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 مقاله پژوهشي 

  رفتار  ینیبشیپدر  يفردنیبو روابط  یخلق ییناگو، یمنف جاناتینقش ه
  یک مطالعه همبستگی: در نوجوانان ب به خودیآس

  
  ٤يآذردخت بلند، ٣ب بلوکيمعصومه قر، ٢يمانيمحمد نر، ١*يلييکايلوفر مين

 
  05/04/1398تاریخ پذیرش  20/01/1398تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

 يخلق ييناگو، يجانات منفينقش ه يبه بررس، پژوهش حاضر. در دختران نوجوان است خصوصبه، عيشا ياز رفتارها يکي يبيرفتار خودآس: هدف و نهيزمشيپ
  . شهر سراب پرداخته است متوسطه دورهان دختر آموزدانشدر  يبيرفتار خودآس ينيبشيدر پ ين فرديو روابط ب
بودند که  يانشگاهدشيپنهم تا  يهاهيپادختر  آموزدانش ۲۸۵شامل  موردمطالعهنمونه . انجام گرفت يبه روش همبستگ يفين مطالعه توصيا: کار روشمواد و 

ل يپرسشنامه به دل ۱۵کامل پر کردند و تعداد  صورتبهپرسشنامه را ، آموزدانش ۲۷۰، يآزمودن ۲۸۵از . انتخاب شدند يتصادف ياخوشه يريگنمونهبه روش 
رس است پرسشنامه، يخلق يياس ناگويمق، بک ياس افسردگيمق، ب به خوديآس نامهپرسشاطالعات از  يآورجمع يبرا. کنار گذاشته شدند، ناقص يهاپاسخ

ب يضر يهاآزمونز با استفاده از ين شدهيآورجمع يهاداده. رابطه با همساالن استفاده شده است پرسشنامهکودک و -والد رابطهاس يمق، ليانتظارات تحص
  . ل شديون چندگانه تحليل رگرسيرسون و تحليپ يهمبستگ

 يداريعنم رابطه، يبيبا رفتار خودآس ين فرديو روابط ب يخلق ييناگو، يليو استرس تحص يافسردگ ازجمله يمنف يهاجانيهج نشان دادند که ينتا: هاافتهي
)٠١/٠<P( رفتار درصد  ۴۲درند اق يخلق ييو ناگو يلياسترس تحص، يافسردگ يرهايکه متغ دهديمنشان ون چندگانه يرگرسل يج تحلين نتايهمچن. دارد

 يبيرفتار خودآسدرصد  ۱۷درند ان و رابطه با همساالن قيرابطه با والد يرهايو متغ ندين نماييتب )P>٠١/٠معنادار ( طوربهرا در نوجوانان  يعمد يبيخودآس
  . ندين نماييتب) P>٠١/٠( معنادار طوربهرا در نوجوانان  يعمد

داشته و در ارتقاء مداخالت  ياژهيوت ينوجوانان اهم يبيخودآس يعمد ياز رفتارها يريشگيپ يهابرنامه يزيرطرحن پژوهش در يج اينتا: يريگجهيبحث و نت
  . رسانديم ياريبه روانشناسان و مشاوران  يدرمان

 يبيخودآس، يفردانيمارتباطات ، يخلقييناگو، يمنف جاناتيه : هادواژهيکل

  
 ١٣٩٨ مرداد، ۳۹۳-۴۰۴ ص، پنجم شماره، مايسدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ٠٩١٢٤٣١٧٨٢١: تلفن، يروانشناس و يتيترب علوم دانشکده، يلياردب محقق دانشگاه، لياردب: آدرس مکاتبه

Email: Nmikaeili@yahoo.com 

  
 مقدمه

گذر  دورهاست و آن را  يمراحل زندگ نيترحساساز  ينوجوان
 سرشار يدوران يو جوان يدوران نوجوان. داننديمبه بلوغ  ياز کودک

دادن و  يبا آگاه توانيمکه  باشديم هاچالشرات و يياز تغ
با . )۱(ل کرديشرفت تبديپ يبرا يبه دوران آن رامناسب  يهاآموزش

ک دوره ي عنوانبهن دوره  يا، يدر دوره نوجوان عيسرتوجه به رشد 
از نوجوانان قبل  ياديتعداد ز، افراد شناخته شده است يپرخطر برا

                                                             
 )مسئول سندهينو( رانيل، اي، اردبيلي، دانشگاه محقق اردبيروانشناس يتي، دانشکده علوم تربيار گروه روانشناسيدانش ١
  رانيل، ي، ااردبيليمحقق اردب، دانشگاه يو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربياستاد گروه روانشناس. ٢
 رانيل، اي، اردبيلي، دانشگاه محقق اردبيو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربيروانشناس يدکتر يدانشجو ٣
 رانيل، اي، اردبيلي، دانشگاه محقق اردبيو روانشناس يتي، دانشکده علوم تربينيبال يارشد روانشناس يکارشناس ٤

 يقوم يهاگروهبه  ي(بستگ کننديمل يرستان ترک تحصياز اتمام دب
 ينوجوان. )۲(گر را دارنديد يدارد)؛ و مصرف منظم الکل و داروها

د يش شدين دوره  افزايا ياست که در ط فردمنحصربهک دوره رشد ي
جانات يت به هيباعث حساس توانديم يجانيهو  ياطالعات اجتماع

گاه خود را ينکه بتواند خود و جايا يبرا، نوجوان. )۲( گران شوديد
داشته  يگاهيخود نقش و جا يدر جامعه و خانواده ثابت کند و برا

از  يکي، آورد يمخرب و پرخطر رو يممکن است به رفتارها، باشد
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 يعمد يبيا خودآسي يخودجرحپرخطر  ين رفتارهايا
مخرب  ياز رفتارها يکيآن را  توانيماست که   ١گرايرخودکشيغ

 .نوجوانان شده است ريگبانيگردانست که امروزه  يدر دوران نوجوان
 در نوجوانان باالتر يبدون خودکش يبيخودآس يوع انواع رفتارهايش

 ينوع يبدون خودکش يبيخودآس. )۳(است يسن يهادورهر ياز سا
م يمستق صورتبهکه در آن فرد  شوديم يب به خود تلقيرفتار آس

 يخودکش زهيانگاما  زنديمب يمختلف بدن خود آس يهابخشبه 
 ديآينم حساببهز ين ين و رسوم فرهنگيين رفتار جزء آيندارد و ا

اما ممکن ، ه خود استيخشونت عل ينوع، يبيآساگرچه خود. )۴(
 يبيخودآس. همراه باشد، گرانيه ديش خطر خشونت علياست با افزا
 يو اقتصاد يا اجتماعي يفرهنگ، يخاص نژاد طبقهمربوط به 

مثل قرار گرفتن در معرض همساالن دچار  يو عوامل مختلف شودينم
ان يا بيدرک ، ييدر شناسا يو ناتوان يخلق ييناگو. )۵(يبيخودآس

 ينيبشيرا پ يبيخودآسشرفت يشروع و پ. )۶( يجانيه يشانيپر
  )۷(همراه است يمختلف يروان يهاتيوضعبا  يبيخودآس. کننديم

ق يک تحقي. )۴(شناخته شده است يخودکش يبرا يو عامل خطر
در  يبياز خودآس يناش ريوممرگان زيم دهديمنشان ، در انگلستان

 تيبر اهم هاافتهيش است و يرو به افزا، ساله ۱۷تا  ۱۲ن نوجوانان يب
 يفراوان. )۸(د دارند يتأک، در مدرسه يريشگيآموزش نوجوانان و پ

و در نوجوانان  درصد٤ يت عاديجمع ساالنبزرگ  يب رسانيخودآس
 يوع رفتارهايش، رانيدر ا. )٤(گزارش شده است درصد١٤

دوم و سوم  يهاهيپادختران نوجوان  نفر از ٣٥٠در  يبيخودآس
  . )٩(گزارش شده است  درصد١٢رستان شهر تهران يدب

اشته نقش د يبيدر رفتار خودآس توانديمکه  ييرهاياز متغ يکي
، يجانات منفين پژوهش منظور از هيدر ا. است يجانات منفيه، باشد

ق اغتشاش در خل يافسردگ. باشديم يليو استرس تحص يافسردگ
 ددر مورشک ، ييتنها، يديناام، أسياز  ياست که با درجات متفاوت

 عنوانبه ياز افسردگ. شوديمش و احساس گناه مشخص يخو
ب به خود ياحتمال وقوع رفتار آس. شوديماد ي يروان يسرماخوردگ

قرار گرفتن نوجوان در گروه . )۱۰(ن نوجوانان وجود دارد يدر ا
جانات يناسازگارانه نسبت به ه يهاواکنش هاآنکه در  يهمساالن

 يعمد يبيش خطر ابتال به خودآسيباعث افزا، اد استيز يمنف
که با دوستان و  يافراد. )۱۱(شوديمر اعضا يدر سا گرايرخودکشيغ

جانات يقادر به مقابله با ه، کننديمبرقرار  يمثبت رابطهن خود يوالد
ر از کمت، ياحتماالً در برابر عالئم افسردگ هاآنخود هستند و  يمنف

ل ياز قب يجانات منفيه. )۶(کننديماستفاده  يبيخودآس يرفتارها
 يمخرب يو استرس در نوجوانان و جوانان باعث رفتارها يافسردگ

                                                             
1. Non-Suicidal Self Injury( NSSI) 
2. skin picking disorder 

 يهاجانيهنوجوانان که  همه يول شونديمب به خود يچون آس
. )۱۲(دهندينمب به خود را نشان يرفتار آس، کننديمرا تجربه  يمنف
، دارند يکه عالئم افسردگ يکه نوجوانان دهديمقات نشان يج تحقينتا
 يدر ط. )۱۲( شونديم يبيدچار خودآس يشتريب احتمالبه

 يبيو خودآس ين افسردگيب رابطهنشان داده شد که  يقاتيتحق
 اندس مطالعه. )۱۳(است  تريقوزنان  يبرا گرايرخودکشيغ يعمد

و  ين افسردگيهم ارتباط ب  )۶(يونگ ليوو ک يهاپژوهشو  )۱۴(
  . کننديمد ييرا تأ يبيخودآس

 عنوانهبز ين يلياسترس تحص، ين پژوهش عالوه بر افسردگيدر ا
 يمورد بررس، ب به خوديرفتار آس کننده ينيش يپ يجان منفيه

و  نده به دانشياز فزايبه احساس ن يلياسترس تحص. رديگيمقرار 
 يبرا يبر نداشتن زمان کاف يادراک فرد مبن، زمانهم طوربه

، يافسردگ يهانشانهش يافزا. کنديمبه آن دانش اشاره  يابيدست
ن يدر ب يد خودکشيو عقا گرايخودکشر يغ يبيخودآس يرفتارها

. )۱۳(ن شده استين و والديمسئول يباعث نگران، جوانان و نوجوانان
ن ايف مدرسه و احساس ضعف در مينگرش نوجوان نسبت به تکال

. )۱۰(کنديم ينيبشيپ، ندهيرا در آ يبيرفتار خودآس، همساالن
و  يليکه استرس مربوط به عملکرد تحص دهنديمقات نشان يتحق

 ش دهديب به خود را افزايرفتار آس توانديمت همساالن يآزار و اذ
 يهااسترسات و يتجرب، دهديمو همکاران نشان  نيدوجارد. )۱۵(

، نيت والدين اعتماد به حمايدر ارتباط ب يانجيعامل مهم م، يزندگ
که بر  يقيحقدر ت. )۱۶(باشديم يبيو رفتار خودآس يعالئم افسردگ

 ين رفتارهايمشخص شد که ب، انجام شد ياکرهجوانان  يرو
تکانش ، يليو استرس تحص ٢مثل رفتار کندن پوست يبيخودآس

  . )۱۷(مثبت وجود دارد يهمبستگ، و اضطراب يگر
اشته نقش د يبيدر رفتار خودآس توانديمکه  ييرهاياز متغ يکي
در  ياژهيواختالل  يخلق ييناگو درواقع. است ٣يخلق ييناگو، باشد

و  ييدر شناسا يشتر به کاهش توانمندياست که ب يجانيپردازش ه
، يخلق ييافراد دچار ناگو )۱۸(اشاره دارد  هاجانيه يبازشناس

 يتگخيانگ يبدن يهانشانه، بهنجار را بزرگ کرده يبدن يهاجييته
را از راه  يجانيه يدرماندگ، کننديمر يرا بد تفس يجانيه

 ز به دنبالين يو در اقدامات درمان دهنديمنشان  يبدن يهاتيشکا
 ييقات اثر ناگويقاز تح يبعض. )۱۹(هستند  يبدن يهانشانهدرمان 

ل عام عنوانبه، يخلق ييناگو، درهرحال يول داننديم يرا جزئ يخلق
ده ان شيب، يبيرفتار خودآس ازجمله، يانواع اختالالت روان يخطر برا

ب يو آس يخلق يين ناگوينشان داد که ب زين ينگ ليوو . )۲۰(است
، يگريق ديتحق. )۶(ارتباط وجود دارد ياکرهبه خود در نوجوانان 

3. alexithymia 
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ه ژيوبه، يبيخودآس يبا رفتارها يميتا يم الکسيمستق رابطه
  . )۲۱(د قرار داده است ييرا مورد تأ، يخودکش

اشته نقش د يبيدر رفتار خودآس توانديمکه  ييرهاياز متغ يکي
ن و همساالن يمناسب با والد رابطهمثل  ين فرديعوامل ب، باشد
 يهامهارتبه نوجوانان کمک کنند تا  تواننديمرها ين متغيا. است

اشته د، يافسردگ مثل يجانات منفيدر برابر ه ياسازگارانه يامقابله
، ياندهيفزا طوربه، يرابطه با همساالن در نوجوان يبرقرار. باشند

عدم رابطه با ، کننديممحققان گزارش . کنديمدا يت پياهم
 گرايرخودکشيغ يعمد يبيخودآس و يهمساالن با افکار خودکش

اد جيباعث ا، يد رفتارين با کنترل شديسبک والد. )۲۲(رابطه دارد
به رفتار  هاآنل يدر نوجوان شده و منجر به تما يتعارضات روان

 هاآنمات ينشان از تصميکه والد ينوجوانان. )۶(شوديم يبيخودآس
معموالً کمتر ، مانه دارنديصم رابطه هاآنت کرده و با يحما

. )۲۳( شوديمگزارش  هاآندر ، گرايرخودکشيغ يعمد يبيخودآس
ک ي ممکن است، مستبدن ينشان داد که سبک والد يقيج تجقينتا

. )۲۴(باشد  گرايرخودکشيغ يعمد يبيخودآس يعامل خطر برا
، سن اعتماد به نفيب دهديمو همکاران نشان لوتکه قات يج تحقينتا

 طارتبا، يبيو خودآس يعالئم افسردگ، ن از فرزندانيت والديحما
ش از حد باعث کاهش يگر مراقبت بيوجود دارد و از طرف د يمنف

ج ينتا. )۱۳(شوديم يبيودآسو خ يش افسردگياعتماد به نفس و افزا
در  يبين و رفتار خودآسيوالد رابطهز يو همکاران ن لداقات کيتحق

 . )۱۳(کنديمد يينوجوانان را تأ
از  يبرخ، ير مطالعات تجربيبا توجه به مطالب گفته شده و سا

 لهيوسخود را به  يو تناقضات درون يروان يهايناراحت، نوجوانان
ز را ا يجانات منفيتا ه کننديمان يب يبيچون خودآس ييرفتارها

 يخودآزار، رياخ يهاسالنکه محققان در يبا ا. )۲۵(خود دور کنند 
اما هنوز اطالعات ، انددادهدر نوجوانان را مورد توجه قرار  يعمد
ن زايم دربارهن يهمچن. وجود دارد رسانبيآسن رفتار يا درباره يکم
در  يقياطالعات دق ينيرباليغ يهانمونهدر  يبيوع رفتار خودآسيش

ا ين است که آيپژوهش حاضر ا ين رو سؤال اصليست از ايدست ن
تار رف تواننديم ين فرديو روابط ب يخلق ييناگو، يجانات منفيه

 کنند؟ ينيبشيپب به خود در نوجوانان را يآس
 

  هامواد و روش
 .است ياز نوع همبستگ يفيتوص، ن پژوهشيق ايروش تحق

ا رابطه ب، يخلق ييناگو، يلياسترس تحص، يافسردگ يرهايمتغ
ر يو متغ نيبشيپ يرهايمتغ عنوانبهن و رابطه با همساالن يوالد

در نظر گرفته شده ، ر مالکيمتغ عنوانبه يعمد يبيرفتار خودآس

                                                             
4. The Self-Harm Inventory(SHI) 

ان دختر آموزدانش هيکلپژوهش حاضر شامل  يآمار جامعه. است
شهر سراب که در  يدانشگاهشيپنهم تا  يهاهيپا، متوسطه دوره

ئول مس گفتهبه . ل بودنديمشغول به تحص ۱۳۹۶ -۹۷ يليسال تحص
 هاآنتعداد ، آموزش و پرورش شهرستان سراب اداره متوسطهآموزش 

پژوهش  نمونه. نفر بوده است ۱۱۰۰باً يتقر يجار يليدر سال تحص
 ۲۸۵، و با استناد به جدول مورگان يآمار جامعهبا توجه به ، حاضر

 يمارآ جامعهن ياز ب، ياخوشه يتصادف يريگنمونهنفر را که به روش 
 يآورجمع يبرا. فوق انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند

  ر استفاده شديز يهانامهپرسشز از ياطالعات ن
 پرسشنامه: ٤ب به خود سانسون و همکارانيپرسشنامه آس

 ر)ي(با پاسخ بله/خ يتميآ ۲۲ يپرسشنامه خودگزارش، ب به خوديآس
 يدگان بررسب رساندن به خود را در پاسخ دهنيآس سابقهاست که 

ه ب بيکه عمداً به منظور آس يين پرسشنامه رفتارهايدر ا. کنديم
مانند سوء مصرف . رنديگيمقرار  يابيمورد ارز، اندشدهخود انجام 

به خود تا از دست  يب بدنيآس، راديا، يخودزن، ا مواد و الکليدارو 
ب به خود يآس پرسشنامه يگذارنمره. يعمد صورتبه يدادن شغل

 ١ مرهنبله  نهيگزصفر و  نمرهر يخ نهيگز. ر استيخ، بله صورتبه
ط د فقين پرسشنامه بايا يکل نمرهبدست آوردن  يبرا. رديگيم

. ديبله) با هم جمع کن يهاپاسختعداد  يعنيد شده را (ييتأ يهاپاسخ
ن يمطالعه اعتبار ا. . ندارند ينقش يگذارنمرهر در يخ يهاپاسخ

 درصد ۸۴ق يدق يبندطبقهبه ، شتريا بي ۵پرسشنامه با نقطه برش 
، ياختالل مرز يصيکه براساس مصاحبه تشخ ياز پاسخ دهندگان

ت يدر طبقه اختالل شخص، رفتنديمن اختالل به شمار يواجد ا
ن ابزار را يا ياعتبار همگرا يقات بعديتحق. )۲۶(قرار گرفتند يمرز

و سابقه  يافسردگ، يت مرزيشخص يخودگزارش يبا ابزارها
 يدر مطالعه حاضر آلفا. )۲۶( انددادهنشان  يدر کودک يدگيآزارد

  . به دست آمده است ۷۴/۰مه ن پرسشنايکرونباخ ا
 ين پرسشنامه برايا: )BDI-II( -بک يپرسشنامه افسردگ
ل شده يکماده تش ٢١ص آن از يو تشخ يسنجش شدت افسردگ

 يانمرههر ماده . اجراستسال قابل ١٣ن باالتر يسن ياست که برا
 بودن قيعم و حاد (نشانة ٣روان) تا  سالمت نشانه( ن صفريب

نمره . رديرا بگ ٦٣ن صفر تا ينمره ب توانديم) دارد و هر فرد يافسردگ
 ٢٠-٢٩، فيخف يافسردگ ١٠-١٩، يانه فقدان افسردگشن ٠-٩

ن يا يهاماده. د استيشد يافسردگ ٣٠-٦٣، متوسط يافسردگ
 ،ينيبدب، ينياحساس غمگ لياز قب يافسردگ ياصل يهانشانه اسيمق

 به مربوط احساس، گناه احساس، لذّت فقدان، گذشته يهاشکست

 به ليم اي رکف، شتنيخو از ييجوبيع، شتنيخو از يزاريب، هيتنب

 حساسا، يفيلکبالت، يعالقگيب، يختگيبرانگ، هيگر، يشکخود
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 رييتغ، يريپذ کيتحر، خواب يالگو در رييتغ، يتوانکم، يارزشيب
 يعالقگ يب و يناتوان احساس و يخستگ، زکتمر در الکاش، اشتها در

تا  ٧٣/٠ن ابزار را يا يثبات درون. )٢٧(. سنجديمرا  يبه امور جنس
 يو برا ٨٦/٠ ماريگروه ب يب آلفا را برايو ضر ٨٦/٠ن يانگيبا م ٩٢/٠

 يز دابسون و محمدخانيران نيدر ا. اندکردهگزارش  ٨١/٠مار ير بيغ
 يرا برا ٩٣/٠و  ييماران سرپايب يرا برا ٩٢/٠ يب آلفايضر

به دست  ٩٣/٠هفته را  کيبه فاصله  ييب بازآزمايان و ضريدانشجو
 . )٢٨( اندآورده

را  يخلق يياس ناگوين مقيا ؛٥۲۰-تورنتو يخلق يياس ناگويمق
 يدشوار، ماده) ۷( هااحساسص يدر تشخ يدشوار، اسيرمقيز ۳در 

 يابيماده) ارز ۸ماده) و تفکر برون مدار ( ۵( هااحساسف يدر توص
) ۱کرت از کامالً مخالف (يف ليط صورتبه يگذارنمره نحوه. کنديم

 عنوانبهاس يرمقين سه زيا يهانمرهجمع . ) است۷تا کامالً موافق (
 يآلفا ييايب پايضر. شوديمدر نظر گرفته  يخلق ييناگو يکل نمره

 يهاسايرمقيزو  يکل يخلق ييناگو يبرا يفارس نسخهکرونباخ در 
و ف احساسات يدر توص يدشوار، احساسات ييدر شناسا يدشوار

. بوده است ۷۲/۰و  ۷۵/۰، ۸۲/۰، ۸۵/۰ب يتفکر برون مدار به ترت
با ، در دو نوبت، ينفر ۶۷ يانمونهز در ياس نيمق ييباز آزما ييايپا

ن ياعتبار ا. )۲۹(محاسبه شده است  ۸۷/۰و  ۸۰/۰، ياهفته ۴ فاصله
کل  يبرا، پسر) ٤٠دختر و  ٤٠، نفر ٨٠( يرانيا نمونهاس در يمق
 ٧٣/٠، ٧٢/٠، ٧٥/٠ب يآن به ترت يهااسيرمقيزک از ياس و هر يمق
  . )٣١(گزارش کرد ٨٥/٠اس را يمق ييروا. )٣٠(. گزارش کرد ٨٣/٠و 

 ين پرسشنامه برايا: ٦ليتحص انتظارات استرس پرسشنامه 
ن يا. ه شده استينوجوانان ته يليتحص يزااسترسمنابع  يابيارز

از انتظارات  يدو خرده آزمون استرس ناش يسؤال دارا ۹آزمون با 
. از خود است ياز انتظارات شخص يمعلمان و استرس ناش-نيوالد

 صورتبهکه  شونديمپاسخ داده  يادرجه ۵ف يک طيدر  هاسؤال
 نمرات. باشديم) هاوقتشتر ياغلب و ب، يگاه گاه، به ندرت، (هرگز

 ياآلف. و بالعکس شوديماسترس باالتر محسوب  يباالتر به معن
 دو ييو اعتبار بازآزما ۹۰/۰تا  ۷۴/۰ن ين آزمون بيا يکرونباخ برا

 مطالعهج ينتا. )۳۲(گزارش شده است  ۸۵/۰تا  ۷۷/۰ن يآن ب ياهفته
استرس  پرسشنامه دهديمنشان ، ور و دانش پوريکد، يشکر
را به منظور  ييو روا ييايآن نمرات پا يهااسيمقو خرده  يليتحص
در ، انگريخود و د ياز انتظارها يناش يليتحص يدگيتن يريگاندازه
 يکرونباخ برا يب آلفايضرا. آورديمفراهم  يرانيا آموزاندانش

ان نش يلياسترس تحص پرسشنامهدوگانه  يهاعاملو  ياس کليمق

                                                             
5. Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) 
6. Academic Expectations Stress Inventory(AESI) 

. تز برخوردار اسين يقابل قبول يدرون ين ابزار از همسانيکه ا دهديم
  . )٣٣(به دست آمد ٨٣/٠و  ٦٩/٠ن يب بين ضرايا

 نياول يفرزند برا-اس رابطه والديمق: ٧کودک-والد رابطهاس يمق
دن يسنج يبرا  )٣٤(مورلند و شوبل، نين بار توسط فاياول يبار برا

ماده  ۲۴اس با ين مقيا. ه شده استيفرزند ته-ت روابط والديفيک
ان نشيآنان با والد رابطه دربارهنظر نوجوانان و جوانان  يابيارز يبرا

 يکودک به دو شکل طراح-والد رابطهاس يمق. ساخته شده است
 يبرا يگريفرزند با مادر و د رابطه يابيارز يبرا يکي. شده است

 طفهعااس پدر شامل يعوامل مق. باشديم فرزند با پدر رابطه يابيارز
و عوامل ، ا گفت و شنود و خشميارتباط ، پدرانه زشيآم، مثبت

، نقش ي/سردرگميآزردگ، مثبت عاطفهاس مادر شامل يمق
ه اس بيمق يگذارنمره. ا گفت و شنود استيو ارتباط  يهمانندساز

را معکوس کرده  يمنف يهانمرهکه ابتدا  رديگيمن صورت انجام يا
هر  يهامادهرا جمع و بر تعداد  هامادهک از يهر يهانمرهو سپس 
ل نمره ک. دياس به دست آيرمقيآن ز نمرهتا  ميکنيمم يعامل تقس

 ياب آلفيضرا. شوديممحاسبه  هااسيرمقيزن يانگيبراساس جمع م
ر يز يو برا ۹۴/۰تا  ۸۹/۰مربوط به پدر نسخه يکرونباخ برا

مربوط به مادر  نسخهدر مورد . محاسبه شده است ۹۶/۰، هااسيمق
 ۹۶/۰ هااسيرمقيز يو برا ۹۴/۰تا  ۶۱/۰کرونباخ  يب آلفايز ضراين

در . )۳۵(مناسب است يدرون ين همسانيکه مب ه استمحاسبه شد
کودک توسط -والد رابطهاس يمق يصور ييروا يماسبپژوهش طه

 ييروا. د شده استييت معلم تأيو ترب  يد بهشتياستادان دانشگاه شه
د استادان ييکودک مورد تأ-والد رابطهاس يهردو فرم مق ييمحتوا

 ياملل عيس تحليت معلم و الزهرا قرار گرفت و ماتريترب يهادانشگاه
ر عامل يز يهاماده هيکلکه ارزش محض  دهديماس نشان يهر دو مق

  . )۳۶(است ۵۰/۰ش از يب، ياصل
ه يگو ۲۵ن پرسشنامه از يا: ٨رابطه با همساالن پرسشنامه

ل شده است که به منظور سنجش روابط و مشکالت با يتشک
ف يط صورتبهپرسشنامه  يگذارنمره. روديمهمساالن به کار 

به  يليخ، هرگز« يهانهيگز يکه برا باشديم يانقطه ۷کرت يل
» هشياکثر اوقات و هم، باًيتقر، اغلب اوقات، اوقات يگاه، يکم، ندرت
 ياس داراين مقيا. شوديمدر نظر گرفته  ۷تا  ۱ازات يامت، بيبه ترت

که نمرات  باشديم ۳۰ نمرهبرش اول  نقطه. برش است نقطهدو 
. ه استتوجقابل ينيک مشکل بالياز آن نشانگر عدم وجود  ترنييپا

 د کهياسترس شد تجربهاست که نشانگر  ۷۰ نمرهبرش دوم  نقطه
برخورد با مشکالت  ياز انواع خشونت برا ياحتمال دست زدن به برخ

 دهندهنشاناست که  ۹۴/۰اس ين مقيکرونباخ ا يب آلفايضر. است

7. Parent-Child Relationship Scale 
8. Inventory Peer Relationship(IPR) 
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ن يا. است ۴۴/۰ن) يي(پا ياستاندارد عال يو خطا يعال ينثبات درو
شناخته شده  يهاگروهسه با يق مقاياز طر يعال يياس روايمق

 . )۳۷(دارد
بعد از گرفتن مجوز ورود به مدارس  اطالعات يجمع آور يابر
ن فهرست ياز ب، آموزش و پرورش شهر سراب ادارهاز ، آزمون يو اجرا

 يتصادف صورتبهدخترانه  مدرسه ٤، مدارس متوسطه شهر سراب
، دهم، نهم يهاهيپاکالس در  ٤، انتخاب و سپس از هر مدرسه

 هيکلانتخاب و  يتصادف صورتبه يدانشگاهشيپازدهم و ي
. کالس) مورد مطالعه قرار گرفتند ١٦(مجموعاً  هاکالس آموزاندانش

 ييواس ناگيمق، بک ياس افسردگيمق، ب به خوديآس يهاپرسشنامه
اس يمق، لياسترس انتظارات تحص پرسشنامه، ٢٠-تورنتو يخلق

 4A برگهدر سه ، رابطه با همساالن پرسشنامهو ، کودک-والد رابطه
 آموزاندانشن يدر ب، چاپ شدند و با کسب اجازه از معلم هر کالس

را بدون ذکر نام  هاپرسشنامه، مورد مطالعه آموزاندانش. پخش شد
پس از . ل کردنديقه تکميدق ٤٠ يال ٣٠در مدت ، يو نام خانوادگ

، آموزدانش ٢٧٠، يآزمودن ٢٨٥از ، هاپرسشنامه يگذارنمرهو  يبررس
ل يپرسشنامه به دل ١٥کامل پر کردند و تعداد  صورتبهپرسشنامه را 

ل يتحل ين پژوهش برايدر ا. کنار گذاشته شدند، ناقص يهاپاسخ
ن و يانگيمانند م يفيآمار توص يهاروشبه دست آمده از  يهاداده

 ليرسون و روش تحليپ يو از روش آزمون همبستگ، اريانحراف مع
  . ستون استفاده شده ايرگرس
  

 هاافتهي
و انحراف استاندارد  ۵/۱۶ يسن نيانگيپژوهش حاضر با م نمونه

 يدارا يفراوان نيبا کمتر انيدرصد پاسخگو ۷/۰بودند که  ۳۸/۲
 ۱۷ يمعدل باال يدارا يفراوان نيشتريدرصد با ب ۶۷ و ۱۳ ريمعدل ز

 يادار يفراوان نيبا کمتر انيپاسخگو نيدرصد والد ۳/۶و . باشنديم
 يفراوان نيشتريبا ب انيپاسخگو نيوالد ددرص ۱/۷۴درآمد کم و 

  . باشنديمدرآمد متوسط  يدارا

  
ر گروه دب به خود يو آس، رابطه با همساالن، نيرابطه با والد، يخلق ييناگو، يلياسترس تحص، يار افسردگين و انحراف معيانگيم: )۱جدول (

 مورد مطالعه
 نيشتريب نيکمتر اريانحراف مع نيانگيم ريمتغ

 ٠٠/٧٨ ٠٠/٢١ ٨٩٠/٩ ٩٢/٣٥ يافسردگ

 ٠٠/٣٦ ٠٠/٩ ٦٠٤/٥ ١١/٢١ يلياسترس تحص

 ٠٠/٧٨ ٠٠/٣١ ٦٣٣/٩ ٢٧/٥٧ يخلق ييناگو

 ٠٠/٣٣١ ٠٠/١٦٤ ٠٩٢/٣٨ ٦٥/٢٥٠ رابطه با والد

 ٠٠/١٦٤ ٠٠/٨٠ ٢١٧/٢٠ ٧٧/١٢٣ رابطه با مادر

 ٠٠/١٦٧ ٠٠/٨٢ ٩٤٧/١٨ ٨٧/١٢٦ رابطه با پدر

 ٠٠/١٤٣ ٠٠/٦٤ ٢٢١/١٣ ٢١/٩٣ رابطه با همساالن

 ٠٠/١٨ /٠٠ ٨٧٠/٣ ١٧/٤ ب به خوديآس

  
دول ب به خود را در جيو آس، رابطه با همساالن، نيرابطه با والد، يخلق ييناگو، يلياسترس تحص، يافسردگ يرهايمتغ يفيتوص يهاشاخص

  . ديکنيممشاهده ، ۱
  . استفاده شد، ۲رنوف به شرح جدول ياسم -مورد مطالعه از آزمون کولمگروف يرهايش فرض نرمال بودن متغيپ يبررس يبرا
  

  قيتحق يرهايع متغين نرمال بودن توزييرنوف جهت تعياسم -ج آزمون کولمگروفينتا: )۲جدول (
  رابطه با والد  به خودب يآس  يلياسترس تحص  يخلق ييناگو  رابطه با همساالن  يافسردگ  آماره

 -کولموگروف zمقدار 
  رنوفياسم

۷۰/۰  ۷۲/۰  ۷۷/۰  ۶۱/۰  ۵۷/۰  ۶۳۱/۰  

  ۷۹۷/۰  ۸۱/۰  ۷۸/۰  ۵۸/۰  ۶۳/۰  ۶۶/۰  يداريسطح معن
  

  . ت شده استيمورد مطالعه رعا يرهايبودن متغ ش فرض نرماليپ دهديمج جدول نشان يهمان طور که نتا
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 يبيرابطه با همساالن و رفتار خودآس، نيرابطه با والد، يخلق ييناگو و يلياسترس تحص، يافسردگ يب همبستگيس ضريماتر: )۳جدول (

  در نوجوانان يعمد
  رابطه با همساالن  نيرابطه با والد  يخلق ييناگو  يلياسترس تحص  يافسردگ  پژوهش يرهاييمتغ

  -۱۳۷/۰  -۴۰۵/۰**  ۲۰۳/۰**  ۲۹۱/۰**  ۶۱۳/۰**  يعمد يبيرفتار خودآس
  ۰۵/۰ يسطح خطا يآزمون برا يداري* معن ۰۱/۰ يسطح خطا يآزمون برا يداري** معن

  
در نوجوانان رابطه  يعمد يبيبا رفتار خودآس يخلق ييو ناگو يلياسترس تحص، ين افسردگيب شوديممالحظه ، ۳جدول ه در کهمانطور 

  . وجود دارد يدر نوجوانان رابطه معنادار يعمد يبين و رابطه با همساالن با رفتار خودآسين رابطه با والديو ب وجود دارد يمعنادار
  

  ون چندگانهيخالصه مدل رگرس: )۴جدول (
  در نوجوانان يعمد يبيدر رابطه با رفتار خودآس يخلق ييو ناگو يلياسترس تحص، يافسردگ يرهايمتغ
  ن واتسونيدورب  ل شدهيب تعديضر  نييب تعيضر  يب همبستگيضر

۶۴۹/۰  ۴۲۱/۰  ۴۱۴/۰  ۶۱۷۳/۲  
  در نوجوانان يعمد يبين و رابطه با همساالن در رابطه با رفتار خودآسيرابطه با والد يرهايمتغ
  ن واتسونيدورب  ل شدهيب تعديضر  نييب تعيضر  يب همبستگيضر

۴۱۹/۰  ۱۷۶/۰ ۱۶۹/۰ ۵۲۷۱۳/۳ 

  
، يافسردگ يرهايکه متغ دهديمنشان ، ۴مندرجات جدول 

 يبيدرصد رفتار خودآس ۴۲ قادرند يخلق ييو ناگو يلياسترس تحص
ن يهمچن. . ندين نماييمعنادار تب طوربهدر نوجوانان را  يعمد
درصد رفتار  ۱۷ن و رابطه با همساالن قادرند يرابطه با والد يرهايمتغ

 يراب. ندين نماييمعنادار تب طوربهدر نوجوانان را  يعمد يبيخودآس
ه را ر وابسيمتغ تواننديممستقل  يرهايا متغيآم که ينکه بدانيا
ل يحلج تينتا. ون چندگانه استفاده شديکنند از رگرس ينيبشيپ

 نيبر ابنا) f=۴۲۱/۲۸؛ p>۰۰۱/۰ک طرفه نشان داد که (يانس يوار
سطح  يبرا fآزمون  يخطا يداريمعننکه سطح يبا توجه به ا

توان گفت که يم نيبر ابنا، است ۰۰۱/۰متر از ک ۹۹/۰نان ياطم
 يکيحداقل  يا به عبارتيون بالمانع و يرگرس ياستفاده از مدل خط

طه با راب، يخلق ييو ناگو يلياسترس تحص، يافسردگ يرهاياز متغ
  . در وابسته را دارنيمتغ ينيبشيپن و رابطه با همساالن توان يوالد

  
  

  ون چندگانهيب رگرسيج ضرينتا: )۵جدول (

  T  P  ب استاندارديضرا  راستاندارديب غيضرا  نيش بير پيمتغ
B  SE  BETA  

 ۰۰۱/۰ -۲۵۸/۳   ۵۱۱/۱ -۹۲۳/۴  مقدار ثابت

 ۰۰۱/۰ ۷۴۳/۱۱ ۵۶۵/۰ ۰۱۹/۰ ۲۲۱/۰  يافسردگ

 ۰۰۲/۰ ۱۴۰/۳ ۱۴۷/۰ ۰۱۹/۰ ۰۵۹/۰  يخلق ييناگو

 ۰۰۲/۰ -۱۸۹/۳ -۱۵۳/۰ ۰۳۳/۰ -۱۰۶/۰  يلياسترس تحص

 ۰۵۹/۰ ۸۹۷/۱ ۱۰۶/۰ ۰۱۶/۰ ۰۳۱/۰  با همساالنرابطه 

 ۰۰۰/۰ -۱۲۷/۷ -۳۹۷/۰ ۰۰۶/۰ -۰۴۰/۰  نيرابطه با والد

  
و  يلياسترس تحص، يافسردگ يرهايمتغ ريتأثن ييتع يبرا

 يعمد يبيو رفتار خودآس نيبشيپ يرهايمتغ عنوانبه يخلق ييناگو
ده ل شيون تحليدر معادله رگرس، ر مالکيمتغ عنوانبهدر نوجوانان 

رس و است يخلق ييناگو، يافسردگ دهديمج نشان يهمان طور که نتا
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انان را در نوجو يعمد يبيرات رفتار خودآسييتغتوانستند  يليتحص
رابطه با  يرهاين متغيهمچن. کنند ينيبشيپ يمعنادار طوربه

ر د يعمد يبيرفتار خودآس توانستند، ن و رابطه با همساالنيوالد
  . دننک ينيبشيپ يمعنادار طوربهنوجوانان را 

  
  بحث

 يلياسترس تحص، يپژوهش حاضر نشان داد که افسردگ جينتا
ب به خود در نوجوانان را يرفتار آس تواننديم يخلق ييو ناگو

شان داد ن رسونيپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا. کنند ينيبشيپ
در  يبيبا رفتار خودآس يرابطه مثبت و معنادار يکه افسردگ

 ينيبشيپآن را  يداريمعنمثبت و  طوربه توانديمنوجوانان دارد و 
و   )۳۸(يعيو رب يدباغ، قات حسنونديج تحقين همسو با نتايکند و ا

که عالئم  ينوجوانان. اشدبيم )۳۹(و همکاران  يم شوشتريحک
  شونديم يبيدچار خودآس يشتريب احتمالبه، دارند يافسردگ

 خواهنديمن رفتارها يبا ا هاآندرواقع  )۶( ٢ينگ لويوو، )۱۲(١نايالت
که  يفيک پژوهش کيدر . خود را کاهش دهند يجانات منفيه

و حومه شهر با  يرا در دختران شهر يب رسانيخودآس يهازهيانگ
از احساس  ييگزارش شده است که رها، سه کرده بوديهم مقا
م ه خشيدر دختران حومه شهر و تخل يجانيه يو آشفتگ يافسردگ
 يخودجرح ياصل يهازهيانگ عنوانبه يت در دختران شهريو عصبان

 نيترمهمنشان داده است  يک مطالعه طوليجه ينت. )۴۰(باشنديم
 ب به خود دريآس يکننده و عامل خطر در تداوم رفتارها ينيبشيپ

ه شکل ب ياساس يافسردگ اختالل سابقه يل بزرگساليو اوا ينوجوان
  . )۴۰(مزمن است

رسون نشان داد که استرس يپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا
ان در نوجوان يبيبا رفتار خودآس يرابطه مثبت و معنادار يليتحص

. کند ينيشيپآن را  يداريمعنمثبت و  طوربه توانديمدارد و 
آموزش  يهابرنامه، نشان داد  )۱۰(و همکاران٣دگر يکهمانطور که 

هش را کا آموزاندانشدر  يلياسترس تحص توانديمت استرس يريمد
افراد به خطر  يستيو بهز يسالمت روان، ش استرسيبا افزا. دهد

. ابدييمش يافزا ياضطراب و مشکالت رفتار، يافتاده و افسردگ
نشان داد که وقوع رفتار  يقاتيتحق يز طين  )۴۱(و همکاران ٤تانگ

 و يزندگ يزااسترسع يوقا تجربه نشانه، در طول عمر يبيخودآس
ن يقات ارتباط بيتحق، گريد ياز سو. باشديم يافسردگ يهانشانه

                                                             
1. Latina 
2. Woo Kyeong Lee 
3. Kidger 
4. Tang 
5.Liu 

ا ر گرايرخودکشيغ يعمد يبيخودآسو  يزندگ يزااسترسع يوقا
ه نکيا ايابد ياگر شدت  يلياسترس تحص. )۴۲(٥لئو اندکردهد ييتأ

 يرا برا يمشکالت، يستيو بهز يسالمت روان نهيزمدر ، دا کنديادامه پ
گر مرتبط با استرس يد يمشکالت روان. )۴۳( کنديمجاد يفرد ا
برد  نام توانيمرا  ياضطراب و مشکالت رفتار، يافسردگ، يليتحص

که استرس مربوط به عملکرد  دهنديمقات نشان يتحق. )۴۳(
ب به خود را يرفتار آس توانديمت همساالن يو آزار و اذ يليتحص
 را آموزاندانشدر  يليمنابع استرس تحص. )۱۵(ش دهد يافزا

 و نيوالد انتظارات از يناش يليتحص استرس بخش دو به توانيم
 يبند ميتقس ياز انتظارات شخص يناش يليو استرس تحص، معلمان

  . )۴۲(رد ک
 ييرسون نشان داد که ناگويپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا

 در نوجوانان دارد يبيبا رفتار خودآس يرابطه مثبت و معنادار يخلق
و ٦رددبو. کند ينيبشيپآن را  يداريمعنمثبت و  طوربه توانديمو 

جان يفرار از ه عنوانبه يبيرفتار خودآس، کنديمان يب همکاران
. )۴۴(کنديمعمل ، جاناتين هيان ايدر ب يدردناک و به خاطر ناتوان

افتند که يان دريزندان يق بر رويک تحقيو همکاران در  ٧وودمن
ابراز نمودند که صرفاً به ، کردنديم يکه خودزن يافراد ۶۷درصد
 يهاپژوهشج ينتا. )۴۵(کردنديم يخودزن، جاناتيه هيتخلخاطر 

 ينويو هما ييشمسا، طالب زاده، قات رامکيز همسو با تحقين يداخل
بر اساس مدل . باشديم ، )۴۸(و افشار يمظاهر، ، )۴۷(بشارت، )۴۶(

 يردتيشد يجانيه يريپذواکنشکه  ييهانوجوان، يجانيم هيتنظ
، دمشکل دارن يجانيه يهاپاسخو کنترل  يابيارز، رشيدارند و در پذ

 نيبر ا. هستند يرسانبيخودآس يمستعد انواع مختلف رفتارها
 ميتنظ يباال و نقص در استفاده از راهبردها يريجان پذياساس ه

ه ب يجانيه ميبراساس مدل تنظ يبيدو عامل خطر خودآس، يجانيه
  . )۴۹(نديآيمحساب 
رسون نشان داد که رابطه با يپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا

 در نوجوانان دارد يبيبا رفتار خودآس يو معنادار ين رابطه منفيوالد
ن ينشان داد که مشکالت ب ٨جانگ. کند ينيبشيپآن را  توانديمو 

م يق اختالل در تنظيدر بافت خانواده و همساالن از طر يفرد
بدون قصد  يبيش تعداد و شدت خودآسيسبب افزا، جانيه

ز يو همکاران ن ٩رياسگردوت يهايبررس. )۵۰( شوديم يخودکش
 يبيبا رفتار خودآس يخانوادگ يهايريدرگخشونت و  دهديمنشان 

6. Deborde 
7. Woodman 
8. Jung 
9. Asgeirsdottir 
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 وانعنبه ياست که افسردگ تريقو ين ارتباط زمانيارتباط دارد و ا
ب به خود ين اوضاع نابسامان خانواده و رفتار آسيک واسطه بي

ت کرده يحما هاآنمات ينشان از تصميکه والد ينوجوانان. )۵۱(باشد
 يعمد يبيخودآس معموالً کمتر، مانه دارنديصم رابطه هاآنو با 

 ،ن مستبديو سبک والد شوديمگزارش  هاآندر ، گرايرخودکشيغ
 يعمد يبيخودآس يک عامل خطر برايممکن است 

 تانتل، و همکاران حمزاقات يج تحقينتا. )۲۴(باشد گرايرخودکشيغ
را در کاهش احتمال ابتال به  ين فرديت روابط بياهم، و همکاران

ط يک محيو بر نقش  کننديمبه خود را برجسته  يب عمديآس
کاهش رفتار  يبرا، در کمک به نوجوانان افسرده، مثبت يخانوادگ

ج ينتاج پژوهش حاضر با ينتا. کننديمد يتأک، ب به خوديآس
   )۲۴(و همکاران ١٠باتنس. )۲۳(و همکاران  تان، يفراز يهاپژوهش

 هانآدر رفتار  توانديم يفرزند –بهبود روابط والد  دهنديمکه نشان 
 قعدروا. همسو است، شوديم ير گذاشته و مانع مشکالت رفتاريتأث

افته است و از آن يشده و سازمان  يزيربرنامهک اجتماع يخانواده 
 .کرد ريتعب ياجتماع يا سنگ بناين جامعه ياديبه واحد بن توانيم
ثر مردم کا يت زندگيفيک يرو يقير عميتأث، ت روابط خانوادهيفيک

وب ار خيرد بسکر عمليتحت تأث، هاخانوادهرد کعمل يدارد و چگونگ
  . )۱۳(جوامع قرار دارد

رسون نشان داد که رابطه با يپ يب همبستگيج آزمون ضرينتا
در نوجوانان  يبيبا رفتار خودآس يو معنادار يهمساالن رابطه منف

 جيهمسو با نتا، جين نتايا. کند ينيشيپآن را  توانديمدارد و 
ونگ يوو و   )۲۳(و همکاران تان، )۲۲(و همکاران  يهاقاتيتحق

باعث ، يامالحظهقابل  طوربه، عدم رابطه با همساالن. است   )۶(يل
از همساالن و قطع ارتباط  ييجدا. شوديم يابتال نوجوان به افسردگ

 يشترينقش ب يدر بروز افسردگ، نيوالد يتوجهيبنسبت به ، هاآنبا 
تار رف کننده ينيبشيپ نيتريقو يگر افسردگيد يدارد و از سو

 رابطهن خود يکه با دوستان و والد يافراد. باشديم يبيخودآس
هستند  خود يقادر به مقابله با احساسات منف، کننديمبرقرار  يمثبت
 يکمتر از رفتارها، ياحتماالً در برابر عالئم افسردگ هاآنو 

شان دادند که ن کاران)۱۲(و همنا يالت. کننديماستفاده  يبيخودآس
از  يکي يدر تعامل با همساالن در نوجوان ينقصان در خودکارآمد

 ه خود ويعل يژه پرخاشگريوبه يعوامل مهم در بروز اختالالت رفتار
  . باشديمگران يد

  
  پژوهش يهاتيمحدود

 مطالعه عمده يهاتيمحدود از يکي، فقط از پرسشنامه استفاده

 يهاشيگرا نيچن صيتشخ، موارد از ياريبس در است و حاضر

                                                             
10. Baetens 

 استفاده با مطالعه نيا تکرار، فرد است در باال نشيب ازمندين يقيعم

 يصيتشخ يهامصاحبه رينظ ترقيدق و ترقيعم يابيارز يابزارها از
  . دهد قرار دييتأ مورد را حاضر جيصحت نتا توانديم

 يهمبستگ اطالعات پژوهش حاضر از نوع روابط، گرياز طرف د 
 يبيبا رفتار خودآس يگريد يرهايبوده و ممکن است متغ يو مقطع

ر ينظ، اندشدهده گرفته ين پژوهش ناديرابطه داشته باشد که در ا
 يماعاجت يهامهارت، هارسانهغات و يتبل، يکيو ژنت يکيولوژيعوامل ب

 ،ن مشکل نقش مهم داشته باشنديز ممکن است در بروز ايو مدرسه ن
ا ن نوع رفتارهيا فقدان ثبات ايدرک ثبات  يبرا يلعات طوللذا مطا

  . د استيمف، در دوران رشد
  

  يريگجهينت
 يهاجانيهکه ممکن است  دهديمن پژوهش نشان يج اينتا

وابط و ر يخلق ييناگو، يليو استرس تحص يافسردگ ازجمله يمنف
ج يتابا توجه به ن. نقش داشته باشد يبيبا رفتار خودآس ين فرديب

 توانيم، ب به خوديرفتار آس نهيزمصورت گرفته در  يهاپژوهش
درمان  بر است ممکن يجانيه ميتنظ بر يمبتن گفت مداخالت

ن با يهمچن. باشد مؤثر نوجوانان در يب رسانيخودآس يهانشانه
 يب رسانيخودآس ينوجوانان برا ياختصاص يهازهيانگتوجه به 

 يهاروش و کرد يطراح هاآن يرا برا يفرد ژهيو يهادرمان توانيم
. آموزش داد نوجوانان به هازهيانگآن  تحقق يبرا را يترسازگارانه

 توانديم، ينيبال نهيزم در پژوهش نيا يهاافتهيگفت  توانيم
، يانهيزم يرهايمتغ به توجه با درمانگران ت داشته باشد چرا کهياهم

استفاده از ، نيبر ابنا. برند کار به را يمؤثرتر مداخالت تواننديم
 يريکارگبه، يجمع يهارسانهو  هارستانيدبدر  يآموزش يهابرنامه

ن يب ت روابطيفيبه منظور ارتقاء ک، روانشناسان و مشاوران با تجربه
ن يرامون ايپ ييهاجيپکا انتشار يدر نوجوانان و جوانان  يفرد

 در گردديم شنهاديپ گريد ياز سو. شوديمشنهاد يپ، موضوعات

 پسران و در در، ترگسترده صورتبه، رابطه نيا، يآت يهاپژوهش

نان يبا اطم بتوان تا، گردد يبررس مختلف يليتحص مقاطع و هارشته
، يليو استرس تحص يمثل افسردگ يجانات منفيه نقش يشتريب

 دييتأ يبين رفتار خودآسييدر تع را ين فرديو روابط ب يخلق ييناگو
  . نمود

  
  يو قدردان تشکر
 شهر سراب آموزاندانش و مسئوالن همه از پژوهشگران انيپا در

 يقدردان و تشکر مانهيصم، داشتند يهمکار پژوهش انجام در که
 . ميينمايم
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Abstract 
Background & Aims: Self-injury behavior is one of the most common behaviors, especially in 
adolescent girls. The purpose of this study was to investigate the role of negative emotions, alexithymia, 
and interpersonal relationships in predicting self-harm behaviors among high school female students in 
the city of Sarab.  
Materials & Methods: The subjects were 285 female students from 9th grade up to university level who 
were selected by random cluster sampling. The instruments used in this study include self-injury 
inventory, Beck Depression Scale, Toronto Alexithymia Scale-20, Ang's and Huan's Academic 
Expectations Stress Inventory, Parent-Child Relationship Scale, and the relationship with peers. Out of 
285 students, 270 students completed the questionnaire completely and 15 of them were excluded due 
to incomplete responses. The present study was correlational and descriptive indexes, Pearson 
correlation test, and regression analysis were used for data analysis.  
Results: The results showed that negative emotions such as depression and academic stress, alexithymia 
and interpersonal relationships have a significant relationship with self-harm behaviors (P<0. 01). Also, 
the results of multiple regression analysis showed that depression variables, academic stress, and mood 
formation can significantly explain 42% of intentional self-harm behaviors in adolescents (P<0. 01). 
Also, the relationship with parents and peers can explain 17% of intentional self-harm behaviors in 
adolescents (P<0. 01).  
Conclusion: The results of this study are important in designing prevention programs for self-harm 
behaviors among adolescent and helping psychologists and counselors in promoting therapeutic 
interventions.  
Keywords: Negative Emotions, Alexithymia, Interpersonal Relationships, aelf-harm 
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