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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the 
relationship between self- harm behaviors (SHB) 
and tendency to suicide with attachment style and 
personality organization with mediating role of 
cognitive emotion regulation strategies (CERS) 
among adolescent. Using structural equation 
modeling, 700 girl students were selected from 
high schools in Tehran (district 16) through multi-
stage cluster sampling in Academic year 2017-
2018. All participants were asked to complete 
Self-Harm Inventory, Multi-Attitude Suicide 
Tendency Scale, Inventory of parent and peer 
attachment, Personality Organization Inventory 
and the Cognitive Emotion Regulation 
Questionnaire. The results revealed predictability 
of self- harm behaviors/ suicide tendency based 
on the mediating role of cognitive emotion 
regulation strategies on the relationship between 
attachment styles and personality organization.
Results also indicated that insecure attachment 
orientations and borderline personality 
organization can predict negative emotion 
regulation strategies in adolescence. Findings of 
the current study are consistent with previous 
studies and theoretical stance and evaluating three 
variables including attachment styles, personality 
organization and cognitive emotion regulation 
strategies can be used to formulate a prevention 
and intervention program for treatment of 
adolescence with self-harm behaviors. 
Keywords: Self-Harm Behaviors, Cognitive 
Emotion Regulation Strategies, Attachment 
Styles and Personality Organization

چکیده
 رسانبیخودآس یرفتارها ینیبشیمدل پ نییتب ،پژوهش حاضر ازهدف 

در نوجوانان با  تیو سازمان شخص یدلبستگ یهااساس سبکبر
بود.  جانیه میتنظ یشناخت یراهبردها یاتوجه به نقش واسطه

است. جامعه  یمعادالت ساختار یسازروش مطالعه از نوع مدل
در دوره  لیآموزان دختر شاغل به تحصدانش از نفر 700 یآمار

 .شهر تهران بود 16 منطقه 96-97 در سال ،یمتوسطه مدارس دولت
سال بودند که  15-17 یآموز دختر در رده سندانش 700گروه نمونه 

انتخاب شدند و به  یامرحله چند یاخوشه یریگبا روش نمونه
 یشناختیمتنظ ،(SHI) رسانبیخودآس یرفتارها هایپرسشنامه

 و همساالن ینوالد یابعاد دلبستگ ،(CERQ) یگارنفسک یجانه
(IPPA) ،یبه خودکش شیگرا یکردیچندرو اسیقم (MAST) و 

 هاافتهیپاسخ دادند.  (IPO)کرنبرگ  تیسازمان شخصسیاهه 
در  یبه خودکش شیو گرا رسانبیخودآس یرفتارها یریپذینیبشیپ

 یمتنظ یشناخت یراهبردها یانجینوجوانان را با توجه به نقش م
نشان  تیشخصو سازمان  یاساس نوع سبک دلبستگبر یجانه
 سازمان داشتن و منیناا یدلبستگ یریگجهت نیهمچن. دهدیم

 میناسازگار تنظ یراهبردها کنندهینیبشیپ تواندیم یمرز تیشخص
 یو مبان هاافتهی گرید یدر راستا جهینت نیدر نوجوانان باشد. ا جانیه

 تیسازمان شخص ،یسبک دلبستگ ریسه متغ یابیبوده و ارز یاهینظر
و  یریشگیبرنامه پ نیدر تدو تواندیم ،جانیه میتنظ یو راهبردها

 استفاده شود. رسانبیخودآس یرفتارهابا نوجوانان  یمداخله درمان
 یشناختیراهبردها رسان،بیخودآس یرفتارها: یدیکل یهاواژه
 تیو سازمان شخص یدلبستگ یهاسبک ،جانیه میتنظ
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 مقدمه
 یاجتماع -یاز جمله مشکالت روان یو اقدام به خودکش( یبدون قصد خودکش یا)با و  1رسانیبخودآس یرفتارها

یمتعدد یالگوها. (2008 یماری،از ب یشگیریمرکز کنترل و پ) دارند ییباال یوعش ینوجوان هستند که در دوره
که به  است یتکانش یرسانیبخودآس ،یفتعر ینتراما مهم ؛اندپرداخته یرسانیبخودآس یبندطبقه و یفتعر به

 یاز حاالت روان ییرها یاشاره کرده و احتماالً برا ی،و خودسوز یو پرخاشگرانه، مانند خودزن یتکانش رفتارها
شود،یاحساس آرامش م کاهش تنش و باعث ابتدا رفتار ینا گرچه ؛شودیتحمل انجام م یرقابلغ یجانیو ه
به ؛ 1996، 2فاوازا) دگردیم روروبه یمنف بازگشت احساسات و یشرمندگ احساس گناه، با آن پس از فرداما 

حدود  نوجوانان یانرسان در میبآسودخ یرفتارها یوعش یانگینم (.1393 ،پوریخانو  یشوشتر مینقل از حک
درصد گزارش  30-82حدود  ینیبال ( و در نمونه2012، پلنرمیولین کمپ، کلوس، هاور تیپ و درصد ) 13-23

نوجوانان  یانرسان میبخودآس یرفتارها یوعبا وجود ش. (2018، هولی، جیل، جوزف و فرانکلین) شده است
( 1392ر )گهوستیپژوهش پتوان به یموجود ندارد و تنها  ینهزم یندر ا یقیآمار دق ،یراخ یهادر سال یرانیا

رفتار بار یکاز  یشها بآن 1/11بار و یکحداقل  یآموز مورد بررسدختران دانش 9/17نشان داد  که اشاره کرد
  اند.داشته یبیخودآس

جا از آن اما ؛اندشده گرفته نظر در هم از یزمتمادو رفتار  ،یش به خودکشیو گرا یرسانیبخودآس هرچند
 یبرا .یابدیم یشترینمود ب لهئمس یتهما ،اندکرده گزارش رفتار دو ینا ینب را ییباال هم وقوع هاپژوهشکه 

بار اقدام ینچند ،درصد 55 یزانبار و با میکحداقل  ،درصد 77 یزانبا م یرسانیبخودآس سابقهنوجوانان با  مثال
 یادز یاربس ،یبیخودآس اول پس از دوره ماهدر طول شش یاند. خطر مرگ در اثر خودکشداشته یبه خودکش

ندکلر، دی البروئه، گر) ستباال یاربسدر آن دو رفتار  خطر هریسکاست که ر یدوران ،ینوجوان یعبارتاست. به
اقدام کنندهینیبیشپ عامل ینترمهم ،یزن یطول یهاپژوهش یجنتا (.2016 اسپودنکویچ، الچال و مورو،

؛ 2011اران، و همک آسارنو) اندبرشمرده یخودکش بدون یخودجرح سابقه وجود را کامل یخودکش و یخودکش
 (.2016، ناگرا، لین و آپدگرو

( 1393پور )یو خان یشوشتر میحک (،2007)و ناکس  تالکیو یپژوهش یهایافتهو  ینرجو یهنظر یمبان
 یقرسان دارند، از طریبخودآس یرفتارها سابقهکه  ینوجوانان کند.یدو رفتار را مشخص م ینا یاناط مارتب
رسان یبخودآس یبه رفتارها ورود یالزم برا ییتوانادرد، تحمل  آستانهدرد و باالرفتن  تجربهتکرار مداوم  یندفرا

رس از مرگ درد و کاهش ت یزیکیتحمل ف یشاست از افزا یبیترک شدهکسب یتظرف ینو ا کنندیرا کسب م
 (. 2008، اردن ونو  نریجو) آوردر پاسخ به مواجهه مکرر فرد با تجارب دردناک و ترس

 یتاختالل شخص یدارا ،رسانیبآسخود یرفتارها افراد با سابقه درصد 80تا  40دهدینشان م مطالعات
 -یکحداقل  ،دهدیشده نشان م مطالعات انجام یقدق یبررس ،ین(. همچن2004 ،نستونیناک و پراند )بوده

 یکه اقدام به خودکش یکسان درصد 77به  یکاند و نزدکرده یخودکشکه  ی( افراددرصد 62تا  31سوم )

1. self-harm behaviors

2. Favazza, A.



103 ، سال دهم3پژوهشی، شماره  -شناختی، علمیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصل

توان به یم ،راستاینهمدراما (. 2011و همکاران،  هوپ وود) اندبوده یتیمشکالت شخص یدارا ،نداداشته
 ینکرده و حت یخودکش یاختالالت روان یدارا یماراناز ب یاریدهد بسیاشاره کرد که نشان م یزن ییهاپژوهش

فاکتور یسک رتواند یم یتداشتن اختالل شخص ،رسدینظر م(. به1977، لزیمااند )نداشته یزن یاقدام به خودکش
خود  یرفتارها یبرا یاکنندهییناما فاکتور تع (2004 ،پومپیلی، روبرتو، جیراردی و تاتارللی) باشد یمهم
در نوجوانان  رسانیبخودآس یرفتارها ،دهدینشان م متعدد یهاحاصل از پژوهش یجنتا .یسترسان نیبآس

پژوهش. (2012 ،همکاران و یسانی؛ پ2016 ،په و همکاران) است یینقابل تب یجانه یمتنظ یبراساس الگوها
 رسانیبخودآس یرفتارها مطالعه در یجانه یمتنظ یراهبردها یبررس که دارد یدکأت نکته ینا بر ،یزن حاضر

 یاندر م یتشخصوجود اختالل که  ییهاهمان پژوهش ،کهینتوجه انکته قابل است. یتبا اهم یاربس ،نوجوانان
 یمتنط یراهبردها یناکارآمد یسطوح باالبه  ،کندیرسان را گزارش میبآسخود یرفتارها نوجوانان با سابقه

مشترک در مخرج  ،توان گفتیم یعبارت. به(2004 نستون،یناک و پر)اشاره دارند  یزافراد ن ینادر  یجانیه
  .است یجانه یمناسالم تنظ یاز راهبردهارسان استفاده یبخودآس یرفتارها یتمام

به استفاده  ،یزندگ یزااسترس یدادهایشدن با روبه هنگام مواجههر فرد  یجان،ه یمتنظ یهابراساس مدل
 یشامل راهبردها یجانه یمتنظ ،یبترتین. بدخود تمایل دارد یجانه یمتنظ یمشخص برا یراهبردها یاز برخ

خود یا  ،مثال ممکن است یبرا (.2002، گارنفسکی، کراج و اسپینهاون) است یافتهناسازش یا یافتهسازش
کند، منفعالنه مشکل را بپذیرد، غرق در افکار بشود، ذهن را بر  یبار تلقدیگران را مقصر بداند، اوضاع را فاجعه

 یریزبرای آن مشکل بیابد یا درصدد طرح یسایر اهداف متمرکز کند، به افکار خوشایند بپردازد، مضامین مثبت
سبب  یجانه یمتنظدر  ی(. دشوار1394 ،صالحی، مظاهری، آقاجانی و جانبازیرفع مشکل برآید ) یبرا

و  یرشپذ یرقابلغ یهاگردد. پاسخیها میجانبه ه یدهپاسخ یبرا یافتهناسازش یراهبردها یریکارگهب
تال، وایس، آدامز و راهبردهاست ) یناز ا ییهانمونه ،یهنگام مواجهه با آشفتگدر کنترل رفتارها به یدشوار
نی تفکرات فراوا یت،عصبان(. 1393، بشارت، دهقانی، مسعودی، پورخاقان و مطهریبه نقل از  ؛2012، 1گرتز
شده توسط فرد یرفتهای پذاز انواع راهبردهای مقابله احتماالً ،به رفتارهای پرخاشگرانه یشو گرا یانهجوانتقام

 (.1394بناب، زمانی و پورکریمی، یکتا، غباریشکوهیبه نقل از  ؛2008، 2سوء)مکسول و  یرندپذمی یرثأت
 یجانیه یمخاص تنظ ناسازگار یاستفاده از راهبردها ،دهدیشان من (2004) نستونیناک و پر یهاپژوهش

یهایافته .رسان داردیبخودآس یرفتارها یاو  یمت خودکشسنوجوانان به یشدر گرا یمهم یارنقش بس
ی،نشخوارگر یرنظ یافتهناسازش یراهبردها) یجانیه یمتنظ یهثانو یراهبردها که دهندیم نشان یپژوهش

 اندهمبسته یشناختیبآس یهاجنبه یرسا و یجانیه یآشفتگ با مثبت صورتبه (هامانند این و یخودسرزنشگر
 یعاطف ظیمتن سمی( مکان2006) ممرمنیزواگنر و  .(2016 و همکاران، یواحد ؛2002، همکارانو  یگارنفسک)

 ،یمنف یجاناتنوجوانان ناتوان در مدیریت ه ،یعبارتبه .دانندیم یبیخودآس یفاکتور اصل یسکناکارآمد را ر

1. Tull, M. T., Weiss, N. H., Adams, C. E., & Gratz, K. L.

2. Maxwell, J. P., & Siu, O. L.
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زا دچار ناکامی های استرسیتدر موقع و کنندیتر از افراد عادی عمل میفضع ،یجانیلحاظ خودکارآمدی هبه
(.1395 و همکاران، یکنند )بهمنمدار ناکارآمد استفاده مییجانراهبردهای ه از یشترشوند و بمی

 یهتوجقابل یتو سازمان شخص یدلبستگیه نظردو در چارچوب  یهثانو یراهبردها یریگشکل یاما چگونگ
را به  کارآمد و ناکارآمد یجانیه یمتنظ یراهبردها یدلبستگ یتئوربراساس  (2001) ورو شی نسریکولیم است.

 یاو  یدرون یعوقا یاو  ییراتافراد با تغ مواجهههنگام  .اندکرده یبندیمتقس یهثانوو  یتامنبر  یمبتن دو دسته
 لهئمسحل یهایاستراتژ ،یمنا یاد با سبک دلبستگشود، افریم یندناخوشا یجاناته یث فراخوانکه باع یرونیب
 ،یمنناا هدلبستفرد  درکه یحال در اعمال مزاحم( یاکردن افکار و قفمتو ،مثال یکنند )برایم یدرا تول یثرؤم
 یتجرب یهایتاز حما یایهنظر یینتب ین. اشودیفعال م یافتهناسازش یراهبردها، یدروشدن با تهدههنگام روبهب

اوزر، ؛ 1393 ،سپهریان آذر، اسدی مجره، اسدنیا و فرنودی ؛2012، گلونهو  )گرشام برخوردار است یاریبس
 در را خود( یطراباضکننده )در افراد فعالیشب یراهبردها ید،مقابله با تهد ینددر فرا .(2015 ،ایلدیریم و ارکوک

نسبت به  یدشد یبزنگگوش -دهندیاند، نشان منام گذاشته« محوریجانه مقابله» 2و فولکمن 1الزاروس چهآن
 مقابله»که آن را  شوندیم ی، مجبور به اتخاذ روشی، افراد اجتنابمقابل در. یآشفتگ یدرون یهاانهنش

نفوذ افکار  یاشدن فعاالنه و از مواجه یریکه با هدف جلوگ یو رفتار یشناختیمانورها –اندیدهنام «یریگفاصله
  (.2008، وریشو  نسریکولیم) شودیم یبه سطح خودآگاه یدکنندهتهد

 یشرا افزا یتاختالل شخص یرسان در افراد دارایبخودآس ی( علت رفتارها2004)خود  یهدر نظر کرنبرگ
و  یعاطف یهایختگیرهمهفاقد انسجام هستند و اغلب در ارتباط با بداند که یم ناپخته یدشد یجاناتنفوذ ه
 یدر سطح سازمان مرز یعنی ؛یتکانش خودمخربانه ینند تظاهرات خشم و رفتارهامرتبط با آن ما یرفتارها
العاده فوق یثباتیبدر مرز بین نوروتیک و سایکوتیک قرار گرفته و با  ،یسازمان شخصیت مرز. کندیم یدانمود پ

فرجاد، محمدی، به نقل از  ؛2001 ،3لزنوگر، کالرکین، کرنبرگ و فولششود )رفتار مشخص میوخلقعاطفه، 
برخوردار  یواقعیت خوب یگرآزموناز  ،یمرز یتدر سطح سازمان شخص افراد (.1392 ،فردرحیمی و هادیان

 یهادر سطح دفاع یهایبرند و دفاعیهویت رنج م یپذیرند، از سردرگمآسیب ،حالدر عین یول ؛بوده
 یمرز یتسازمان شخص ،یزن یپژوهش یهایافته .(2010و همکاران،  ارلینگر بانتکو) نخستین دارند یشناختروان

(. 2015، گرسکامارسزال و داند )یمرتبط م یجاناتبه ه یبخشو مشکل در نظم یشناختروان یهایرا با آشفتگ
اشتباه گرفته شود. در مدل  یمرز یتبا اختالل شخص یدنبا ،یمرز یتاصطالح سازمان شخص ،ذکر استالزم به

 ییتاز اختالالت اشاره دارد که شامل هر نوع اختالل شخص یتریعبه دامنه وس یمرز یتسازمان شخص ،کرنبرگ
 شود.یم یدشد

الزم  یتشفاف ،یمرتبط با خودکش یورهافاکت یسکر یینتب ینهدر زم یاربس یهاو پژوهش هایهنظربا وجود 
بر  یزن( 2014) یمو  یوجود ندارد. کلونسک یخودکش فاکتورها بر خطر یسکر ینا یرگذارثأت یهاجنبهدر مورد 

1. Lazarus

2. Folkman

3. Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Kernberg, O. F., & Foelsch, P. A.
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 تاشود  یتو عمل هدا یپردازیدهدر چارچوب ا یدبا یخودکش ینهزمو پژوهش در  یپردازیهباورند که نظر ینا
کمبود به با توجه  در مجموع .گذارترندیرثأت یخاص خطر خودکش جنبهفاکتورها بر کدام  یسکر ،روشن کند

 ینگر اپژوهش یاصل لهئمس و عمل یهچارچوب نظررسان در یبسخودآ یرفتارها یبررس دربارهپژوهش یشینه پ
سازمان و  یدلبستگ یهاسبک یعنی ؛یرساختز یرمتغ دو یانم رابطه ی،مدل مفهوم یک ینتدو تا با بود

 یاآپاسخ دهد که ال ؤس ینکرده و به ا یبررس یخودکش یشگرارسان و یبخودآس یرا با رفتارها یتشخص
 ؟عمل کند یانجیفاکتور م یکعنوان تواند بهیم یجانیه ظیمتن یشناختیدهاراهبر

روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

 سال و 15-17 یدر دامنه سن آموزانتمام دختران دانش ی. جامعه آماراست یهمبستگاز نوع پژوهش حاضر 
پرورش شهر تهران بودند که در دوره اول و دوم متوسطه مدارس وآموزش 96-97در سال  یلشاغل به تحص

از  ،. در مرحله اولبود یاچندمرحله یاخوشه یریگاز نوع نمونه ،یریگروش نمونهکردند. یم یلتحص یدولت
 یرستاندبشش متوسطه اول و  یرستاندب شش) یرستاندب 12مدارس دوره اول و دوم متوسطه دخترانه  ینب

مدارس  یهاکالس یناز ب ،منطقه انتخاب شدند. در مرحله دوم ینا یآموزشیه ناحمتوسطه دوم( از شش 
آموز دانش 350جمعاً  ،تعداد افراد نمونه .یدانتخاب گرد یعنوان نمونه به شکل تصادفکالس به دومنتخب، 

 کهینتوجه به ا با متوسطه دوره دوم بوده است. 10یه پاآموز دانش 350و  یک دورهمتوسطه نهم  یهدختر پا
و  پژوهش یندر ا یبررس مورد یرمتغ گرفتن هر با در نظر است و نفر 200 یابیمدل یبراحداقل حجم نمونه 

نفر برآورده شد. 700پنهان مربوط به آن، حجم نمونه حدود  یهاتعداد عامل
و اخذ مجوز،  یپژوهش معاونت با یواحد قم و هماهنگ یقاتتحقدانشگاه علوم در نامهیانپا یبتصو از پس

داده  16انجام مطالعه در مدارس دخترانه منطقه  یپرورش شهر تهران مراجعه و اجازه کتبوبه سازمان آموزش
 یارمنطقه در اخت ینا یآموزش یهمدارس متوسطه شش ناح یست، ل16با منطقه  الزم هاییشد. پس از هماهنگ

از  .گردیدندای انتخاب چندمرحله یرینمونه گ یوهشنمونه از جامعه آماری به یهاپژوهشگر قرار گرفت و گروه
ها را شرکت آگاهانه در پژوهش، پرسشنامه یتنامهرضا یضمن امضاتا آموزان مورد مطالعه خواسته شد دانش

و غلط وجود ندارد و  یحداده شد که پاسخ صح یحتوض آنانبه  ،همچنین .ها پاسخ دهندبه آن مطالعه کرده و
اصل  یانشامل ب ،پژوهش یمالحظات اخالقها باشد. آن یواقع یتوضع یایاست که گو یپاسخ، پاسخ ینبهتر

 هاداده یلجهت شرکت در پژوهش، تحل هایآزادبودن آزمودن ی،ماندن اطالعات شخصمحرمانه ی،رازدار
ورود به مطالعه شامل  یهابود. مالک یلپژوهش به آنان در صورت تما یجهدادن نتو اطالع یصورت کلبه

 یداروهانکردن و مصرف یجسمان یت، نداشتن معلول15-17 یسن محدوده ی،در مدارس دولت یلتحص
به  نداشتنیلشرکت در پژوهش، تما یتنامهرضانکردن ءخروج از مطالعه شامل امضا یهاو مالک یپزشکروان

یفیتوص سطح در هاداده یلتحل یبرا ،ینهمچن نامعتبر بود. یاصورت ناقص ها بهپرسشنامه یلو تکم یهمکار
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یرسونپ یهمبستگ یهاروش از یاستنباط سطح در و یرهامتغ یفتوص یبرا و یمرکز یشگرا یهاشاخص از
 استفاده شد.

 سنجش ابزار
 یرسانیبخود آس یبوده و رفتارهاال ؤس 22ابزار شامل  ینا :(SHI) 1رسانخودآسیبرفتارهای پرسشنامه 

را  یرمستقیمغ یرسانیبخود آس یبه بافت هستند را به همراه رفتارها یفور یببا آسم أتوکه  یممستق
نمره  یرخ ینهگز ،یناست. بنابرا یرخ /صورت بلهخود بهبهیبپرسشنامه آس یگذاردهد. نمرهیموردسنجش قرار م

 یرسانیبخود آس یرفتارها یشترب یدهنده شدت و فراواننشان ،باال نمره. یردگیمیک نمره  ،بله ینهصفر و گز
اختالل  یهانشانه ،درصد 85به احتمال  یرند،گیپرسشنامه م یندر ا یشترب یا پنجکه نمره  یاست. افراد

 یابزار را با ابزارها ینا یاعتبار همگرا ،یبعد یقات(. تحق1998، درمنیوسانسون و را دارند ) یمرز یتشخص
کرونباخ  یآلفا ،یناند. همچننشان داده یدر کودک یدگیو سابقه آزارد یافسردگ ی،مرز یتشخص یخودگزارش

(.1390، ، قربانی و نبویزادهطاهباز حسیندست آمده است )به 74/0پرسشنامه  ینا

سنجش  یاست که برا یعبارت 30یاسمق یکابزار،  ینا :(MAST) 2یبه خودکش یشگرا یکردیروچند یاسقم
 ،ینفرت از زندگ ی،عالقه به زندگ یاسمقیرز چهارشامل  و شده است ینوجوانان طراح یبه خودکش یشگرا

 یک، نمره «موافقم کامالً» ینهبه گز پرسشنامه یگذارمنظور نمرهبه .است نفرت از مرگمرگ و عالقه به 
شود. یپنج داده م نمره« موافقم کامالً»چهار و  نمره« موافقم»سه،  نمره «موافقم یتا حد»دو،  نمره «مخالفم»

 یاسمقیرآن ز و بر تعداد عبارات باهم جمع یاسعبارات مربوط به هر مقکل نمرات ابزار،  ینانمره  محاسبه یبرا
و عالقه به  ی)نفرت از زندگ 76/0 ینب یباالست. با آلفا ،یاسمق ینا یو انسجام درون یاییپا .شوندیم یمتقس

 ینب یرگچشم یهایبا همبستگ یزابزار ن ینو اعتبار ا ییو نفرت از مرگ(. روا ی)عالقه به زندگ 83/0مرگ( تا 
 باشدیباال م و عالقه به مرگ )مثبت( یزندگ از ( و نفرتی)منف گو نفرت از مر یعالقه به زندگ یهایاسمقیرز
(. 1991و همکاران،  ارباخ)

 36با  یابزار خودگزارش یک ی،عدچندبُ پرسشنامه ینا :(CERQ) 3یگارنفسک جانیه یشناختمیپرسشنامه تنظ
 یزندگ یزااسترس یدادهایو رو یدآمیزه با تجارب تهدهدر مواج واکنش خود و فرد است یاسمقخردهه نُ و ماده

را  او یجانه یمکنترل و تنظ یکه استراتژ ییهاپرسشپاسخ به  یقکرده است را از طر تجربه یکه به تازگ
 یگران،دانستن دمقصردانستن خود، مقصر یراهبردها ،راهبردنُه  ینا یاناز م. یدمشخص نما ،کندیم یابیارز

یمتنظ یمنف یکردن رخداد راهبردهایبار تلقبتی، مصینشخوار فکر

1. The Self-Harm Inventory (SHI)

2. Multi-Attitude Suicide Tendency Scale (MAST)

3. Garnefski Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)
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 یدنمثبت و رس یابیتوجه مثبت مجدد، بازارز یزی،رتوجه مجدد به برنامه یرش،پذ یدهاهستند و راهبر یجانه
آن از نوع  ییگوپاسخ یفط. (1389، یصادقو  یسامان) دهندیم را نشان یجانه یممثبت تنظ یدورنما یکبه 

. جمع یردقرار بگ 20تا  4از  یاتواند در دامنهیو مجمع نمرات داده شده  یقهر راهبرد از طر . نمرهاست یکرتل
( 2002ران )و همکا یآزمون گارنفسک یسنجمشخصات روان یدر بررس. است 180تا  36 امنهکل نمرات در د

در . دست آوردندبه 93/0 و 87/0، 91/0برابر با  یبترتکرونباخ به یآلفا یبزمون را با استفاده از ضرآ یاییپا
 یاشد که دامنه یسآزمون برر یهایاسمقنمره کل با نمرات خرده یق همبستگیآزمون از طر ییروا ،یزن یرانا

(.1390 ،یحسن) ها معنادار بودندآن یگرفت که همگیمبر را در 56/0 یانگینبا م 68/0تا  40/0از 

تصور نوجوانان در  یابیمنظور ارزبه پرسشنامه، ینا :(IPPA) 1و همساالن نیوالد یپرسشنامه ابعاد دلبستگ
ساخته  یدلبستگیه نظریه پاشان، بر یمیو دوستان صم ینرابطه با والد یشناخت /یعاطف یمنفومورد ابعاد مثبت

 یزانرابطه و م یفیتاعتماد، ک یزانم یرمقیاسسه ز یدارا ،و همساالن نیوالد یابعاد دلبستگ پرسشنامهشد. 
 یزانم ،است که بخش اول و دوم آن سه بخش یپرسشنامه دارااین  .است یگانگیخصومت و احساس ب

. هر بخش باشدمیبه دوستان  یمربوط به دلبستگ ،بخش سوم .سنجدیطور مجزا مبه پدر و مادر را به یدلبستگ
به مادر،  یدلبستگ آوردن نمرهدستبه یبراباشد. یم یکرتاز نوع ل ییپاسخگو یفط .عبارت است 25 یدارا

؛ در 23 و 18، 17، 14، 11، 10، 9، 8، 6، 3االت ؤس پدر و همساالن الزم است در بخش مربوط به مادر، نمره
و در بخش مربوط به همساالن  23 و 18، 17، 14، 11، 10، 9، 8، 6، 3االت ؤس بخش مربوط به پدر نمره

 در فاصله یاسمق ینا یاییشوند. پا یگذارصورت معکوس نمرهبه؛ 23و  22، 18، 11، 10، 9، 5، 4االت ؤس
و  93/0 ینبه والد یدلبستگ یاسمق یساله برا 20تا  18نوجوان  27شامل  یانمونه یهفته بر رو ی سهزمان
باشد: یشرح م ینبد ،یزن یاسمق ینکرونباخ ا یآلفا یببوده است. ضر 86/0به همساالن  یدلبستگ یاسمق یبرا

(.1987، نبرگیگرو  آرمسدن) 92/0به همساالن= یو دلبستگ 89/0به پدر= یدلبستگ، 87/0به مادر= یدلبستگ

سه  یاهه،س ینا یماده است. ساختار عامل 37پرسشنامه شامل  ینا(: IPO) 2سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ
دهد. نتایج یرا موردسنجش قرار م یتهو یو سردرگم یننخست یشناختروان یهادفاع یت،واقع یعد آزمونگربُ

 هشت ،(PD) نخستین یشناختروان یهاعامل دفاع یسؤال نخست رو 10نشان داده است که  یعاملتحلیل
قرار  (RT) واقعیت یعامل آزمونگر یرو ،سؤال آخر 19و ( ID) هویت یعامل سردرگم یسؤال دوم رو

)کامالً درست تا کامالً  یانقطه پنجلیکرت  یفط یگذاربراساس روش نمره ،پرسشنامه یگذاراند. نمرهگرفته
( و ID) یتهو ی(، سردرگمPD) یننخست یشناختروان یهانادرست( است. حاصل جمع سه عامل دفاع

 یشناختروان یهادفاع یاسمقیرو حاصل جمع نمرات دو ز یمرض یتشخص یانگر(، بRT) یتواقع یآزمونگر
است. در ایران ساختار عاملی، روایی و اعتبار این  یمرز یتمنزله مالک شخصبه یت،هو یو سردرگم یننخست

کل سیاهه و ابعاد  یشده است. ضرایب اعتبار برا ی( بررس1386) یمحمدپرسشنامه توسط آل بهبهانی و 

1. Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA)

2. Kernberg’s Personality Organization Inventory (IPO)
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 91/0و  68/0، 82/0 ،90/0ترتیب واقعیت، به یهویت و آزمونگر ینخستین، سردرگم یشناختروان یهادفاع
و  یپر -همزمان پرسشنامه باس یهمزمان سیاهه سازمان شخصیت از طریق اجرا یمحاسبه گردید. روای
 یهامقیاسبین سیاهه سازمان شخصیت، خرده یانجام گردید که ضرایب همبستگ یمنفومقیاس عاطفه مثبت

، 18/0، 57/0به ترتیب  یمنفوثبتخشم و خصومت و مقیاس عاطفه م ی،کالم یپرخاشگر ی،جسم یپرخاشگر
نخستین  یشناختروان یهامعیار دفاعذکر است که میانگین و انحرافدست آمد. قابلبه 40/0و  -21/0، 44/0
باشد. ی( م29/11 و 48/34واقعیت ) ی( و آزمونگر64/4 و 27/21هویت ) ی(، سردرگم54/6 و 15/22) یبترتبه

نقطه برش  یمنظور بررس( به84/17 و 70/77شخصیت ) یکل یپذیرمیانگین و انحراف معیار آسیب ،ینهمچن
 گزارش شده است.

 هایافته
 یهآموز دختر پادانش 350) یدولت یهایرستاندر دب یلآموز دختر مشغول به تحصدانش 700مطالعه  دنمونه مور

 3/23سال  15 یسن یفمتوسطه دوره دوم( بودند که در ط 10 یهآموز پادانش 350و  یک نهم متوسطه دوره
پژوهش  یهایافتهو انحراف استاندارد  یانگینم درصد قرار داشتند. 2/24 سال 17درصد و  7/46 سال 16درصد، 

 آورده شده است. ،1در جدول 

مطالعه مورد هاییاسمقخرده یفیتوص یهاآماره -1 جدول
یارانحراف معیانگینممؤلفهیاسمق

یتسازمان شخص
45/3126/7یتواقع یگرآزمون
37/3013/7یشناختروان یهادفاع

58/3820/7یتهو یسردرگم

یدلبستگ یهاسبک
10/2909/7اعتماد
07/2945/7ارتباط

93/2842/7یگانگیاحساس ب

یجانه یمتنظ یشناخت یراهبردها

06/1136/2یزیرتوجه به برنامه
22/1225/2یرشپذ

88/1145/2توجه مثبت
02/1346/2مثبت یابیبازارز

79/1101/2یریگ یدگاهد
03/1247/2ینشخوار فکر

04/1218/2کردنیبار تلقیبتمص
94/1117/2یشتنمالمت خو
89/1117/2یگرانمالکت د

به  یشرسان و گرایبخودآس یرفتارها
یخودکش

23/601/1یرسانیبخودآس
15/4228/7یبه خودکش یشگرا

از  یهمراه برخبه شده و در حالت استاندارد ناستاندارد یبضرادر حالت  یهمدل اول یمربوط به اجرا یجنتا
ارائه شده است: یرول زاشکل و جد ربرازش مدل د یهاشاخص ینترمهم



نشده استاندارد بیمدل در حالت ضرا -1 شکل



هشد استاندارد بیمدل در حالت ضرا -2شکل 
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پژوهش یینها مدل یرمس یلتحلبرازش  یهاشاخص -2 جدول
برازش مدل پژوهش یهاشاخصشاخص نام

حد مجازمقدار
𝝌𝟐 

𝒅𝒇
3از  ترکم29/2

RMSEA 1/0تر ازکم108/0برآورد( یخطا نیانگیم شهی)ر
CFI 9/0باالتر از 296/0(افتهیلیتعد ی)برازندگ
NFI 9/0باالتر از 394/0شده(نرم ی)برازندگ
GFI 9/0باالتر از 495/0برازش( ییکوی)ن

AGFI 9/0باالتر از 91/0شده(برازش اصالح ییکوی)ن

و برازش از  ییندهد که در مجموع الگو در جهت تبیها نشان مشاخص ینا یآمده برادست هب یمقدارها
 برخوردار است. یمناسب یتوضع

یریگاندازه یهامدل یعامل یبارها یو معنادار یبضرا -3جدول 
tSigآماره وزن استانداردشدهمؤلفهیاسمق

یتسازمان شخص

68/067/6001/0یتواقع یگرآزمون

56/071/5001/0یشناخت روان یهادفاع

73/6001/0-67/0 یتهو یسردرگم

یدلبستگ یهاسبک

53/032/5001/0اعتماد

68/056/6001/0ارتباط

25/6001/0-62/0 یگانگیاحساس ب

یجانه یمتنظ یشناخت یراهبردها

56/048/5001/0یزیرتوجه به برنامه

48/035/4001/0یرشپذ

27/082/2004/0توجه مثبت

53/021/5001/0مثبت یابیبازارز

30/091/2003/0یریگیدگاهد

92/5001/0-59/0ینشخوار فکر

09/5001/0-49/0 کردنیبار تلقیبتمص

01/5001/0-47/0یشتنمالمت خو

78/5001/0-57/0یگرانت دمالم

یبه خودکش شیرسان و گرابیخودآس یرفتارها
65/049/6001/0یرسانیبخودآس

76/059/9001/0یبه خودکش یشگرا

1. Root Mean Square Error Approximation

2. Comparative Fit Index

3. Normed Fit Index

4. Goodness of Fit Index



... به شیو گرا رسانبیخودآس یرفتارها ینیبشیدل پم 112

 یناندر سطح اطم یمعنادار یها بار عاملیاساست که عوامل همه مق ینا یدآیجدول فوق برم یجچه از نتاآن
 درصد دارند. 95

 یریگیجهبحث و نت
 یهایتشدن با موقعروههنگام روببه یمنف یجاناته نوجوانان با مقابله یاز راهبردها یکی ،یرسانیبخودآس

 یمتنظ را رسان در نوجوانانیبخودآس یتارهارف یتمام یهدف اصل ،(2004) نستونیناک و پر .زاستاسترس
 یداپ یشتریجا نمود باز آن لهئمس یتاهم .دانندیم یزیولوژیکیتجارب ف یاو  هیجانات( یشافزا یا)کاهش و 

گزارش یبه خودکش یشرسان و گرایبخودآس یرفتارها ینب را ییباال یها هم وقوعپژوهش که کندیم
 یپرسش اصل ینپاسخ به ارسان یبسخودآ یبودن رفتارهایبا توجه به چندوجه ،پژوهش یناند. هدف اکرده
و سازمان  یبراساس سبک دلبستگ یبه خودکش یشرسان و گرایبخودآس یرفتارها ینیبیشا مدل پیبود: آ
 برازش دارد؟ یتجرب یهان با دادهیجاه یمتنظ یشناختیراهبردها یانجیگرفتن نقش م با در نظر یتشخص

مدل به توان یم ،کندیم أییدترا  شدهمطرح مدلبرازش بودن پژوهش که مطلوب ینحاصل از ا یافته یینتبدر 
ن یا .اشاره کرد یتسازمان شخص یهو سپس به نظر یدلبستگ یهنظردر چارچوب ور یو ش نسریکولیم یایهرنظ

 یمرز یتاختالل شخص یاو  (یو اجتناب یمن )اضطرابیناا یدلبستگ یهاسبک دهد کهیم یحتوض یهدو نظر
 دهندهیوندپعنوان عامل به یسممکان ینا ناسالم در نوجوانان شده و یجانیه یمتنظ یهامهارت یریگسبب شکل

  کند.یعمل م یبه خودکش یشگرارسان و یبخودآس یفرد با رفتارها
زا و استرس یطبا شرا مواجه هنگامبه ،یاضطراب دلبستهنوجوانان  (2001)ور یشو  نسریکولیساس مدل مابر

آنان درباره  یمنف یبا باورها یوهش ینو ا کنندیاستفاده م «محور -یجانه مقابله» یوهشکننده از یدتهد
سبب  ی،باور منف ینا یدمقابله با تهد یندارتباط دارد. در فرا یشانیپر یریتخود در مد ییو توانا یخودکارآمد

و  یشانیآشکار پر یشنما ی،خودانتقاد ی،ذهن یخوداشتغال ی،واننشخوار ر ی،منف یجاناتبه ه یدنبخششدت
داشتن  یلدلبه یدر مقابل، نوجوانان نادلبسته اجتناب گردد.یم یفردینب یهااز کشمکش یزآمفاجعه یابیارز

را سرکوب  یمیتکسب صم یخود برا یازن «یگراند»نسبت به  یو منف «خود» دربارهمثبت  یدرون یالگو
از  یریجلوگ یدات،گذاشتن تهد شامل کنار یمیتو صم یتکسب حما کنندهفعالیرغ یو راهبردها نمایندیم

و  یدکردن توجه از افکار وابسته به تهدسرکوب خاطرات دردناک؛ منحرف ید،افکار و احساسات مربوط به تهد
 یمرکز یشامل باورها که کنندهیرفعالغ یبردهاشوند. راهیم یتتقو لهئمسحل یاز تالش برا یریگکناره

 ییخود )خوداتکا یتوانمند دربارهمثبت  یاست با باورها یتیاعنوان منبع حمبه یافراد مهم زندگ درباره یمنف
از خود به  یشانیپر یریتمد ینفس باال برااز عزت متورم یریشده و تصویبترک یددته با مقابله برای( یافراط

ورود به  یبرا یکانالو نشده حل یهایشانیسبب پر ی،آشفتگ یهاگذارد. سرکوب آگاهانه نشانهیم یشنما
 یینتب ینسو با اهم ،(2012گرشام و گلونه ) مطالعه. شودیم یگراناز د ییانزوا و جدا یی،ااحساس خشونت، تنه

 .کندیم أییدترا  یپژوهشیجه نت ینا ،یزن( 1393) و همکاران آذر انیسپهر یپژوهش یهایافتهبوده و  یایهنظر
 یپژوهش یافته ینا ،یناست. بنابرا یکنزد یاربس یمرز یتبه سازمان شخص یمنناا یسبک دلبستگ یهایژگیو
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و  یعاطفالعاده ها فوقیختگیرهمه. بگرددیم یسازمفهوم ،یزن کرنبرگ یمرز یتدر قالب سازمان شخص
 یسطح سازمان مرز مشخصه ،یتکانش مخرابانهخود یفتارهامانند تظاهرات خشم و ر ،مرتبط با آن یرفتارها

 یهادفاع واقعیت متغیر، استفاده از یآزمونگر یسه ویژگ یدارا ،سازمان شخصیت یسطح مرز. باشدمی
 باشدیمافراد  یجانیتوجه در عملکرد هقابل یآشفتگ که سبب استهویت  ینخستین و سردرگم یشناختروان

 یهایثباتیب شوند،یم یکنزد یزمر یتهرچه افراد به سطح سازمان شخص ،یگردعبارتبه .(2004کرنبرگ، )
رسان یبخودآس یرا تجربه کرده و از رفتارها یشتریب یجانیدنبال آن مشکالت هو به یروان یهایبآس ی،عاطف

توان یفوق م یینبا توجه به تب کنند.یاستفاده م یمانند خشم و ناکام یجاناتیه یمتنظ یبرا یعنوان راهبردبه
روشدن با ههنگام روببه یمرز یتو در سطح سازمان شخص یو اضطراب یاجتناب نادلبستهنوجوان  ،گفت
 یهاروشاز  اند؛ بنابراینتجربه کرده یشتریبا شدت و مدت برا  یمنف یجاناته، سازآشفته یهایتموقع

 کند. با در نظریاستفاده م یجاناته یناکاهش شدت  یبرا یبیخودآس ،یتو در نها یجانه یمناسازگارتر تنظ
 یرفتارها یرسا یاو  یرکشندهغ یخودجرح یقنوجوان نتواند از طر ،احتمال که ممکن است ینگرفتن ا

   وجود دارد. یامکان اقدام به خودکش ؛ بنابراینخود را کاهش دهد یدهنده، آشفتگینتسک
 یمتنظ یشناخت یراهبردها یگریانجیبا م یدلبستگ یهاسبک کهینبر ا یمدل مبن ینصل از احایجه نت

پژوهش  یهایافته یدر راستا ،گذاردینوجوانان اثر م یبه خودکش یشرسان و گرایبخودآس یبر رفتارها یجانه
 یمتنظ یشناختیراهبردها ،مطالعه نشان داد یناست. ا (2015) یدیشهو بشارت و  (2016) و همکاران یواحد

نقش  یتایمیاو الکس اضطراب و یافسردگمانند  یجانیافراد و مشکالت ه یدلبستگ یهاسبک یانم یجانه
 یشناختیکننده راهبردهاینیبیشتواند پیم (یگانگیاحساس ب و )اعتماد، ارتباط یابعاد دلبستگ و دارند یانجیم

 یعبرخاسته از وقا یتواند عواطف منفیم یجانه یمظتن یراهبردها ،یعبارتبه .باشد یومنفمثبت یجانه یمتنظ
و همکاران،  پوری)خان نمایند یکتحر ،کندیم یتهدا یسمت اقدام به خودکشکه فرد را به یزندگ یزااسترس
را  یجانه یمظتن یسماشکال در مکان ،(2016و همکاران ) پههمسو با پژوهش  یافته ینا ،ینهمچن (.1393
در  کندیم یگریانجیم یرسان فعلیبخودآس یو رفتارها یدوران کودک یهایبآس ینب داند کهیم یاختالل

 اشاره کرد.  یز( ن2012و همکاران ) یسانیمطالعات پ یجتوان به نتایم یافته ینا یدیأت
با  رسانیبسخودآ یرفتارها ینیبیشدر پ یتنقش سازمان شخصدر رابطه با  ،حاصل از این مدل یجهنت

 ینا. ست( همسو2015)گرسکا مارسزال و  با پژوهش یزن یجانه یمتنظ یشناختیراهبردها یانقش واسطه
 یانجینقش م یقاز طر یشناختروان یبرآشفتگ یتسازمان شخص یرمستقیمو غ یممستق یراتثتأ مطالعه

اندیجانیه یها اختالل از ینوع گرفتار که یافراد ،توان گفتیمکرده است.  یدیرا تأ یجانه یمتنظ یراهبردها
مورد یدفاع یهایسممکان نوع و یروان یبآس سطح یگو،ا قدرت سطوح یعنی ؛یتشخص سازمان از منظر
قابل  یزن (1392) فرجاد و همکاران یپژوهش یهایافتهمورد  یندر ا دارند. ییهاتفاوت ی،عاد افراد با استفاده

ین،نخست یشناختروان یهادفاع یتشخص ابعاد سازمان ینب از که دهدینشان م مطالعه ینا استناد است.
از  ،گروه یندر ا یشناختروان یاهدفاع ینتراز متداول یکیکند. یم ینیبیشپ را یافتهرشدنا یدفاع سبک

براساس ادراک نگاه  ینا .باشدمی یگرانو د یابه دن یآن داشتن نگاه قطب یژگیاست که و یسازیمهنوجوانان دون
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سطوح  یافتگیهرچه قدرت سازمان یعبارتبه د.گردیم یو تکانشگر یناسازگار ی،ثباتیسبب ب ،لحظهبهلحظه
از  یگردد که در برابر تنش ناشیقدرتمند باعث م یگوا .تر استکم یجانیشود، مشکالت هیم یشترب یتشخص

 یهاپژوهش یجنتا ،راستایندرهم .یمداشته باش یاو بسنده یکاف یتتحمل و ظرف ی،زندگ یفشارزا یطشرا
 وجود دارد. یزن (1395) و همکاران روزیفبادان و  (1394) رپوریمنو  یراوند یکوچک

رسان یبخودآس یو رفتارها یمنناا یبستگارتباط سبک دل را درباره یاطالعات مهم ،پژوهش ینا یهایافته
طور رسان بهیبخودآس یبا رفتارها یو اجتناب یاضطراب یرابطه سبک دلبستگ ،رسدینظر مبه .دهدینشان م
 16نوجوانان دختر و در منطقه  یسنپژوهش در گروه  ینا. ها کمک کندیافته ینا یلتواند به تکمیم جداگانه

 ،شودیم یشنهادپمواجه است.  یتبا محدود یمقاطع سن و مناطق یرآن بر سا یریپذیمشهر تهران اجرا شد و تعم
مربوط به  ،یگرد یتمحدود .گرددانجام  یزپسر ننوجوانان و  ینیبال مختلف، گروه یسن یهادر گروهمطالعه  ینا

ها یاعتبار پاسخ آزمودن ،یلدلینهمو به باشدمی یخودگزارش یاطالعات است که نوع یآورجمع یابزارها
استفاده  یزمانند مصاحبه و مشاهده ن ییهاشود عالوه بر پرسشنامه از روشیم یشنهادپ؛ بنابراین مل استأتقابل
 یلبه تکمتواند یم یشیآزما یهاانجام طرح .دهدیشان نمرا ن یعلّ رابطه یبرقرار ،ژوهشپ یننوع ا .گردد
 یموردمطالعه با رفتارها یهایراز متغ یرغ یگریعوامل د ،کن استمم ینهمچن .کمک کندها یافته

 یهاو رسانه یمجاز یفضا مدرسه، دوستان، یولوژیکی،از جمله عوامل ب ؛ندباش همبستهرسان یبخودآس
 یندکه در طول فرا یاتبا ثب یرهایمتغ ییتواند به شناسایم یطول یهاانجام پژوهش ،رسدینظر مبه .یاجتماع

.نجاند، کمک کندیدسته از رفتارها م ینا یریگرشد به شکل

منابع 
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 پزشکیروان مجله. پنداریکفایتخودبی ایواسطه اثر: کودکی دوران بدرفتاری سابقه با نوجوانان در خودکشی بدون

 . 339-343 (،4)20 ایران. بالینی شناسیروان و

 و هامجله روش. هیجان شناختی پرسشنامه تنظیم سنجیروان هایشاخص کفایت. (1389) .ل صادقی، س.، سامانی،
 .51-62 (،1)1 .شناختیروان هایمدل

 راهبردهای و دلبستگی هایسبک رابطه (.1393ل. ) فرنودی، س.، و اسدنیا، س.، مجره، اسدی ف.، آذر،سپهریان
 .922-930 (،10)25 .ارومیه پزشکی مجله. نوجوانی دوران در هیجان تنظیم هایدشواری با ایمقابله

 مادران در ایمقابله راهبردهای و خشم (. رابطه1394بناب، ب،. زمانی، ن،. و پورکریمی، ج. )یکتا، م.، غباریشکوهی
 .39-59 (،3)6. شناختیروان کاربردی هایپژوهش نامهفصلذهنی.  توانکم فرزند دارای

 بینیپیش در هیجان تنظیم شناختی راهبردهای نقش. (1394) .ب و جهانبازی، ز.، آقاجانی، ز.، مظاهری، ا.، صالحی،
 .108-118 (،1)16 .کاربردی شناسیروان در پژوهش و دانش. افسردگی

 خودشناسی و خودتخریبی شخصیتی گرایش (. مقایسه1390) .م س. نبوی، ن.، و قربانی، زاده، س.،حسین طاهباز
 .35-44 ،(2)6 .معاصر شناسیروان سالم. افراد و اسکلروز مالتیپل به مبتال بیماران در انسجامی

مجله . دفاعی هایمکانیسم با شخصیت سازمان رابطه. (1392 ) .ح فرد،و هادیان چ.، رحیمی، ن.، محمدی، م.، فرجاد،
 .18-32 (،65)2 .شناسیروان

 ایگو قدرت و موضوعی روابط کیفیت دلبستگی، هایسبک (. نقش1394کوچکی راوندی، م.، و منیرپور، ن.، ارج، ع. )
.231-241 (،3)19 .فیض پژوهشی -علمی ماهنامه دوپذیر. روده تحریک سندروم بینیپیش در
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