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This research was conducted with the aim of predicting self-

harm behaviors based on time perception, depression and self-

forgiveness in adolescents. The research method was descriptive 

correlation study. The statistical population included all students 

aged 12 to 18 in Tehran. The sample consisted of 200 people 

who were selected by using cluster random sampling method. 

Mello and Worrell's time perception questionnaire (2015), 

Beck's depression questionnaire (1961), Kavinsky and Glenn's 

(2009) self-harm behaviors questionnaire, and Woll, D. Shi, 

Vakini's (2008) self-forgiveness questionnaire were used as 

instruments. Data analysis was done by structural equation 

method using PLS-3 software. The results showed that 

depression, self-forgiveness, positive and negative present have 

a significant direct effect on self-harm behaviors. This is while 

the negative present and the negative past with the mediation of 

depression and the positive present with the mediation of self-

forgiveness have a significant indirect effect on self-harm 

behaviors. According to the findings of this research, it is clear 

that depression, negative past and negative present, with the 

mediation of depression, increase self-forgiveness and positive 

present decrease self-harming behaviors. Overall, the results 

support the role of time perspective in predicting the disorder of 

self-harm behaviors in adolescents, and therefore it can be used 

in prevention and formulation of intervention programs.  
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 مقاله اطالعات  چکیده

 افسردگی ،زمان درک اساس بر سانربخودآسی رفتارهای ینیبشپی هدف با پژوهش این

 .بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش .شد انجام نوجوانان در ریگشخودبخش و

 از استفاده با که بود تهران شهر سال 18 تا 12 موزانآشدان تمام شامل آماری یهجامع

 ملو زمان درک ینامهپرسش .شدند انتخاب نفر 200 ،یاهخوش تصادفی یریگهنمون روش

 سانربخودآسی رفتارهای ینامهپرسش ،(1961) بک افسردگی ،(2015) وورل و

 (2008) واکینی ،شی دی ،وول ریگشخودبخش ینامهپرسش و (2009) گلن و کاونسکی

 از استفاده با ساختاری معادالت روش به هاداده تحلیل و تجزیه .شد استفاده ابزار نوانعهب

 ،مثبت حال ،ریگشخودبخش ،افسردگی  که داد نشان نتایج .شد انجام PLS-3 فزارامنر

 درحالی این .هستند رسانخودآسیب رفتارهای بر معناداری مستقیم اثر دارای منفی حال و

 ریگیمیانج با مثبت حال و افسردگی ریگیمیانج با منفی یهگذشت و منفی حال که است

 .هستند رسانخودآسیب رفتارهای بر معناداری غیرمستقیم اثر دارای ،ریگشخودبخش

 با ،منفی حال و منفی گذشته ،افسردگی که شودمی مشخص پژوهش ایههیافت بنابر

 کاهش موجب مثبت حال و ریگشخودبخش و افزایش موجب افسردگی یریگیمیانج

 ینیبشیپ در زمان ندازامچش نقش از جینتا مجموع در .شوندمی رسانخودآسیب رفتارهای

 در آن از توانیم نیبنابرا و کندیم تیحما اننوجوان در رسانخودآسیب رفتارهای اختالل
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  مقدمه

 در افزایش حال در و جدی مشکل یک 1سانربخودآسی رفتارهای

 سنی یهرد این در عمومی سالمت یهدربار را اییهینگران که است نوجوانان

 خود رفتار .(2015 ،2فورد ،شارکی ،هانسفورد ،)اونس است کرده ایجاد

 مستقیم صورت به فرد که شودمی اطالق فعالیتی به کلی طوربه سانربآسی

 رفتار شامل و زندمی آسیب خودش به ،خودکشی قصد بدون و مستقیم غیر یا

 و خود به زدن ضربه ،سر کوبیدن ،سوزاندن ،بریدن ،پوست خراش :مانند هایی

 .(2021 ،3پلنر و اشمال ،هاکساوا ،رابینسون ،گوریس ،)کاتگاسنر است آن مانند

-DSM) روانی ایهلاختال آماری و تشخیصی راهنمای ویراست پنجمین در

 سانربخودآسی رفتارهای دسته دو شامل سانربخودآسی رفتارهای ،4(5

 مصرف سوء ،خطرجویانه رفتارهای )مانند غیرمستقیم و خودزنی( )مانند مستقیم

 رفتار یک خودآزاری .(2020 ،5چانژن ،ژنژن ،زانچن ،)لیانگ است الکل( و مواد

 به نوجوانی در خودآزاری شیوع اما ،است بالینی غیر و بالینی جمعیت در رایج

 کاهش الیسگبزر با کلی طور به و سالگی( 18 تا 12 )بین رسیده خود اوج

 از برآمده هاییافته .(2020 ،6دمسی ،هالپین ،هانستاک ،)همبلتون ابدییم

 نوعی به نوجوانان از درصد 9/22 که زنندمی تخمین فراتحلیل مطالعات

 طولی مطالعات فراتحلیل چنینهم ؛دارند رسانیخودآسیب رفتار یهتجرب

 ،نندزیم سانربخودآسی رفتارهای به دست که افرادی سازندمی مشخص

 ،همکاران و )کاتگاسنر دارند خودکشی احتمال دیگران از بیش درصد 27/4

 ایهتمراقب سیستم بر توجهی قابل بار به منجر خودآزاری بودن مزمن .(2021

 به خود صدمات یهنتیج در افراد از بسیاری که طوری به ،ودشیم بهداشتی

 بنابراین .دارند نیاز بیمارستان در شدن بستری و مداوم پزشکی ایهتمراقب

  .ودشیم روشن پیش از بیش خصوص این در مطالعه ضرورت

 سانربخودآسی رفتارهای ناسیشبآسی مطالعات یهپیشین بر مروری

 تقسیم اصلی یهدست دو به توانمی را رفتارها این علل که است داده نشان

 .(2020 ،همکاران و )همبلتون فردی درون عوامل و فردیبین عوامل :نمود

 نفوذ اعمال ،فردی بین مرزهای حفظ ،استقالل دادن نشان مانند مواردی

 و لبیطهیجان ،خود از مراقبت ،وییجمانتقا ،همساالن با پیوند ،فردی بین

                                                                                                                                                                                           
1 self-harm behaviors 

2 Owens, Hansford, Sharkey & Ford  

3 Kothgassner, Goreis, Robinson, Huscsava, Schmahl, Plener 
4 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, V 

5 Liang, Xianchen, Zhen-Zhen, Cun-Xian 
6 Hambleton, Hanstock, Halpin & Dempsey 
7 Long, Chen, Potts, Hanson and VanderWeele 

 در .هستند فردیبین عوامل از هایینمونه ،سرسختی و تحمل دادن نشان

 برانگیخته درونی صورت به خودآزاری رفتارهای ،فردی درون عوامل مقابل

 تمرکز فردی درون عوامل بر که هاییپژوهش بیشتر .شوندمی تقویت و

 مشکالت از ناشی و تکانشی بیشتر رفتارها این که اندداده نشان ،دارند

  .است مختلف شخصیتی خصوصیات و زشکیپنروا

 این بروز در مؤثر ناختیشنروا عوامل رینتممه از یکی افسردگی

 خلق و افسردگی که دهندمی نشان فراوانی تجربی شواهد .است رفتارها

 یهرابط خودکشی قصد بدون یا و با سانربخودآسی رفتارهای با پایین

 و هانسون ،پاتز ،چن ،النگ به توانمی میان این از .دارد مستقیم و قوی

 و همبلتون و (2021) 8ویتکوفسکی ،وب ،رحمان ،(2020) 7 واندروی

 عامل یک عنوانبه افسردگی بر عالوه .نمود اشاره (2020) همکاران

 9ریگشخودبخش رفتارها این برابر در نندهکتمحافظ عوامل از یکی ،خطرساز

 ریگشخودبخش (2020) 10دنمان و گومز ،سیبک ،پنینتگتون ،کارپنتر .است

 فرایند و آگاهانه عمل یک شامل شخصیتی مثبت صفت یک نوانعهب را

 غمریعل ،شرم و گناه حذف یا جایگزینی وسیله به که داندمی آمیز مصالحه

 .کندمی عمل شخصیتی و رفتاری ایهصنق و اهتمحدودی وجود

 به تمایل و خویش رنج به نسبت گشودگی احساس یک ،ریگشخودبخش

 این .(2016 ،11)نف است خود با بودن مهربان یهواسط هب رنج این رفع

 ارزیابی از عاری دیدگاهی و خود از مراقبت حس یهتجرب یک خصوصیت

 ،)اصغری است خود هایشکست و مشکالت پذیرش و درک با همراه ،منفی

 مؤثر ارتباط که است داده نشان تحقیقات بر مروری .(1401/2022 ،عقیلی

 ،احمدی ،کریمی ،بابایی ،بخت گلستانی )مانند افسردگی با ریگشخودبخش

 یک از (2016 ،12هالفورت ،گراس ،برگر ،کریگر ،2019 ،کلیر ؛1401/2022

 توانمی جمله آن از که دارد دیگر سویی از سانربخودآسی رفتارهای با و سو

 قمری ،صفارپور و (2019) 13کانور ،گاملی ،کلیر ،(2019) کلیر هایپژوهش به

  .نمود اشاره (1400/2022) حسینیان و

 یکی که شودمی مشخص مطالعاتی یپیشینه بررسی یادامه در

 رپ رفتارهای ارتکاب و روان سالمت با که شخصیتی خصوصیات از

8
 Rahman, Webb, Wittkowski 

9
 self forgiveness 

1 0 Carpenter, Pennington, Seebeck, Gomez, Denman, 
1 1 Neff 
1 2 Krieger, Berger, Grosse, Holtforth 
1 3 Cleare, Gumley & Connor 
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 اصطالح در یا زمان به نسبت افراد دیدگاه چگونگی ،دارد رابطه خطر

 این .(2019 ،2هیل ،)الماند است افراد 1زمان ندازامچش یا زمان ادراک

 ادبیات در اخیر ایههده در که است مفاهیمی از یکی مفهوم

 توسط بار اولین که است شده وارد شخصیت و شناختی ناسیشنروا

 ساختار در اساسی بعد یک نوانعهب (1999) 3بوید و زیمباردو

 انسان تجارب آن اساس بر که شد مطرح زمان شناختی ناسیشنروا

 ندازامچش هاآن .ودشیم تفکیک آینده و حال ،گذشته زمان حسب بر

 ،جبرگرا حال ،منفی یهگذشت ،مثبت یهگذشت بعد پنج شامل را زمان

 نسبت افراد نظریه این اساس بر .نداهکرد تعریف آینده و گرالذت حال

 بر که هستند متفاوتی ناختیشنروا ایهییرگتجه دارای زمان به

 نندکیم ندیبمتقسی متفاوت یهاآنزم در را خود تجارب آن اساس

 یهپیشین .(1395/2016 ،زیمباردو و وگتحقیق ،محتشمی ،ردفه)علیزاد

 و رفتارها از بسیاری با زمان ادراک ابعاد که است داده نشان مطالعاتی

 افسردگی و اضطراب ،استرس جمله از منفی ناختیشنروا عوامل

 عالقه ،(2019 ،5گودو و بالچنیو ،پرزپیورکا ؛2007 ،4لی و سینها )مانند

 ،(2019 ،همکاران و پرزپیورکا ؛2002 ،6انگل و هاچینز )مانند قمار به

 مصرف ،کشیدن سیگار ،خطرناک ایهیرانندگ مانند پرخطر رفتارهای

 ؛2015 ،7مولتیسانتی و االن ،چاواریا )مانند مخدر مواد و الکل

 خودکشی رفتارهای و (1395/2016 ،شکری و باقریان ،انیخعشفی

  .است ارتباط در (2009 ،8گیوریری و االسیسو بیاکوریال ،)الگی

 از یکی و جامعه یهآیند سالمت زیربنای نوانعهب نوجوانی اهمیت

 زندگی یهدور این نیازهای به توجه ضرورت سنی ایههدور رینتممه

 -روانی مشکالت جمله از سانیربخودآسی طرفی از .ندکیم آشکار را

 برجای آن منفی اثرات نیز بعد هایسال در که است سنین این اجتماعی

 شناسایی و توجه ضرورت بنابر .(2020 ،همکاران و )همبلتون ماندمی

 ،سانربخودآسی رفتارهای یهحوز در منفی و مثبت ناختیشنروا عوامل

 و )افسردگی( منفی عامل یک مطالعاتی یهپیشین به استناد با وانتیم

 مورد را زمان ادراک ابعاد بستر در ری(گش)خودبخش مثبت عامل یک

 رسدمی نظر به موجود پژوهشی ادبیات به توجه با لیکن .داد قرار بررسی

 اما ،متغیرها این از کدام هر خصوص در فراوان تحقیقات غمریعل که

 الگو یک در سانربخودآسی رفتارهای با متغیر سه این یهرابط تاکنون

 متغیر نوانعهب زمان ادراک ابعاد ،مطالعه این در .است نشده بررسی

 نوانعهب ریگشخودبخش و افسردگی یعنی آن یههمبست دو و بینپیش

 رفتارهای از ساختاری مدل بتوان تا شدند انتخاب میانجی متغیرهای

 بررسی حاضر پژوهش هدف بنابراین  .آورد دست به را رسانخوداسیب

 و زمان ادراک با سانربخودآسی رفتارهای ارتباط ساختاری مدل برازش

 زیر در .است نوجوانان در ریگشخودبخش و افسردگی میانجی نقش

  :است آمده (1 )شکل پیشنهادی مفهومی مدل و پژوهش فرضیات

 ادابع اساس بر رسانخودآسیب رفتارهای بینیپیش ساختاری مدل -

 از ریگشخودبخش و افسردگی میانجی متغیرهای و ،زمان ادراک

  .است برخوردار مناسبی برازش

 یرفتارها بر ریگشخودبخش و افسردگی ،زمان ادراک ابعاد -

  .دارند مستقیم اثر رسانخودآسیب

 رفتارهای و زمان ادراک ابعاد یهرابط در ریگشخودبخش و افسردگی -

  .دارد میانجی نقش رسانخودآسیب

 
 

 

 

 
 

 

 پژوهش فرضی مدل -1 شکل

                                                                                                                                                                                           
1 time perspective 
2 Allemand, Hill 
3 Zimbardo & Boyd 
4 Sinha & Li 

5 Przepiorka, Blachnio, Cudo 

6 Hodginsو Engel 

7 Chavarria, Allan, Moltisanti 

8 Laghi, Baiocco, D’Alessio, Gurrieri, 
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 روش

 پژوهش اجرای روش و نمونه ،آماری یهجامع

 یساختار معادالت و همبستگی نوع از توصیفی حاضر پژوهش طرح

 سال 18 تا 12 پسر و دختر آموزان دانش تمام شامل آماری یهجامع و

 بین از یاهخوش تصادفی یریگهنمون روش از استفاده با .بود تهران شهر

 به (2 و 12 ،8 )مناطق همنطق 3 ،تهران شهر پرورش و آموزش مناطق

 در همدرس یک ،منطقه هر از بعد مرحله در .شد انتخاب تصادفی شکل

 یهدمحدو در و متوسطه دوم مقطع در مدرسه یک و متوسطه اول مقطع

 مدرسه ره از ،الزم مجوزهای دریافت با سپس .شدند انتخاب جامعه سنی

 نمونه گروه نوانعهب تصادفی ورتصهب نوجوان 15 و انتخاب کالس یک

 زیرمقیاس هر رایب نفر 20 تا 15 قبول قابل تعداد به توجه با .شدند برگزیده

 .شد گرفته ظرن در نفر 200 نمونه کل تعداد ،مطالعه مورد متغیر 9 تعداد و

 .شد استفاده PLS-3 افزارنرم از ساختاری یهمعادل بررسی انجام برای

 سیرهایم تمام برای کل و مستقیم غیر ،مستقیم اثرات رگرسیون ضرایب

 ضریب نیز شاخص از ساختاری مدل ارزشیابی جهت .شد گزارش مدل

 و ،کوهن اثر یهانداز ،مشترک اعتبار شاخص و ،افزونگی اعتبار ،تعیین

  .شد گزارش و بررسی مدل برازش کلی شاخص
 

 پژوهش ابزارهای

 رفتار ینامهپرسش از سانربخودآسی رفتارهای بررسی برای

 خود ابزار یک که شد استفاده (2009) گلن و کلونسکی 1سانربسیآدخو

 قصد به رسانآسیب رفتارهای عملکرد و فراوانی که است گزارشی

 متفاوت نوع 12 فراوانی نامهپرسش این .ندکیم ارزیابی را غیرخودکشی

 قصد به نه اما )آگاهانه( عمدی ورتصهب که را سانربسیآدخو رفتارهای

 ،سوزاندن ،گرفتن گاز ،زدن کوبیدن/ :شامل ،وندشیم انجام خودکشی

 مالیدن ،موکنی ،خود گرفتن نیشگون ،زخم اریکتدس ،بریدن ،خالکوبی

 خوردن و بدن در سوزن کردن فرو ،شدید خارش ،خشن سطوح به پوست

 آزمایی باز روش به پایایی .ندکیم غربالگری را خطرناک شیمیایی مواد

 .است آمده دست به 85/0 ایهفته 4 تا 1 زمانی یهدور در خشبنای

 ایهشرو از استفاده با آزمون ایهلسوا بین درونی همسانی چنینهم

  .(2009 ،گلن و )کلونسکی آمد دست به 84/0 کرونباخ آلفای

                                                                                                                                                                                           
1 Non-Suicidal Self-Injury Inventory 

2 State Self Forgiveness Scale 

3 Wohl,  DeShea  & Wahkinney 

4 Beck depression inventory second edition: BDI-Persian. 

 اسید پوستم روی عمداً تاکنون :)مانند نامهپرسش هایگویه به پاسخ

 صورتبه ام(بریده دیگری تیز یهوسیل یا تیغ با را پوستم تاکنون ؛امریخته

 ،مرتبط غیر کامالً از که است شده تدوین یاهدرج 3 لیکرت یاهچندگزین

 از یک هر بنابراین .است شده ندیبهدرج مرتبط کامالً و مرتبط حدی تا

 از کلی یهنمر چنینهم .وندشیم ذاریگهنمر 6 تا 0 از مقیاس خرده

 در .آیدمی دست به هاآن تعداد بر تقسیم هامقیاس خرده نمرات جمع

 دماوندیان و نیکوگفتار ،یانیصفار توسط نامهپرسش این ایران

 محاسبه 76/0 کرونباخ آلفای طریق از آن پایایی و بررسی (1393/2015)

 نظر از استفاده با نامهپرسش این محتوایی و صوری روایی چنینهم .شد

 با حاضر پژوهش در مقیاس این پایایی .شد تأیید و بررسی متخصصین

  .آمد دست به 79/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده

 2ریگشخشبدخو مقیاس از افراد ریگشخودبخش میزان بررسی برای

 دو از نامهپرسش این .است شده استفاده (2008) 3واکینی و یشید ،ول

 و ،گویه 8 شامل ریگشخودبخش هایکنش و احساسات مقیاس خرده

 وقتی :)مانند است شده تشکیل گویه 9 شامل ریگشخودبخش باورهای

 که دارم باور کنممی اشتباه وقتی ؛ندارم دوست را خودم کنممی اشتباه

 یاهدرج چهار مقیاس یک از استفاده با هاگویه تمام .هستم( وحشتناک

 رگنشان باالتر نمرات ندکهاهشد ندیبهدرج (1 :وجه هیچ به و 4 :)کامالً

 و 86/0 اول عامل برای کرونباخ آلفای ضریب .هستند ریگشخودبخش

 نیز ایران در .(2008 ،همکاران و )ول آمد دست به 98/0 دوم عامل برای

 قرار استفاده مورد  (1394/2015) لبکی و نادی پژوهش در مقیاس این

 (1394/2015) لبکی و نادی یهمطالع در مقیاس این پایایی .است گرفته

 پژوهش در مقیاس این پایایی .شد گزارش 81/0 کرونباخ آلفای از استفاده با

  .آمد دست به 78/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با حاضر

 ویرایش -ایرانی -بک افسردگی ینامهپرسش کمک با نیز افراد افسردگی میزان

 این .است شده گیریاندازه (1961) 5ارباو ،ماک ،مندلسون ،وارد ،4بک دوم

 ؛امناراضی چیز همه از :)مانند است ماده 21 دارای و خودسنجی نوع از نامهپرسش

 لیکرت مقیاس براساس که بدهم( انجام کاری بتوانم که هستم آن از ترخسته

 ،اوسلو ،کاپسی .یردگیم تعلق آن به نمره سه تا صفر از که است ایدرجه چهار

 همسانی ضرایب غیربالینی و بالینی یهنمون در (2008) 6کارااوگالن ،کارپرترک

 ،مجتبایی ،زادهقاسم .است کرده گزارش 90/0 و 89/0 ترتیب به را درونی

5 Beck, Ward, Mendelson, Mock, Erbaugh 
6 Kapci, Uslu, Turkcapar & Karaoglan 



 

74 

 69-81، صفحات 1، شماره 16دوره                              1400سال             معاصر یدوفصلنامه روانشناس

 و 87/0 را نامهپرسش کل پایایی ضریب نیز (2005) خانیابراهیم ،قدیریکرم

 و سازه روایی به توجه با که کردند بیان و داده گزارش 74/0 را بازآزمایی ضریب

 این پایایی .کرد استفاده مقیاس این از وانتیم ،نامهپرسش این مناسب پایایی

  .آمد دست به 82/0 کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با حاضر پژوهش در مقیاس

 ملو 1نوجوانان زمانی ادراک ینامهپرسش از استفاده با نیز نمونه افراد زمانی ادراک

 از :)مانند است عبارت 30دارای نامهپرسش این .شد بررسی (2007) 2وورل و

 پنج لیکرت مقیاس در که است( بیهوده آینده به اندیشیدن ؛نیستم راضی امگذشته

 نامهپرسش این .(5 موافق کامالً تا 1 مخالف )کامالً  ودشیم ذاریگهنمر یاهدرج

 حال ،منفی حال ،مثبت یهگذشت ،منفی یهگذشت شامل که دارد زیرمقیاس شش

 آلفای مقدار نامهپرسش این سازندگان .است مثبت یهآیند ،منفی یهآیند ،مثبت

 و )وورل دانستند مناسب و 83/0 تا 77/0 بین را هامقیاس خرده برای کرونباخ

 مورد (1397/2018) ردفهعلیزاد توسط نامهپرسش این ایران در .(2015 ،ملو

 برای 81/0 و 83/0 تا77/0 از اهسزیرمقیا کرونباخ مقدارآلفای .گرفت قرار بررسی

 نتایج چنینهم .شد کسب روز 15 از بعد 96/0 زماییآزبا ضریب و مقیاس کل

 قبول قابل برازش یههنددنشان نیز عاملی تحلیل و اکتشافی عامل تحلیل

 ،منفی حال ،مثبت حال ،منفی یهگذشت ،مثبت یهگذشت پایایی .بود نامهپرسش

  کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با حاضر پژوهش در منفی یهآیند و مثبت یهآیند

  .آمد دست به 78/0 و 79/0 ،76/0 ،72/0 ،83/0 ،81/0 ترتیب به

 

 اههیافت

 متغیرهای استاندارد( انحراف ،)میانگین توصیفی ایههداد مرحله اولین در

  .است شده ارائه 1 جدول در آن نتایج که گرفت قرار بررسی مورد پژوهش

 

 پژوهش مورد متغیرهای توصیفی هاییافته -1 جدول

معیار انحراف میانگین متغیر  

مثبت یهگذشت  46/2  26/0  

منفی یهگذشت  55/3  11/0  

مثبت حال  81/1  14/0  

منفی حال  82/3  23/0  

مثبت یهآیند  01/2  18/0  

منفی یهآیند  65/3  27/0  

31/27 افسردگی  34/5  

گریخودبخشش  71/32  4/8  

سانربخودآسی رفتار  18/39  56/7  

 

 رد .شد استفاده PLS-3 افزارنرم از فرضیه این بررسی جهت

 ،)2R( پژوهش متغیرهای واریانس تبیین ضریب مقدار اول یهمرحل

  ،(CV-com) شترکم اعتبار و (CV-red) افزونگی اعتبار مقدار و

 روایی رمقدا و ،CR ترکیبی پایایی مقدار ،AC کرونباخ آلفای مقدار

  .است آمده 2 جدول در آن نتایج که شدند بررسی AVE همگرا

 نییتب انسیوار زانیم است مشخص 2 جدول در که ونهگنهما

 قدارم سه .دارد قرار 561/0 و 243/0 نیب پژوهش یرهایمتغ یهشد

 نمرات که شده شنهادیپ شاخص نیا یبرا 67/0 و ،33/0 ،19/0

  زانیم نیبرابنا .هستند ادیز و متوسط ،کم بیترت به ریمقاد نیا نیماب

 یافسردگ ،رسانبیخودآس رفتار یرهایمتغ یشده نییتب انسیوار

                                                                                                                                                                                           
1 Adolescent Time Inventory 
2 Mello, Worrel 

  .است یفیضع حد در رهایمتغ ریسا و ؛متوسط یرگشخودبخش و

-CV) کمشتر اعتبار و (CV-red) افزونگی اعتبار مقادیر چنینهم

com) کمشتر اعتبار شاخص .هستند صفر از رتگبزر و مثبت همگی 

 گیافزون اعتبار شاخص و ،گیریاندازه مدل کلی کیفیت بررسی جهت

  .روندمی کار به گیریاندازه مورد ساختاری مدل کیفیت بررسی جهت

 کیفیت از ساختاری مدل که است آن یهدهندنشان شاخص دو این نتایج

 این رایب 35/0 و ،15/0 ،02/0 مقدار سـه درضمن .برخوردارست مناسبی

 ارائه بینپیش قوی و متوسط ،ضعیف مقادیر نوانعهب ترتیب به شاخص

  ؛قوی شکلی به ریگشخودبخش و افسردگی متغیر اساس آن بر که شده

دارند. بینیپیش قدرت مدل این در متوسط شکلی به متغیرها سایر و
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 ساختاری مدل کیفیت هایشاخص -2 جدول

 

 ترکیبی پایایی مقدار و ،کرونباخ آلفای همان یا AC مقدار چنینهم

 موارد یههم AVE همگرای روایی مقدار و ؛7/0 از بیش موارد یههم

 دوم یهمرحل در و ادامه در .هستند قبولی قابل مقادیر که بود 5/0 از بیش

 مدل بینپیش هایسازه بین خطیهم و )2f( کوهن اثر یهانداز شاخص

  .شد مشخص 3 جدول شرح به آن نتایج و بررسی )ساختاری( درونی

 

 ساختاری مدل در بینپیش هایسازه بین خطیهم و اثر یهانداز شاخص -3 جدول

  
 رفتار

 سانربخودآسی

 یهگذشت
 مثبت

 یهگذشت
 منفی

 حال
 مثبت

 حال
 منفی

 یهآیند
 مثبت

 یهآیند
 منفی

 افسردگی

 سانربخودآسی رفتار
VIF -        

2f -        

 مثبت یهگذشت
VIF 550/3 -       

2f 011/0 -       

 منفی یهگذشت
VIF 258/1 117/2 -      

2f 130/0 018/0 -      

 مثبت حال
VIF 184/1 107/2 019/0 -     

2f 117/0 017/0 014/0 -     

 منفی حال
VIF 428/1 201/2 199/1 417/2 -    

2f 138/0 013/0 019/0 011/0 -    

 مثبت یهآیند
VIF 196/1 109/1 230/2 420/3 388/2 -   

2f 140/0 019/0 019/0 013/0 018/0 -   

 منفی یهآیند
VIF 365/1 711/2 641/2 390/1 475/2 280/2 -  

2f 017/0 017/0 015/0 013/0 011/0 013/0 -  

 افسردگی
VIF 284/2 160/2 892/1 948/2 261/1 277/2 180/3 - 

2f 0184/0 131/0 128/0 151/0 142/0 148/0 180/0 - 

 گریخودبخشش
VIF 105/2 620/1 477/2 598/2 244/1 914/1 005/2 164/1 

2f 167/0 109/0 180/0 142/0 117/0 122/0 130/0 164/0 

 کمتر باید بینپیش هایسازه بین خطیهم میزان یا VIF مقادیر

 مقادیر تمامی است مشخص نیز 3 جدول از هچنچنا و باشند 5 از

VIF مدل معیارهای تأیید یهدهندنشان امر این که است 5 از رتمک 

 ،02/0 مقدار شاخص نیز  2f میزان برای چنینهم .است ساختاری

 قوی و متوسط ،ضعیف مقادیر نوانعهب ترتیب به 35/0 و ،15/0

 دو هر GOF مدل کلی برازش شاخص چنینهم .شد گرفته درنظر

 شاخص
 رفتار

 سانربخودآسی

 گذشته

 مثبت

 گذشته

 منفی

 حال

 مثبت

 حال

 منفی

 آینده

 مثبت

 آینده

 منفی
 خودبخششگری افسردگی

2R 561/0 315/0 297/0 243/0 251/0 290/0 284/0 412/0 473/0 

2Q 
CV-red 139/0 028/0 062/0 033/0 027/0 042/0 032/0 168/0 206/0 

CV-com 097/0 021/0 105/0 026/0 137/0 104/0 098/0 219/0 158/0 

CA 791/0 816/0 835/0 720/0 768/0 794/0 787/0 826/0 786/0 

CR 767/0 806/0 746/0 745/0 702/0 766/0 732/0 799/0 785/0 

AVE 528/0 583/0 608/0 559/0 545/0 602/0 638/0 626/0 541/0 
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 برابر شاخص این .دهدمی قرار مدنظر را ساختاری و گیریاندازه مدل

 تعیین ضرایب و شده استخراج واریانس میانگین مضروب مجذور با

 مقادیر برای 36/0 و ،25/0 ،01/0 مقدار سه که است متغیرها

 این در GOF شاخص .است شده معرفی قوی و متوسط ،ضعیف

 در .است قبولی قابل و متوسط مقدار که بود 341/0 با برابر پژوهش

 بین رابطه برای مناسبی ساختاری مدل که دادند نشان نتایج مجموع

 پژوهش ساختاری مدل 2 شکل در .است شده طراحی متغیرها این

  .است شده داده نشان PLS-3 افزار نرم محیط در

 

 
 پژوهش ساختاری مدل -2 شکل

 

 نمایش به مسیر هر معناداری سطح و متغیرها بین روابط 2 شکل در

 تغیرهام به مربوط سؤاالت ،شکل بزرگی علت به ضمن در .است درآمده

 روی بر مثبت عالمت دلیل همین به که شده داده قرار پنهان صورت به

  .دارد قرار پژوهش متغیرهای

 زمان ادراک ابعاد و ریگشخودبخش ،افسردگی متغیرهای مستقیم اثرات

 ،مستقیم اثر ضریب مقادیر و شده بررسی رسانخودآسیب رفتارهای بر

 .است شده گزارش 4 جدول در هاآن معناداری سطح و  tمقدار

 

 مدل مستقیم اثرهای ضریب -4 جدول

 رابطه تأثیر ضریب t آماره معناداری سطح

 سانربخودآسی رفتار ←افسردگی 628/0 138/3 *002/0

 سانربخودآسی رفتار ←ریگشخودبخش -534/0 353/2 **019/0

 سانربخودآسی رفتار ←مثبت حال -417/0 079/2 **028/0

 سانربخودآسی رفتار ←منفی حال 564/0 585/2 *010/0

 سانربخودآسی رفتار  ←مثبت یهگذشت -210/0 960/0 338/0

 سانربخودآسی رفتار ←منفی یهگذشت 193/0 662/0 508/0

 سانربخودآسی رفتار ←مثبت یهآیند -244/0 126/0 900/0

 سانربخودآسی رفتار ←منفی یهآیند 350/0 236/0 938/0

 است معنادار>p 05/0 سطح در  و >p 01/0 سطح در*
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 ،افسردگی ؛است مشخص نیز 4 جدول در که ونهگنهما

 مستقیم اثر دارای منفی حال و ،مثبت حال ،ریگشخودبخش

 معناداری شکل به و هستند رسانخودآسیب رفتارهای بر معناداری

   .نمایندمی بینیپیش را آن

 رسانخودآسیب رفتارهای بر پژوهش متغیرهای غیرمستقیم اثرات

 سطح و ،t مقدار ،غیرمستقیم اثر ضریب مقادیر و شده بررسی

  .است شده گزارش 5 جدول در هاآن معناداری

 

 مدل غیرمستقیم اثرهای ضریب -5 جدول

VAF آماره معناداری سطح t رابطه تأثیر ضریب 

 سانربخودآسی رفتار←افسردگی ←مثبت حال 006/0 082/0 935/0 -

 سانربخودآسی رفتار←افسردگی ←منفی حال 447/0 890/1 *030/0 071/0

 سانربخودآسی رفتار ←افسردگی ←مثبت یهگذشت 010/0 161/0 872/0 -

 سانربخودآسی رفتار ←افسردگی ←منفی یهگذشت 375/0 296/1 *039/0 068/0

 سانربخودآسی رفتار ←افسردگی ←مثبت یآینده 071/0 846/0 398/0 -

 سانربخودآسی رفتار←افسردگی ←منفی یهآیند 009/0 403/0 687/0 -

 سانربخودآسی رفتار←ریگشخودبخش ←مثبت حال 330/0 270/1 *041/0 050/0

 سانربخودآسی رفتار←ریگشخودبخش ←منفی حال 037/0 883/0 378/0 -

 سانربخودآسی رفتار ←ریگشخودبخش ←مثبت گذشته 027/0 837/0 403/0 -

 سانربخودآسی رفتار ←ریگشخودبخش ←منفی یهگذشت 015/0 580/0 562/0 -

 سانربخودآسی رفتار ←گریخودبخشش ←مثبت یهآیند 297/0 105/1 *049/0 035/0

 سانربخودآسی رفتار←ریگشخودبخش ←منفی یهآیند 003/0 152/0 880/0 -

 و منفی حال تنها است؛ مشخص 5 جدول در که گونههمان

 مثبت یاینده و مثبت حال و افسردگی؛ گریمیانجی با منفی یگذشته

 بر معناداری غیرمستقیم اثر دارای گری،خودبخشش گریمیانجی با

 یگذشته برای افسردگی واقع در هستند. رسانخودآسیب رفتارهای

 جزئی میانجی اثر دارای منفی حال برای و کلی، میانجی اثر دارای منفی

 میانجی اثر دارای مثبت یآینده برای گریخودبخشش چنینهم است.

  است. جزئی میانجی اثر دارای مثبت حال برای و کلی،

 

  بحث

 ساختاری تحلیل منظور به پژوهش این شد، بیان که طورهمان

 بینیپیش در گریخودبخشش و افسردگی زمان، ادراک ابعاد بین ارتباط

 شد، بیان پیشتر که طورهمان گرفت. صورت رسانخودآسیب رفتارهای

 گریمیانجی با منفی حال و منفی یگذشته که داد نشان حاضر پژوهش

 راستاهم نتیجه این است. مؤثر رسانخودآسیب رفتارهای در افسردگی

 و خانیشفیع ؛2008 بوید، و زیمباردو) است پیشین مطالعات نتایج با

 لی و سینها (. 2019 همکاران، و پرزپیورکا ؛1395/2016 همکاران،

 یگذشته زمانی اندازچشم که کردند بیان ایمطالعه طی نیز (2007)

 رفتارهای و استرس مانند منفی عوامل با دو هر طلب لذت حال و منفی

 معنی به منفی یگذشته که است معتقد زیمباردو دارند. رابطه پرخطر

 تواندمی که است گذشته ناگوار و بد خاطرات بر فرد روانی تمرکز

 به ابتال برای را فرد و داده قرار تأثیر تحت را فرد شناختی ساختارهای

 افرادی چنینهم سازد. مستعد افسردگی جمله از شناختیروان اختالالت

 شرایط در زندگی از نارضایتی با دارند منفی یگذشته دیدگاه که

 هاویژگی این که (1999 بوید، و )زیمباردو هستند همراه نیز شانفعلی

 از افسرده افراد است. افسردگی تشخیصی مشخصات با مطابق

 و هاآن بین منفی احساسات و کشندمی دست بخشلذت هایفعالیت
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 سالمت کاهش موجب نتیجه در و انداخته فاصله هاآن بیرون دنیای

 و التمان )کلونسکی، شودمی رسانخودآسیب رفتارهای افزایش و روانی

 با منفی یگذشته مطالعاتی، یپیشینه با مطابق (.2003 ،1 تورکیمر

 ؛2019 همکاران، و )الماند است همراه تنش و آشفتگی افزایش

 رفتارهای با گریتکانش افزایش و (1395/2016 همکاران، و فردعلیزاده

 ؛2021 همکاران، و )رحمان است همراه غیرمستقیم رسانخودآسیب

  (2020 همکاران، و النگ

 و مثبت حال غیرمستقیم و منفی ارتباط حاضر پژوهش دیگر نتایج از

 رسانخودآسیب رفتارهای با گریخودبخشش گریمیانجی با مثبت یآینده

 هماهنگ و سوهم پیشین هایپژوهش با غیرمستقیم طور به مطالعه این بود.

 ؛/1395/2016 همکاران، و فردعلیزاده ؛2009 همکاران، و الگی) است

 توانمی نتیجه این تبیین در (.1396/2018 ابراهیمی، و عرفانی ایرانپور،

 هایپاداش احتمال ارزیابی به مثبت یآینده اندازچشم دارای افراد گفت،

 با افراد کنند.می گیریتصمیم آن از بعد و پرداخته هاچالش و موانع مطلوب،

 برای را اهدافی چنین و دارند مدت بلند اهداف به گرایش آینده اندازچشم

 دلیل به بخشلذت مدت کوتاه رفتارهای از افراد این گیرند.می نظر در خود

 طی (2014) 2وورل ماگی، اندرتا، کی،مک کنند.می اجتناب منفی پیامدهای

 آینده زمانی اندازچشم گیریجهت داری افراد که کردند بیان ایمطالعه

 دارای که افرادی معتقدند هاآن چنینهم .دارند تریسالم رفتاری الگوهای

 توجه شانرفتارهای پیامدهای و عواقب به هستند آینده زمانی اندازچشم

 زندگی برای و اندازنندمی تأخیر به را حال لذت معموالً  افراد این کنند.می

 اجتناب سالمتی با مرتبط منفی رفتارهای از افراد این چنینهم دارند. هدف

 کلیر طرفی از دارند گرایش سالمتی با مرتبط مثبت رفتارهای به و کرده

 نفس عزت بازسازی شامل گریخودبخشش که است معتقد (2019)

 اعتقادات و اعمال احساسات، بخشند،می را خود هاانسان که زمانی شود،می

 کرده خود داشتن دوست به شروع دوباره شود؛می ترمثبت خود مورد در هاآن

 را بخشش نیز (2016) نف هستند. ارزشمند افرادی که کنندمی باور و

 منفی رفتارهای و منفی هایشناخت منفی، یعاطفه کردن رها عنوانبه

 در است هاانگیزه به دادن جهت بخشش، که کردند بیان نیز برخی داند.می

 رسیدن جهت قوی یانگیزه داشتن با هم آینده زمانی اندازچشم راستا همین

 که افرادی بنابراین (.1397/2018 فرد،)علیزاده است مرتبط زندگی اهداف به

 به و هدف دارای خود زندگی در دارند مثبت یآینده و حال زمان اندازچشم

                                                                                                                                                                                           
1 Klonsky, Oltmanns, Turkheimer 

2 McKay, Andretta, Magee, Worrell 

 غلبه تعارضات و مشکالت بر تنها نه افراد این هستند، تعالی و رشد دنبال

 دیگران با خود روابط بهبود بر ریزیبرنامه و آموزش تالش، با بلکه کنندمی

 از دارند، شانپیرامون جهان و اطرافیان خود، بخشش در سعی و دارند تمرکز

  .کنندمی پرهیز رسانخودآسیب رفتارهای انجام از طریق این

 عالوه یمنف حال و مثبت حال که داد نشان حاضر پژوهش چنینهم

 مستقیم طور به را رسانخودآسیب رفتارهای غیرمستقیم، یرابطه بر

 بوید و زیمباردو انندم قبلی تحقیقات با نیز نتیجه این کند.می بینیپیش

 که شخصی زیمباردو نظر طبق است. سوهم (2009) الگی و (2008)

 پیامدهای درباره و کندمی زندگی لحظه در دارد گرالذت حال گرایش

 و فوری لذت با اندازچشم این کلی طور به و دارد کمی نگرانی اعمالش

 عواقب به توجه عدم و خواهیهیجان دارد. اشاره رفتار عواقب به کم توجه

 مرتکب هک است افرادی مشخصات ترینمهم یجمله از نیز تصمیمات

  (.2021 نر،کاتگاس ؛2020 )کارپنتر، شوندمی رسانخودآسیب رفتارهای

 از ایدوره نوجوانی (2007) 3زاکرمن خواهیهیجان ینظریه با مطابق

 باال هیجان که دارد هاییفعالیت کسب به گرایش نوجوان که است زندگی

 مرتکب تا دارد تمایل چنینهم کند، تجربه را غیرمعمول هایفعالیت تا دارد

 نواختیک دیگر هایفعالیت به نسبت و اندشده بازداری که شود هاییفعالیت

 به دست نواختییک از فرار و لذت کسب برای نوجوانان بنابراین هستند.

 را رفتارها این عواقب و پیامدها طرفی از زنندمی رسانخودآسیب هایفعایت

 سویی از کنند.می ارزیابی هست، که چیزی آن از ترپایین خیلی و کم دست

 که هستند افرادی زنند،می پرخطر رفتارهای به دست که افرادی دیگر

 خود رفتارهای مدت کوتاه نتایج به و پذیرندنمی را خود رفتارهای مسئولیت

 تأیید نیز زمان اندازچشم خصوص در مطالعاتی یپیشینه هستند. مندعالقه

 تمایل دیگران به نسبت شوند،می پرخطر رفتارهای درگیر که افرادی کندمی

 رفتارهای دارای افراد دارند. آینده پیامدهای ترکم گذاریارزش به

 گیریتصمیم و رفتارها دیررس پیامدهای به تریکم توجه رسانخودآسیب

 به اعتماد کاهش مانند حاالتی بروز موجب نیز منفی حال بر تمرکز دارند.

 درمانده نگرش یک با عبارتی به شود.می خودکارآمدی و امید کاهش نفس،

 شودمی افسردگی و اضطراب به منجر که است همراه کنندهناامید و

 و زیمباردو ؛1397/2018 علیزاده، و 1395/2017 همکاران، و فرد)علیزاده

 رسانخودآسیب رفتارهای به افسردگی طریق از یا بنابراین (،1999 بوید،

 رسانخودآسیب رفتاهای به منجر مستقیم طور به خود یا و شودمی منتهی

3 Zuckerman 
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 شخصیتی، هایویژگی جمله از بسیاری متغیرهای است بدیهی شود.می

 مطالعات به نیاز لحاظ این از که دارند نقش خصوص این در .... خانوادگی،

  رسد.می نظر به ضروری نگرآینده

 بود. روروبه هاییمحدودیت با تحقیقات سایر مانند حاضر پژوهش

 در و آموزاندانش روی بر مطالعه این که کرد اشاره توانمی جمله از

 سنی هایگروه سایر به را نتایج تعمیم که گرفت صورت تهران شهر

 پیشنهاد بنابراین کند.می روروبه محدودیت با دیگر مناطق در و

 هایفرهنگ با مناطق سایر و سنی هایگروه سایر در تا شودمی

 فرهنگی اثرات تا شود مقایسه پژوهش این نتایج با و اجرا نیز مختلف

 متغیرهای کنترل عدم چنینهم شود. روشن اختالل این بروز بر

 از دیگر یکی نیز نمونه گروه شخصیتی متغیرهای و شناختیجمعیت

 با مطالعاتی تا شودمی پیشنهاد بود. حاضر پژوهش هایمحدودیت

 و اقتصادی، -اجتماعی طبقه جمله از مؤثر، متغیرهای سایر توجه

 پژوهش این در جنسیت عالوهبه پذیرد. صورت شخصیتی هایویژگی

 و دختران گروه در شودمی پیشنهاد که بود پسر و دختر گروه دو هر از

 با مختلف جنسی گروه دو نتایج و شده انجام جداگانه شکل به پسران

 شود. مشخص اختالل این بر نیز جنسیت اثر تا شود مقایسه هم

 

  .داریممی اعالم را خود قدردانی و سپاس مراتب نمودند همراهی پژوهش این رساندن انجام به در را ما صداقت و صبر با که کنندگانیشرکت تمام از وسیلهبدین :قدردانی

  .است نشده گزارش نویسندگان وی س از منافع تعارض هیچگونه مقاله این در ،مدارک برحسب :منافع تعارض

  .است مقاله اول نویسنده ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته و نداشته مالی حامی مقاله این :مالی حامی
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