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آیندهای شناختی پرخاشگری: پیش  

هیجاناتمراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد آگاهی از   

 5/10/1394تاریخ پذیرش مقاله:  30/11/1393تاریخ دریاف  مقاله: 

 1راضیه روشن

  2لعیا بشاش

  3دیبا سیف

  4بهرام جوکار
 

 چکیده
ای  کنندگی پرخاشهگری آشهکار و رابطهه    بینی هدف از پژوهش حاضر بررسی پیش مقدمه:

آمهوزان  توسط مراح  پردازش اطالعهات اجتمهاعی و ابعهاد آگهاهی از هیجانهات در دانهش      
 مدارس عادی ابتدایی بود. 

از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز چهار مدرسه دخترانه و پسرانه انتخهاب   روش:
منظهور گهردآوری   آموز پسر بود. به دانش 105آموز دختر و  دانش 120نمونه شد که تعداد 

(، 1385ای شههی  )  اطالعات از سه پرسشهنام  پرخاشهگری آشهکار و پرخاشهگری رابطهه     
( و پرسشنام  آگاهی از هیجانات 1994های اجتماعی برایان و تورکاسپا ) پرسشنام  داستان
هها بها اسهتفاده از آمهار توصهیفی، ضهری         داده( اسهتفاده گردیهد.   2008و ابعاد آن ریف )

مهورد تج یهه و    SPSS 16اف ار  های رگرسیونی چندگانه با نرم همبستگی پیرسون و تحلی 
 تحلی  قرار گرفت.

نتایج حاص  از این پژوهش نشان داد که بین انهوا  پرخاشهگری و مرحلهه روشهنگری      ها:یافته
انات، توجه به هیجانات دیگهران، مخفهی نکهردن    پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد تفکیک هیج

ههای   (. تحلیه  p< 01/0هیجانات و تج یه و تحلی  هیجانات همبسهتگی معنهادار وجهود دارد )   
بینی انوا  پرخاشگری توسط مراح  پردازش اطالعات اجتمهاعی   رگرسیونی چندگانه برای پیش

دۀ هر دو نو  پرخاشگری اسهت.  کنن بینی نشان داد که تنها مرحله سوم )روشنگری اهداف(، پیش
بینی انوا  پرخاشگری توسط ابعاد آگهاهی از   های رگرسیونی چندگانه برای پیش همچنین تحلی 
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کننهدۀ  بینهی  هیجانات نشان داد که دو بعد تفکیک هیجانات و تج یه و تحلیه  هیجانهات پهیش   
کننهدۀ   بینی نات پیشپرخاشگری آشکار و ابعاد توجه به هیجانات دیگران و تج یه و تحلی  هیجا

 ای پرخاشگری است.  نو  رابطه

نتایج پژوهش نشان داد که روشنگری اهداف بها رفتهار پرخاشهگری ارتبهاط      گیری:نتیجه
انوا  پرخاشگری در کودکان بود. با توجه به کننده  بینی پیش دارد؛ ابعاد آگاهی از هیجانات

پهردازش اطالعهات اجتمهاعی در     توان به نقش کلیدی آگهاهی از هیجانهات و   می این نتایج
 کاهش رفتار پرخاشگرانه اشاره کرد.

ای، پردازش اطالعات اجتماعی، آگاهی  پرخاشگری آشکار، پرخاشگری رابطه کلید واژگان:
 از هیجانات
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Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to investigate the 

relationship between overt / relational aggression, the stages of social 

information processing and dimensions of emotional awareness. 

Method: 120 girl and 105 boys were randomly selected from elementary 

schools in Shiraz city. The Overt/ Relational Aggression of Shahym 

(1385), the Social Stories of Brian and Turkaspa (1994) and the 

Emotional Awareness of Rieffe et al, (2008) were used as instruments in 

this research. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson 

correlation coefficient, and multiple regressions. 
Results: The findings of the study revealed significant correlation 

between two types of aggression and the stage of goals clarification in 

the social information processing. Also, there were significant 

correlations between types of aggression and different dimensions of 

emotions including: differentiating emotion, attending to others emotion, 

not hiding emotion and analyses of emotions. Data analyses showed that 

social information processing only in third steps can predict both types of 

aggression. Also, overt aggression was predicted by the dimensions of 

differentiating emotion and analyses of emotions. The results revealed 

that, dimensions of attending to others emotions and analyses of 

emotions were predicted by relational aggression. 
Conclusion: The finding of this study revealed that there is a significant 

relationship between goals clarification and aggression behavior; 

dimension of emotional awareness could predict aggression. According 

to these results it can be noted to key roles of emotional awareness and 

social information processing in reducing aggression. 

Keywords: Overt Aggression, Relational Aggression, Social information 

Processing, Emotional Awareness 
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 مقدمه
شاود، آن را   پرخاشگري راهبردي است كه فرد پرخاشگر در مواقعي كه دچار مشكالت اجتماعي ماي 

گيرد و ادامه استفاده از پرخاشگري از سوي فارد رابطاۀ مساتقيمي باه نتيجاۀ اساتفاده از        كار ميبه
گويد در ادامه باراي حال معضاالت     دارد. در واقع اين محيط اجتماعي فرد است كه ميپرخاشگري 

كه فرد در موقعيت اجتمااعي قارار   (. زماني2001، 1اجتماعي از پرخاشگري استفاده كند يا خير )آرچر
كند و اطالعاتي را كه رمزگرداناي كارده   هاي اجتماعي آن موقعيت را رمزگرداني مي گيرد، نشانه مي
دهد. نظريۀ پردازش اطالعات اجتمااعي   كند و پاسخ مناسب را توليد و ارائه مي ، سازماندهي مياست

هاي اجتماعي پاساخ داده   طور مناسب به موقعيتكه بهكند، براي اين ( بيان مي1994) 2كريک و داج
دقيق طور اطالعات به -1كند كه عبارت است از:  شود، اطالعات اجتماعي مراحل منظمي را طي مي

در تعامالت مناسب باياد   -3طور دقيق بازنمايي شود، شده بهاطالعات كدگذاري -2كدگذاري شود، 
ها  اين پاسخ -5هاي جايگزين بايد توليد شود، براي رسيدن به اين هدو پاسخ -4هدو تعيين شود، 

شده به عمال  ابپاسخ انتخ -6ها، پاسخ مطلوب انتخاب شود،  بايد ارزيابي شوند و از ميان اين پاسخ
مراحل در اين مدل، توسط موقعيت  كردن شخص از طريقدرآيد. مطابق با اين مدل، چگونگي عمل

 (.2004، 3شود )اوراي بي دي كاسترو محرک، ظرفيت پردازش اطالعات شخص تعيين مي
آياد. رفتاار   شمار ميپردازش اطالعات اجتماعي، عنصر مهم نظري در رشد رفتار پرخاشگرانه به

شاود )اوراي  بيني مي و پي  يپرخاشگري توسط الگوهاي پردازش اطالعات اجتماعي خاص همراه
هااي گونااگوني دارناد    پاردازش اطالعاات اجتمااعي نقا     در (. هيجاناات  2004بي دي كاساترو،  

دنبال حاالت هيجاني فارد  (. پردازش اطالعات اجتماعي ممكن است به2000 ،5و آرسنيو 4)ليمراي 
رمزگرداني و بازنمايي ممكن است تحت تاثير هيجانات خود فرد يا فرد ديگري قرار گيرد؛  باشد. مثالً

ياا در حااالت هيجااني     هااي متفااوت  بنابراين ممكن است اين هيجانات فرد را مستعد كند تا پاسخ
 (.2004عمل درآورد )اورابي دي كاسترو، را توليد، انتخاب و به شديد، پاسخ واحدي

گذشاته، افازاي  يافتاه اسات و      ۀاي در دو دها طاور فزايناده  پرخاشگري كودكان باه مطالعات 
جسماني و شناختي همراه با رفتار پرخاشاگري كودكاان را    -تحقيقات قابل توجهي متغيرهاي رواني

كه كودكان پرخاشاگر   اي. داج و همكاران  مطالعات وسيعي را انجام دادند تا نواحياندكردهبررسي 
( 1998و داج ) 6(. مطالعات لاوچمن 2002دهند، شناسايي كنند )داج و همكاران، شان مينقايصي را ن
دهند كه رفتار پرخاشگري در كودكان به رمزگرداني، تعامل اهداو، تولياد پاساخ، ارزياابي    نشان مي
شود. پرخاشگري هاي پايگاه اطالعات غيرمعمول مربوط ميعمل درآوردن پاسخ و طرحوارهپاسخ، به
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شاود، بلكاه بار بهزيساتي     نها در اشكال آشكار از جمله برخوردهاي فيزيكي و كالمي ديده ماي نه ت
هاي اجتمااعي، اثارات غيرمساتقيمي دارد. مطالعاه     آموزان مثل مشكالت يادگيري و سازگاريدان 

كه در ارتباط با اين موضاوع وجاود    نظريپرخاشگري با توجه به تعداد زيادي تعاريف و رويكردهاي 
ترين تعريف، پرخاشگري، فعاليتي رفتاري است كه منتج به آسيب ، بسيار پيچيده است. در وسيعدارد

آن  كند، معموالًدليل اين كه پرخاشگري وابسته به موقعيت تغيير ميشود. بهيا صدمه به ديگران مي
كالماي،   فعاال و نياز  ي با كنند. در اصل، پرخاشگري با انواع واكنشاي و  را مطابق با نوع تصور مي

 (.2004 و كريک، 1شود )ورنرفيزيكي يا ارتباطي بررسي مي

-هاي زيادي از تعامالت و رفتارهاي اجتماعي كودكان تااثير ماي  رشد شناخت اجتماعي بر جنبه

 بيناي ساازگاري  (. پردازش اطالعات اجتماعي چارچوب جاامعي را باراي پاي    1990 ،2گذارد )سيرز
اجتماعي شواهدي بر  -هاي رواني (. ناسازگاري1994يک و داج، كند )كراجتماعي فراهم مي -رواني

 كاه ايان   باشاد،  ماي  و رفتار پرخاشگري در پاسخ به تعامالت اجتماعي الگوهاي ثابتي از ناسازگاري
نقايصي در يک يا چند مرحله از پردازش اطالعات اجتمااعي هساتند. بناابراين،     يجۀها نتناسازگاري

-ي دان  مهمي راجع به چگونگي ادراک، رمزگرداني، تفساير نشاانه  مدل پردازش اطالعات اجتماع

كند. كاربرد پاردازش اطالعاات اجتمااعي باا ارزياابي شاناخت اجتمااعي،        هاي اجتماعي فراهم مي
-كودكان پرخاشگر در طول تعامالت اجتماعي با همساالن را نشان مي ۀالگوهاي پردازش ناسازگاران

وسيعي از نقايص در شاناخت  ۀ طور خاص با دامناز پرخاشگري بهسطوح بااليي  (.1990 دهد )سيرز،
 (. 2005و همكاران،  3هاي پردازش اطالعات اجتماعي ارتباط دارد )كراينويژه مكانيزماجتماعي، به

هستند، كاه   يهاي مهمهاي هيجاني مولفهدهند كه تنظيم هيجانات و سبکمطالعات نشان مي
شان متفاوتند و اين ي اضافه شوند زيرا افراد در شدت بيان هيجاناتبايد به پردازش اطالعات اجتماع

(. ليماراي  و  1999و همكاران،  4طور بالقوه با شايستگي اجتماعي مرتبط است )بارك ها، بهتفاوت
اي هساتند. باراي نموناه    كنند كه شناخت و هيجان، فرايندهاي درهم تنيده( بيان مي2000آرسنيو )

كنند كه هيجانات ممكن است بار   هاي اجتماعي عنوان ميارتباط با تفسير نشانهاين پژوهشگران در 
 ۀهاي خاص تاثير بگذارد و همچناين تفساير ممكان اسات منجار باه تجربا       تفسير افراد از موقعيت

هيجاني شود. همچنين رمزگرداني و بازنمايي ممكن است تحت تاثير هيجاناات خاود فارد ياا فارد      
(. 2004 دي كاسترو، بي اين بازنمايي ممكن است هيجانات را فعال كند )اورايديگري قرار گيرد. بنابر

دهند كه كودكان پرخاشگر نسبت به كودكاان  ( نشان مي2001 ،5اي ديگر از تحقيقات )هيوبارد دسته
 كنند.تر ابراز ميغيرپرخاشگر هيجانات را منفي
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هاي ايان  اند و يافتهبررسي كردههاي زيادي، پردازش اطالعات را در كودكان پرخاشگر پژوه 
ها، تفاوت پردازش اطالعات اجتماعي كودكان پرخاشگر نسبت باه همسااالن غيرپرخاشاگر    پژوه 

 ۀكنناد هايي در ارتباط با هيجانات در كودكان پرخاشگر بياندهند. همچنين پژوه خود را نشان مي
هااي برانگيختاه،   ود در موقعيتاين مطلب است كه اين كودكان نسبت به همساالن غيرپرخاشگر خ

 تحقيقاات مانناد   سااير  بر اسااس دهند. تري را همراه با پرخاشگري بيشتر نشان ميهيجانات منفي

پذيرد. از جملاه ايان   ( پردازش اطالعات از حاالت هيجاني فرد تاثير مي2005)همكاران و  1ليمراي 
 توان به موارد ذيل اشاره نمود:ها ميپژوه 

( در پژوهشي به بررسي ارتباط بين قلدري و قربانيان اين 2005و همكاران ) 2هيوژنون نيو ون 
رفتارها با چگونگي پردازش اطالعات اجتماعي پرداختند و نتايج نشان داد افارادي كاه داراي رفتاار    

دادن به هاي مثبت كمتري در هنگام واكن  نشانراهبردگونه رفتارها از قلدري بودند و قربانيان اين
شاان باود.   ساير همسااالن  از ها كمتركردند و كفايت اجتماعي آن اجتماعي استفاده مي هايمحرک
در  اجتمااعي  هايمهارت آموزش ۀبرنام تاثير بر مبني( 1390) همكاران و مقتدايي پژوه  همچنين

 و قربااني  رفتارهااي  ميازان  كااه  دهندۀ تاثير آماوزش بار   ميزان رفتارهاي قرباني كودكان، نشان
هاي پاردازش   ( روي مكانيسم1987) 3هاي داج و كواييافتهقرباني بود.  كودكان زورگويي رفتارهاي

فعال نشان داد كه هر دو نوع پرخاشگري ي باطالعات اجتماعي و رفتارهاي پرخاشگري واكنشي و 
 با طرد همسال مرتبط است. 

. در پژوهشاي،  اسات شواهدي وجود دارد كه تنظيم هيجان ناسازگار با رفتار پرخاشگرانه هماراه  
ويژه آگاهي و وضوح هيجاني كم( هيجاني )به 5( بيان كردند كه بدتنظيمي2010و همكاران ) 4كوهن

( بياان كردناد كاه باراي افارادي كاه تجرباه        2010و همكااران )  6با پرخاشگري همراه است. تيگر
كردند، احتمال بيشتري وجود داشت تا از الگوها بد اساتفاده  ت مديريت هيجان را گزارش ميمشكال

دارناد كاه مشاكالت تنظايم خشام و       ( اظهاار ماي  2010و همكااران  )  7كنند و همچنين ساليوان
دهاد. هيوباارد و همكااران    در نوجوانان با استفاده از پرخاشگري فيزيكي خود را نشان مي 8غمگيني

يافتند كودكاني كه در سطح بااليي از پرخاشگري واكنشي بودناد، افزايشاي را در ساطوح    رد( 2002)
پذيري فيزيولوژيايي و بيان غيركالمي خشم نشان دادند و در عوض كودكاني كاه در ساطح   واكن 

-پاييني از پرخاشگري واكنشي بودند، سطوح پايدارتر و كمتري از بيان غيركالمي خشام و واكان   
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گاهي هيجاني باااليي  آدهد، افرادي كه لوژيايي را نشان دادند. شواهد تجربي نشان ميپذيري فيزيو
اناد كاه افازاي     شان به روش مناسب تواناترند. مطالعات چندي نشان دادهدارند، در تنظيم هيجانات

؛ ماايلر و  2002، 2و كاالر  1هيجان منفي مرتبط است )گاام  ۀتر تجربآگاهي هيجاني با سطوح پايين
( و افراد با آگاهي هيجاني باال، بهتار قادرناد حااالت هيجااني منفاي را تحمال كنناد        2006نم، الي

(. همچنين شواهدي وجود دارد كه افراد با آگااهي هيجااني بااال،    2008، 4و رابينسون 3)ويلكويسكي
يار  توانند در رفتارهااي ساازگارانه درگ  كنند، بهتر ميهنگامي كه حاالت هيجاني منفي را تجربه مي

 (.2012شوند )ربروتون و همكاران، 
( روي تااثير تحرياک باروز هيجاناات در پاردازش      2005در پژوهشي كه ليمراي  و همكاران )
نتاايج نشاان داد    ،هاي اجتماعي و سنين مختلف انجام دادنداطالعات اجتماعي كودكان با سازگاري

رشادي وجاود دارد و پاردازش     هاي سازگاري اجتمااعي و كه در پردازش اطالعات اجتماعي، تفاوت
پذيرفت. در تحريكاات خشام، اساناد     اطالعات اجتماعي كودكان از تحريک بروز هيجانات تاثير مي

تر بود و كودكان با تحريكات غم نسبت به تحريكاات شاادي و خشام    واناآميز به نيات فرخصومت
( در پژوه  بررسي تاثير خلاق برانگيختاه بار پاردازش     2010و همكاران ) 5تر بودند. هارپردوستانه

يافتند كاه  در ،گروه از كودكان با پرخاشگري كم، متوسط و زياد و غيرپرخاشگر 4اطالعات اجتماعي 
دهد. كودكاان باا پرخاشاگري كام نسابت باه       ايي را افزاي  ميخلق خشم تمركز بر اهداو وسيله
اي، و زياد به اثرات خلق مستعدتر بودند و كودكان باا اهاداو وسايله    كودكان با پرخاشگري متوسط

 كردند.تر ارزيابي ميآميز به تحريكات را منفيهاي غيرخصومتپاسخ
( دريافتنااد كودكااان پرخاشااگري كااه خودشااان را در 2003اوراي بااي كاسااترو و همكاااران  )

اهاي پردازش اطالعات بيشتري از يابند، خطهاي برانگيختگي هيجاني متوسط يا خفيف ميموقعيت
اي را سازند و نسبت به همساالن غيرپرخاشگرشان اهداو وسايله آميز مياسنادهاي دروني خصومت

( باه  2005دهناد. اوراي باي كاساترو و همكااران  )    اي اجتماعي ترجيح ماي بيشتر از اهداو رابطه
انفعاالي در   رخاشاگري واكنشاي و  شان با پبررسي هيجانات در پردازش اطالعات اجتماعي و ارتباط

مقايساه كردناد. پساران     يها را با پسران بدون پرخاشگرپسراني با مشكالت رفتاري پرداختند و آن
ها خشم بيشتر آميز بيشتر و احساس گناه كمتري داشتند. همچنين آنهاي خصومتپرخاشگر نگرش

باه پساران غيرپرخاشاگر،    هاي انطبااقي كمتاري را گازارش كردناد. ايان پساران نسابت        راهبردو 
 كردند.هاي پرخاشگرانه را كمتر منفي ارزيابي ميو پاسخ داشتهپرخاشگري بيشتري 
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شاان  شان و در پردازش اطالعاات اجتمااعي  كودكان پرخاشگر و طردشده در مديريت هيجانات
لاي  ك ۀ(. مهارت در تنظيم هيجانات، جنبا 2004، 1دهند )موشر ايزنمنسازگاري كمتري را نشان مي

كند )ليميراي  و گيري را تحريک و سازماندهي ميشناختي است، زيرا فرايندهاي تصميم ۀمسئلحل
هاي اجتماعي و تفسير نياات  هاي ضعيف در تنظيم هيجان، رمزگرداني نشانه(. مهارت2000آرسينو، 

 .(2004و همكاران،  2دهد )هاني ديگران خطر پرخاشگري واكنشي را افزاي  مي
هااي پاردازش اطالعاات     طالعات متعددي كه در مورد سه متغيار پرخاشاگري، مولفاه   با وجود م

ها به اين مطلاب كاه آياا آگااهي از     اجتماعي و آگاهي از هيجانات انجام گرفته است اما در پژوه 
يک از بيني كند و نيز اين موضوع كه كدامتواند پرخاشگري يا عدم پرخاشگري را پي هيجانات مي

بهتاري از رفتارهااي    ۀكنناد بيناي دازش اطالعات اجتماعي و آگاهي از هيجانات پاي  هاي پرمولفه
 اي صورت نگرفته است.  پرخاشگرانه در كودكان است، توجه ويژه

پردازش اطالعات اجتماعي، چهارچوب مفهومي مهمي باراي تمركاز بار چگاونگي فراينادهاي      
تواند پاسخگوي علال و  كند. همچنين مياجتماعي پرخاشگري يا رفتار ناسازگار فراهم مي -شناختي

(. ليمراي  و 1994اجتماعي باشد )كريک و داج،  -و ناسازگاري رواني 3دوام رفتارهاي ضد اجتماعي
دهاي ساريع و پاردازش اطالعاات     كنند كه پردازش هيجاناات در ساازمان  ( تاكيد مي2000آرسنيو )

كنناد كاه پاردازش    ( بياان ماي  1994كناد. كرياک و داج )  اجتماعي برجسته به كودكان كمک ماي 
د زيرا خطاهاا در ايان مرحلاه اسااس     خستين از تفسير اهميت خاصي دارهيجانات در طول مراحل ن

نقايص بعدي در پردازش اطالعات اجتماعي هستند. با شروع اين مراحال، كودكاان باراي پاردازش     
كنناد. همچناين   وع ماي هاي اجتماعي به ساختارهاي ذهني پنهان يا دان  اجتماعي خود رجا نشانه

نامناسب احتمال آن را دارد كه كودكان با دستيابي به ساختارهاي دانشاي   صورتتنظيم هيجانات به
(. 2000هاي اجتماعي را به غلط تفساير كنناد )ليماراي  و آرسانيو،     يا اطالعات موافق خلق، نشانه
-منفاي پيامادهاي زياان    اند كه چگونه در محيطي كه خشم و هيجاناات بسياري از كودكان آموخته

علات  (. باه 2004 ؛ اوراي باي دي كاساترو،  2004و همكاران،  4بخشي دارد، آن را تنظيم كنند )كول
خشونت در مدارس و نيز شيوع قلدري و ديگر تعارضات همسال مياان جواناان،    دربارۀتبليغات شايع 

)ورنار و كرياک،   ن و متخصصان مدارس شده است اامروزه پرخاشگري موضوع مهم مطالعات محقق
2004.) 

انگيز اجتماعي، كودكاان ناه تنهاا    هاي چال ويژه در موقعيتدر هر موقعيت تعامل اجتماعي، به
اناد را نياز   بايد هيجانات خودشان را مديريت كنند بلكه بايد هيجانات هر فردي كاه باا او در تعامال   

اعي و پردازشاگر اطالعاات   ها روي پردازش اطالعاات اجتما  پژوه  پردازش و بررسي كنند. اخيراً
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 رايهيجاني نسبت به تاثير هيجانات ديگران روي پردازش اطالعات اجتماعي بيشتر باوده اسات. با   
خشم  ۀمثال، تحقيقات كودكان و نوجوانان پرخاشگر نسبت به كودكان و نوجوانان غيرپرخاشگر تجرب

(. تحت شرايط 2005 ميراي ،كنند )ليفردي گزارش ميانگيز ميانهاي چال بيشتري را در موقعيت
هاي سازگاري اجتماعي كمي در پردازش اطالعات اجتماعي وجود دارد، اما هنگامي كاه  آرام، تفاوت

كنند، كودكان پرخاشگر خطاهاي پاردازش  در شرايط آزمايشي برانگيختگي هيجاني را دستكاري مي
ه همسااالن غيرپرخاشاگر   اطالعات اجتماعي بيشتري دارند و اسنادهاي خصمانه بيشتري نسابت با  

 (. 2003 سازند )اوراي بي دي كاسترو و همكاران،مي
هاي ساازگاري، پرخاشاگري اباراز    دليل عدم توانايي در فهم هيجانات و يا نقايصي در مهارتبه
شود كه به احتمال بيشتر منجر به پردازش و فراخواندن ساختارهاي دانشي موافاق باا هيجاناات    مي

دادن عاالوه، نقاايص در فهام صاحيح هيجاناات، احتماال نسابت       (. به2006، شود )داجمنحرو مي
خشام،   ۀدهد كه تكرار ارائا برد. تحقيقات نشان ميآميز در هنگام خشم را باال ميهيجانات خصومت

دهند و اغلب همساالن خشم بيشتري را نشان مي منجر شود تا كودكان فرض كنند كه ممكن است
-هاي همساالنهاي مبهم اجتماعي به فعاليتو خصومت را در موقعيت در نتيجه اين كودكان خشم

( و نياز  2004و همكاران،  1آميز پاسخ دهند )اسچالتزشان نسبت دهند و خود نيز به صورت خصومت
 ۀشواهدي براي ارتباط ميان نقايص در فهم هيجانات كودكان، پردازش اطالعاات اجتمااعي و ارائا   

كماي نقاايص فهام هيجاناات و پاردازش       (، اما تحقيقات نسابتاً 2006پرخاشگري وجود دارد )داج، 
(. باا  2006گيرد )كريک و همكااران،   را در بر مي 2دبستاني تا مدارس انتقاليپي  ۀاطالعات در دور

شود كه الزم اسات باراي فهام چگاونگي     شده ضرورت اين امر احساس ميتوجه به مطالعات انجام
ها پرخاشگري كمتر و برخي كه چگونه بعضي از آناين مورد ن درپردازش اطالعات اجتماعي كودكا

ارتبااط   ۀهمچناين تحقيقاات در زمينا   . گيردباي انجام پرخاشگري بيشتري دارند، تحقيقات گسترده
بيناي ويژه اثر آن در پاي  آگاهي از هيجانات و مراحل پردازش اطالعات در كودكان سن مدرسه، به

پرخاشگري كودكان اهميت دارد. بناابراين هادو اصالي از پاژوه       كنندگي آگاهي از هيجانات در
حاضر، مطالعه رابطه مراحل مختلف پاردازش اطالعاات اجتمااعي و آگااهي از هيجاناات باا اناواع        

كننادگي   بيناي  ابتدايي است. عالوه بر اين تعيين ساهم پاي    ۀآموزان دورپرخاشگري در ميان دان 
اي و  عي و آگاااهي از هيجانااات در پرخاشااگري رابطااهمراحاال مختلااف پااردازش اطالعااات اجتمااا

 گيرد. پرخاشگري آشكار مورد بررسي قرار مي
 

 روش
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آماوزان   روش اين پژوه  توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري متشاكل از كلياه دانا    
دختر و پسر مدارس عادي دولتي كه در مقطع پنجم دبستان در شهر شيراز مشغول باه تحصايل در   

و پسار   120آماوز )دختار    دان 225بود. نمونه پژوه  حاضر مشتمل بر  1389-90تحصيلي  سال
اي از مدارس دخترانه و پسرانه چهار ناحيه آموزش و پارورش  صورت تصادفي خوشهكه به ( بود105

 شهر شيراز انتخاب شدند. 
تماعي توركاسپا و هاي اجگيري پردازش اطالعات اجتماعي از داستاندر اين پژوه  براي اندازه

( طراحي شده، استفاده شد. براياان و  1986( كه بر اساس مدل پردازش اجتماعي داج )1994برايان )
كاار بردناد كاه هار     داستان اجتماعي را به 5گيري پردازش اطالعات اجتماعي تور كاسپا براي اندازه

شادن  برانگيخته ،كودک شدن از سوي يکبرانگيخته ،كدام يكي از مضامين ورود به جمع همساالن
گياري   و روابط بين معلام و شااگرد زيار را انادازه     ،روابط بين خواهر و برداران، از سوي يک قرباني

( روائااي همزمااان پرسشاانامه 1388(. پورمااودت و بشاااش )1388كنااد )پورمااودت و بشاااش،  مااي
ند. اين مقياس چهار دست آوردبه انهاي اجتماعي را از طريق استفاده از مقياس قضاوت معلم داستان

گياري   گياري را انادازه   پسند و خجاالتي و گوشاه   بعد رفتاري پرخاشگري، اخاللگري، رفتار اجتماعي
باا مراحال    -21/0تاا   31/0داري را از  نشان دادند كه هر يک از ابعااد، رابطاه معناي    ها. آنكند مي

هاا را نياز از طرياق     ان( پاياايي داسات  1388پردازش اطالعات اجتماعي دارد. پورماودت و بشااش )  
دار باود. در   معناي  83/0تاا   50/0هاا باين    بازآزمايي بررسي كردند كه پايايي آزمون مجادد داساتان  

هاي بازآزمايي مورد بررسي قرار گرفت و ضارايب  پژوه  حاضر پايائي پرسشنامه با استفاده از شيوه
 گزارش گرديد.  85/0تا  67/0همبستگي بين 

هيجاني از پرسشنامه آگاهي از هيجانات استفاده گرديد. اين پرسشانامه   منظور بررسي آگاهيبه
گويه است و براي گروه ساني   30وسيله ريف و همكاران ساخته شده است. حاوي به 2008در سال 

مبناي آگااهي   90 ۀدارد كه نمر قرار 90تا  30نمرات آن بين  ۀسال ساخته شده است و دامن 14- 8
آگااهي از   ۀباشاد. نمار   مبناي آگاهي از هيجاناات در ساطح پاايين ماي     30 ۀاز هيجانات باال و نمر

آورد. ايان   هيجانات شامل حاصل جمع نمراتي است كاه فارد از ابعااد ايان پرسشانامه بدسات ماي       
ماوافقم،   گزينه )كامالً 3پرسشنامه بر اساس مقياس ليكرت تنظيم شده است كه در مقابل هر گويه 

خرده مقياس تفكيک هيجانات، اشتراک  6 ۀار دارد. اين مقياس در بر گيرند( قر1مخالفم،  تا كامالً 3
كالمي هيجانات، مخفي نكردن هيجانات،آگاهي بدني هيجانات، توجه به هيجانات ديگران و تجزيه 

 ۀ( پايائي پرسشانامه را بوسايله محاساب   1389(. زراعتي )1389باشد )زراعتي،  و تحليل هيجانات مي
 گزارش كرد )زراعتي، 73/0تا  51/0ضريب آلفاي كرونباخ براي هر كدام از ش  خرده مقياس بين 

بدست  75/0تا  55/0خرده مقياس بين  6(. در پژوه  حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي 1389
ر ( با استفاده از روايي سازه، يعني همبستگي ها 1389آمده است. روائي اين مقياس، توسط زراعتي )

كل هر خرده مقياس مورد بررسي قرار گرفت، ضريب همبستگي هر يک از ابعاد  ۀيک از ابعاد با نمر
 قرار داشت.  68/0تا  39/0كل هر خرده مقياس در دامنه بين  ۀبا نمر
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اي اساتفاده شاد. ايان پرسشانامه     براي سنج  پرخاشگري از پرسشنامه پرخاشگري آشكار و رابطاه 
شده اسات  سال ساخته 11-7اي و آشكار گروه سني  سنج  پرخاشگري رابطه( براي 1385توسط شهيم )

 4كند. هر عبارت بر اساس ياک شااخص    عبارت است كه پرخاشگري كودكان را توصيف مي 21و داراي 
اي اين پرسشنامه شامل  شود. پرخاشگري رابطه اي و آشكار ارزيابي مي اي در زمينۀ پرخاشگري رابطه درجه
بعاد   3اسات. پرخاشاگري آشاكار نياز شاامل      پراكناي  روابط، طارد همسااالن و شاايعه    بعد دستكاري  3

اي گوناه باشد. عبارات اين پرسشنامه باه  فعال ميپرخاشگري جسماني، واكنشي كالمي و پرخاشگري بي 
شاود. ضاريب    بندي و توسط معلمان تكميل ماي  اند كه بر اساس ميزان رفتار پرخاشگري درجه تنظيم شده
( با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شده اسات كاه باراي كال     1385ين پرسشنامه توسط شهيم )پايائي ا

شده است. در پژوه  حاضر، ضريب آلفاي كرونباخ براي ابعاد پرخاشاگري  گزارش 91/0پرسشنامه برابر با 
( 1385شاهيم ) آمده است. بدست 84/0و  78/0، 84/0اي و كل به ترتيب برابر با  آشكار، پرخاشگري رابطه

منظور تعيين روايي پرسشنامه از روش تحليل عامل استفاده كرده است كه منجر به استخراج سه عامال  به
فعاال گردياد. در ايان     اي و پرخاشگري واكنشاي كالماي و باي     پرخاشگري جسماني، پرخاشگري رابطه

ه كال اساتفاده شاد.    پژوه  براي سنج  روايي پرسشنامه از شيوۀ همبستگي هر ياک از ابعااد باا نمار    
اي با نمره كل مقياس به ترتياب برابار    فعال، جسماني و رابطه كالمي و بي  -ضرايب همبستگي واكنشي

 بود. 66/0و  64/0، 82/0با 
افراد نمونه يكسان بود. بعد از انتخاب نمونه، پرسشنامه پرخاشگري آشكار  ۀروش اجرا براي هم

آماوزان   صورت انفارادي از دانا   هاي اجتماعي به ه داستانن داده شد، پرسشنامااي به معلم و رابطه
آوري،  گرفته شد و همچنين پرسشنامه آگاهي از هيجانات به گاروه نموناه داده شاد و بعاد از جماع     

 مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار گرفت. SPSSها از طريق برنامه  داده
 

 ها یافته
هاي توصيفي )ميانگين و انحاراو معياار( متغيرهااي پاژوه  )ابعااد پرخاشاگري، مراحال         شاخص

ارائاه   1پردازش اطالعات اجتماعي، آگاهي از هيجانات و ابعاد آن( به تفكياک جنسايت در جادول    
 اند.  شده
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 . میانگین و انحراف معیار دختران و پسران در انواع پرخاشگری، پردازش اطالعات 1جدول

 اجتماعی و آگاهی از هیجانات

 نفر( 120دختران ) نفر( 105پسران ) جنسی 

 M SD M SD متغیر

 84/3 36/15 08/5 92/16 پرخاشگري آشكار

 24/4 78/10 40/3 17/10 اي پرخاشگري رابطه

 91/3 07/20 92/2 41/19 رمزگرداني اطالعات

 02/3 39/24 28/3 15/23 ها تفسير و بازنمايي نشانه

 65/0 70/9 78/0 46/9 كردن اهداوروشن

 44/12 38/71 97/12 93/70 ها جستجوي پاسخ

 57/4 50/71 71/5 51/73 انتخاب پاسخ

 23/7 90/22 91/5 40/23 تفكيک هيجانات

 76/3 51/8 81/3 56/8 اشتراک كالمي هيجانات

 82/4 25/14 99/4 94/13 مخفي نكردن هيجانات

 48/4 95/16 52/4 18/16 آگاهي بدني هيجانات

 60/4 58/15 58/4 71/16 توجه به هيجانات ديگران

 58/4 34/18 14/4 08/18 تجزيه و تحليل هيجانات

 
باين پرخاشاگري آشاكار و     ۀكاه رابطا  در پاسخ به نخستين پرس  اين پژوه  مبني بار ايان  

اي، مراحل پردازش اطالعاات اجتمااعي و ابعااد آگااهي از هيجاناات چگوناه اسات، ضاريب          رابطه
همبستگي گشتاوري پيرسون بين متغيرهاي فوق محاسبه و معناداري آن بررسي شد. از ميان مراحل 

اي به كار و رابطهكردن اهداو با پرخاشگري آشپردازش اطالعات اجتماعي، مرحله سوم يعني روشن
(. بين ابعاد آگاهي از هيجانات، p<01/0ارتباط داشت ) -19/0و  -24/0ترتيب با ضرايب همبستگي 

ضرايب تفكيک هيجانات و تجزيه و تحليل هيجانات با پرخاشگري آشاكار باه ترتياب باا ضارايب      
اناات و  (. همچناين ابعااد تفكياک هيج   p<01/0ارتباط وجود داشات )  -20/0و  -25/0همبستگي 

( و ضارايب همبساتگي   p<05/0) -15/0و  -16/0اي مخفي نكردن هيجانات با پرخاشگري رابطه
و  -20/0توجه به هيجانات ديگران و تجزيه و تحليل هيجانات با همين بعاد پرخاشاگري برابار باا     

 آمده است. 2(. نتايج، به صورت ماتري  همبستگي در جدول p<01/0بود ) -24/0
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ماتریس همبستگی بین دو بعد پرخاشگری، مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد . 2جدول 

 آگاهی از هیجانات

  متغیر
تفکیک 

 هیجانا 

اشتراک 

 کالمی

نکردن  مخفی

 هیجانا 

 بدنی آگاهی 

 هیجانا 

  به  توجه

هیجانا  

 دیگران

تجزیه و 

تحلیل 

 ها نشانه

 -0/ 20** -0/ 04 -0/ 06 -0/ 11 -0/ 06 -0/  25**  پرخاشگری آشکار

پرخاشگری 

 ای رابطه
 *16 /0- 07 /0- *15 /0- 05 /0- **20 /0- **24 /0- 

رمزگردانی 

 ها نشانه
 02 /0- 08 /0- 02 /0 04 /0 02 /0 00 /0 

تفسیر و بازنمایی 

 ها نشانه
 06 /0- 01 /0 11 /0- 11 /0 05 /0- 04 /0- 

 0/ 00 -0/ 09 0/ 00 0/ 14* 0/ 05 0/ 14  کردن اهدافروشن

 0/ 08 0/ 04 -0/ 16** 0/ 03 -0/ 02 0/ 02  جستجوی پاسخ

 -0/ 03 0/ 00 0/ 00 -0/ 01 -0/ 09 -0/ 09  انتخاب پاسخ

01/0 p<** 05/0 >p* 

 
كه سهم هر يک از مراحال پاردازش اطالعاات    در پاسخ به دومين پرس  پژوه  مبني بر اين

بيني بعد پرخاشگري آشكار به چه ميزان اسات، تحليال   پي اجتماعي و ابعاد آگاهي از هيجانات در 
كاردن  صورت همزمان انجام گرفت. نتايج بدين قارار باود كاه مرحلاه روشان   رگرسيون چندگانه به

 -p , 29/3 >0001/0و ابعاد تفكيک هيجانات ) p , 79/2-  =t , 18/0- = (β >0001/0اهداو )
 =t , 22/0- = (β  0001/0هيجانااااات )و تجاااااازيه و تحلياااال< p , 14/3-  =t , 19/0- = 
(β از واريان  نمرات بعد آشكار را 13متغيرها در مجموع  كلبيني كرد.  پرخاشگري آشكار را پي %

بعاد آشاكار    ۀكنناد بيناي تعيين كردند. نتايج تحليل رگرسيون چندگاناه باراي تعياين عوامال پاي      
 آمده است. 3پرخاشگري در جدول 
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 . رگرسیون بعد آشکار بر روی مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد آگاهی اجتماعی 2جدول 
-متغیرهای پیش

 بین
 R متغیر مالک

2R F p< B β t p< 

-رمزگردانی نشانه

 ها

پرخاشگري 
 آشكار

42/0 13/0 84/3 0001/0 

06/0- 04/0- 73/0 67/1 

تفسیر و بازنمایی 

 هانشانه
05/0- 03/0- 54/0 877/0 

کردن روشن

 اهداف
18/1- 18/0- 79/2 001/0 

 767/0 48/1 09/0 03/0 جستجوی پاسخ

 35/2 02/0 -00/0 -00/0 انتخاب پاسخ

 001/0 29/3 -22/0 -15/0 تفکیک هیجانا 

اشتراک کالمی 

 هیجانا 
00/0- 00/0- 06/0 641/0 

مخفی نکردن 

 هیجانا 
01/0- 02/0- 29/0 098/1 

آگاهی بدنی 

 هیجانا 
02/0- 02/0- 34/0 709/0 

توجه به هیجانا  

 دیگران
01/0- 10/0- 25/0 897/0 

تجزیه و تحلیل 

 هیجانا 
02/0- 19/0- 14/3 001/0 

 
آگااهي از  براي پاسخگويي به اين سوال كه سهم هر يک از مراحل پردازش اطالعات اجتمااعي و ابعااد   

اي بار روي  اي به چه ميزان است، نتايج حاصل از تحليل رگرسيون بعاد رابطاه  هيجانات بر پرخاشگري رابطه
كاردن اهاداو از   مراحل پردازش اطالعات اجتماعي و ابعاد آگاهي از هيجانات نشان داد كه تنها مرحله روشن

طااااور معناادار بعااااد    ( باااه p , 76/2- =t , 18./-=β >0001/0مراحل پاردازش اطالعاات اجتمااعي )   

(. ابعااد توجاه باه هيجاناات     p ,89/3=F , 13/0 =2 R <001/0كناد )  بيني مي اي پرخاشگري را پي  رابطه

( و تجزيااه و تحلياال p , 46/2-  =t , 16./- =β( ،)001/0>p ,89/3=F , 13/0 =2R >0001/0ديگااران )

طور معناادار بعاد   ( به001/0>p ,89/3=F , 13/0 =2R)(، p , 64/3-  =t , 23./- = β >0001/0هيجانات )

اي را % از وارياان  نمارات بعاد رابطاه    13كنند. اين متغيرها در مجموع بيني مياي پرخاشگري را پي رابطه
اي پرخاشاگري در  كننادۀ بعاد رابطاه   بينيگانه براي تعيين عوامل پي تعيين كرد. نتايج تحليل رگرسيون چند

 ت.آمده اس 4جدول 
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 ای بر روی مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد آگاهی اجتماعی. رگرسیون بعد رابطه4جدول 

 بینمتغیرهای پیش
متغیر 

 مالک
R 

2R F p< B β t p< 

 هارمزگردانی نشانه

پرخاشگري 
 ايرابطه

42/0 13/0 89/3 0001/0 

01/0 01/0 25/0 091/1 

تفسیر و بازنمایی 

 هانشانه
03/0- 02/0- 40/0 917/0 

 001/0 76/2 -18/0 -00/1 کردن اهدافروشن

 927/0 62/1 10/0 03/0 جستجوی پاسخ

 39/1 22/1 08/0 06/0 انتخاب پاسخ

 811/0 17/1 -07/0 -04/0 تفکیک هیجانا 

اشتراک کالمی 

 هیجانا 
01/0- 01/0- 14/0 941/0 

مخفی نکردن 

 هیجانا 
06/0- 08/0- 25/1 833/1 

 799/0 27/0 -01/0 -01/0 آگاهی بدنی هیجانا 

توجه به هیجانا  

 دیگران
13/0- 16/0- 46/2 01/0 

تجزیه و تحلیل 

 هیجانا 
20/0- 23/0- 64/3 001/0 

 
 گیری بحث و نتیجه

اي، مراحل پردازش اطالعاات اجتمااعي    رابطه در خصوص بررسي رابطۀ بين انواع پرخاشگري شامل آشكار و
اي باا مرحلاه    هاي اين پژوه  حاكي از آن بود كه پرخاشگري آشكار و رابطاه  و ابعاد آگاهي از هيجانات يافته

هااي ايان پاژوه  باا نتاايج       سوم پردازش اطالعات اجتماعي )روشنگري اهداو( رابطه منفي داشت. يافتاه 
(. در 2006؛ ليميراي  و همكااران،  1885شده همسو است )داج و همكاران، هاي انجام اي از پژوه  مجموعه

پذيرد و هنگامي كه فارد هيجاان    توان گفت پردازش اطالعات اجتماعي از هيجانات تاثير مي اين خصوص مي
تار اسات )ليمياراي  و     كه به نيات ديگران اسنادهاي خصمانه دهد، فراوانكند، احتمال اين خشم را تجربه مي

گيرناد، خطاهااي پاردازش     (. همچنين كودكاني كه در موقعيت برانگيختگي هيجاني قرار مي2005كاران، هم
كنناد   اي اجتمااعي انتخااب ماي    اي را بيشتر از اهداو رابطاه  اطالعات اجتماعي بيشتري دارند و اهداو وسيله

( 1994عي كرياک و داج ) (. با توجه به مدل پاردازش اطالعاات اجتماا   2003)اورابي دي كاسترو و همكاران، 
شاود، زيارا افاراد در     كردن اهداو يعني موقعيت علّي ياک روياداد سابب ايجااد اهاداو خاصاي ماي       روشن
(. 1994كناد )كرياک و داج،    كنند كه جهات هادو را تعياين ماي     هاي علّي، احساساتي را تجربه مي موقعيت

كاردن اهاداو،   ه كودک باا روشان  شود از اين جهت ك كردن اهداو، مرحله مهمي محسوب ميمرحله روشن
گيرد چه پاسخي را در نهايت انتخاب كند. اين مرحلاه بار مراحال بعادي تولياد پاساخ، ارزياابي و         تصميم مي
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؛ ليمياراي  و آرسانيو،   1994انتخاب پاسخ در مدل پاردازش اطالعاات اجتمااعي تااثير دارد )كرياک و داج،      
2000.) 

س مراحل پردازش اطالعات اجتماعي و ابعااد آگااهي از   بيني پرخاشگري آشكار بر اسا در خصوص پي 
هيجانات نتايج اين پژوه  نشان داد تنها مرحله سوم از پردازش اطالعات اجتماعي )روشنگري اهاداو( و دو  

كننادۀ  بيناي  طور منفاي پاي   بعد از ابعاد آگاهي از هيجانات )تفكيک هيجانات و تجزيه و تحليل هيجانات( به
هاي پيشين نيز مانند پژوه  حاضر بين پردازش اطالعاات اجتمااعي    ست. نتايج پژوه پرخاشگري آشكار ا

هاي تنظيم هيجانات با پرخاشگري آشاكار و فيزيكاي رابطاه معناادار يافتناد )اوراباي دي كاساترو و         و مهارت
ران، ؛ ليمياراي  و همكاا  2005؛ اورابي دي كاسترو و همكاران، 2004؛ هاني  و همكاران، 2003همكاران ، 

هاي اين پژوه  در ارتباط با پردازش اطالعاات اجتمااعي و    (. همچنين يافته2010؛ هارپر و همكاران، 2005
؛ 1985؛ داج و همكااران،  1980باشاد )داج،   پرخاشگري آشكار با نتايج تحقيقات ساير پژوهشگران همسو ماي 

در خصااوص تبيااين اياان يافتااه  (.2006؛ ليميااراي  و همكاااران، 1987؛ فلاادمن و داج، 1987داج و كااواي، 
( كودكان پرخاشگر فيزيكاي، از  1994توان گفت منطبق با مدل پردازش اطالعات اجتماعي كريک و داج ) مي

هاي پرخاشاگرانه را   هاي همساالن و پاسخهاي پرخاشگرانه، اسناد نيات خصمانه به فعاليت حافظه خود، محيط
كردن اهاداو، اهاداو منفاي باراي تفساير      ه در مرحله روشن(. كودكاني ك1994خوانند )كريک و داج،  فرامي
هااي   گيرند، رفتار پرخاشگرانه بيشاتري را در موقعيات   دهي رفتارخود در نظر مي هاي اجتماعي و جهت موقعيت

آمياز داشاته    ها رفتار خصاومت  كنند كه همسال آن دهند. زماني كه كودكان فكر مي اجتماعي از خود نشان مي
   (.2004بينند )وژتاليويچ،  كردن عادالنه ميفتار پرخاشگرانه خود را براي تالفياست، در نتيجه ر

كنندگي پرخاشاگري آشاكار توساط دو     بيني دهندۀ قدرت پي  همچنين نتايج پژوه  حاضر نشان
هااي پيشاين    هاي پژوه  باشد. اين يافته با يافته بعد تفكيک هيجانات و تجزيه و تحليل هيجانات مي

؛ فوسااتي  1994؛ كوک و همكاران، 1985هاي تنظيم هيجانات همسو است )داج، مهارتپرخاشگري و 
(. 2012؛ روبرتون و همكااران،  2010؛ ساليوان و همكاران، 2010؛ تيگر و همكاران، 2009و همكاران، 

هنگاامي  ويژه توان بيان كرد، حاالت هيجاني ارزش اطالعاتي بااليي دارند، به ها مي در تبيين اين يافته
(. حتاي هيجاناات   2007توانند از ديگر حاالت هيجاني تمايز داده شوند )بارت و همكاران،  ها مي كه آن

كناد )پااويو و گرينبارگ،     ها، اهداو و نيازها فاراهم ماي   دردناک و ناخوشايند اطالعاتي را دربارۀ ارزش
د كمک كند تا مطاابق باا ايان    تواند به افرا اي است كه مي شدن از چگونگي هيجان نشانه(. آگاه2001

داناد در آن موقعيات باه چاه      آگاه است، نماي  "بد"نيازها رفتار كنند. شخصي كه فقط از وجود احساس
(. كودكااني كاه   2006لاون،   -چيزي نياز دارد و چگونه از هيجان استفاده كناد )گرينبارگ و پاساكول   

هم تشخيص داده و سپ  آن را ماورد  خوبي هيجانات غم، شادي، خشم و عصبانيت را از توانند به نمي
شوند. سااليوان   اي مانند پرخاشگري درگير مي تجزيه و تحليل قرار دهند، بيشتر در رفتارهاي ناسازگارانه

هاي تنظيم هيجاناتي مانند خشم باه اساتفاده از    ( اظهار داشتند كه مشكالت مهارت2010و همكاران )
 گردد. رفتار پرخاشگري فيزيكي منجر مي

اي،  بيني پرخاشاگري رابطاه   ابطه با سهم هريک از مراحل پردازش اطالعات اجتماعي در پي در ر
تواند پرخاشگري  نتايج پژوه  حاضر حاكي از آن است كه تنها مرحله سوم يعني روشنگري اهداو مي
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هااي سااير محققاين همساو اسات       بيني كند. اين يافته با نتايج پاژوه   طور منفي پي اي را به رابطه
(. در تبياين  2002؛ كرياک و همكااران،   2006؛ به نقل از كريک و همكاران، 1998هارت و همكارن، )

كاردن همسااالن از فعاليات،    اي كاه شاامل محاروم    توان بيان نمود، پرخاشاگري رابطاه   اين يافته مي
باشاد،   رساني به مقبوليت و روابط دوستانه ديگاران ماي   قصد آسيبپراكني و رفتارهاي خصمانه به شايعه

(. بر اسااس مادل   2003رود )بوكوسكي،  كار ميتوسط كودكان براي اعمال كنترل در روابط همسال به
اي، اسانادهاي خصامانه باه     (، پرخاشاگري رابطاه  1994پردازش اطالعاات اجتمااعي كرياک و داج )   

مادل  (. ايان  1995باشد )كريک،  تعارضات مبهم است كه دربرگيرندۀ تهديداتي به مقبوليت همسال مي
كند كه كودكان پرخاشاگر، در مقابال كودكاان غيرپرخاشاگر، تمايال بيشاتري باراي ديادن          بيان مي

 خصومت در اعمال ديگران را دارند. 
در پژوه  حاضر دو بعد آگاهي از هيجانات )توجه به هيجانات ديگاران و تجزياه و تحليال    

كنندۀ اين مطلاب  ين يافته بيانبيني كردند. ا طور منفي پي اي را بههيجانات( پرخاشگري رابطه
-است كه، كودكاني كه عدم توانايي در توجه و فهم هيجانات ديگران را ندارند و به فهميدن اين

دهناد،   كنناد، اهميتاي نماي    كه ديگران چه احساسي دارند و اطرافيان چه هيجاني را تجرباه ماي  
ه فرد نتواند هيجانات ديگران دهند. در واقع، هنگامي ك اي بيشتري را نشان مي پرخاشگري رابطه

شاود و احتماال انجاام رفتارهااي      را بفهمد، در تجزيه و تحليل هيجانات نياز دچاار اشاتباه ماي    
گونه بيان نمود كه، بيان هيجان  توان اين يابد. در اين خصوص مي پرخاشگرانه در فرد افزاي  مي

هااي   هاا واكان    كند و اين نشاانه  ها فراهم مي توسط ديگران، اطالعاتي را دربارۀ نيات و انگيزه
؛ باه نقال از ليمياراي  و همكااران،     1999دهاد )سااروني،    كننده را تحت تاثير قرار ماي مشاهده
هاي  شان آگاهي بيشتري داشته باشند، به علت(. هنگامي كه افراد از احساسات برانگيختگي2005

كنناد و همچناين    ي ماي شاان توجاه بيشاتر   هاي مناسب اجتماعي به احساساات  احتمالي و پاسخ
دهناد. آگااهي محادود از اطالعاات هيجااني،       خودبازداري و رفتارهاي مفيد بيشتري را نشان مي
(. افارادي كاه از آگااهي    1993كناد )بركاويت ،    مشكالتي را در پاسخ مفيد به هيجان ايجاد مي

كنند.  تفاده ميشان استري براي تنظيم هيجانات هاي مناسب هيجاني بااليي برخوردارند، از ارزش
اما كودكاني كه در ابعاد آگاهي از هيجانات نقص دارند، رفتار پرخاشگرانه بيشتري از خاود نشاان   

 دهند.  مي
توان پژوه  حاضر در حوزۀ نظري و عملي از كاربردهايي برخوردار است. در حوزۀ نظري مي

تاثير اين پردازش بر رفتار عنوان نمود كه، شناخت نحوۀ پردازش اطالعات اجتماعي در كودكان و 
پرخاشگرانه حائز اهميت است. در زمينۀ كاربرد پژوه  حاضر در حوزۀ عملي بايد به اين مسائله  
توجه كرد كه رفتار سازگار اجتماعي بر رشد فرد، سالمت جامعه و ارتباط باا ديگاران تااثير دارد.    

تواند ساالمت فارد و    اين امر مي گردد كه رفتار پرخاشگرانه، رفتار ناسازگار اجتماعي محسوب مي
اندازد. فرد براي حل مشكالت اجتماعي، ايجاد رفتارهااي مناساب و    ديگر افراد جامعه را به خطر 

بودن از هيجانات خود و ديگر افاراد  سازگار اجتماعي به پردازش درست اطالعات اجتماعي و آگاه
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حاضر كه نشان داد كه پردازش اطالعات  ها در ارتباط است نياز دارد. با توجه به پژوه  كه با آن
هااي   تاوان توصايه نماود برناماه     اجتماعي و ابعاد آگاهي از هيجانات بر پرخاشگري تاثير دارد مي

آموزشي بر اساس مدل پردازش اطالعات اجتماعي براي جلوگيري از رفتاار پرخاشاگرانه تادوين    
هاي متفاوت آموزشاي، كودكاان را باه     كارگيري شيوهتواند با به گردد. همچنين نظام آموزشي مي

منظور هاي اجتماعي به سمت درک هيجانات خود و ديگران و ارزيابي درست هيجانات در موقعيت
جاا كاه شاناخت اجتمااعي ساير تحاولي دارد و قابال         كاه  رفتار پرخاشگرانه سوق دهد. از آن

گيرد بهتر اسات نظاام    يادگيري است و پردازش اطالعات اجتماعي از شناخت اجتماعي نشات مي
آموزشي در زمينۀ آموزش شناخت اجتماعي و پردازش اطالعات اجتماعي بر اساس مدل پردازش 

 پژوهشاي  در( 1393)همكااران   و نريمااني  رابطاه  همين در ريزي كند. اطالعات اجتماعي برنامه
-مي باشد، مبتني اجتماعي اطالعات پردازش بر كه اجتماعي هايمهارت آموزش كه دادند نشان

شاود.   واقاع  ماوثر  خااص  ياادگيري  هايناتواني با آموزاندان  شخصيبين روابط بهبود بر تواند
-تواند موجب افزاي  سازگاري اجتماعي در دان عالوه بر اين، آموزش حل مسئله اجتماعي مي

باراي  (. بنابراين بهتر است كه برنامۀ آموزشي و درساي  1393آموزان گردد )اميديان و همكاران، 
هاي اجتماعي فرضي و واقعي و آموزش حل مسئله اجتماعي تدوين  قراردادن كودكان در موقعيت

گردد. سازمان آموزش و پرورش در راستاي رشد آگاهي از هيجاناات كودكاان، تماشااي فايلم و     
آماوزان باراي    هاي فيلم و همچنين اجراي نماي  و تئاتر توسط دان تحليل هيجانات شخصيت

آموزان جااي   هيجانات و ارزيابي هيجانات فرد و افراد ديگر را در برنامۀ آموزشي دان درک بهتر 
 دهد.
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