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چکیده
مش:م  :از عوامل فراگیر اجتماعی و فردی که توجه متخصصاان بهداشات روانای را باه خاود
جلب کرده ،آسیببهخود میباشد .هد پژوهش حاضار ،طراحای و آزماون الگاویی از اثارات
رفتارهای خودزنی است.
ر  :روش پژوهش حاضر توصیفی از ناوع همبساتگی باود و ارزیاابی الگاوی پیشانهادی از
طریو الگویابی معاادالت سااختاری باا اساتفاده از نارم افزارهاای  SPSS26و AMOS24
صورت گرفت .تحلیل روابط واسطهای نیز از روش بوت استرپ در برنامه  MACROپریچر و
هایز ( )9991استفاده شد .جامعه آماری پژوهش کلیه زنان  90-70سال شاهر کارد در ساال
 7366بودند کاه  099نفار باه روش نموناهگیاری هدفمناد انتخااب شادند .بارای سانجش
متغیرهای پژوهش ،از مقیاس آسیببهخود (سایگاالس و بیساواس ،)7661 ،افساردگی باک
(بک ،مندلسون ،موک و اربا  ،)7669 ،ضربه عشو (دهقانی و همکاران ،)7316،مهاارتهاای
اجتماعی (ایندربیتزن و فوستر ،)7669کنترل هیجان (راجر و نشوور ،)7611 ،خشونت نسابت
به زنان (حادیحیی )7319 ،و تصویر بدن (فیشر )7619 ،استفاده شد.
یارت ها :نتایج حاصل نشان داد که افسردگی ،شکست عاطفی و تجربه خشونت پایشباینهاای
خوبی برای رفتارهای خودزنی هستند .یافتهها در بخش دوم نشان دادند که دشاواری در کنتارل
هیجان ،مهارتهای اجتماعی و نارضایتی از بدن در مدل نقش واسطهای دارند .نتایج نشان داد که
مدل پیشنهادی برازش مناسبی دارد ( )RMSEA<0/1و(CMIN/DF> 9/0
نتیه گیری :این نتایج نشان دهنده تاأثیر عوامال فرهنگای بافات و مهاارتهاای اجتمااعی
اهمیت ویژهای داشته و الزم است مراقبتهای همه جانباهای شاامل ارزیاابی عوامال فاردی-
خانوادگی و اجتماعی صورت پذیرد .در درمان زنانی که رفتارهای خودزنی دارناد ،تفااوتهاا و
ویژگیهای عاطفی و اجتماعی و هیجانی توجه خاص شود.
کقما کقی:ی :رفتارهای خودزنی ،افسردگی ،شکست عاطفی ،تجربه خشاونت ،نارضاایتی از
بدن ،مهارتهای اجتماعی ،کنترل هیجان.
 .7دانشجوی دکتری،گروه روانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
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Structural Patterns of Relationships of Depression,
Emotional Breakdown, and Experience of Violence with
Self-Harm Behaviors in Women: The Mediating Role of
Social Skills, Emotion Control, and Body dissatisfaction
Azadeh Forket1, Bahman Akbari Govaberi2*
Abbas Ali Hosseinkhanzadeh3,4
Original Article

Abstract
Introduction: Self-harm is one of the pervasive social and individual
factors that has attracted the attention of mental health professionals.
Studies have shown that the experience of violence is one of the
important precursors in the formation of self-harming behaviors.
Emotional failure and depression have also been shown to be effective
in creating and sustaining self-harm. Past research has identified other
factors associated with self-harm, such as social skills, emotion control,
and body dissatisfaction. The aim of this study was to design and test a
model of the effects of self-harming behaviors.
method: The research method was descriptive-correlational and the
proposed model was evaluated by modeling structural equations using
SPSS26 and AMOS24 software. Intermediary relationship analysis was
used using the bootstrap method in MACRO Preacher and Hayes
(2008). The statistical population of the study was all women aged 1525 years in Karaj in 1399 that 500 people were selected by purposive
sampling. To measure the research variables, from the Self-Injury Scale
(Sigalas and Biswas, 1998), Beck Depression (Beck, Mendelssohn,
Mook & Arbaf, 1996), Love Trauma (Dehghani et al., 2010), Social
Skills (Inderbitzen And Foster ،1992), emotion control (Roger &
Nashvar, 1987), violence against women (Hajyahy, 2001) and body
image (Fisher, 1970) were used. The results showed that the proposed
model fits well (RMSEA <0.1) and CMIN / DF >0.5).
Results: The results showed that depression, emotional failure and
experience of violence are good predictors of self-harming behaviors.
Findings in the second part showed that difficulty in controlling emotion,
social skills and body dissatisfaction play a mediating role in the model.
Conclusion: These results indicate the impact of cultural factors,
context and social skills are of particular importance and it is necessary
to provide comprehensive care including assessment of individualfamily and social factors. In the treatment of women with self-harming
behaviors Pay special attention to emotional, social, and emotional
differences and characteristics.
Keywords: self-harm Behaviors, Depression, Emotional Breakdown,
Experience of Violence, Body Dissatisfaction, Social Skills, Emotion Control.
1. PhD student, Department of Psychology, Rasht branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2. Professor, Department of Psychology , Rasht branch ,Islamic Azad University, Rasht, Iran
*Corresponding Author: akbari@iaurasht.ac.ir
3. Invited Associate Professor, Department of Psychology , Rasht branch ,Islamic Azad University,
Rasht, Iran.
4. Associate Professor, Department of Psychology ,University of Guilan, Rasht, Iran

739

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و دوم ،تابستان 9011

مقدمه
امروزه زنان و دختران نوجوان در جهاني پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر از گیشاته زنادگي مايکنناد.
همراه با تحول شرایط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی ،جلرافیایي و مراحلي از تمدن که دختاران در
آن قرار دارند ،طبیعتاً نیازها و تمایالت اجتماعي آنها نیز با توجه به آرزوهای نامحادود و تواناایي-
های بالقوهای که دارند ،تنوع پییرفته و پویایي بیشتری مايیاباد (بنیااد جاوزفرونتاری7111 ،1؛
صمدی و دلیر .)1933 ،رفتارهای خودآسیبي پدیاده تاازهای نباوده و از ساال  1221ماورد توجاه
محققان قرار گرفته است .منینگر نخستین کسي بود که رفتاارهاای خاود آسایبي را از رفتارهاای
منتهي به خودکشي متمایز کرد .اگر چه خودکشي حد نهایي رفتاار خاود آسایبرساان اسات ،اماا
اصطالح رفتارهای خود آسیبرسان 7برای رفتارهای غیرکشنده به کاار گرفتاه مايشاود (جنیفار،
کالدا ،هاسکینگ و مارتین7112 ،9؛ دماوندیان ،گلشني ،صفارینیا ،باغدار.)1411 ،
همگام با دگرگونيهای صنعتي در دنیا ،خانواده ایراني در نیمه قرن اخیر شاهد دگرگونيهاای
چشمگیری در روابط خانوادگي ،تعامالت اجتماعي– صنعتي و در نتیجه تلییر نگر هاا و عالیاق
زنان بوده است (فاضل ،امیني ،مهرابي ،شریفپور و قاسمي )1931 ،و سبکهای جدید زندگي کاه
در جامعه ایران تحت تأثیر جهانيشدن گستر یافته ،در تلییر رفتارهای عادتي زنان اثار قااطعي
داشتهاند (خواجهنوری ،عابدی ،توکلي و نصیری . )1931 ،در این دوگانگي متضاد که خاود نتیجاه
گیار جامعه از سنت به مدرنیته و عدم ثبات ارز ها و هنجارها موجود است ،به این دلیل که ما به
انعطافپییری سنتي خود شک کردهایم ،ولي هنوز چیازی را جاایگزین آن ننماودهایام ،در ساطح
اجتماعي نگر های نویني به وجود آمده است (محمدی .)1921 ،از مساایلي کاه در افاراد دارای
سابقه خودزني مشاهده ميشود ،افسردگي 4است .براساس گزار های سازمان جهاني بهداشات،1
در سال  ،7111افسردگي ،دومین عاملي است که به افزایش سالهای عمر ازدسترفته به واساطۀ
(یا زیسته با) ناتوانایي ناشي از بیماریها و صدمات منجر شده است؛ بهطوریکه افسردگي اساسي
حدود  %2/7از بار بیماریهای ناتوانکننده را به خود اختصا داده است (فراری .)7112،گزار -
ها نشان ميدهند اختالالت افسردگي و اضطرابي از رایجترین بیماری رواني در دنیا هساتند%71 .
افراد مراجعهکننده به مراکز بهداشتي در جهان از افسردگي و اضطراب رنج ميبرناد و نکتاه مهام
این است که افسردگي روز به روز در دنیا درحال افزایش است (المبر7111 ،؛ به نقال از ریااحي و
محمودآبادی .)1932 ،تفاوت در میزان و نوع افسردگي در زنان و مردان ،همواره موضوعي چالش-
برانگیز بوده است؛ زیرا درزمینۀ شیوع افساردگي براسااس جنسایت ،تناقضاات بسایاری در نتاایج

1. Joseph Rontari Foundation
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پژوهشها دیده ميشود .نتیجۀ برخي مقاالت نشان ميدهد افساردگي در زناان بیشاتر از ماردان
است (حسیني.)1931 ،
شکست عاطفي 1از دیگر عوامل تاثیرگیار در خودزني ميباشد .روابط رمانتیاک و عاشاقانه در
دوره جواني بسیار رایج هستند و نزدیک به  11درصد از نوجوانان آن را تجربه ميکنناد (اسامیت،
ولش و فیت .)7111 ،7روابط نزدیک بین انسانها بهویژه پدیده عشق بین دو جنس مخالف ،تااثیر
معناداری بر جنبههای مختلف زندگي انسان بهویاژه ابعااد روان شاناختي دارد (واتساون-کاوری،9
 .)7114از سوی دیگر ،به نظر ميرسد که هر رابطه عاشقانه موفقیتآمیز نیست؛ به عبارت دیگار
عشق و فقدان دو روی یک سکه هستند .بيتردید هر رابطهای با مرگ یا جدایي خاتمه ميیاباد و
تجربه عشق به رویارویي اجتنابناپییر با فقدان ميانجامد؛ به عبارت دیگر شکسات و ناکاامي در
عشق ميتواند در خالل هر رابطهای اتفا ،بیافتد (بهرامي ،صادقي و کارخانه.)7111 ،
ازدیگر عواملي که بر خودزني تاثیرگیار است ميتوان به تجربه خشونت 4اشااره کارد .خشاونت در
خانواده از زماني که انسان بر روی این کرۀ خااکي زنادگي را آغااز کارده نسابت باه کودکاان ،زناان و
سالخوردگان وجود داشته ،ولي شدت و ضعف آن در جوامع مختلف و در طبقات گوناگون جامعه متفااوت
بوده است (اعزازی .)1931 ،از متداولترین خشونتها ،خشونت علیه زنان بوده است .ایان ناوع خشاونت
حتي قبل از تولد شروع ميشود و نوزادی ،کودکي ،نوجواني ،جواني و بزرگسالي آنها را در برميگیرد و تاا
دوران کهنسالي نیز ادامه ميیابد .تا جایي که تمایل به داشتن فرزند پسر از دیرباز تااکنون در میاان اکثار
ملل به ویژه در شر ،و جنوب شر ،آسیا وجود داشته است (قليپاور و روشاندل .)1934 ،باا وجاود ایان
زنان نسبت به اعضای دیگر خانواده بیشتر در معر خشونت ،به خصو خشونت ماردان باودهاناد و
ترس رویارویي با این خشونت بر تمام زندگي آنها سایه افکنده است .خشونت از هر نوع باعث ميشود
که قرباني از ارز و اعتبار انساني خالي شود و جراحات جسمي و ضربههای روحي حاصل از آن تبعاات
فراواني برای زندگي فرد قرباني دارد.خشونت علیه زنان در ابعاد خانگي (خانوادگي) و اجتماعي (عماومي)،
ابعاد رواني ،اقتصادی ،جسمي و جنسي آن ،چه در جوامع توسعهیافتاه و چاه در جواماع در حاال توساعه
همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح بوده که طیف آن از جامعۀ صنعتي تا جوامع عقبماناده بار
اساس مؤلخفههای فرهنگي و بومي متلیر است.
مهارتهای اجتماعي 1یک راهبرد کلي است که افراد به واسطه آن برای موقعیتهای چالش-
برانگیز پاسخهای مقابلهای موثر پیدا ميکنند .مهارتهای اجتماعي ،برای ساازگاری رواناي بسایار
مهم است؛ زیرا در گستره موقعیتهای تنشزا ،بر کارکرد انطباقي ،تاثیر ميگیارد .بنابراین ،تعجب-
آور نیست که مساله اجتماعي از یک سو با اشکال مختلف ناسازگاری و آسیبشناساي رواناي و از
1. Emotional Breakdown
2. Smith, Welsh & Fite
3. Watson -Currie
4. Experience of Violence
5. Social Skills
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سوی دیگر با سازگاری روانشناختي مثبت ،رابطه دارد (چانگ ،دیآراجنیو ،پراچیو و پتاي7114 ،1؛
دیزریال و نزو .)1333 ،7اغلب مطالعات ،در حوزه مهارتهای اجتماعي و سازگاری بر اسااس مادل
حل مساله اجتماعي قرار گرفته است که اولین بار توسط دیازریال و گولدفریاد ( )1321از موریاا و
همکاران ( )7111معرفي شد و سپس به وسیله دیزریال و همکاران گستر یافات .مهاارتهاای
اجتماعي ،عمدتا به وسیله دو فرایند کلي جهتگیری نسبت به مساله ،اشاره به چگونگي توجه افراد
به محیط اطرافشان دارد و تا حدودی مدل شناختي-هیجاني ثابتي است که افراد نسبت به مسایل
زندگي خود دارند و چگونگي ارزیابي آنان از ظرفیتهای حال مساالهای خاود را نشاان مايدهاد
(دیزیریال و ونزو .)7111،دیزیریال و ونزو ( )7111دو عامل جهتگیری مثبات و منفاي نسابت باه
مسائل را معرفي کردند که بخشي از مدل پنج عاملي مهارتهای اجتماعي وی ميباشد .بر اساس
نتایج مطالعات الیوت وشیوچو  )7111( 9و گرنت و همکاران )7114( 4بین مهارتهای اجتمااعي
و خودزني رابطه مستقیم وجود دارد.
کنترل هیجاني 1متلیر مهم دیگری است که تاثیر پنهان و مکناون در خاودزني دارد .یکاي از
مهارتهای زندگي ،مقابله و برخورد موثر با هیجانها ميباشد .تحقیقات فراواني تاکنون به بررسي
دالیل زمینهساز ارتکاب رفتارهای پرخاشگرانه از سوی افراد انجام گرفتهاند و اخیرا تعدادی از آنهاا
مانند نورستروم و پاپي )7113( 1و دوناهیو ،گرانسن ،مکلوره و وان مال )7112( 2نشان دادهاند که
خودکنترلي هیجاني پایین یکي از دالیل عمده بروز انواع رفتارهای پرخاشگرانه از سوی افراد است
و خودکنترلي هیجاني پایین به طور کامل و معناداری رابطه باین هیجاناات منفاي و پرخاشاگری
فیزیکي را میانجيگیاری ماي کناد .خاودکنترلي هیجااني پاایین باه معناای اساتفاده از راههاای
ناسازگارانه ای است که فرد به هنگام تجربه هیجاني و پاسخ باه حااالت هیجااني از خاود نشاان
ميدهد (گراس ،7119 ،2به نقل از دوناهیو و همکاران.)7114 ،3
متلیری که در این پژوهش به عنوان میانجي در نظر گرفته شاده اسات ،نارضاایتي از بادن11
مي باشد .تصویر بدني یک ساختار چندبعدی است شامل افکار ،اعتقاادات ،احساساات و رفتارهاای
مرتبط با بدن ادرا شده (ایگلتون .)7111 ،11نارضایتي از تصویر بدني به ارزیابي منفاي از انادازه،
شکل و وزن بدن برميگردد و به تمایز بین بدن واقعي و تصویر بدن ایدهآل اشاره دارد (ریچستن،

1. CHang, D'Argenio, Peracchio & Petti
2. Dizerilla & Wenzo
3. Olivet & SHirchok,
4. Gerant et al
5. Emotion Control
6. Norostorom &Papi
7. Donahiuo ,Gerans,Macloreh &Wanmal
8. Geras
9. Donahiuo et al
10. Body Dissatisfaction.
11. Egelton
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بریوسچي وفرارا.)7117 ،1پژوهش دربارۀ بادن باه ویاژه دساتکاری و تلییار در اجازای بادن کاه
نشاندهندۀ تصور بدني منفي افراد تحتتأثیر مؤلفاه هاای فرهنگاي اسات از موضاوعات دلخاواه
تعدادی از پژوهشگران داخلي بوده است .همچنین در زنان ،تعریاف کلیشاهای از مفهاوم زن و در
مردان ،اهمیت تناسب اندام تبیینکنندۀ انگیزههایشان در جراحي زیبایي است .تصاویر بادن یاک
مفهوم محوری برای خودپنداری محسوب ميشود و تلویحات مهمي بارای زمیناههاای گونااگون
عملکرد و روانشناختي و کیفیت زندگي دارد ( نعامي و پورمیداني .)1931 ،تصویر بدن نه تنها یک
پدیده ناشي از ساختار اجتماعي است بلکه ،این مسئله مرتبط است که فرد چگونه تعامالت خود باا
دیگران را تجربه ميکند (کش ،تریالت و آنیس .)7111 ،7شواهد همسوی تحقیقات مقطعي نشاان
ميدهند که زنان به شدت در معر استانداردهای زیبایي الغری هستند کاه در رساانههاا تبلیاغ
مي شود .نارضایتي از بدن و در نتیجه ابتالی آنان به انواع بیماریها ،آسیبهاای جسامي،رواني و
اجتماعي گردیده است (موسوی ،زارع .)1931 ،خواجهنوری و همکاران ( )1931در پژوهشي ،رابطۀ
سبک زندگي و تصویر بدن در میان زنان شهر شیراز را بررسي کردند .آنها نشان دادند سبکهاای
فراغتي ،میهبي و موسیقایي مدرن با تصور بدني رابطۀ مثبت معنادار دارند.
الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر متلیرهای بسیاری را در بر ميگیرد و یک سیستم کلي از
روابط بین این متلیرها را نشان ميدهد .خودزني معموال در دوران نوجاواني ،در حادود  19تاا 14
سالگي شروع ميشود (سازمان بهداشات جهااني 4 .)7112 ،درصاد بزرگسااالن و تاا  79درصاد
نوجوانان در جمعیت عمومي گزار شده است (فرانکلین ،هاروون ،آرتاور ،شارکي و پرینشاتاین،9
 .)7117میزان خودزني در نمونههای بالیني نوجوانان را تا  ٪11یافتند؛ با این حال ،مطالعات جدیاد
نشان ميدهد که میزان مشابه خودزني را ميتوان در هر دو جنس یافت (ورهاژن ،دسمیت ،وون و
کمپ .)7111 ،4پژوهش گلیاو و همکاران ( )7113نشان دادند که میزان آسیب به خود بین زنان و
مردان و بین نوجوانان متفاوت است ،نتایج نشان دادند که بخش قابل توجهي از زنان شرکتکننده
در پژوهش ،مرتکب خودزني ميشوند .یافتههای بیان ميکند که نیاز به خادمات بهداشاتي خاوب
جامعه و خدمات بهداشت روان مبتني بر بیمارستان برای نوجوانان با سرمایهگیاری بیشتر در زمینه
پیشگیری از مدرسه است.با مرور پژوهشهای انجامشده در حیطه متلیرهای پژوهش ،برآن شادیم
تا به بررسي الگوی ساختاری اثرات افسردگي ،شکست عااطفي و تجرباه خشاونت باا رفتارهاای
خودزني درزنان :نقش میانجي مهارتهای اجتماعي ،کنترل هیجان و نارضایتي از بادن بپاردازیم؛
بنابراین مسئله اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش واسطهای مهارتهای اجتماعي ،کنترل هیجاان

1. Richesten, Brioschi & Ferrara
2. kash ,Teriyalt & Anis
3. Ferankelin ,Haron,Artor,SHerki &Perneshtain
4. Werhaen,Desmit,Wen &Camp
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و نارضایتي از بدن بر افسردگي ،شکست عاطفي و تجربه خشونت در چارچوب یک مدل علاي باه
منظور شناخت اثرات مستقیم و غیرمستقیم این متلیرها بر خودزني ارائه شدهاند.
در شکل  1-1الگوی مفهومي پیشنهادی اثرات خودزني ارائاه شاده اسات .پاژوهش حاضار،
پژوهش کاربردی – نظری است .از آنجا که ادبیات تحقیق ،الگوهای نظری متفاوتي را در زمیناه
سببشناسي خودزني بدست ميدهد و در نتیجه الگوهای متفااوت تنهاا بخاش انادکي از سابب-
شناسي خودزني را ارائه ميکنند ،سعي بر این بوده است که به لحاا نظاری باه ارائاه الگاویي
وسیعتر بپردازیم که بتواند دانش و اطالعات کنوني از خودزني را تلفیق نماید.
بعدعاطفی
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الگوی ساختاری اثرات افسردگی ،شکست عاطفی و تجربه خشونت با رفتارهای خودزنی در زنان ...

روش
است که یاک
طرح پژوهش حاضر ،توصیفي از نوع همبستگي از طریق الگویابي معادله
رو همبستگي چند متلیری ميباشد .جامعه آماری پژوهش کلیه زنان  11-71ساله استان البرز،
شهر کرج در سال  1933است که در فراخوان اینترنتي با کسب نمره مشارکت ميکنناد .ماال -
های ورود شامل :دارا بودن هو بهنجار ،تمایل و رضایت آگاهانه برای همکااری و مشاارکت در
پژوهش ،دارا بودن رفتارهای خودزني در سطح معنادار بر اساس پرسشنامه ميباشد .مال خروج
عدم پاسخگویي دقیق به سواالت و عدم کسب نمره پایه در خودزني بوده است .حجم نمونه ماورد
مطالعه بر اساس فرمول کوکران شامل  111نفر از جامعه آماری زنان که از طریاق رو نموناه-
گیری هدفمند بر اساس مال های ورود و خروج و ویژگيهای جمعیتشناختي شامل سن ،جنس،
وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت و شلل انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها ،محقق در ابتدا ورود
به لینک سواالت ،ضمن معرفي خود در مورد اهداف و ضرورتهای پژوهش و لزوم توجه به زناان
و شناخت سالمت رواني آنها توضیحاتي ارائه گردید .همچنین به شرکتکنندگان اطمینان داده شد
که پاسخهای آنان محرمانه خواهد ماند.
ساختاری1

ابزارهای پژوهش
جهت سنجش متلیرهای این مطالعه از پرسشنامههای خودگزارشي با فرمتهاای مختلاف پاساخ
استفاده شد .عالوه بر این ،از اعضای نمونه خواسته شد تا به سواالتي که جهت گردآوری اطالعات
جمعیت شناختي آنان ،شامل سن و جنسیت مطرح شده است پاسخ دهند .انتخاب متلیرها در ایان
مطالعه مبتني بر الگوی روابطي بود که پیش از این نشان داده شد .جهت سانجش ایان متلیرهاا،
تصمیم گرفته شد از ابزارهایي استفاده شود که بسیار شاناختهشادهاناد و اعتباار و پایاایي آنهاا در
مطالعات گیشته مورد تأیید بوده است.
الف) مقیاس آسیب به خود :مقیاس آسایب باه خاود( 7سایگاالس و بیساواس،)1332 ،
پرسشنامه خودگزارشي  77آیتمي (با پاسخ بله  /خیر) است که سابقه آسیبرساندن به خاود را در
پاسخدهندگان بررسي ميکند .در این پرسشنامه رفتارهایي که عمدا باه منظاور آسایب باه خاود
انجام شدهاند مورد ارزیابي قرار ميگیرند؛ مانند سویمصرف دارو ،مواد یا الکل ،خودزني ،ایراد آسیب
بدني به خود و از دست دادن شللي به صورت عمدی .پرسشنامه مایکور باه منظاور اساتفاده در
جمعیتهای روانپزشکي طراحي شده است .مطالعه اعتبار این پرسشناماه باا نقطاه بار  1یاا
بیشتر ،به طبقهبندی دقیق  % 24درصد از پاسخدهندگاني که براساس مصاحبه تشخیصي اخاتالل
مرزی  7واجد این اختالل به شمار ميرفتند ،ميباشد .پایایي این پرسشناماه باا اساتفاده از رو
1. Structural Equation Modeling
)2. The Self-Harm Inventory (SHI
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آلفای کرونباخ  % 21گزار شد و روایي محتوا نیز در این پرسشناماه ماورد تاییاد قارار گرفات.
مقیاس افسردگي بک( 1بک ،مندلسون ،مو و ارباف )1321 ،ابتدا در ساال ( )1311از ساوی ای
تي بک‚ مندلسون و مو و ارباف معرفي شد .درسال ( )1321مورد تجدید نظر قارار گرفات و در
سال  1331منتشر شد 71 .ماده پرسشنامه افسردگي بک در سه گروه نشانههای عاطفي ،نشاانه-
های شناختي و نشانههای جسماني طبقهبندی ميشوند .ضریب پایایي حاصل از آزمون-باازآزمون
در یک زیر گروه از بیماران سرپایي به فاصاله یاک هفتاه  1/39گازار شاده اسات (دایساون،
محمدخاني و مساح چوالیي .)7112 ،محاسبه روایي سازه از طریق روایي همگرا و اجرای همزمان
آن با مقیاس ناامیدی بک و پرسشنامه اضطراب بک به ترتیب  %12و  %11گزار شاده اسات.
همچنین ویژگيهای روانسنجي این پرسشنامه در یک نموناه  94نفاری در ایاران به این شرح
بود :ضریب آلفا ،0/91ضریب همبساتگي میان دو نیمه آزمون  0/89و ضریب بازآزماایي 0/94
(فتي ،بیرشک ،عاطف وحید و دابسون .)2003 ،محمدخاني و دابساون ( )2007نیاز خصوصایات
روانسنجي پرسشنامه را در  354نفر از بیماران افسردهای که در مرحله بهبود نسبي بودند ،بررسي
کردند .در این مطالعه ضریب همساني دروني پرسشناماه  0/91محاسبه شد .در پژوهش حاضر از
این پرسشنامه به منظور سنجش شدت عالئم افسردگي استفاده شد.
ب) مقیاس نشانگان ضربه عشق :7مقیاسي است که راس در سال  1333برای سنجش
شدت عشق تهیه کرده است.
این پرسشنامه از  11ماده براساس طیف لیکارت  4گزیناهای و از  1تاا  9امتیازبنادی شاده
است ..نمره  71به عنوان نقطه بر در این پرسشنامه در نظر گرفتاه مايشاود .ارزیاابي روایاي
محتوای ابزار بر روی یک نمونه دانشجویي  43نفری  1/23به دست آمد ،ضریب پایایي از طریاق
بازآزمایي با فاصله یک هفته بر روی همین گروه  1/21بدست آمد (دهقااني و همکااران.)1923 ،
همچنین ضریب همساني دروني (ضریب آلفا) این پرسشنامه در یک گاروه  42نفاری از جمعیات
دانشجویي  1/21است و ضریب اعتبار آن در همین گروه با رو بازآزمایي به فاصاله یاک هفتاه
 1/29بدست آمده است (دهقاني و همکاران.)1922 ،
5
ج) مقیاس سنجش استاندارد خشونت نسبت به زنان ( :حااجیحیاي1333 ،؛ باه
نقل از امیری شمیلي ،)1939 ،پرسشنامهای دارای  97ماده و  4عامال اسات .سانجش خشاونت
رواني ،فیزیکي ،خشونت جنسي وخشونت اقتصادی است .ضریب پایایي آلفای کرونباخ برای چهاار
عامل آزمون حاجیحیي به ترتیب  1/39 ،1/21 ،1/21و  1/37است .روایي این پرسشنامه توساط
چند تن از اساتید تأیید شد و ضریب پایایي دروني (آلفای کرونباخ) آن با استفاده از نمونۀ  91نفری
 1/31است (حاج یحیي.)1921،
)1. Beck Depression short Inventory (BDI-S
)2.- Love Trauma Inventory (LTI
)3. Violence against Women Inventory(VWI
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د) مقیاس مهارتهای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر : )1332( 1حاوی  93عبارت
پنج گزینهای است که آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنهای از گزینههاای "اصاال
صد ،نميکند تا همیشه صد ،ميکند" ابزار مينماید .پایاایي پرساشناماه را امیناي ( )1922در
تهران برای گزارههای مثبت و منفي 1/12و  1/21گزار کرده است .ارجمندی ( )1929با استفاده
الفای کرونباخ پایایي این پرسشنامه 1/24به دست اورده است .مقیاس مهار هیجاني راجر و نشوور7
( )1322ساختار اولیه مهار هیجاني را تنظیم و راجر و نجاریان ( )1323این پرسشناماه را تجدیاد
نظر نمودند .پرسشنامه میکور دارای چهار مولفه (بازداری هیجان ،مهار پرخاشگری ،نشاخوارگری
یا مرور ذهني و مهار خو خیم) و  11ماده دارد .اعتبار مقیاس با استفاده از رو همساني دروناي
و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسي شد که مقدار آن برای کال مقیااس و زیار مقیااسهاای
بازداری هیجاني ،مهار پرخاشگری ،نشخوارگری و مهار خو خیم به ترتیاب ،% 21 ،% 21 ،% 12
 % 12 ،% 22به دست آمد و بیانگر آن است که مقیاس میکور دارای همساني دروني باال و معنادار
است (واحدی .)1937 ،و) مقیاس تصویر بدن (5فیشر :)1311 ،این مقیاس در سال 1321
توسط فیشر ساخته شده و دارای  41ماده است(فیشر .)7111،اعتبار این آزمون توسط یزدانجاو در
ایران مورد بررسي قرارگرفته است .ضریب همبستگي محاسبه شده آزمون در اجرای اول و اجرای
دوم به رو پیرسون برای دانشآموزان سال اول  ،% 21دانشآماوزان ساال دوم  ،% 24داناش-
آموزان سال سوم  % 22و جمع دانشآموزان % 24ميباشد .باا توجاه باه ساطح معنايداری ایان
ضرایب مي توان پییرفت کاه باین نمارات حاصال از اجارای اول و اجارای دوم آزماون تصاویر،
همبستگي معنيداری وجود دارد (اصلری.)1923 ،
یافتهها
در ابتدا آمار توصیفي متلیرهای جمعیت شناختي و در ادامه به بررسي فرضیات باا آماار اساتنباطي
ميپردازیم .در بخش آمار استنباطي برای بررساي مادل پاژوهش و فرضایات ،از رو معاادالت
ساختاری استفاده شده است .بر مبنای این مدل ،متلیرهای افسردگي ،تجرباه خشاونت باهعناوان
متلیر پیشبین و برونزا (مستقل) و متلیرهای کنترل هیجان و مهارتهای اجتماعي بهعنوان متلیر
میانجي و درونزا و متلیر رفتارهای خودزني بهعنوان متلیر درونزا (وابساته) در نظار گرفتاه شاده
است .کلیه تحلیلها با استفاده از نرم افزارهای  SPSS26و  AMOS24صورت گرفات .جهات
تحلیل روابط واسطهای نیز از رو بوت استرپ در برناماه  MACROپریچار و هاایز ()7112
استفاده شد .به عنوان دادههای ورودی به الگویابي معادله ساختاری ،ماتریس کوواریاانس و باردار
میانگین برای نمونه مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعیین کفایت برازندگي الگوی پیشانهادی باا
)1 .Teenagers Social Skills Inventory (TISS
)2. Emotion control Questionnaire(ECQ
)3. Body Fisher Image Test (BFIT
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دادهها ،ترکیبي از شاخصهای برازندگي به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت؛ مقادار مجایورکای
(نسبت مجیورکای بر درجات آزادی) ،شاخص نیکویي براز  ،شااخص نیکاویي باراز تعادیل
یافته ،شاخص برازندگي هنجارشده ،شاخص برازندگي تطبیق ،شاخص تاوکر-لاویس 1و شااخص
برازندگي افزایشي وجیر میانگین مجیورات خطای تقریبي.7

آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی تحقیق:
سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 92/1 ،درصد بین  11-71سال و  17/4درصد بین  71-71ساال
بودهاند .میزان تحصیالت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 41/2 ،درصد زیردیپلم 49/1 ،درصد دیاپلم
تا لیسانس و  11/1کارشناسي ارشد و باالتر بودهاند.وضعیت شلل پاسخ دهنادگان باه پرسشانامه،
 21/7درصد دانشجو یا محصل 11/1 ،درصد کارمند و  12/7درصد خانهدار بودهاند.وضاعیت تأهال
پاسخ دهندگان به پرسشنامه 71/1 ،درصد مطلقه یاا متارکاه 2/7 ،درصاد متأهال و  21/7درصاد
مجرد بودهاند.
شاخصهای توصیفي متلیرهای پژوهش در آزمودنيهاجدول  1اطالعات توصیفي (میانگین و
انحراف استاندارد) مربوط به متلیرهای رفتارهای خودزني ،افسردگي ،مهارتهای اجتماعي ،تجرباه
خشونت ،شکست عاطفي و کنترل هیجان گزار شده است.
جدول  .0شاخصهای توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای پژوهش در زنان
انحراف

بیشینه-

استاندارد
2/34

کمینه
77-1

-1/912

93-1

1/133

-1/413

1/112

-1/433
-1/411

چولگی

کشیدگی

متغیر

میانگین

-1/211

رفتارهای خودزني

19/14

افسردگي

12/19

14/11

جسماني

1/11

4/92

17-1

شناختي

2/44

1/29

12-1

1/131

عاطفي

4/12

9/91

3-1

1/912

-1/937

نارضایتي از بدن

12/171

17/42

719-41

1/192

-1/713

سر و صورت

91/22

19/41

19-17

1/112

-1/731

اندامهای فوقاني

71/47

11/21

42-11

1/137

-1/771

اندامهای تحتاني

11/47

2/12

91-1

1/721

-1/924

1. Tucker-Lewis
2. Root-Mean-Square Error of Approximation
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انحراف

بیشینه-

استاندارد
71/31

کمینه
31-12

-1/123

112-71

-1/112

-1/144

1/171

-1/127
-1/929

متغیر

میانگین

ویژگيهای کلي بدن

42/32

مهارتهای اجتماعي

32/21

42/43

رفتار مطلوب

41/44

91/12

31-7

رفتار نامطلوب

12/71

79/31

32-11

-1/743

تجربه خشونت

29/49

74/44

31-97

-1/114

-1/911

رواني

92/72

11/72

42-11

-1/211

-1/111

فیزیکي

74/14

3/22

99-11

-1/411

-1/121

جنسي

1/31

7/12

3-9

-1/171

-1/114

اقتصادی

4/13

1/29

1-7

-1/114

-1/937

شکست عاطفي

12/122

2/21

71-1

-1/171

-1/711

رفتاری

9/42

7/14

1-1

-1/219

-1/149

جسماني

9/21

7/73

1-1

-1/141

-1/793

هیجاني

1/13

9/99

3-1

-1/427

-1/731

شناختي

4/11

1/22

1-1

-1/141

-1/112

کنترل هیجان

99/42

2/11

14-1

-1/111

1/321

بازداری هیجان

2/12

7/17

14-9

1/132

-1/771

مهار پرخاشگری

2/42

7/22

14-1

-1/913

1/337

نشخوار فکری

3/43

9/77

14-1

-1/191

1/411

خیم

2/49

7/71

17-1

-1/111

1/723

مهار خو

چولگی

کشیدگی
-1/117

جدول  7اطالعات مربوط به همبستگي پیرسون بین رفتارهای خودزني ،افساردگي ،مهاارت-
های اجتماعي ،تجربه خشونت ،و کنترل هیجان را نشان مايدهاد .باا توجاه باه نتاایج مااتریس
همبستگي ،بین مهارتهای اجتماعي و کنترل هیجان باا رفتارهاای خاودزني ،افساردگي ،تجرباه
خشونت رابطه منفي و معنيدار وجود دارد ( .)P>1/11بین رفتارهای خودزني ،افساردگي ،تجرباه
خشونت با یکدیگر رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد ( .)P<1/11هامچناین باین مهاارتهاای
اجتماعي و کنترل هیجان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد ( .)P>1/11مقادار آلفاای کرونبااخ
تمامي پرسشنامههای پژوهش ،باالی  1/21ميباشد.
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جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش بین ،واسطهای و وابسته مدل نهایی
.1رفتارهای خودزني
.7افسردگي
.9نارضایتي از بدن
.4مهارتهای اجتماعي
.1تجربه خشونت
.1شکست عاطفي
.2کنترل هیجان

1
1
**1/229
**1/223
**-1/293
**1/277
**1/217
**-1/499

2

5

1
**1/229
**-1/179
**1/274
**1/141
**-1/414

1
**-1/221
**1/223
**1/123
**-1/924

0

1
**-1/211
**-1/242
**1/974

3

1
**1/242
**-1/412

1

6

1
**-1/911

1

*>1/11P

در این بخش برای پاسخ به فرضیات مطرح شده از الگویاابي معاادالت سااختاری مبتناي بار
رو کوواریانس نرم افزار  AMOS24استفاده شده است و پارامترهای مادل باه رو بیشاینه
درستنمایي 1برآورد شدند .جهت آزمودن الگوی پیشنهادی رابطه بین افسردگي ،تجربه خشاونت و
شکست عاطفي با رفتارهای خودزني به میانجیگریهای کنترل هیجان و مهارتهای اجتماعي در
زنان از رو الگویابي معادالت ساختاری استفاده شد.برای بررسي نرماال باودن چناد متلیاری از
ضریب کشیدگي استاندارد شده مردیا 7و نسبت بحراناي اساتفاده شاده اسات . .در ایان پاژوهش
ضریب مردیا  4/121و نسبت بحراني  7/413به دست آمده که کمتر از عدد  1ميباشاد .بناابراین
فر نرمال بودن چند متلیری برقرار است.

شکل .2الگوی نهایی (اصالح شده) مدل

)1. Maximum Likilihood (ML
2. Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
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پیش از بررسي ضرایب ساختاری ،برازندگي الگوی پیشنهادی مورد بررسي قرار گرفت .باراز الگاوی
پیشانهادی براسااس شااخصهاای برازناادگي معرفاي شاده ارزیاابي شادند .بااا توجاه باه اینکاه مقااادیر
 CMIN/DFکوچکتر از 1و  RMSEAکمتر از  1/1ميباشد ،براز مدل پیشنهادی تأییاد مايشاود.
نتایج شاخصهای برآورد شده در مدل نهایي نشان ميدهد ،رابطه ساختاری افسردگي ،تجرباه خشاونت باا
رفتارهای خودزني از طریق میانجیگریهای کنترل هیجان ،نارضایتي از بادن و مهاارتهاای اجتمااعي در
زنان براز دارد .اعداد روی مسیرها ،وزنهای مسیر یا بتاها هستند .از میان این ضرایب ،بااالترین ضاریب
( )-1/241به مسیر مهارت اجتماعي و رفتارهای خودزني اختصا دارد  .نتاایج حاصال از رواباط مساتقیم
متلیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی نشان ميدهد که در کل نمونه تمامي ضرایب مسیر از لحاا آمااری
معنيدار بودند . .بنابراین ،براسااس ضارایب اساتاندارد و مقاادیر بحراناي ارائاه شاده در جادول  ،9هماهی
مسیرهای مستقیم معنيدار هستند (.)P>1/11
جدول، .3ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی
ضرایب

خطای

نسبت

سطح معنیداری

استاندارد

معیار

بحرانی

( )P

افسردگي >---کنترل هیجان

-1/491

1/172

-1/111

1/111

افسردگي >---مهارتهای اجتماعي

-1/912

1/131

-9/114

1/117

افسردگي >---نارضایتي از بدن

1/123

1/712

2/111

1/111

افسردگي >---رفتارهای خودزني

1/723

1/491

7/312

1/112

شکست عاطفي >---کنترل هیجان

-1/917

1/112

-4/241

1/111

شکست عاطفي  >---مهارتهای اجتماعي

-1/721

1/111

-9/192

1/111

شکست عاطفي  >---نارضایتي از بدن

1/912

1/432

4/111

1/111

شکست عاطفي  >---رفتارهای خودزني

1/779

1/191

7/794

1/193

تجربه خشونت >---کنترل هیجان

-1/191

1/112

-1/213

1/111

تجربه خشونت  >---مهارتهای
اجتماعي

-1/442

1/947

-1/411

1/111

تجربه خشونت  >---نارضایتي از بدن

1/711

1/113

7/191

1/171

تجربه خشونت  >---رفتارهای خودزني

1/711

1/772

7/432

1/177

کنترل هیجان  >---رفتارهای خودزني

-1/912

1/439

-4/139

1/111

مهارتهای اجتماعي  >---رفتارهای خودزني

-1/241

1/191

-2/191

1/111

نارضایتي از بدن  >---رفتارهای خودزني

1/149

1/132

1/149

1/111

مسیر
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در ادامه نتایج حاصل از روابط واسطهای باا اساتفاده از آزماون باوت اساترپ در برناماه MACRO
پریچر و هایز ( )7112به جهت آزمودن مسیرهای واسطهای در جدول  4نشان داده شدهاند.
جدول .4نتایج بوت استرپ برای مسیرهای غیر مستقیم الگوی پژوهش
شاخص
مسیر
افسردگي به رفتارهای
خاااودزني از طریاااق
کنترل هیجان
افسردگي به رفتارهای
خاااودزني از طریاااق
مهارتهای اجتماعي
افسردگي به رفتارهای
خاااودزني از طریاااق
نارضایتي از بدن
شکساات عاااطفي بااه
رفتارهای خاودزني از
طریق کنترل هیجان
شکساات عاااطفي بااه
رفتارهای خاودزني از
طریااق مهااارتهااای
اجتماعي
شکساات عاااطفي بااه
رفتارهای خاودزني از
طریااق نارضااایتي از
بدن
تجربااه خشااونت بااه
رفتارهای خاودزني از
طریق کنترل هیجان
تجربااه خشااونت بااه
رفتارهای خاودزني از
طریااق مهااارتهااای
اجتماعي
تجربااه خشااونت بااه
رفتارهای خاودزني از
طریااق نارضااایتي از
بدن

داده

بوت

سوگیری

خطا

سطح
حد
پایین

حد باال

معنی-
داری

1/1712

1/1713

1/1117

1/1712

1/1111

1/1242

1/191

1/7441

1/7444

1/1119

1/1911

1/1217

1/9711

1/111

1/1291

1/1299

1/1119

1/1213

1/1141

1/1931

1/171

1/1472

1/1473

1/1111

1/1717

1./1111

1/1143

1/172

1/9724

1/9721

1/1114

1/1213

1/1321

1/4272

1/111

1/1271

1/1277

1/1117

1/1112

1/1911

1/7241

1/111

1/1741

1/1749

1/1117

1/1191

1/1111

1/1121

1/141

1/1791

1/1791

1/1111

1/1971

1/1111

1/7493

1/119

1/1111

1/1117

1/1111

1/1711

1/1111

1/1334

1/172
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحي و آزمون مدلي از مجموعهای از اثرات خاودزني انجاام گرفات .در مادل
مفرو  ،متلیرهای افسردگي ،شکست عاطفي و تجربه خشونت به عناوان متلیرهاای بارونزا ،مهاارت
های اجتماعي ،کنترل هیجان و نارضایتي از بدن به عنوان متلیر میاانجي و خاودزني باه عناوان متلیار
درون زا در نظر گرفته شدند .شاخصهای به دست آمده نشان دادند که مدل مفرو با دادههاا باراز
قابل قبولي دارد .مدل به لحا نظری در جهت تایید مدلهای نظری قبلي ميباشد.
این مطالعه یکي از اولین مطالعات در نوع خوددر رابطه با بررسي دامنه نسبتا وسیعي از تعیاین
کنندههای خودزني ميباشد .به نظر ميرسد طراحي چنین الگویي توانسته است تصویری مناساب
از روابط شناختهشدهترین متلیرهای ادبیات خودزني را به دست دهد .در واقع الگوی پیشانهادی در
این پژوهش خالصه مناسب از ادبیات مربوط را فراهم آورده است که ميتواند باه عناوان ابازاری
مناسب برای پژوهشهای آتي مورد استفاده قرار گیارد .بسایاری از رواباط بدسات آماده در ایان
پژوهش با یافتههای تحقیقات خارجي همسان ميباشد ،اما بر اساس اطالعاات ماا تااکنون هایچ
مطالعهای که تمامي این روابط را همزمان بیازماید انجام نگرفته است از جمله یافتههاای مهام در
بخش دوم نشان دادند که نقش دشواری در کنترل هیجان ،مهارتهاای اجتمااعي و نارضاایتي از
بدن در مدل به عنوان نقش متلیر واسطهای بود .یافتههای پژوهش حاضر اثر مستقیم افسردگي با
کنترل هیجان و مهارتهای اجتماعي و نارضایتي از بدن بر خودزني را مورد تایید قرار دادناد .ایان
یافتهها با یافتههای گرتز و رومر)7114( 1؛ بیاوچین ،گاز  ،کااپ و میاد)7112( ،7؛ دی اوانزاتاو،
جورمان ،سایمر و گاتلیاب)7119( 9؛ کاساترو ،ساوارز ،پریارا و ماسادو)7112( 4؛ ماسادو ،ماارکز،
کوارسما ،سوارز ،امارال ،و همکاران)7112( 1؛ وردن ،پتارز ،باری ،باروکاالف و لیورسااید)7112( 1؛
گارنفسکي و کرایج )7111( 2؛ الدائو ،نولن-هوکسما و شوایزر)7111( ،2؛ سیسلر ،اوالتونجي ،فلادنر
و فورسیت)7111( ،3؛ اهرینگ ،توشن-کافیر ،اشانول ،فیشار و گاراس)7111( 11؛ کویبااخ ،باری،
هنسن و میکوالچک )7111( 11همخوان است .انسان موجودی است اجتماعي و ادامه زندگي او به
صورت انفرادی تقریباً غیرممکن است .نیاز به تعامل و ارتباط در تمام مراحل رشد فرد وجاود دارد،
بعضي از نیازها صرفاً از طریق تعامل و برخورد با دیگر افراد بشر قابل ارضای است و رشد و تکامال

1. Gertez & Romer
2. Biuochin,Gezek,Kap &meid
3. Di Evanzato, Jorman, Seymour & Gottlieb
4. Castro, Suarez, Pereira & Masdo
5. Masdo, Marquez, Quaresma, Suarez, Amaral, et al
6. Warden, Peters, Barry, Barocalf & Liverside
7. Garnewski & Keraij
8. Aldo, Nolen-Hooksma & Schweizer,
9. Sisler, Olatonji, Feldner & Forsyth
10. Ehring, Tuchen-Kaffir, Eshnol, Fischer, & Gross
11. Koibach, Barry, Hansen & Mikwalchek
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آدمي مستلزم تعامل بین نیازها و روابط انساني اسات ،کاه نتیجاه آن هماان شخصایت و هویات
منحصر بفرد آدمي است .مشکالتي که در راه رشد بوجود ميآیند عمدتاً شامل دو دسته از عوامال
مي شوند .نخست مشکالتي که در نتیجه ارضای نشدن نیازها بوجود ميآیند ،دوم مشکالت ناشي از
ترس در روابط انساني .با توجه به مطالب فو ،ميتوان بیان نمود که هر انساني برای تعالي خود و
اضای نیازهایش تال ميکند تا با محیطي که در آن زندگي ميکند سازگار شود .افسردگي در بین
متقاضیان جراحي زیبایي باالتر از افراد غیرمتقاضي اسات .باا توجاه باه نتاایج پاژوهشهاا،تببین
احتمالي این نتیجه ميتواند این باشد که افراد افسرده بیشتر از سایرین احساس پوچي و بيارزشاي
ميکنند و دارای نگرشات منفي نسبت به خود هستند که نگر منفي نسبت به جسام و ظااهر را
نیز شامل ميشود و این نگر منفي موجب ميشود که آنها ظاهر خود را نامطلوب توصیف کنناد
و به دنبال تلییر آن باشند تا احساس مطلوبتری در مورد خویش داشته باشند .همچنین ميتاوان
اظهار نمود که استرس و تصور از بدن به عنوان دو سازۀ رواني که هار دو باه نحاوی باه در و
شناخت فرد مرتبط است با هم رابطه دارند .بنابراین زناني که دارای اختالل افسردگي هستند ،ابعاد
شناختي ،عاطفي و جسمي آنها مشکل دارند و این امر آماادگي آنهاا را بارای رفتارهاای خاودزني
افزایش ميدهد .یافتههای پژوهش حاضر اثر منفي شکست عاطفي با تنظیم هیجان و مهارتهای
اجتماعي واثر مستقیم و مثبت نارضایتي از بدن را بر خودزني مورد تاییاد قارار دادناد .نتاایج ایان
تحقیق با یافتههاای یوساتن)1334( 1؛ الرسان)7111( 7؛ وساتن و بالگاو)7112( 9؛ تامپااسون4
()1334؛ اکبری ،خانجاني ،پورشریفي ،محمودعلیلو و عظیمي()1931؛ آسایش ،فرح بخش ،دالور و
سلیمي بجساتاني() 1932؛ ماولرت ،سایفرت ،لیچات ،کیار  ،ارتال ،کاار و موسامنن)7112( 1؛
روبیتشک و آشتون )7113( 1همخوان است .تنظیم هیجان تابعي از ساختار گسترده تنظیم عاطفاه
مي باشد .تنظیم عاطفه شامل چهار ساختار دارای همپوشي است که عبارتسات از :مقابلاه ،تنظایم
هیجان ،تنظیم خلق و دفاعهای روانشناختي .مقابله به واسطه تمرکز عمده کاهش عاطفه منفاي
وتأکید بر دورههای زماني وسیعتر متفاوت از تنظیم هیجان است.
دفاعها معموال ناهشیار و خودکار هستند و به عنوان تفاوتهای فردی ثابت مطالعه ميشاوند.
عدم مهارتهای اجتماعي باعث ماندگاری نشانگان ضربه عشق باه صاورت طاوالنيتاردر زناان
خواهد شد .افراد هر چقدر مهارتهای اجتماعي باالتری داشته باشند ،درروابط بهتر عمل ميکنناد
و همچنین بعد از اتمام یک رابطه عاشقانه ،رو های جایگزین مطلوبتری را انتخااب مايکنناد.
نارضایتي از تصویر بدن یک مشکل مزمن به شمار ميآید که به خصو زنان را در سراسر طاول
1. Justin
2. Larsen
3. Westen & Blog
4. Thompson
5. Mollert, Seifert, Licht, Kirch, Ertel, Karch, & Mussmann
6. Rubiteshk & Ashton
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عمر درگیر ميکند در گروه غیربالیني ،نارضایتي از تصویر بدن با شاخص تودۀ بدني باالتر و رژیم
مزمن ،پاکسازی اختالالت خوردن مثل پرخوری تیلکا ،اضطراب سطح باالتری از افسردگي ساطح
پایین تری از اعتماد به نفس و شکست عاطفي و به طورکلي با سطح پایین کیفیت زنادگي ارتبااط
دارد .نتایج این مطالعه نشان داد که واکنشهای شناختي دختراني کاه تجرباه شکسات عشاقي را
داشتند ب ه دو صاورت ساازگارانه و ناساازگارانه اسات .تحریفاات شاناختي یکاي از واکانشهاای
ناسازگارانه شناختي افراد بود .یافتههای پژوهش حاضر اثر منفي تجربه خشونت با کنترل هیجان و
مهارتهای اجتماعي و اثر مستقیم و مثبت نارضایتي از بدن را با رفتارهای خودزتي را ماورد تاییاد
قرار دادند .این یافته با یافتههای المونت)7111( 1؛ هایالری)7112( 7؛ پان و همکااران)7119( 9؛
زنگنه ،رئیسي سار تاشنیزی ،عاارفي ،اسافندآباد و امااميپاور ()1931؛ نو )7113( 4؛ غضانفری
()1923؛ گاندرسون)1324( 1؛ جاکسون و بادی)7171( 1؛ انادرس و همکااران )7113( 2همخاوان
ميباشد .نتایج نشان داد ،زناني که بیشتر در معر انواع خشونتها قرار گرفتناد مهاارت کنتارل
هیجان پایینتری نشان دادند .اولاین بررسايهاا در ماورد خاشونت خاانگي مرباوط باه خشونت
بدني بود اما درطول زمان انواع دیگر خشونت خانگي (روانااي ،اقتاصادی ،اجتمااعي و )....مااورد
توجاه جامعاهشناسان و روانشناسان قرار گرفت .در کشور آمریکا در سالهای 1321تا  ،1324بار
اساس نتایج بدست آمده ،هشت عامل در ایجاد خشونت خانگي موثر بودهاند کااه عبارتنااد از.1 :
ماشاجره بار سار پاول؛ . 7حاسادت؛  .9مسائل جنسي؛  . 4مصارف الکال یاا اعتیااد بااه مااواد
مخادر از ناحیه شاوهر؛ . 1اخاتالف بار سار فرزنادان؛ . 1بیکااری شاوهر؛  . 2عالقه زن به کاار
بیرون از خانه؛  . 2بارداری  .بار اسااس تحقیقات انجامشده در ایران ،به عوامل گونااگوني کاه در
باروز خشاونت علیاه زناان نقاش داشاته ،اشااره مايشاود  :تفاااوت سااني زوجااین ،دخالاات
خ ویاشاوندان و نزدیکاان زوجاین ،تجرباه و مشاهده خشونت والدین توسط زوجاین در خااانواده،
خاساتگاه و میزان تحصیالت شوهر که دارای ارتباط مثبت و معنيداری باا انواع خشونت شوهران
علیه زنان (رواني ،فیزیکي ،اجتمااعي و اقتصادی) ميباشد  .متلیر درآمد زن که دارای رابطه مثبت
و معنيداری با خشونت رواناي ،فیزیکاي و اجتمااعي شااوهران علیاه زناان در خاانواده و رابطاه
معکوس و معنيداری با خاشونت اقتصادی شوهران علیه زناان در خاانواده مايباشاد .همچنااین
میزان رضاایت و عالقاه زوجاین در انتخااب هماسر ،وضاعیت اشتلال زوجین ،نوع شلل زوجین،
سابقه واباستگي شاوهر باه مواد مخدر ،تفاوت تحصیالت زوجین و تفاوت درآماد زوجااین دارای
ارتباط معناداری با اناواع خاشونت شاوهران علیاه زناان درخانواده ميباشد .نتایج تحقیق از ارتباط
1. Lamont
2. Hillary
3 .Pen et al
4. NocK
5. Ganderson
6. Jackson &Buddy
7. Anders et al
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منفي مهارتهای اجتماعي با تجربه خشونت را به صورت معنيدار نشان داده است .هر چقدر زنان
مهارتهای اجتماعي و ارتباطي باالتری داشته باشند به همان میزان تجربه خشاونت کامتاری را
خواهند داشت .زنان با سابقه خشونت جنسي نارضایتي بدني بیشتری را گزار مايکنناد ،کاه باا
افزایش عالئم روانشناختي و پریشاني ،افزایش رفتار خطر جنسي و کاهش قدرت ابراز وجود همراه
است ،تجربه خشونت شریک زندگي صمیمي به عنوان یک پیشبینيکننده مهم رفتارهای خودزني
درزنان است .نتایج نشان داد که با باال رفتن سن زناان باه ویزه سنین جواني و بزرگسالي ،میازان
خشونت علیه زنان افزایش ميیاباد .تحقیقات نتیجه بدست آمده دیگر نشان ميدهد که بااالترین
میازان خشونت در گروه زناني است که همسران آنها در دوران کاودکي از والادین خااود کتااک
مايخاوردهاناد .در بررسي عوامل خانوادگي مرتبط با دشواری در تنظیم هیجاني اشااره کاردهاناد،
زناني که در محیطي با مراقبت مادرانه پایین و فرزندپروری مداخلهگرانه و بایش محافظاتکنناده
رشد یافتهاند در تشخیص و توصیف هیجانهای خود و دیگران مشکل دارند .همه کساني کاه باه
خود آسیب ميرسانند ،با رفتارهای خودکشي با قصد مرگ مواجه نميشوند ،شاید به دلیل ویژگي-
های محافظ درون فردی ،نقش یک چنین بالقوه ،توانایي حل مسئله اجتماعي را مورد بررسي قرار
دادهاند ،بین خودزني و افکار و تال های خودکشي همبستگي معناداری وجود داشت ،نتایج نشان
داد این که افراد با توانایي حل مسئله اجتماعي بیشتر ،رفتارهای خودکشي کمتری را در رابطاه باا
خود گزار دهند .ارتقای مهارتهای حل مسئله ممکن اسات ارتبااط باین خودکشاي و پتانسایل
رفتارهای خودکشي در آینده را برای برخي افراد تضعیف کند .ناآشنایي باا مکانیسامهاای دفااعي
مناسب ،احساس کنترل فردی ضعیف و عدم مهارتهاای ارتبااطي و اجتمااعي مناساب ،موجاب
شکنندگي هر چه بیشتر زوجین دارای تعار زناشویي ميشود ،افراد با مهارتهای اجتماعي بااال
ميدانند که چگونه تصمیمگیری منطقي و درست داشته باشند ،ابراز وجود نمایند و خواستههاای و
نظریات خود را مطرح کنند و پاسخ قاطع به تقاضا دیگران بدهند .مهارتهاای ارتبااطي باه افاراد
کمک میکند تا بتواند کالمي و غیرکالمي و مناسب با فرهنگ خود را بیان کنند؛ بدین معناي کاه
بتوانند نظرها ،عقاید و خواستهها ،نیازها و هیجانهای خود را ابراز و هنگام نیاز بتواناد از یکادیگر
درخواست کمک و راهنمایي نماید .بنابراین ،این توانایيهاا در زناان را بارای مقابلاه ماؤثر بارای
پرداختن به کشمکشها و موقعیتهای زندگي یاری ميبخشند تا در رابطه با مشکالت ساازگارانه
عمل کنند و سالمت رواني خود را تأمین نمایند .نتایج تحقیق نشان داد زناني که تجربه خشاونت
بیشتری داشتند ،مدیریت و کنترل هیجان پایینتری نشان دادند همچنین نمره خودزني باالتری را
کسب کردند .نتایج بدست آمده از مطالعات انجامشده نشان مايدهاد که پدیده خشونت علیه زنان
و ارز ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها از اجتمااع مايشاود بلکاه باعاث
انفعال نیماي از افراد جامعه ميگردد و با وجود چناین معااضلي در جامعااه مااا هرگاز نخاواهیم
توانست به برابری توسعه و صلح واقعي دسترسي پیدا کنیم .امروزه نهاد خانواده باه منزلاه هاسته
شاکلگیاری روابط اجتماعي اثرات کامالً مستقیمي بار روی نهادهاای دیگار جامعه دارد .حاصل
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خشونت با زنان در خانواده نه تنها به تانش رواباط در خاانواده مايانجاماد بلکاه باه اخاتالل در
تعاامالت ساالم اجتماعي کمک ميکند بنابراین اگر روابط درون خانواده آشفته و غیرمعمول باشاد
رفتارهای نابهنجار از آن جملاه خاشونت را بوجاود مايآورد و پیامدهای ناشاي از ایان رفتارهاای
خشونت آمیز نه تنها برای خود فرد مشکالت جسمي و رواني بوجود ميآورد بلکاه مااانع از ایاان
ميشود که او در روابط اجتماعي خود با دیگران رفتاار بهنجااار داشاته باشاد و باه جاای فاردی
مستقل و توانمند فردی آسیبپییر و وابسته است .وجود رابطه همبستگي باال و منفي در رفتارهای
خودزني و شکست عاطفي با مهارت هاای اجتمااعي در ایان پاژوهش نشاان داد ،لازوم یاادگیری
مهارتهای اجتماعي در برخورد با مشکالت عاطفي ميتواند از اسیبهای بعدی و رفتارهای منفي
در زنان جلوگیری کند .زناني که دارای نقایصي در مهارتهای اجتمااعي هساتند ،باه دلیال عادم
دریافت بازخورد مثبت و طرد توسط اطرافیان وارد یک چرخه معیوب و غلط تعامل با دیگران ماي
شوند که باعث ميشود بر قضاوت کلي آنها در مورد شایستگي اجتماعيشان تاثیر بگایارد و ایان
رابطه اشتباه به شکست عاطفي منجر و ختم شود .تجربه بینفردی منفي باعاث مايشاود دنیاای
اجتماعي را تهدیدکننده ادرا کنند و در نتیجه از ارتباطات اجتماعي کنارهگیری کنناد .اطالعاات
حاصل از این پژوهش را ميتوان به منظور بهبود عملکرد شللي مشاوران و متخصصان خانواده در
اختیار نهادهای حوزه خانواده قرار داد و در این راستا نقش مهمي در راستای ارتقای سالمت جامعه
و حرکت به سوی جامعهای سالم ایفا کرد .خشونت خانگي یک مسئله اجتماعي اسات .تحقیقاات
نشان داد اگرچه همسر آزاری یا خشونت خانوادگي در گونههای مختلف جسمي و رواني ،عمری به
قدمت تاریخ بشر دارد ،آنچه آن را مسئله ميکند ،گستر فزاینده آن در وضعیت کنوني و افزایش
چشم گیر آمار خشونت علیه زنان است که آن را به معضل و مسئله اجتماعي تبدیل کرده است .باه
نظر ميرسد که فقدان مهارتها و توانایيهای عاطفي ،رواني و اجتمااعي زناان را در مواجهاه باا
مشکالت و مسائل آسیبپییر نموده و آنها را در معار اناواع اخاتاللهاای رواناي ،اجتمااعي و
رفتاری قرار ميدهد .ازاین رو ،یکي از راههای پیشگیری از بروز مشکالت ،آماوز مهاارتهاای
اجتماعي است .مهارتهای اجتماعي به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولي گفته ميشود کاه
فرد را قادر ميسازد با دیگران رابطه مؤثر داشته باشد و از واکنشهای نامعقول اجتماعي خودداری
کند .این مهارتها شامل طیف گستردهای از رفتارها از قبیل توانایي شروع ارتباط مؤثر و مناسب با
دیگران ،ارائه پاسخهای مفید و شایسته ،تمایل به رفتارهای سخاوتمندانه ،همدالنه و یااریگراناه،
پرهیز از تمسخر ،قلدری و زورگویي به دیگران و مجموعه پیچیدهای از مهارتها همچون ارتبااط
حل مسئله و تصمیمگیری ،جراتورزی ،تعامالت با همساالن و گروه و خاود-مادیریتي را شاامل
ميشود .در یک جمعبندی ميتوان مطرح کرد ،زنان با توجه به سیستم سرشتي ،شناختي ،رفتاری،
فرهنگي و تربیتي در برخورد با رویدادهای زندگي ،بار اکثر مسائل پیشآمده را بر دو خود حمل
کرده وترجیح ميدهند در قالب رفتارهای جایگزین آسیبرسان به خود از اسایب زدن باه دیگاران
جلوگیری کنند .شناسایي نظام زیستشناختي زنان ميتواند به متخصصان کمک کند تا با توجه به
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این آمادگيها ،عوامل خطرساز و نگهدارنده را شناسایي و مداخله خویش را با توجه به ویژگيهاای
زیست شناختي مراجعان طرح ریزی کنند تا به طور بهینه از ان سود ببرند دو .نکته جالب در مطالعه
حاضر در زمینه رفتارهای خودزني وجود داشت :نخست آن که سطحي از تجربه خشونت در زنااني
که رفتار خودزني هم نداشتند ،وجود داشت .نکته دیگر ارتبااط و امیختگاي بسایار بااال در ابعااد
عاطفي ،هیجاني و اجتماعي در زنان بود .بر اساس یافتههای موجود به نظار مايرساد در درماان
زناني که رفتارهای خودزني دارند ،الزم است به تفااوتهاا و ویژگايهاای عااطفي و اجتمااعي و
هیجاني انها توجه خا شود .همچنین تاثیر عوامل فرهنگي و بافات اجتمااعي اهمیات ویاژهای
دارد .الزم است مراقبتهای همه جانبهای شامل ارزیاابي عوامال فاردی -خاانوادگي و اجتمااعي
صورت پییرد .نتایج حاصل از این مطالعه نیز به این نکته بالیني را در بر دارد که با توجه به نقاش
تجربه خشونت به عنوان قویترین پیشبینيکننده رفتارهای خودزني ،در کارهای بالیني بایاد باه
این نقش عامل توجه شده و در برنامههای پیشگیری ودرماني عالوه بر کار کردن روی هیجانها،
به بررسي وتعدیل تاثیر این عامل مهم پرداخته شود.
عليرغم تلویحات نظری و عملي پژوهش حاضر ،این مطالعه نیز مانند تماامي پاژوهشهاای
دیگر دارای محدودیتهایي بوده است که تحقیقات آتي باید به آنها توجه نمایند.
نه طرح حاضر و نه استفاده از الگویاابي معادلاه سااختاری علیات را اثباات نمايرساانند .باه
اعااااتقاد اندرسون و کربینگ ( )1322با وجود اینکه استفاده از رویکرد الگویابي معادله سااختاری
توانایي به دست دادن استنباطهای علخي را فراهم ميآورد ،اما در این خصو جانب احتیااط بایاد
رعایت گردد .استفادهکنندگان از رو الگویابي معادله ساختاری فر ميکنند که بین متلیرهاای
الگوی آنها روابط علخي وجود دارد که این به معنای اثبات علیت نميباشد .بنابراین نميتوان گفات
افسردگي ،شکست عاطفي ،تجربه خشونت و کنترل هیجان ،مهارتهای ارتبااطي و نارضاایتي از
بدن عامل خودزني باشد .در این پژوهش نمونههای غیربالیني مورد بررسي قرار گرفتند کاه ایان
امر تعمیمپییری نتایج حاصل از این پژوهش را به جمعیتهای بالیني محدود مايکناد .باه دلیال
اینکه مدل یابي معادالت ساختاری باه حجام زیااد نموناه نیااز دارد بناابراین اساتفاده از مصااحبه
تشخیصي برای پژوهشگر مقدور نبود به همین دلیل برای جمعآوری اطالعات تنهاا از پرسشانامه
استفاده شد .تکرارپییری نتایج در هر پژوهشي مال مهمي برای قضااوت دربااره یافتاههاای آن
است .در این پژوهش ،شرکتکنندگان زنان  11تا  71سال بودند .از آنجایي که زنان و مردان سهم
مهمي از اجتماع را تشکیل ميدهد ،در تعمیم نتایج به گروههای نمونه سانهاای بااالتر و ماردان
باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
برای ارزیابي دقیقتر و عینيتر مهارتهای اجتماعي آزمودنيها ،پیشنهاد ميشود در تحقیقات
بعدی از رو مشاهده با استفاده از دوربینهای فیلمبرداری ویادوئویي اساتفاده شاود .در ارزیاابي
مهارتهای اجتماعي زنان ،محقق خود با مشاهده مستقیم رفتار زنان در اجتماع و موقعیاتهاای
متفاوت و تهیه چک لیستهایي به ارزیابي دقیق این مهارتها بپردازد.پس از بررسي شاخصهای
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براز مدل در مدلیابي ،مسئله تعمیمپییری مدل مورد آزمون مطرح است .بررسي قابلیت تعمایم
مدل براز شده در این پژوهش (با استفاده از دادههای گروه زناان 71-11ساال) باه گاروههاای
نمونه دیگر ،ميتوان روایي بیروني یافتهها را نشان دهد .باا توجاه باه اینکاه مادلهاای نظاری
متلیرهای دیگری مثل ویژگيهاای شخصایتي ،هامجانسگرایاي ،پرخاشاگری ،رفتارهاای ضاد
اجتماعي ،بزهکاری ،طال ،،عوامل فرهنگي ،اعتقادات میهبي ،جنسیت ،نقش و کاارکرد خاانواده،
اعتیاد و...را در سبب شناسي خودزني مطرح کرده بودند و در پژوهش حاضر به دلیل تعداد متلیرهاا
امکان بررسي این متلیرها فراهم نبود .این که در این پژوهش از فرمهای خودگزار دهي استفاده
شده ،درپژوهش آتي از گزار  ،همسر یا شریک جنسي نیز در این زمینه اساتفاده شاود تاا بتاوان
نتایج را با یکدیگر مقایسه نمود .نتایج پژوهش بیانگر نقش تاثیرگایار مهاارتهاای اجتمااعي در
خودزني بود .راهبردهای شناختي رفتاری ،درماني عقالني -عاطفي و آموز سبکهاای اسانادی
مطلوب ،اموز مهارتهای زندگي به افراد برای افزایش تعبیرهای شناختي مثبت و مهاارتهاای
اجتماعي و ارتباطي باالتر به منظور پیشگیری و بهبود خودزني استفاده شود .به طور کلي ميتاوان
گفت از آنجا که بر اساس اغلب دیدگاههای روانشناختي از جمله روانکاوی ،رفتارگرایي ،شاناخت-
گرایي ،انسانگرایي و اخیراً به طور جدی بومنگرها ،خانواده مهمترین و بیشترین نقش را در تکوین
شخصیت اعضای خود و در پدیدآیي مشکالت رواني دارد ،ضرورت دارد که در صدد حفظ سالمت
ساختار و کارکرد خانواده باشد .کلید مداخله موفق در مورد رفتارهای عضو بیمار کماک کاردن باه
خانواده برای حل کارآمدتر و موثرتر تضادهای مرتبط با نشانههای خودزني است .باه ایان ترتیاب
خانواده کارکردهای حل مسئله ،ارتباطات ،نقشها ،پاسخگویي و درگیاری عااطفي و نیاز کنتارل
رفتاری خود را بهبود مي بخشد .بنابراین بهتر است عالوه بر درماان خاودزني ،مراقباان و اعضاای
خانواده فرد بیمار را نیز برای شرکت در برنامههای آموزشي مرتبط ،تشاویق کارد .همچناین بهتار
است در جهت بهبود هر یک از ابعاد کارکردهای خانواده که مشکل در آنها جزی عوامل زمینهسااز
خودزني به شمار ميآید ،آموز های الزم به خانوادههای مستعد ارائه گاردد .باه عناوان مثاال در
جهت ارتقای نحوه رابطه برقرار کردن در خانواده ميتوان از آموز مهارتهای ارتباطي اساتفاده
کرد .همچنین برای درمان این افراد بهتر است ازخانواده درماني استفاده شود .با توجه به عاوار
چندجانبه نشانگان شکست عشقي در دختران دانشجوی دارای این تجربه ،لزوم پرداخات باه ایان
موضوع بیشتر احساس ميگردد؛ از سویي دیگر از آنجا که بیشتر پژوهشها در این حاوزه از نگااه
پژوهشهای کمي بوده و سهم پژوهشهای کیفي به عنوان روشي که تجربه خود افراد را از رخداد
نقل ميکند کمتر است ،به دلیل افزایش آمار شکسات عشاقي وارتبااط معناادار آن باا رفتارهاای
خودزني ،تمرکز بر تجربههای آسیبدیدگان آن قابل توجیاه اسات .شکسات عشاقي و افساردگي
ونارشایتي از بدن اثرات زیانباری بر کانون خانواده دارناد و موجاب تعارضاات و گسساتگيهاای
فردی ،اجتماعي و گاهاً خانوادگي ميشوند ،ميتوانند به عنوان یک پدیاده خاا فرهنگاي دیاده
شوند و وابسته به نوع فرهنگ آثار متفاوتي داشته باشند .با توجه به عدم وجود آمارهای دقیق برای
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رفتارهای خودزني به دلیل گرایش افراد به دریافت کمکهای غیرحرفهای لازوم انجاام تحقیقاات
بیشتر جهت شناسایي عوامل موثر بر رفتارهای خودزني وجود .با توجه به نتاایج ایان تحقیاق کاه
عامل تجربه خشونت قویترین پیشبینيکننده بر رفتارهای خودزني مشاخص شاد ،لازوم انجاام
مطالعات و کارهای بالیني بیشتر در این زمینه در تعدیل خاودزني و تجرباه خشاونت و رو هاای
پیشگیرانه و درماني بعد از آسیب در رفتارهای بعدی تاثیر بسایار زیاادی دارد .از انجاایي کاه ایان
پژوهش بر روی زنان  11-71سال دارای رفتارهای خودزني انجام شده پیشنهاد مايشاود کاه در
پژوهشهای بعدی ،در صورت امکان ،ازحجم نمونه بیشتر ،ماردان ،ساایر سانین و موقعیاتهاای
جلرافیایي دیگر استفاده شود.
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