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Abstract
Introduction: Because of the physical, psychological, and social changes, adolescence is associated 
with increased self-aggression and aggressive behaviors. The aim of this study was to investigate 
the effectiveness of parental management training on self-harm and aggression of students with self-
injurious behavior in high school in Shiraz.
Methods: This study had a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The 
statistical population of this study included all adolescent girls aged 14-18 years who were referred 
to the Shiraz Education Counseling Clinic in the academic year 1400-1399. By purposive sampling 
method, 30 people who met the inclusion criteria were selected and divided into experimental and 
control groups. The research instruments included a Buss-Perry Aggression Questionnaire and a 
Self-harm Questionnaire that was completed by the participants in the pre-test, post-test, and follow-
up. For the mothers of the experimental group, parental management training was performed in 8 
sessions of -90 minutes, and during this period, the control group did not receive any treatment.
Results: According to the results, the mean scores for the experimental group in aggression and 
self-harm in the pre-test were 121.87 and 15.87, respectively, which decreased to 62.93 and 9.33 in 
the post-test. According to the time effect, group effect, and time and group interaction, results were 
significant in self-harm scores and aggression at the level of 0.001. Therefore, parental management 
training has significantly reduced aggression and self-harm scores.
Conclusions: Based on the results, parental management training effectively reduced the aggression 
and self-harm of students with self-harm behavior in high school in Shiraz.
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چکیده
مقدمــه: نوجوانــی دوره ای اســت کــه بــه دلیــل تحــوالت جســمانی و روانــی و اجتماعــی شــیوع رفتارهــای خودجرحــی و پرخاشــگری در 
آن افزایــش مــی یابــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش مدیریــت والدیــن بــر خودزنــی و پرخاشــگری دانــش آمــوزان 

بــا رفتــار خودجرحــی مقطــع دبیرســتان شــهر شــیراز صــورت گرفــت.
روش کار: ایــن تحقیــق از نــوع پژوهــش هــای نیمــه آزمایشــی و بــا پیش آزمــون، پــس آزمــون، پیگیــری و بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعه 
آمــاری ایــن پژوهــش، شــامل کلیــه دختــران نوجــوان در ســنین ۱8-۱4 ســاله بــود کــه بــه کلینیــک مشــاوره آمــوزش و پــرورش شــهر 
شــیراز در ســال تحصیلــی ۱400-۱3۹۹ ارجــاع داده شــده بودنــد. بــا روش نمونــه گیــری در دســترس 30 نفــر کــه معیارهــای ورود بــه 
تحقیــق را دارا بودنــد انتخــاب شــدند و در دو گــروه آزمایــش و شــاهد قــرار گرفتنــد. ابزارهــای پژوهشــی شــامل پرسشــنامه پرخاشــگری 
و پرسشــنامه آســیب بــه خــود بــود کــه در مرحلــه پیــش آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری توســط شــرکت کننــدگان تکمیــل شــد. بــرای 
مــادران گــروه آزمایــش آمــوزش مدیریــت والدیــن طــی 8 جلســه ۹0 دقیقــه ای اجــرا شــد و در طــی ایــن مــدت گــروه شــاهد درمانــی 

دریافــت نکــرد. داده هــای حاصــل بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس مکــرر تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: طبــق نتایــج، میانگیــن گــروه آزمایــش بــرای پرخاشــگری و خودزنــی در پیــش آزمــون بــه ترتیــب ۱۲۱/87 و ۱5/87 بــود 
کــه در پــس آزمــون بــه 6۲/۹3 و ۹/33 کاهــش یافــت. آزمــون منبــع اثــر زمــان، آزمــون منبــع اثــر گــروه و آزمــون منبــع اثرهــای تعامــل 
زمــان و گــروه در نمــرات خودزنــی و آســیب بــه خــود در ســطح 0/00۱ معنــادار بــود. بنابرایــن آمــوزش مدیریــت والدیــن در کاهــش نمرات 

پرخاشــگری و خودجرحــی بــه طــور معنــاداری موثــر بــوده اســت.
نتیجــه گیــری: بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه آمــوزش مدیریــت والدیــن در کاهــش پرخاشــگری و خودجرحــی دانــش آمــوزان بــا 
رفتــار خودجرحــی مقطــع دبیرســتان شــهر شــیراز مؤثــر بــود. بنابرایــن متخصصــان مــی تواننــد بــا طراحــی برنامــه هــای آموزشــی مبتنــی 

بــر مدیریــت والدیــن بــه کاهــش پرخاشــگری و رفتــار خودجرحــی در دانــش آمــوزان کمــک کننــد.
کلیدواژه ها: رفتار خودجرحی، پرخاشگری، آموزش مدیریت والدین.
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مقدمه
دوره نوجوانــی از زمانهــاي بســیار قدیــم تاکنــون یکــی از مهمترین 
ــواده در  ــه و نقــش خان ــه شــمار مــی رفت دوران زندگــی انســان ب
ــدود ۱۱-۱۲  ــي از ح ــت اســت )۱(. نوجوان ــز اهمی ــن دوران حائ ای
ــد  ــان مــي یاب ســالگي شــروع و معمــواْل در ســن ۲0 ســالگي پای
)۲(. نوجوانــی دوره انتقالــی مهمــی بــوده وهمــراه با تغییــرات عمدۀ 
ــاً فــرد  جســماني، شــناختي، اخالقــي و اجتماعــي اســت کــه غالب
شــور و هیجــان فراوانــی حــس مــی کنــد و در ایــن دوره نوجــوان 
بیــن خواســته هــای متضــاد قــرار دارد )3(. طبــق یافتــه مطالعــات 
موجــود، در گــروه هــای ویــژه ای از نوجوانــان بــه ویــژه نوجوانــان 
بزهــکار و نوجوانــان قربانــی آزار و بدرفتــاری دوران کودکی، شــیوع 
خودجرحــی بــدون خودکشــی از جمعیــت عــادی بیشــتر اســت )4(. 
خــود آســیب رســانی، خودویرانگــری موضعــی و آگاهانــه ای اســت 
کــه ناشــی از ناتوانــی در ســازگاری بــا تکانــه هــای پرخاشــگرانه 
ــری اســت  ــا دیگ ــود ی ــه خ ــرای تنبی ــرد، ب ــده ف ــی ش درون فکن
)5(. ایــن عمــل اغلــب بــا ظرافــت و بــا وســایل برنــده ماننــد تیــغ، 
چاقــو، کارد، شیشــه و آینــه بــر روی مــچ دســت، پاهــا، بــازوان، ران 
و گــردن انجــام مــی گیــرد. شــروع خــودآزاری در اوایــل نوجوانــی 
ــی شــدید  ــاری روان ــک بیم ــر ی ــن تظاه ــد اولی اســت و مــی توان
ــر شناســی شــیوع طــول عمــر  ــه هــای همــه گی باشــد )6(. یافت
انــواع رفتارهــای خودزنــی را در دوران نوجوانــی تقریبــاً ۱4 درصــد 
ــل  ــن عل ــم تری ــان مه ــر کارشناس ــد )7(. از نظ ــرده ان ــرآورد ک ب
خودزنــی در دوره نوجوانــی، افزایــش واکنــش هیجانــی، مشــکالت 
روانــی و اجتماعــی همچــون افســردگی، فقــدان مهارتهــای                                                                                                
ــگری  ــد، تکانش ــد فرزن ــه وال ــت رابط ــد، ماهی ــه ای کارآم مقابل
و پرخاشــگری و اختــالل در مهــارت هــای تنظیــم هیجانــی 
مــی باشــد )6(. نشــان داده شــده اســت کــه شــیوع طــول عمــر 
رفتــار خودزنــی در بیــن دانــش آمــوزان ایرانــی حــدود 6/۲ درصــد             

مــی باشــد )7(.
ــار  ــا رفت ــراه ب ــه هم ــت ک ــکالتی اس ــی از مش ــگری یک پرخاش
خودزنــی در ایــن دســته از افــراد مشــاهده مــی شــود. انســانها بــه 
عنــوان موجوداتــي اجتماعــي، روابط بین فــردي خود ا را در گســتره 
ــا افــراد دیگــر حفــظ مــي کننــد. در نتیجــه، از طریــق  وســیعي ب
احتمــال تعارضــات بیــن فــردي بــاال اســت. پرخاشــگري بــه عنوان 
رفتــاري شــناخته مــی شــود کــه احتمــااًل منجــر بــه آســیب بــه 
یــک شــخص یــا یــک شــی مــی گــردد )8(. پرخاشــگري در دوران 
نوجوانــي شــیوع باالیــی دارد و در نوجوانــان با رفتــار خودجرحی نیز 
بیشــتر قابــل مشــاهده اســت )۹(. نتایــج مطالعــات مختلــف داخلــی 
و خارجــی، شــیوع پرخاشــگری در کــودکان و نوجوانــان را متفــاوت 

و از ۲۱-8 درصــد گــزارش کــرده انــد )۱0(. پرخاشــگري و رفتــار 
پرخاشــگرانه آثــار نامطلوبــي بــر حالــت درونــي افــراد و بــه پیــرو 
آن بــر روابــط بیــن فــردي مــي گــذارد. پرخاشــگری نــه تنهــا بــه 
قربانیــان اعمــال پرخاشــگرانه آســیب وارد مــي ســازد، بلکــه رشــد 
ــد  ــي ده ــرار م ــرض خطــر ق ــان پرخاشــگر را در مع ــود نوجوان خ
)۱۱(. متــون پژوهشــي پیامدهــاي منفــي مرتبــط بــا پرخاشــگري 
ــان پرخاشــگر نســبت  ــي را شناســایي نمــوده اســت. نوجوان فراوان
ــه احتمــال بیشــتري از ســوي همســاالن  ــان دیگــر، ب ــه نوجوان ب
و بزرگســاالن طــرد مــی شــوند و ایــن احتمــال بزهــکاری، افــت 
تحصیلــی و تــرک تحصیــل، خشــونت و رفتارهــای ضداجتماعــي 
ــرم  ــکاب ج ــواد و ارت ــرف م ــوء مص ــه س ــش ب ــن گرای و همچنی
ــودکان  ــی از ک ــاً نیم ــد )۱۲(. تقریب ــی ده ــش م ــا افزای را در آنه
و نوجوانــان بــا رفتارهــای پرخاشــگرانه، رفتارهــای مشــابهی را در 
بزرگســالی نشــان مــی دهنــد )۱3(. همچنین شــواهدی وجــود دارد 
کــه نشــان مــی دهــد رفتارهــای پرخاشــگرانه دوران نوجوانــی بــا 
ــالی در  ــدد در دوران بزرگس ــای متع ــوزه ه ــرد در ح ــف عملک ضع
ارتبــاط اســت )۱۱(. کارکردهــاي ناســالم خانــواده مــی توانــد زمینه 
ســاز رفتارهــاي نابهنجــار نوجــوان شــود و طبــق یافتــه مطالعــات، 
ــگرانه  ــاي پرخاش ــروز رفتاره ــر ب ــوان ب ــد- نوج ــاي وال ــل ه تعام

کنونــی نوجــوان مؤثــر اســت.
ــان  ــه نوجوان ــر در کمــک ب در راســتای شناســایی مداخــالت موث
در معــرض خطــر گرایــش بــه خودجرحــی کــه معمــواًل از رفتــار 
ــه نظــر مــی رســد کــه آمــوزش  ــد، ب ــج مــی برن پرخاشــگرانه رن
مدیریــت والدیــن )Parent management training( مــی تواند در 
مــورد ایــن افــراد مفیــد باشــد. والدگــری مناســب و محیــط ابتدایی 
خانــواده، عامــل مهمــی اســت کــه بــر رشــد هیجانــی و اجتماعــی 
ــاری آنهــا را در  ــه و اســاس رفت ــر مــی گــذارد و پای ــدان تأثی فرزن
ــی  ــد )۱4(. نقــش والدگــری در ســالمت روان آینــده رقــم مــی زن
فرزنــدان و ســایر اعضــای خانــواده و کارآیــی آن بــه حــدی اســت 
کــه تعــداد زیــادی برنامــه مدیریــت رفتــاری والدیــن بدیــن منظــور 
طراحــی شــده اســت )۱5(. آمــوزش مدیریــت رفتــار یکــی از انــواع 
ــع در  ــکل جام ــه ش ــه ب ــت ک ــواده اس ــاری در خان ــالت رفت مداخ
ــت.  ــده اس ــی ش ــگیرانه طراح ــردی پیش ــا رویک ــطح و ب ــد س چن
ایــن برنامــه نوعــی روان درمانگــری کــودکان و نوجوانــان اســت 
کــه بــا تغییــر رفتــار شــناختی- عاطفــی والدیــن در رفتــار کــودکان 
ــان نیــز تغییــر متقابــل ایجــاد مــی کنــد )۱6(. مدیریــت  و نوجوان
رفتــاری والدیــن مشــکالت رفتــاری از قبیــل عــدم دســتور پذیــری 
در خانــه یــا مدرســه، رفتارهــای مخــرب، رفتارهــای پرخاشــگرانه، 
ــرار             ــدف ق ــورد ه ــه را م ــای بزهکاران ــن و رفتاره ــض قوانی نق
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ــا روش  ــن ب ــا، والدی ــه ه ــن برنام ــان ای ــد )۱7(. در جری ــی ده م
هــای مدیریــت رفتــار فرزندشــان آشــنا مــی شــوند و از ایــن منظــر 
متفــاوت بــا برنامــه هایــی هســتند که دانــش والدیــن از فرزندشــان 
را مــی افزاینــد یــا رفتــار فرزندشــان را بــدون مداخلــه آنهــا تعدیــل 
مــی کننــد )۱7(. ایــن برنامــه منجــر بــه افزایــش آگاهــی والدیــن 
ــه،  ــاداش و تنبی ــای پ ــیوه ه ــالح ش ــود، اص ــف خ ــار عواط در مه
اصــالح نگــرش والدیــن دربــاره روش هــای والدگری و شــیوه های 
مهــار و نظــارت بــر رفتــار کــودک مــی شــود. در آمــوزش مدیریــت 
رفتــار بــه والدیــن آمــوزش داده مــی شــود بــا تقویــت رفتــار مثبــت 
و اســتفاده از ســکوت و بــی توجهــی و حــذف تقویــت مثبــت در 
ــش  ــودک را افزای ــار مناســب ک ــزان رفت ــای نامناســب، می رفتاره
دهنــد )۱8(. مزیــت ایــن روش و رویکــرد بــر ســایر روش هــا آن 
اســت کــه ابعــاد مختلفــی از عملکــرد والدیــن و خانــواده را تحــت 
تأثیــر قــرار مــی دهــد و بــر نحــوه نظــارت و مدیریــت والدیــن بــر 
ــی  ــر هماهنگ ــر ب ــه مهمت ــوان و از هم ــودک و نوج ــای ک رفتاره
ــودک،  ــای ک ــه رفتاره ــب ب ــای مناس ــه بازخورده ــن در ارائ والدی
تأکیــد مــی شــود )۱۹(. بنابرایــن در آمــوزش مدیریــت والدیــن، بــر 
ــود.   ــی ش ــز م ــودک تمرک ــر ک ــر آن ب ــواده و تأثی ــد خان کل واح
Kazdin )۱6( در یــک بررســی بــه یافتــه دســت پیــدا کــرد کــه 

آمــوزش مدیریــت رفتــاری والدیــن در بهبــود مهــارت حــل مســئله 
ــادار  ــی معن ــودکان دارای اثربخش ــی ک ــای اجتماع ــارت ه و مه
 )۱7( Bayrami و همچنیــن )و همــکاران )۱5 Askari  .اســت
ــاری  ــد کــه آمــوزش مدیریــت رفت در مطالعــات خــود نشــان دادن
والدیــن بــرای والدیــن کــودکان دچــار اختــالل بیــش فعالی/نقــص 
توجــه در کاهــش عالئــم بیــش فعالــی، تکانشــگری، نقــص توجــه 
و رفتارهــای مشــکل ســاز ماننــد لجبــازی و نافرمانــی ایــن کودکان 

موثــر عمــل مــی کنــد.
ــدان و  ــا فرزن ــن ب ــات الگــوی ارتباطــی والدی ــه مطالع ــق یافت طب
شــیوه فرزندپــروری آنهــا تــا حــد زیــادی تعییــن کننــده  عملکــرد 
ــی و  ــی، اجتماع ــی، ارتباط ــف تحصیل ــاد مختل ــان در ابع فرزندانش
خانوادگــی اســت )۱7-۱۹(. بــا ایــن حــال در زمینــه تاثیــر آمــوزش 
ــار  ــوص رفت ــگری و بخص ــود پرخاش ــر بهب ــن ب ــت والدی مدیری
ــی  ــن در حال ــتند و ای ــدود هس ــات مح ــان مطالع ــی نوجوان خودزن
اســت کــه شــیوع پرخاشــگری در نوجوانــان بیش از ســایرین اســت 
و پرخاشــگری عاملــی اســت کــه دارای آثــار نامطلوبــي بــر حالــت 
درونــي افــراد اســت و مــی توانــد احتمــال رفتارهــای خودجرحــی را 
افزایــش دهــد. بــر همیــن اســاس و بــه دنبــال بررســی مداخــالت 
موثــر در کاهــش پرخاشــگری و رفتــار خودجرحــی، آمــوزش 
ــر                                                                                           ــه نظ ــه ب ــن زمین ــب در ای ــه ای مناس ــن مداخل ــت والدی مدیری

مــی رســد. بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ایــن مطالعــه درصــدد 
ــر  ــن ب ــت والدی ــوزش مدیری ــی آم ــی اثربخش ــه بررس ــت ب اس
ــی  ــار خودجرح ــا رفت ــوزان ب ــش آم ــگری دان ــی و پرخاش خودزن

ــردازد.  مقطــع دبیرســتان شــهر شــیراز بپ

روش کار
ایــن تحقیــق از نــوع پژوهــش هــای نیمــه آزمایشــی و طــرح آن 
بــه صــورت دو گروهــی )یــک گــروه آزمایــش و یــک گروه شــاهد( 
همــراه بــا مرحلــه پیش-آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــود. در 
ــرای اخــذ مجــوز اخــالق از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ــدا ب ابت
 IR.IAU.SHIRAZ.REC.1399.041 شــیراز بــا شناســه اخــالق
ــا اداره آمــوزش و  ــدام شــد. همچنیــن هماهنگــی هــای الزم ب اق
پــرورش شــهر شــیراز جهــت همــکاری صــورت گرفــت. جامعــه 
ــر ۱8- ــه دانــش آمــوزان دخت ــن پژوهــش، شــامل کلی آمــاری ای
ــرورش  ــوزش و پ ــاوره آم ــک مش ــه کلینی ــه ب ــود ک ــال ب ۱4 س
ــی ۱400-۱3۹۹ ارجــاع داده شــده  شــهر شــیراز در ســال تحصیل
ــص  ــد و تخصی ــورت هدفمن ــه ص ــری ب ــه گی ــد. روش نمون بودن
آزمودنــی هــا بــه دو گــروه آزمایــش و شــاهد بــه صــورت تصادفــی 
ــا ارســال           ــود کــه ب ــه ایــن صــورت ب ــه گیــری ب ــود. روش نمون ب
نامــه ای بــه مــدارس متوســطه در تمامــی نواحــی 4 گانــه آمــوزش 
و پــرورش شــهر شــیراز از مشــاورین مــدارس خواســته شــد کــه 
دانــش آمــوزان مراجعــه کننــده بــه کلینیــک مشــاوره اداره آمــوزش 
و پــرورش کــه بــا عالئــم خودجرحــی هســتند را معرفــی نماینــد. 
ســپس از بیــن آنهــا 34 نفــر که معیارهــای ورود بــه تحقیــق را دارا 
بودنــد انتخــاب شــدند و در دو گــروه ۱7 نفــری آزمایــش و شــاهد 
قــرار گرفتنــد و مــادران گــروه آزمایــش تحــت آمــوزش مدیریــت 
ــتفاده از  ــا اس ــاز ب ــورد نی ــه م ــم نمون ــد. حج ــرار گرفتن ــن ق والدی
ــا 0/05،  ــن آلف ــر گرفت ــا در نظ ــن و ب ــه دو میانگی ــول مقایس فرم
ســطح اطمینــان 0/۹5، مقــدار بتــا 0/۲ و تــوان مطالعــه 80 درصــد 
ــه  ــا توجــه ب ــرای هــر گــروه ۱5 نفــر بدســت آمــد. همچنیــن ب ب
احتمــال ریــزش ایــن تعــداد بــه ۱7 نفــر بــرای هــر گــروه افزایــش 

یافــت.
  

معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل: ۱- دانــش آمــوز دختــر ســنین 
۱8-۱4، ۲- ســابقه داشــتن رفتــار خودجرحــی و 3- رضایــت 
آگاهانــه شــرکت در برنامــه درمانــی 4- نداشــتن اختــالالت 
ــد  ــوری مانن ــای ف ــان ه ــده درم ــاب کنن ــوی ایج ــی- عض روان
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ــی )والدیــن(  ــع شــرکت آزمودن صــرع و اختــالل ســلوک کــه مان
ــدن و نوشــتن  ــی شــود. 5- حداقــل ســواد خوان در جلســات درمان
ــت  ــتن غیب ــامل: ۱- داش ــی ش ــای خروج ــن. معیاره ــرای والدی ب
بیــش از ۲ جلســه. قبــل از شــروع اجــرای مداخلــه، همــه آزمودنــی 
ــد و  ــرار گرفتن ــش ق ــی پژوه ــد کل ــداف و رون ــان اه ــا در جری ه
بــه ســواالت آنهــا پاســخ داده شــد. همچنیــن در مــورد محرمانــه 
مانــدن اطالعــات شــخصی شــرکت کننــدگان، بــه آنهــا اطمینــان 
داده شــد و بعــد از کســب رضایــت کتبــی از آنهــا بــرای مشــارکت 
ــا اســتفاده از ابزارهــای  ــه آغــاز شــد. ب ــه، اجــرای مداخل در مطالع
ــیب  ــنامه آس ــگری و پرسش ــنامه پرخاش ــامل پرسش ــی ش پژوهش
ــد. در  ــه ش ــون گرفت ــش آزم ــا پی ــی ه ــه آزمودن ــود از هم ــه خ ب
گــروه آزمایــش برنامــه آمــوزش مدیریــت والدیــن طــی 8 جلســه 
۹0 دقیقــه ای اجــرا شــد و در طــی ایــن مــدت گــروه شــاهد )در 
انتظــار درمــان(، درمانــی دریافــت نکــرد. جلســات برنامــه آمــوزش 
مدیریــت والدیــن، بــه صــورت هفتگــی و گروهی توســط نویســنده 
ایــن مقالــه در کلینیــک آمــوزش و پــرورش اداره کل اســتان فارس 
در اردیبهشــت و خرداد ســال ۱400 در فضای مجازی اســکای روم 
بــرای مــادران انجــام شــد. پــس از پایــان هشــت جلســه درمــان و 
دو مــاه بعــد از آن از هــر دو گــروه پــس آزمــون و پیگیــری گرفتــه 
شــد و از آزمودنــی هــا خواســته شــد دو پرسشــنامه پرخاشــگری و 
پرسشــنامه آســیب بــه خــود را بــه صــورت خودگزارشــی تکمیــل 
کننــد. بخاطــر ریــزش دو نفــر در هــر یــک از گــروه هــای کنتــرل 
و آزمایــش، داده هــای بــه دســت آمــده از ۱5 نفــر در هــر گــروه 

مــورد آنالیــز قــرار گرفــت.
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــش ب ــن پژوه ــل از ای ــای حاص داده ه
ــن و  ــی )میانگی ــار توصیف SPSS نســخه ۲4 و شــاخص هــای آم

انحــراف اســتاندارد( و آمــار اســتنباطی )آزمــون تحلیــل واریانــس 
ــل شــد. مکــرر( تحلی

 Buss-Perry( پــری  و  بــاس  پرخاشــگری  پرسشــنامه 

Aggression Questionnaire(: پرسشــنامه پرخاشــگری ۲۹ 

ــری در ســال ۱۹۹۲ســاخته  ــاس و پ ســؤالی اســت کــه توســط ب
ــری دارای  ــاس و پ ــگری ب ــنامه پرخاش ــت )۲0(. پرسش ــده اس ش
ــی، پرخاشــگری جســمانی، خشــم و  ــل پرخاشــگری کالم 4 عام
ــف لیکــرت 5 درجــه  ــه پرخاشــگری را در طی خصومــت اســت ک
ای از ۱ )کامــاًل مــن را توصیــف نمــی کنــد( تــا 5 )کامــاًل مــن را 
توصیــف مــی کنــد( مــورد ســنجش قرار مــی دهــد. کمتریــن نمره 
کســب شــده در ایــن پرسشــنامه ۲۹ و بیشــترین نمــره ۱46 اســت 
ــرد اســت.  ــده پرخاشــگری بیشــتر ف ــر نشــان دهن و نمــرات باالت
ــه روش همســانی  ــاس و پــری )۲( پایایــی ایــن پرسشــنامه را ب ب

درونــی و محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/8۹ گــزارش کــرده 
انــد و روایــی ســازه آن را در قالــب ســاختار 4 عاملــی بــا اســتفاده از 
تحلیــل عاملــی مــورد بررســی و تاییــد قــرار داده اند. ســامانی )۲۱( 
پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
بــرای کل مقیــاس 0/8۹ و بــرای خــرده مقیــاس هــا بیــن 0/6۱ تا 
0/74 بــه دســت آورد و همچنیــن ضزیــب همبســتگی بیــن خــرده 

ــادار گــزارش داد. مقیــاس هــا را 0/64 و معن
 :)Self-harm questionnaire( ــه خــود پرسشــنامه آســیب ب

پرسشــنامه آســیب بــه خــود توســط سانســون و همــکاران )۱۹۹4( 
طراحــی شــده اســت )۲۲(. ایــن پرسشــنامه ۲۲ ســوالی اســت کــه 
بــه صــورت بلی/خیــر پاســخ داده مــی شــود. در ایــن پرسشــنامه 
رفتارهایــی کــه عمــدا بــه منظــور آســیب بــه خــود انجــام شــده اند 
مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد، ماننــد: ســوء مصــرف دارو یــا مواد 
و الــکل، خودزنــی، ایــراد آســیب بدنــی بــه خــود تــا از دســت دادن 
شــغلی بــه صــورت عمــدي. ایــن پرسشــنامه بــه منظــور اســتفاده 
در جمعیــت هــاي روانپزشــکی و جمعیــت هــاي غیرروانپزشــکی 
ــا نقطــه  ــار ایــن پرسشــنامه ب طراحــی شــده اســت. مطالعــه اعتب
بــرش یــا 5 بیشــتر، بــه طبقــه بنــدي دقیــق 84 درصــد از پاســخ 
دهندگانــی کــه براســاس مصاحبــه واجــد ایــن اختــالل بــه شــمار 
ــالل  ــه اخت ــرزي طبق ــالل م ــخیصی اخت ــد، در ۲ تش ــی رفتن م
شــخصیت مــرزي گردیــد. تحقیقــات بعــدي اعتبــار همگــراي ایــن 
ــا را ابزارهــاي خودگزارشــی شــخصیت مــرزي، افســردگی  ــزار ب اب
ــش  ــد. در پژوه ــان داده ان ــی نش ــی در کودک ــابقه آزاردیدگ و س
سانســون و همــکاران )۱۹۹4( اعتبــار پرسشــنامه بــه روش آلفــای 
کرونبــاخ 0/83 محاســبه شــد )۲۲(. در مطالعــه ای در ایــران و بــر 
روی جمعیتــی دانشــجو مقــدار آلفــای کرونبــاخ ایــن مقیــاس 0/74 

بــه دســت آمــد )۲3(.
ــه  ــن پژوهــش از برنام ــن: در ای ــت والدی ــوزش مدیری ــه آم برنام

آمــوزش مدیریــت والدین برگرفتــه از پروتــکل Kazdin )۱6( برای 
کاهــش عالئــم پرخاشــگری و خودزنــی اســتفاده شــد. ایــن درمان 
ــر روی گــروه آزمایــش انجــام  در طــی 8 جلســه ۹0 دقیقــه ای ب
شــد. برنامــه آمــوزش مدیریــت والدیــن در مطالعــات مختلــف مورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه شــده اســت و نشــان داده شــده اســت کــه در 
بهبــود مهارتهــای حــل مســئله، مهــارت هــای ارتباطــی، تصمیــم 
ــن  ــوده اســت کــه ای ــر ب گیــری و نقــص توجــه در کــودکان موث
بیانگــر اعتبــار ایــن برنامــه آموزشــی اســت )۱7-۱5(. در جــدول ۱ 
مــدل برنامــه آمــوزش مدیریــت والدیــن بــه طــور خالصــه بیــان 

شــده اســت.
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جدول 1: خالصه جلسات برنامه آموزش مدیریت والدین )۱6(

تکلیفمحتوااهدافجلسات

تغییر نگرش والد به اختالل و رفتارهایاول
مشکل ساز

توضیح خودزنی و پرخاشگری، سبب شناسی، عالئم، 
تکنیک تحسین و توجهدرمان های رایج، شناسایی، روش های مثبت رفتار والد

توضیح تقویت مثبت و تفکیکی، شناسایی انواعکاربرد پاداش و امتیازهادوم
تکمیل جدول تقویت مثبتتقویت کننده ها در مدیریت رفتار

یادگیری فنون تحسین و تشویقسوم
آموزش روش های افزایش رفتارهای مطلوب از طریق 

فنون ارائه تحسین القایی و کاهش رفتارهای نامطلوب از 
طریق وقفه انداختن در تقویت

تکنیک تحسین القایی، تکنیک
وقفه انداختن در تقویت

آموزش مدیریت رفتاری والدین و مهار رفتار، چهارم
استفاده مؤثر از بی توجهی یا بی اعتنایی

آموزش تکنیک توجه مثبت به فرمان برداری از خواسته 
تکلیف توجه کردن و نادیده گرفتنوالد

بهبود رفتار نوجوان در مدرسه و منزلپنجم
و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و خودزنی

توضیح شکل دهی رفتار خاص توسط مادر، استفاده از 
تکنیک جریمه و محروم سازیمحروم کردن برای رفتارهای پرخطر و پرخاشگرانه

استفاده از تکنیک حذف پاداش ها و تدوین برنامه ی اقتصاد پته ای در منزلجلوگیری از بدرفتاری های شدیدششم
امتیازها

هفتم
اصالح نگرش مادرانی که تنبیه بدنی

را به عنوان روش اولیه انضباطی به کار                 
می برند

استفاده از تسلیم، انجام تکلیف )ارتباط کاربرد تنبیه بدنی
منزل و مدرسه( و جمع بندی آموخته ها

مرور مطالب آموخته شده و اصالح یادگیریها، هشتم
انجام تکلیف )ارتباط منزل وآموزش تسلیم در برابر مشکالتچگونگی مدیریت مشکالت در آینده

مدرسه(

یافته ها
در هــر گــروه آزمایــش و شــاهد ۱5 شــرکت کننــده حضــور 
داشــت. میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان گــروه آزمایــش ۱7/۱5 

و گــروه شــاهد ۱6/۹4 بــود. میانگیــن و انحــراف اســتاندارد نمــرات 
پرخاشــگری و خودزنــی در گــروه شــاهد و آزمایــش در جــدول ۲ 

ارائــه شــده اســت.    

جدول2: میانگین و انحراف معیار نمرات پرخاشگری و خودزنی در گروه شاهد و آزمایش

متغیرها
گروه

پیگیریپس آزمون      پیش آزمون

میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

پرخاشگری
۱۱۹/۹3 )4/۲0(۱۲0/60)4/۱5(۱۲۲/07 )4/5۲(کنترل
57/۹3 )4/43(6۲/۹3 )5/8۱(۱۲۱/87 )3/۱3(آزمایش

خودزنی
۱5/53 )3/36(۱5/33 )3/35(۱5/80 )3/66(کنترل
8/47 )۱/۹5(۹/33 )۲/66(۱5/87 )3/75(آزمایش

طبــق گــزارش جــدول ۲، آمــوزش مدیریــت والدیــن بــر کاهــش 
ــور  ــه منظ ــت. ب ــته اس ــر داش ــی اث ــار خودزن ــگری و رفت پرخاش
مقایســه تفــاوت نمــرات پرخاشــگری و رفتــار خودزنــی بــر حســب 
منبــع اثــرات مربــوط بــه زمــان و گــروه، از آزمــون تحلیــل واریانس 
مکــرر اســتفاده شــد. بررســی مفروضــه نرمــال بــودن متغیرهــا بــا 
آزمــون کالموگــروف- اســمیرنف بــر نرمــال بــودن توزیــع نمــرات 

پرخاشــگری و رفتــار خودزنــی حکایــت داشــت )P<0/05(. نتایــج 
آزمــون کرویــت موخلــی در مــورد پرخاشــگری و رفتــار خودزنــی 
نشــان داد کــه از ایــن مفروضــه تخطــی شــده اســت )P>0/05( و 
از نتایــج آزمــون گریــن هــاوس گیــزر اســتفاده شــد. نتایــج آزمــون 
لویــن نشــان داد کــه شــرط همگنــی واریانــس در بیــن گــروه هــا 

 .)P<0/05( از نظــر هــر دو متغیــر برقــرار اســت
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جدول ۳. نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر در بررسي تفاوت نمرات پرخاشگری و رفتار خودزنی

توان آزموناندازه اثرFSig آماره MSدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنبع اثرمتغیرها

پرخاشگری
۲0۱۱۲/68۱/4۹۱3456/88۱۲85/0۹0/00۱0/۹7۱/00زمان
35۹۲0/04۱35۹۲0/048۲۲/470/00۱0/۹6۱/00گروه

۱785۱/08۱/4۹۱۱۹43/70۱۱40/580/00۱0/۹7۱/00گروه×زمان

خودزنی
۲70/55۱/40۱۹3/0۱۱۲۹/030/00۱0/8۲۱/00زمان
4۲۲/50۱4۲۲/50۱4/870/00۱0/340/۹6گروه

۲۲۲/06۱/40۱58/4۲۱05/۹00/00۱0/7۹۱/00گروه×زمان

ــع اثرهــای زمــان در نمــرات  طبــق نتایــج جــدول 3، آزمــون منب
ــادار اســت و  ــی در ســطح 0/00۱ معن ــار خودزن پرخاشــگری و رفت
بــا توجــه بــه انــدازه اثــر ایــن آزمــون مــی تــوان گفــت آمــوزش 
مدیریــت والدیــن قــادر بــه تبییــن ۹7 درصــد از تغییــرات 
ــش  ــه پی ــه گان ــل س ــی در مراح ــار خودجرح ــگری و رفت پرخاش
آزمــون، پــس آزمــون و پیگیــری بــوده اســت. آزمــون منبــع اثــر 
گــروه در نمــرات پرخاشــگری و رفتــار خودجرحی در ســطح 0/00۱ 
معنــادار اســت و بــا توجــه بــه انــدازه اثــر ایــن آزمــون مــی تــوان 
ــن ۹6 درصــد از  ــه تبیی ــادر ب ــن ق ــت والدی ــوزش مدیری ــت آم گف
تغییــرات پرخاشــگری و 34 درصــد از تغییــرات رفتــار خودجرحــی 
در گــروه آزمایــش و شــاهد بــوده اســت. همچنیــن آزمــون منبــع 
ــار  ــگری و رفت ــرات پرخاش ــروه در نم ــان و گ ــل زم ــای تعام اثره
خودجرحــی در ســطح 0/00۱ معنــادار اســت و انــدازه اثــر تعامــل 
زمــان  و گــروه بــرای پرخاشــگری ۹7 درصــد و رفتــار خودجرحــی 

ــود. 7۹ درصــد ب

بحث 
نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش مدیریــت والدیــن موجــب کاهــش 
ــار خودجرحــی  ــا رفت ــی و پرخاشــگری در دانــش آمــوزان ب خودزن
شــده اســت. ایــن نتایــج بــا نتایــج تحقیقــات انجــام گرفتــه قبلــی 
ــن در  ــت والدی ــوزش مدیری ــر آم ــه بررســی تاثی )۱7-۱5( در زمین
بهبــود مشــکالت رفتــاری همچــون لجبــازی و نافرمانــی و ارتقای 
ــودکان و  ــی ک ــای اجتماع ــارت ه ــئله و مه ــل مس ــارت ح مه
ــه  ــی ب ــک بررس ــت. .  Kazdin )۱6( در ی ــو اس ــان همس نوجوان
یافتــه دســت پیــدا کــرد کــه آمــوزش مدیریــت رفتــاری والدیــن در 
بهبــود مهــارت حــل مســئله و مهــارت هــای اجتماعــی کــودکان 
دارای اثربخشــی معنــادار اســت.  Askari و همــکاران )۱5( و 
ــه  ــد ک ــان دادن ــود نش ــات خ ــن Bayrami )۱7( در مطالع همچنی
آمــوزش مدیریــت رفتــاری والدیــن بــرای والدیــن کــودکان دچــار 
اختــالل بیــش فعالی/نقــص توجــه در کاهــش عالئم بیــش فعالی، 
تکانشــگری، نقــص توجــه و رفتارهای مشــکل ســاز ماننــد لجبازی 

و نافرمانــی ایــن کــودکان موثــر عمــل مــی کنــد.
بــرای تبییــن ایــن یافتــه مــی تــوان گفــت کــه آمــوزش مدیریــت 
ــز دارد و  ــی تمرک ــری اجتماع ــول یادگی ــر اص ــن ب ــاری والدی رفت
معتقــد اســت مشــکالت فرزنــد در رابطــه بــا دیگــران و بــه ویــژه 
والدیــن شــکل گرفتــه و تــداوم یافتــه اســت )۱5(. اصــول یادگیری 
ــا شــناختن پیشــامدها و  ــا ب ــوزد ت ــن مــی آم ــه والدی اجتماعــی ب
پیامدهــای رفتــار نامناســب فرزندانشــان، مشــخص کــردن 
ــه صــورت خــاص، تشــویق رفتــار مثبــت و  مشــکالت رفتــاری ب
نادیــده گرفتــن عمــدی رفتــار منفــی، اســتفاده از فــن محرومیــت 
از تقویــت و اســتفاده نکــردن از تنبیــه فیزیکــی، رفتــار فرزندشــان 
ــای  ــه رفتاره ــاداش دادن ب ــه و پ ــراز توج ــا اب ــد و ب ــر دهن را تغیی
ــاد  ــرای ایج ــن، ب ــد. بنابرای ــش دهن ــا را افزای ــزان آنه ــت، می مثب
ــن  ــار والدی ــد رفت ــدا بای ــان، ابت ــودکان و نوجوان ــار ک ــر در رفت تغیی
ــای  ــارت ه ــادران مه ــز، م ــود. در پژوهــش حاضــر نی اصــالح ش
فرزندپــروری جدیــدی از قبیــل توجــه بــه پیشــایندها و پیامدهــای 
رفتــار، تقویــت رفتــار مثبــت کــودک و بــی توجهــی هدفمنــد بــه 
بدرفتــاری هــای کــودک را آموختنــد )۱6(. مــادران آمــوزش دیدنــد 
ــی  ــای عموم ــکان ه ــرای حضــور در م ــودک را ب ــه ک ــه چگون ک
آمــاده کننــد تــا از بــروز مشــکالت رفتاری کــودکان و سراســیمگی 
ــار مــادر  ــا تغییــر رفت ــه ب در مــادران پیشــگیری شــود. بدیــن گون
چرخــه معیوبــی کــه در رابطــه مادر-فرزنــد شــکل گرفتــه بــود نیز، 
دچــار تغییــر گردیــد و رفتارهــای اکتســابی فرزنــد بــا الگوبــرداری 
از مــادر بهبــود یافــت. در واقــع، رفتــار مثبــت مــادران کــه نتیجــه 
بــه کارگیــری مهــارت هــا بــود، توانســت واکنــش هــای رفتــاری 
ــد را  ــادر- فرزن ــوب م ــاط معی ــزد و ارتب ــد برانگی ــت را در فرزن مثب

قطــع کنــد )۱7(. 
ــت از  ــن در جلســات آموزشــی مهــارت هــای حمای ــر ای عــالوه ب
کــودک، دســتور دهــی مؤثــر، راهبــرد اســتفاده از تقویت کننــده ها، 
همســویی انتظــارات بــا توانایــی کــودک، نحــوه برخــورد کارآمــد با 
مشــکالت رفتــاری متــداول کــودک و چگونگــی آمــوزش موافقــت 
بــه فرزنــد بــه مــادران آمــوزش داده شــد تــا هنــگام مواجهــه بــا 
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ــی  ــاری برون ــکالت رفت ــایر مش ــا س ــگری و ی ــی، پرخاش نافرمان
ســازی شــده فرزندانشــان احســاس کفایت بیشــتری داشــته باشــند 
و کمتــر درگیــر افــکار ناکارآمــد ذهنــی خــود و در نتیجــه، چرخــه 
ارتباطــی معیــوب بــا فرزنــد شــوند )۱8(. ایــن فراینــد، بــه خــودی 
خــود منجــر شــد تــا بــا الگوبــرداری از رفتــار مــادر عکــس العمــل 
هــای رفتــاری ناســازگار در فرزنــدان کمتــر برانگیختــه شــود و از 
طــرف دیگــر، مــادران نیــز بــا انعطــاف ذهنــی باالتــر بــا کــودکان 
ــل و صمیمیــت  ــد. واکنــش هــای متقاب ــرار کنن ــاط برق خــود ارتب
ــکیل       ــودک را تش ــی ک ــناختی- عاطف ــد ش ــاس رش ــن، اس والدی
ــه  ــد و یافت ــی ده ــش م ــاری را کاه ــکالت رفت ــد و مش ــی  ده م
مطالعــات متعــدد حاکــی از آن اســت کــه فرزندپــروری بــه عنــوان 
یکــی از موثرتریــن عوامــل در بــروز یــا تــدوام مشــکالت رفتــاری 
محســوب مــی شــود در بــروز مشــکالت رفتــاری نقــش مهمــی 
دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه آمــوزش مدیریــت والدیــن باعــث 
بهبــود ارتبــاط در اعضــای خانــواده نیــز مــی گــردد )۱۹(. از آنجائی 
کــه در اختــالالت بــرون ریــزی کــودکان و نوجوانــان، خانــواده بــا 
ارتبــاط غیرصریــح و غیرمســتقیم و ســردرگمی مواجهــه اســت می 
ــن،  ــه واســطه برنامــه مدیریــت والدی ــوان انتظــار داشــت کــه ب ت
والدیــن تشــویق مــی شــوند کــه بــه فرزنــد خــود وقــت بــا کیفیــت 
و مفیــد اختصــای دهنــد. از طرفــی ایــن برنامــه باعــث یادگیــری 
مهــارت هــای جدیــد برقــراری ارتبــاط در والدیــن مــی شــود لــذا 
ارتبــاط والد-فرزنــد بهبــود مــی یابــد و بــه کاهش مشــکالت برون 
ریــزی فرزنــدان کمــک مــی کنــد )۱۹(. از محدودیتهــای پژوهــش 
حاضــر عــدم اســتفاده از روش نمونــه گیــری تصادفــی و اســتفاده 
ــود  ــکان وج ــر ام ــه بیانگ ــود ک ــی ب ــزارش ده ــای خودگ از ابزاره
ســوگیری در یافتــه هــا اســت. در نتیجــه، پیشــنهاد مــی شــود کــه 
ــی  ــری تصادف ــه گی ــای نمون ــی از روش ه ــای آت ــش ه در پژوه
ــی  ــر و از روش های ــه گ ــای مداخل ــرل متغیره ــور کنت ــه منظ ب

دیگــر همچــون مصاحبــه ســاختاریافته بــرای جمــع آوری داده هــا 
اســتفاده شــود.

نتیجه گیری 
ــت  ــوزش مدیری ــی آم ــاندهنده اثربخش ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
ــار  ــا رفت ــوزان ب ــش آم ــگری دان ــی و پرخاش ــر خودزن ــن ب والدی
خودجرحــی مقطــع دبیرســتان شــهر شــیراز بــود. آمــوزش مدیریت 
والدیــن بــا اصــالح الگوهــای رفتــاری والدیــن و در نتیجــه اصــالح 
رابطــه والــد فرزنــد مــی توانــد در کاهــش پرخاشــگری و خودزنــی 
ــار  ــا رفت ــوزان ب ــش آم ــناختی در دان ــالمت روانش ــش س و افزای
خودجرحــی تاثیــر معنــاداری داشــته باشــد. در نتیجــه، الزم اســت 
تــا از آمــوزش مدیریــت والدیــن بــه عنــوان مداخلــه ای موثــر در 
گــروه هــای آســیب پذیــر از جملــه کــودکان و نوجوانــان بــا رفتــار 
خودجرحــی اســتفاده شــود و متخصصــان ســالمت مــی تواننــد در 
مواجهــه بــا این افــراد از آمــوزش مدیریــت والدیــن اســتفاده نمایند 

و ویژگــی هــای مرتبــط بــا ســالمت آنــان را بهبــود بخشــند. 
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