 

( است. او تنهایی را به عدم روابط 1982) 2ق به یانگقدیمی ترین توصیفات تنهایی بوده است. از دیگر تعاریف پیشین تنهایی، متعل

 (.1391؛ به نقل از ناصحی، 2011، 3اجتماعی رضایتمند و یا عدم ادراک روابط اجتماعی رضایتمند توصیف می کند )تاراریل

هایی، در باب های نوجوانی سال های اوج بروز احساس تنهایی است؛ به هر صورت احساس تناز نظر بسیاری از صاحب نظران سال

ها و پویایی روانی آن، دانسته که بسیار اندک است و در تحقیقات انجام شده به ویژه احساس تنهایی در نتیجه تجارب دوران کودکی ریشه

 (.1381نادیده گرفته شده است )حسین چاری و خیر، 

حساس مبهم از درست نبودن امور تجربه انواع و درجات مختلفی از احساس تنهایی وجود دارد شاید تنهایی را به صورت یک ا

کنید. این حالت نوع خفیف احساس تهی بودن است. شاید هم تنهایی را به صورت محرومیت و درد بسیار شدید تجربه نمایید )سلیمی، 

1387.) 

تفکر فرد مبنی  احساس تنهایی می تواند سازگاری فرد را با محیط بشدت دچار مشکل کند، تنهایی تجربه فردی ناخوشایند مانند

بر متمایز بودن از دیگران است که با مشکالت رفتاری قابل مشاهده مانند غمگینی، عصبانیت و احساس افسردگی همراه است و به صورت 

 (.1387رفتارهایی مانند اجتناب از تماس با دیگران مشخص می گردد )لعلی فاز و عسگری و 

شیوع رفتار خود آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی وسبک دلبستگی  ( در رابطه با1392بر اساس پژوهش پیوسته گر)

در دانش آموزان دختر بیشترین میزان رفتار خود آسیبی در دختران دانش آموز مورد مطالعه در یک سال گذشته به ترتیب فرو کردن 

بر می گیرد. ( جلوگیری از بهبود زخم ها، حکاکی  سوزن در پوست )این عبارت رفتارهایی نظیر ، تاتوو و سوراخ کردن گوش را نیز در

همچنین، سبک دلبستگی و احساس تنهایی با رفتارهای خودآسیبی در دختران  عکس یا نوشته بر روی پوست، و بر سرکوبیدن بوده است .

د که سبک دلبستگی ایمن و شیوه گام به گام نشان داآموز همبستگی مثبت معناداری داشت. همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک بهدانش

 آموزان دارد.آسیبی دانشبینی رفتارهای خودترین نقش را در پیشاحساس تنهایی بیش

سرباز نیروی دریائی سپاه انجام داده بود، نشان داد که بین تمایالت خودآسیبی  100( در پژوهش خود که بر روی 1381راستگو )

در پژوهشی در میان زنان متقاضی و نیوپالستی )جراحی زیبایی(  (1379)دارد. روحانیایی رابطه معناداری وجود هعمدی و احساس تن

                                                           
1 -Sullivan 
2 -Young 
3 -Tararyl 



 

 

در این افراد تمایل به گوشه گیری و مردم گریزی و اشکال در روابط متقابل با دیگران دیده می شود. آن ها ناراحتی های خود  ،اظهار کرد

 .حی های متعدد این مشکل را برطرف کنند را به اشتباه به ظاهر خود نسبت داده و سعی می کنند با جرا

 توجهی بی مورد کودکی دوران در که جوانانی درصد 21 اند،کرده اظهار پژوهشی در( 2010)همکاران  و بردیوز و نیداواجی

 فتارهایر بروز در موثر عوامل از یکی ناایمن دلبستگی سبک ترتیب بدین. اند داشته خودآسیبی رفتارهای اند، گرفته قرار والدین

در یک بررسی دیگر که عنوان آن بررسی اپیدمیولوژیک خودآزاری در دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه  .است شده معرفی خودآسیبی

شهر تبریز و عوامل موثر بر آن بوده است. نشان داد که شیوع خودآزاری در مقایسه با کشورهای دیگر کمتر است و عواملی مانند سن دانش 

 (.1386طالبی مقدم، به نقل از عیت مصرف سیگار، و مصرف الکل با خودآزاری ارتباط دارد )آموزان، وض

 محرومیت طرحواره ی سه شدت که داد نشان گرفت صورت افسرده روی بیماران (2009همکاران) و گرجی احمدیان توسط که پژوهشی

 مطالعات برخی همچنین . دارد ارتباط رفتارهاى خودکشى بروز با بیمارى و صدمه مقابل در وآسیب پذیرى کفایتى بى و وابستگى عاطفى،

 .(Jalali, Sarvghand, Samani ,2012). اند داده نشان مقابله غیرانطباقی روشهای اتخاذ در را اولیه ناسازگار نقش طرحواره های

 با خودکشی به کنندگان اقدام در اولیه قیغیرانطبا طرحواره های تعیین مطالعه ای بهدر  (1393رضاعی ) علیزاده، شمس خمیرانی، حلمی

 به کننده مراجعه خودکشی به کننده اقدام افراد شاهد گروه .بود شاهدی –مورد صورت به مطالعه این .پرداختند مسمومیت، روش

 طرح داد شانن مطالعه نتایج. شدند همسان سازی شاهد گروه با که بودند جامعه افراد کنترل گروه و سنندج شهر بیمارستان توحید

 .باشند مطرح خودکشی بروز در عوامل موثر عنوان به میتوانند نامنعطف یا سرسختانه معیارهای و گرفتار/نیافته خودتحول وارههای

 به اقدام بروز در هیجانی طرحواره محرومیت و نیافته تحول خود طرحواره افسرده، غیر افراد در که بود آن از حاکی یافته ها همچنین

( در پژوهش خود نشان دادند که احساس تنهایی با بروز مشکالت روانی و 2000و همکاران ) 1تومی .است داشته نقش خودکشی

 فیزیولوژیکی به خصوص رفتارهای خودآسیبی در نوجوانان رابطه دارد .

ا روبرو هستند، این تغییرات های تکامل خود با عوامل خطرزنوجوانان ذخایر گرانبهای جوامع بشری هستند و به فراخور سن و ویژگی

دهد که عملکرد متفاوتی داشته باشند )پرویزی، امینی زاده، ثناگو و ای تغییر میها را به گونهتکاملی در دوره نوجوانی شرایط خانواده

ن این مرز و (. دانش آموزانی که هم اکنون در مراکز آموزشی کشور در حال تحصیل هستند، در واقع مدیران و مسئوال1388سپهوند، 

های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورد، بر هیچ کس توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده چرخبومند و می

 پوشیده نیست که عدم توجه کافی به سالمتی جسمی روانی آنها موجب بروز مشکالت زیادی در خانواده و جامعه خواهد شد. 

با توجه به مطالب تنهایی به ویژه در گروه نوجوانان حائز اهمیت است،  حساساشناخت و ارزیابی مؤثر الب بیان شده با توجه به مط

بیان شده می توان گفت که توجه به افراد مخصوصا نوجوانان می تواند آنها را در کاهش رفتارهای خودآسیبی یاری دهد، عوامل مختلفی از 

یا احساس تنهایی می تواند در افزایش این رفتارها تاثیرگذار باشد، و با توجه به اینکه ممکن است رفتارهای جمله طرحواره های ناسازگار و 

خودآسیبی منجر به مرگ افراد گردد، لذا توجه به فاکتورهایی که در کاهش این مورد تاثیرگذار باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 

 احساس تنهایی پیش بینی کننده خودآسیبی است؟  و است که آیا طرحواره های شناختی ناکارآمد بنابراین مسأله اصلی این پژوهش این

 

 های پژوهش:فرضیه

 .دارد وجود معنادار رابطه خودآسیبی با ناکارآمد شناختی طرحواره بین -1

 رابطه معنادار وجود دارد. با خودآسیبیبین احساس تنهایی  -2

  باشد.می خودآسیبی برای معناداری کننده بینی شپی ناکارآمد شناختی های طرحواره -3

 باشد.می خودآسیبی برای معناداری کننده بینی پیشاحساس تنهایی  -4 

                                                           
1 Twomey 



 

 

 روش تحقیق:

در این پژوهش، دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه جامعه آماری .روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد 

چند مرحله ای استفاده شده است. بدین صورت که از بین چهار خوشه ایی مونه گیری از روش تصادفی برای ن اول شهر شیراز می باشد.

دخترانه متوسطه اول بصورت تصادفی دومدرسه ناحیه بصورت تصادفی انتخاب و از بین هر ناحیه،  احیه آموزش و پرورش شهر شیراز، سهن

مایل به شرکت در تحقیق بودند،  که نفر از دانش آموزانی85جمعابه  ونتخاب انتخاب شدند که ازهر مدرسه دوکالس به صورت تصادفی ا

 نفر دانش آموز را تشکیل دادند. 255پرسشنامه مربوطه ارائه گردید که جمعاً 

 ابزار گردآوری اطالعات:

 پرسشنامه آسیب به خود رساندن:

ت که سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ آیتمی اس 22(، پرسشنامه خودگزارشی SHI ،1998پرسشنامه آسیب به خود )

در این پرسشنامه رفتارهایی که عمداً به منظور آسیب به خود انجام شده اند، مورد ارزیابی قرار می گیرند. مانند دهندگان بررسی می کند

 مدی. سوء مصرف دارو یا مواد و الکل، خودزنی، ایراد آسیب بدنی به خود تا از دست دادن شغلی به صورت ع

را فقط به مواردی بدهید که تاکنون « بله»نمره گذاری پرسشنامه آسیب به خود به صورت بله / خیر است. به این صورت که پاسخ 

 می گیرد. 1نمره « بله»نمره صفر و گزینه « خیر»عمداً یا از روی قصد برای آسیب به خود انجام داده اید، گزینه 

در  .اند زارهای خودگزارشی شخصیت مرزی، افسردگی و سابقه آزاردیدگی در کودکی نشان دادهاعتبار همگرای این ابزار را با اب

 به دست آمده است. 74/0( آلفای کرونباخ این پرسشنامه 1390مطالعه حسین زاده و همکاران )

 پرسشنامه طرحواره یانگ فرم کوتاه:

های اشمیت و همکاران ماده است و بر یافته 75انگ دارای ( ساخته است. مقیاس کوتاه طرحواره ی1998این مقیاس را یانگ )

 ( پانزده طرحواره غیرانطباقی اولیه را ارزیابی می کند.1995)

بندی می شود )یک = کامالً سؤال مورد سنجش قرار می گیرد. هر ماده به کمک شش گزینه درجه 5هر یک از طرحواره ها به کمک 

های ناسازگار اولیه است؛ هر سؤال بر روی مالً مرا توصیف می کند. نمره باال نشان دهنده طرحوارهدر مورد من نادرست است. تا شش = کا

، کامالً 5، تقریباً درست = 4، اندکی درست = 3، بیشتر درست است تا غلط = 2، تقریباً غلط = 1ای )کامالً غلط = درجه 6یک مقیاس 

بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد های ناسازگار اولیه را در قالب پنج حوزه وارهشود.این پرسشنامه طرحگذاری می( نمره6درست = 

 سنجد:می مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری و محدودیت های مختلمختل، دیگر جهت

انجام شده  1995سنجی این پرسشنامه توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ در سال اولین پژوهش جامع درباره ویژگی های روان

(. در این پژوهش برای هر طرحواره ناسازگار اولیه، ضریب 1392راد، ، به نقل از احمدی، قریشی1995، 1است )اسمیت، یانگ، جوینر، تلچ

)برای طرحواره نقص/ شرم( به دست آمد، و ضریب بازآزمایی در جمعیت  96/0)برای طرحواره خودتحول نیافته/ گرفتار( تا  83/0آلفایی از 

ترجمه و اجرا شده است، وی همسانی درونی  1385بود. این پرسشنامه در ایران توسط آهی در سال  82/0تا  50/0غیربالینی بین 

 گزارش کرده است. 82/0و در گروه مذکر  97/0پرسشنامه را برحسب آلفای کرونباخ در گروه مؤنث 

و برای حوزه های بریدگی و طرد  93/0اعتبار پرسشنامه ( انجام شده ضریب1392راد )در پژوهشی که توسط احمدی و قریشی

و محدودیت های مختل  78/0، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 69/0مندی ، دیگر جهت86/0، خودگردانی و عملکرد مختل 89/0

 به دست آمد.  73/0

 

 

                                                           
1 Schmit, Young, Joiner& Telch 



 

 

 

 (:UCLAپرسشنامه احساس تنهایی راسل )

گزینه  4سؤال و به صورت  20ساخته شد که شامل  1980( در سال 1و کورتوناپرسشنامه احساس تنهایی توسط )راسل و پیلوا 

 جمله مثبت است. 10جمله منفی و  10ای، 

، 19، 20( دارد. ولی امتیاز سؤاالت 4( و همیشه امتیاز )3(، گاهی امتیاز )2(، به ندرت امتیاز )1در این پرسشنامه هرگز امتیاز )

 20( را دارد. دامنه نمره ها بین 1( و همیشه امتیاز )2(، گاهی )3(، به ندرت )4. یعنی هرگز )برعکس است 1، 5، 6، 9، 10، 15، 16

 است. نمره باالتر از میانگین بیانگر شدت بیشتر تنهایی است. 50)حداکثر( است. بنابراین میانگین نمره  80)حداقل( و 

ایایی آزمون به روش بازآزمایی توسط راسل، پیلوا و فرگوسن گزارش شد. پ 78/0پایایی این آزمون در نسخه جدید تجدیدنظر شده 

گزارش شده است. این مقیاس توسط شکرکن و میردریکوند ترجمه و پس از اجرای مقدماتی و اصالحات به کار گرفته شد  78/0( 1978)

 (.1388حق شناس،  و )نادری

نین شاخص های آماری توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و همچ SPSSدر این پژوهش داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

 و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند.

 

 هایافته

 

 ضریب از فرضیه این آزمون برای .رابطه معناداری وجود دارد ی شناختی ناکارآمد با خودآسیبیهاطرحوارهبین اصلی یک:  فرضیه

 است. مشاهده قابل 2 جدول آن در شد که نتایج استفاده پیرسون همبستگی

 

 

 

 

 

                                                           
1 Russell, Curtona & Peplau 

 های شناختی ناکارآمد، احساس تنهایی و خودآسیبیطرحواره معیارانحراف  و میانگین -1 جدول

  متغیر میانگین انحراف معیار

 بریدگی و طرد 20/2 93/0

طرحواره
ی 

 شناخت
ی

ناکارآمدها
 

 خودگردانی و عملکرد مختل 81/1 84/0

 مندیدیگرجهت 31/2 01/1

 گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 79/2 17/1

 های مختلمحدودیت 82/2 23/1

  احساس تنهایی 78/41 13/12

  خودآسیبی 96/2 23/3



 

 

 

 های شناختی ناکارآمد و خودآسیبیهمبستگی طرحواره ماتریس -2جدول 

 بریدگی و طرد متغیرها

عملکرد  و خودگردانی

 لمخت

 

 مندیدیگرجهت
 و ازحدبیشزنگیبهگوش

 بازداری

های محدودیت

 مختل

 42/0** 40/0** 38/0** 41/0** 55/0** خودآسیبی

 : ** 01/0 سطح در داریمعنی   : * 05/0 سطح در داریمعنی

 

 اری وجود دارد. های شناختی ناکارآمد و خودآسیبی رابطه مثبت و معنادطرحوارهدهد که بین نشان می 2نتایج جدول 

 

 رابطه معناداری وجود دارد.  با خودآسیبی احساس تنهاییاصلی دو:  فرضیه

 است. مشاهده قابل 3 جدول آن در شد که نتایج استفاده پیرسون همبستگی ضریب از فرضیه این آزمون برای

 

 همبستگی احساس تنهایی و خودآسیبی ماتریس -3 جدول

 احساس تنهایی متغیرها

 37/0** بیخودآسی

 : ** 01/0 سطح در داریمعنی   : * 05/0 سطح در داریمعنی

  
 احساس تنهایی و خودآسیبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دهد که بین نشان می 3نتایج جدول 

 

 

 

 .باشندمیخودآسیبی کننده معنادار بینیپیشهای شناختی ناکارآمد فرضیه اصلی سه: طرحواره

های شناختی ون این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان برای پیش بینی خودآسیبی توسط طرحوارهبرای آزم 

مقدار آماره دوربین واتسون که های شناختی ناکارآمد وارد تحلیل رگرسیون شدند. سپس، ناکارآمد استفاده شد. به این منظور، طرحواره

های اساسی تحلیل ل یا استقالل خطای متغیرهای مستقل با یکدیگر است، به عنوان یکی از مفروضهنشان دهنده استقالل متغیرهای مستق

( بود، استقالل مشاهدات تایید شد. 5/2و  5/1)بین  94/1رگرسیون چندمتغیره  مورد بررسی قرار گرفت و چون در این تحلیل برابر با 

 نشان داده شده است. 4در جدول  ی شناختی ناکارآمدهاتحلیل پیش بینی احساس تنهایی توسط طرحواره نتایج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 های شناختی ناکارآمدخودآسیبی برحسب طرحوارهچندمتغیره  نتایج تحلیل رگرسیون -4دولج

 R 2R متغیرمالک بینپیش هایمتغیر
Durbin-

Watson 
F df P β t P 

 بریدگی و طرد

 0001/0 5،  194 68/15 94/1 29/0 54/0 خودآسیبی

43/0 12/4 0001/0 

خودگردانی و عملکرد 

 مختل
04/0 42/0 678/0 

 281/0 08/1 09/0 مندیدیگرجهت

ازحد و بیشزنگیبهگوش

 بازداری
07/0- 70/0- 486/0 

 333/0 97/0 09/0 های مختلمحدودیت

 

 29/0ناکارآمد حاکی از آنست که مدل معنادار است و های شناختی در مورد پیش بینی خودآسیبی توسط طرحواره 4نتایج جدول 

های شناختی ناکارآمد تنها طرحواره بریدگی و طرد به طور مثبت و معنادار درصد از واریانس خودآسیبی را تبیین می کند. از بین طرحواره

 بینی کنندگی خودآسیبی را ندارند.پیش خودآسیبی را پیش بینی می کند. دیگر ابعاد قدرت >p 0001/0در سطح  43/0با بتای برابر با 

 

 باشد.میخودآسیبی کننده معنادار بینیپیشاحساس تنهایی فرضیه اصلی چهار: 

نتایج در استفاده شد.  احساس تنهایی توسط بینی خودآسیبیمتغیره برای پیشبه منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون تک 

 نشان داده شده است. 5جدول 

 احساس تنهایی برحسب خودآسیبیتک متغیره  نتایج تحلیل رگرسیون -5جدول 

 R 2R F df P β t P متغیر مالک بینپیشمتغیر 

 0001/0 04/6 37/0 0001/0 227،1 53/36 14/0 37/0 خودآسیبی احساس تنهایی

 

کند و با بتای برابر با  ا تبیین میدرصد از واریانس ر 14/0خودآسیبی حاکی از آنست که احساس تنهایی در مورد  5نتایج جدول 

 کنندگی دارد. بینیبه طور مثبت و معنادار قدرت پیش >p 0001/0در سطح  37/0

 

 

 

 

 



 

 

 حث و نتیجه گیری:ب

همچنین های شناختی ناکارآمد و خودآسیبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. طرحوارهدهد که بین شان مین 2نتایج جدول 

های شناختی های شناختی ناکارآمد حاکی از آنست که از بین طرحوارهرد پیش بینی خودآسیبی توسط طرحوارهدر مو 4نتایج جدول 

که این یافته ها با پژوهشهای حلمی خودآسیبی را پیش بینی می کند. نادار ناکارآمد تنها طرحواره بریدگی و طرد به طور مثبت و مع

 ( هماهنگ می باشد .2010( و بردیوزو همکاران )2009همکاران ) ( ، احمدیان گرجی و1393خمیرانی و همکاران )

نوجوانان در هنگامی که طرد می شوند به تبادل هیجان های منفی اقدام می کنند و معموال در این وضعیت آشفتگی بیش تری تجربه می 

م به رفتارهای خودآسیبی خود را تسکین می دهد ) کنند. نوجوان آشفته با انجام شیوه های غیرمعتبر مانند پاسخ با فریاد، تهدید یا اقدا

 (.2009بریل و همکاران ، 

( معتقد هستند که نوجوانان هنگام بحران ها و احساس پریشانی به کمک چنین رفتارهایی ناخشنودی خود را 2008اسپریتو و همکاران )

عالیت خودیاری می داند . زیرا این رفتارها به فرد کمک می ( رفتارهای خودآسیبی را نوعی ف1998به طور موقت مدیریت می کنند. فاوازا )

 کنند بر نوسان های عاطفی خود غلبه کرده و به طور موقت آرامش خود را به دست آورند. 

ی رفتارهای خودآسیبی در آینده تجربۀ غفلت عاطفی در دوران کودکی و محیط خانوادگی یشناسان بهترین پیشگوبه عقیده روان

(.نبودن مراقب مناسب و ارضاء نشدن نیازها باعث تنش عاطفی در دوران کودکی می شود. کودک به عنوان 2008، 1)کسینگ ناآرام است

اعتراض بسیار خشمگین شده و چون نمی تواند به طریق دیگری خشم و عصبانیت خود را ابراز کند، یا از کسی کمک بگیرد، به رفتار 

(. بدین ترتیب خودآسیبی عالمتی از تنش درونی 2009یابد )اوگامز و همکاران، دن و...( آرامش میخودآسیبی )سرکوبیدن به دیوار، مو کن

 .است که یک پیغام عمومی و یک پیغام خصوصی دارد 

بسیاری از افراد در دوره نوجوانی به دلیل رابطه مناسب عاطفی با والدین خود به سادگی با تنش، مقابله می کنند. رابطه عاطفی 

ب با والدین باعث می شود نوجوان یاد بگیرد، چگونه با احساسات شدید خود مقابله کند و تنش های عاطفی خود را کاهش دهد، اما مناس

در خانواده هایی که ارتباط عاطفی میان والدین و نوجوان کاهش یافته یا به هردلیلی، یک یا هردو والد از لحاظ احساسی و جسمی وجود 

رد عواطف منفی را تجربه کند، به خودآسیبی اقدام می کند. بسیاری از کسانی که به خودآسیبی اقدام می کنند، معتقد ندارند. هر زمانی ف

(. رفتارهای خود آسیبی راهی برای کنترل 2009و همکاران،  2هستند، این عمل تنش های عاطفی آن ها را کاهش می دهد)بریل

 (.2008و همکاران،  3وانند به زبان بیاورند و بیان کنند)پیترسوناحساسات شدید است. احساساتی که افراد نمی ت

شود. این سوگیریها در آسیب شناسی روانی به صورت سوء ها میموجب سوگیری در تفسیر رویداد نیز طرحواره های ناسازگار

دید می آید و این سوء برداشتها بر تفاهم ها، نگرشهای تحریف شده، فرضهای نادرست و چشم داشتهای غیر واقع بینانه در نوجوانان پ

أثیر ادراکها و ارزیابی بعدی زندگی تاثیر میگذارند. زیرا طرحواره ها در مسیرزندگی تداوم دارند و بر چگونگی رابطه فرد با خود و دیگران ت

ین طرحواره منفی و ناسازگار که دارند. از سو ی دیگر آسیب شناسی روانی فرد می تواند بازتاب طرحواره های نا سالم وی باشد. بنا برا

 . باشندپدید می آیند میتواند به عنوان هسته اصلی بسیاری از مشکالت و خودآسیبی ی تجربه های ناگوار دوران کودکی بیشتر در پ

                                                           
1 .kesking 
2 .Berrill 
3 .Peterson 



 
حاکی از  5نتایج جدول همچنین احساس تنهایی و خودآسیبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دهد که بین نشان می 3نتایج جدول 

( ، راستگو 1392این یافته ها با تحقیقات پیوسته گر )کنندگی دارد. بینیآنست که احساس تنهایی به طور مثبت و معنادار قدرت پیش

 ( هماهنگ می باشد.2000( و تومی و همکاران )1379( ، روحانی )1381)

ساس طرد، تنهایی و غفلت های عاطفی از تجارب این نتایج هماهنگ با پژوهش های محققان دیگر بوده و نشان می دهد، اح

مشترک همه کسانی است که به خود آسیبی اقدام می کنند. نوجوانانی که در دوران کودکی هنگام رابطه با مراقبش مهارت های اجتماعی 

ی برقراری روابط صمیمانه بین کافی را کسب نکرده است، هنگام برقراری روابط اجتماعی با دیگران ناموفق بوده و در نتیجه ناتوانی برا

فردی به شدت احساس تنهایی می کند. زیرا چنین فردی پیش بینی می کند، که نزدیکان او در مواقع دشوار زندگی او را طرد کرده و 

یبی نسبت به او بی توجه خواهند کرد و به همین دلیل به شدت احساس تنهایی می کنند. احساس تنهایی زمینه ساز رفتارهای خودآس

است. در شرایط معمول فشارهای عاطفی باعث می شود که نوجوانان برا ی کاهش آنها به والدین خود پناه ببرند، اما احساس طرد و تنهایی 

و بهترین مقابله اعمالی نظیر زدن،  (2009)بریل و همکاران ، باعث می شود که فرد برای مقابله با این احساسات خودش راه حلی پیدا کند

 دن و پرخاشگری نسبت به خود و دیگران است، زیرا او یاد نگرفته است که برای کسب آرامش راه دیگری وجود دارد. سوزان

این پژوهش در مقطع سنی نوجوانی و در دانش آموزان دوره متوسطه اول  این پژوهش با محدودیتهای مواجهه بود از آن جمله :

ای دوره نوجوانی و گذرا بودن این دوره طبیعتا در تعمیم یافته های آن به سایر مقاطع انجام شده وبا توجه به عدم ثبات و پیچیدگی ه

 همچنین این پژوهش تنها بر روی دانش آموزان دختر انجام گرفته است.سنی وتحصیلی باید جانب احتیاط را رعایت کرد. 

های شناختی ناکارآمد واحساس تنهایی می حوارهبا توجه به نتایج تحقیقات حاضر در رابطه با پیش بینی خودآسیبی بر اساس طر

 توان پیشنهادات کاربردی و پژوهشی زیر را عنوان کرد.

ترتیب دادن برنامه های مشاوره انفرادی وآموزشی گروهی در جهت آگاه سازی دختران نوجوان با مشکالت خودآسیبی -1

 )بریدگی،جراحی های زیبایی و......( .

مشاوره انفرادی وآموزشی گروهی برای خانواده های نوجوانان در ارتباط با طرحواره های ناسازگاراولیه  ترتیب دادن برنامه های -2

 شامل آشنایی، پیشگیری یا درمان. 

 اجرای پژوهش های مشابه در هر دو جنس و سایر شهرها که تعمیم پذیری یافته های پژوهش را تقویت نماید.-3

 های دیگر و ابزارهایی غیر از پرسشنامه)مصاحبه بالینی و...( استفاده شود. در پژوهش های بعدی از پرسشنامه -4

 ، کمال گرایی ، الگوهای ارتباطی خانواده و . . . اختالالت شخصیتی  متغیرهای دیگر مانند پیش بینی خود آسیبی از طریق-5
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Prediction of self-damage on the basis of inefficient cognitive schemas and loneliness feelings 

in students 
 

Abstract: 

The purpose of the present study was the prediction of self-damage on the basis of inefficient 

cognitive schemas and loneliness feelings in girl's adolescents. Method of study was correlational and 

the statistical population consisted of 255 girl's students of secondary school in Shiraz city that three 

areas of Shiraz selected randomly and among each areas girl's school, two classes from each school, 

selected through cluster random sampling method. Questionnaires of Sanson's self-damage, short form 

of Yung, Schmitz, et al. Inefficient cognitive schemas and Russell's loneliness feelings questionnaires 

were used to collect data. Descriptive statistics and correlation and regression method were used to 

analyze the data. The results showed that there is significant relationship between the inefficient 

cognitive schemas and self-damage. Moreover loneliness feelings showed positive and significant 

relationship with self-damage.There also showed loneliness feelings and inefficient cognitive schemas 

could predict self-damage in girl's students. 
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