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ین، طرد والد - یرشپذ یناز روابط ب یمعادالت ساختار یالگو

 نوجوانان یو پرخاشگر یاطالعات اجتماع پردازش

 19/6/96تاریخ پذیرش مقاله:   8/3/96تاریخ دریافت مقاله: 

 *2االسالمییخش یهراض، 1یرامند یاعظم درز

 چکیده:
طذرد  -ر رابطه بین پذیررش اطالعات اجتماعی دای پردازش پژوهش حاضر نقش واسطه مقدمه:

 والدرن و پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است.

اول شهرسذتان قذیورن  یمتوسذطه یآموز دورهدانش 464کنندگان پژوهش شامل شرکت روش:

ای انتخاب شذدند. ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهپسر( بود که با روش نمونه 231دختر و  233)
کودکان )روهنر،  یپیررش والدرن، نسخه -طرد ینامهپرسشمتغیرهای پژوهش،  منظور سنجشبه

پرخاشگری )باس و پری،  ینامهپرسش( و 1994های اجتماعی )تورکاسپا و براران، (، داستان2005
ها با روش الگورابی معادالت سذاختاری و بذا اسذتهاده از وتحلیل دادهتجیره( بکار گرفته شد. 1992
 انجام شد. AMOS رافیانرم

نتارج نشان داد که مدل نهاری پذژوهش از بذرازش مناسذبی برخذوردار اسذت. هم نذین  ها:افتهی

طور های پژوهش نشانگر آن بود که پیررش ذ طرد مادر هذ  بذههای حاصل از بررسی فرضیهرافته
شامل تهسیر طور غیرمستقی ، از طررق کاهش دو گام پردازش اطالعات اجتماعی، مستقی  و ه  به

طذرد پذدر، بذر  -گیری، پرخاشگری نوجوانان را افذیارش داده اسذت. پذیررشو تشخیص و تصمی 
 رک از متغیرهای پژوهش اثرگیار نبود.هیچ

ای پردازش اطالعات طورکلی، نتارج پژوهش حاضر شواهدی را برای نقش واسطهبه گیری:نتیجه

 اشگری نوجوانان فراه  آورد.طرد مادر و پرخ -بین پیررش یاجتماعی در رابطه

 طرد والدرن، پردازش اطالعات اجتماعی، پرخاشگری، نوجوانان -پیررش کلیدی: هایهواژ
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Structural Equation Modeling of Relationships between 

Parental Acceptance-Rejection, Social Information 

Processing and Adolescents' Aggression 

Ramandi Darzi, A.; Sheykholeslami, R. 

Abstract: 
Introduction: Present study investigated the mediating role of social 

information processing in the relationships between parental acceptance-

rejection and adolescents' aggression. 

Method: Participants were 464 junior high schools in Qazvin city (233 

girls and 231 boys) who were selected by multistage cluster sampling. To 

assessing research variables, Parental Acceptance – Rejection 

Questionnaire, child version (Rohner, 2005), Social Fiction (Tur-Kaspa 

& Brayan, 1994) and Aggression Questionnaire (Buss & Perri, 1992) 

were used. The data was analyzed by structural equation modeling 

applying AMOS 

Results: The result showed that final model has a good fitness. Also, 

findings of research hypothesis analysis showed that mother acceptance-

rejection has been increased adolescents' aggression, by direct and 

indirect effects, (through decrease scores of social information 

processing, consist of recognize and interpretation, and decision making). 

Father acceptance-rejection didn't show any effect on research variables. 

Conclusion: In general, results of present research provided evidences 

for mediating role of social information processing in the relationships 

between mother acceptance-rejection and adolescents' aggression. 

Keywords: parental acceptance-rejection, social information processing, 

aggression, adolescents 

 مقدمه

ورژه در بین نوجوانذان در مدارس به 1علمی حاکی از گسترش روزافیون پرخاشگری یهابررسی
گیاران در میان نوجوانان، زنگ خطری برای سیاست تردرد، شیوع پرخاشگری(. بی2014، 2است )لی

ای فهبر عملکرد تحصیلی و حر یامالحظهطور قابلنظام تعلی  و تربیت است. ارن مشکل رفتاری به
دهذد هذای روانذی و جسذمانی را افذیارش مینوجوانان تأثیر منهی گیاشته و احتمال ابتال به بیماری

(. 2007و همکاران،  3؛ پاندرنا، بیلدر، هاروی، کیف1384)عبدالخالقی، دواچی، صحباری و محمودی، 
، افت تحصیلی، هم نین ارن اختالل رفتاری باعث ارجاد تصورر منهی در بین همساالن و آموزگاران
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(. عذالوه بذر ارذن، 2006، 1شود )اسپوزرتوترک تحصیل، مصرف مواد، بیماری و مشکالت درگر می
ه   یسالها نشانگر آن هستند که کودکان و نوجوانان پرخاشگر در بیرگهای برآمده از پژوهشرافته

 (.2014پرخاشگری تمارل دارند )لی،  یبه ادامه
ها و رورکردهای گوناگونی به تبیذین ارذن ت فراوان پرخاشگری، مدلبا توجه به اهمیت و تأثیرا

و  4؛ کررذک1986، 3)داج 2اند. در ارن میان، مدل پردازش اطالعات اجتماعیمشکل رفتاری پرداخته
گیذری از رورکذرد پذردازش اطالعذات، بذه دنبذال شناسذاری دالرذل رفتارهذای (، با بهره1994داج، 
گری در بین نوجوانان است. مطابق با ارذن مذدل، افذراد در هذر تعامذل ژه، پرخاشرواجتماعی، بهضد

اجتماعی، اطالعات دررافتی را مذورد پذردازش قذرار داده و شذش گذام در پذردازش اطالعذات طذی 
سذازی روشذن -3، 6هاتهسیر نشانه -2، 5هانشانه رمیگردانی -1اند از: کنند. ارن شش گام عبارتمی

. به اعتقذاد کررذک و داج 10انجام رفتار -6و  9گیری پاسختصمی  -5، 8جستجوی پاسخ -4، 7اهداف
ها از نواقصی برخوردار باشند. ارن افراد رذا ( افراد پرخاشگر ممکن است در هرکدام از ارن گام1994)

صذورت بدبینانذه بذا کننذد، بذدرن معنذا کذه بهاطالعات اجتماعی را به نحو سوگیرانه پذردازش مذی
های پذردازش، سذررعاو وارد گذام رفتذار ی برخورد کرده و را بدون طی کردن گامهای اجتماعموقعیت

 ها نیی رفتارهای تکانشی مانند پرخاشگری است.شوند و انتخاب آنمی
ن کاراری مذدل پذردازش اطالعذات اجتمذاعی در یّهای متعددی مبَهای پژوهشطورکلی رافتهبه
ودکذان و نوجوانذان، از جملذه پرخاشذگری اسذت بینی و پیشگیری از بروز مشکالت رفتذاری کپیش

، تافذت، اسذ امن، 2008و همکذاران،  12رریذ؛ کروز2008 ،11)الچمن، باری، پاول، بوکسمیر و هلمذی
ای بذه بررسذی ( در مطالعذه1390(. برای مثال، روشن )2008، 13مونرو-مارشال، پانوزرو و هولتیوارد

طالعات اجتماعی و ابعاد آگاهی از هیجانات پیشارندهای شناختی پرخاشگری شامل مراحل پردازش ا
روشذنگری پذردازش  یپرداخت. نتارج ارن مطالعه نشان داد کذه بذین انذواع پرخاشذگری و مرحلذه

( نیی با بررسی 1392اژره و عابدی )شمسی .اطالعات اجتماعی، همبستگی منهی و معنادار وجود دارد
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ابتذداری  یآموزان دورهمشکالت رفتاری دانشبینی کاراری مدل پردازش اطالعات اجتماعی در پیش
شدهرونییتواند اختالالت رفتاری بشهر اصههان به ارن نتیجه رسیدند که مدل پردازش اطالعات می

( 2005و همکذاران ) 1بینی کند. هم نین، فراسر، گالینسکی، اسموکوسذکی، دیکودکان را پیش ی
اجتماعی به کودکان، به بهبود کهارت اجتماعی و های پردازش اطالعات دررافتند که آموزش مهارت

هذاری نمارد. عالوه بر ارن، نتارج برخی از پژوهشها کمک میهم نین پیشگیری از پرخاشگری آن
انذد، نیذی حذاکی از آن اسذت کذه توانذاری ادراک ذهن و پرخاشذگری پرداخته یکه به ارتباط نظرره

عنوان زرربنای شناخت اجتماعی در کذاهش رفتذار بههای ذهنی، نیات و مقاصد خود و درگران حالت
و نذوری،  یاالسذالمخیهای رفتار پرخاشذگرانه اسذت، نقذش دارد )شقلدرانه که رکی از زررمجموعه

1395.) 
تنها تحت تأثیر بر اساس مدل پردازش اطالعات اجتماعی، کیهیت پردازش اطالعات اجتماعی نه

کذه حاصذل  یاشذدهرهیرد قرار دارد، بلکذه از اطالعذات ذخاکنون در اختیار فاطالعاتی است که ه 
پیررد )سیگلمن تجربیات پیشین است و هم نین شناخت فرد نسبت به دنیای اجتماعی، نیی تأثیر می

 (.2012، 2و راردر
تجربیات و شناخت افراد نسذبت بذه دنیذای پیرامذون، محذیط  یدهندهلیتررن محیط تشکمه 

 3طرد والدرن -پیررش یهای جدرد در خصوص محیط خانوادگی، نظررهرهخانواده است. ازجمله نظر
PAR محذور در تجربذه ی(. ارذن نظررذه، رذک نظررذه2007؛ روهنذر، 2008، 4است )روهنر و خالق

بینذی و تشذررع علذل و ات بذوده و بذه دنبذال پیشیذح یپیرری و رشذد در گسذترهخصوص جامعه
(. پذیررش و 2012، 5مول است )روهنر، خالق و کورنذوررشبه شکلی جهان یفردنیپیامدهای رشد ب

است که هذر فذرد  یصورت پیوستاروالدگری است. صمیمیت به 6عد صمیمیتبُ یدهندهطرد تشکیل
ای از آن ن خذود دررافذت کذرده اسذت، در هذر نقطذهابرحسب محبتی که در دوران کودکی از مراقب

نگر کیهیت ارتباط عاطهی بذین والذدرن و فرزندانشذان عد صمیمیت نشاتواند قرار گیرد؛ بنابرارن بُمی
 (. بر ارن اساس، رک طرف2016ِشود )روهنر، است و با رفتارهای فییرکی، کالمی و نمادرن ابراز می

صمیمیت، عاطهه، مراقبت،  یشود که دربرگیرندهپیررش والدرن مشخص می یلهیوسارن پیوستار به
کننذد. در ساده عشقی است که والدرن نثار فرزنذدان خذود می آسارش، پرورش، حمارت و را به بیان

گیرد. طرد به معنای فقدان را کمبود معنادار رفتارهذای طرف درگر ارن پیوستار، طرد والدرن قرار می
توأم با صمیمیت و پیررش در ارتباط با فرزندان است و شامل انواع رفتارها و عواطهی است کذه بذه 
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 ،1ررکذابی-کنذد )روهنذر، ملنذدز و کرارمذرختی به فرزندان آسذیب وارد میشنالحاظ فییرکی و روان

 (.2010؛ روهنر، 2008
که در مقابل صمیمیت  2یعاطهگیدر قطب طرد، چهار نوع رفتار قابل مشاهده است: سردی و ب

کذه شذامل پرخاشذگری فییرکذی ماننذد تنبیذه بذدنی و  3و محبت اسذت. پرخاشذگری و خصذومت
 5و طرد نامتمذاری 4تهاوتی و نادرده گرفتنند توهین و سرزنش کردن است. بیپرخاشگری کالمی مان

هذا محبذت ها نیسذتند و بذه آنشان واقعاو مراقب آننرکه اشاره دارد به باور افراد مبنی بر آنکه والد
محبتذی و رذا رفتاری آشکاری که نشانگر طردکننذدگی، بی یورزند، اگرچه ممکن است شاخصهنمی

 (.2015رن باشد، وجود نداشته باشد )روهنر، خصومت والد
طرد والدرن، کیهیت روابط والدرن با فرزندان در قالب پیررش و اظهذار  -پیررش یبر اساس نظرره

محبتی و نادرده گذرفتن نیازهذای آنذان، شذناخت اجتمذاعی رذا عشق و محبت به آنان و را بالعکس بی
(. بازنمذاری ذهنذی 2012دهد )روهنذر و همکذاران، ار میفرزندان را تحت تأثیر قر 6های ذهنیبازنماری

شامل مهاهیمی است که افراد در مورد خود، درگران و دنیای تجربی که از تجارب هیجانی مه  گیشته 
ی هذای ذهنذی طررقذه(. ارذن بازنمذاری2008دهند )روهنر و خالق، شود، شکل میو کنونی ساخته می

فردی را شکل داده، محتوا و چگونگی ذخیره د شامل روابط بینادراک، ساخت و واکنش به تجارب جدر
( و احتمذاالو بذه 2012افراد را تحت تأثیر قذرار داده )روهنذر و همکذاران،  یلهیوسو رادآوری تجارب به

رابذد )روهنذر و خذالق، رفتارها در روابط با درگران، در طول زندگی، تعمذی  می روابط صمیمی و ارزرابی
پردازش اطالعات اسذت.  یشیوه بازنماری ذهنی به نوعی نشانگرتوان گهت ن اساس، میر(. بر ا2008

هذای تهکذر و پذردازش در ارن راستا، شواهد پژوهشی متعددی حاکی از اثر محیط خانوادگی بر مهذارت
( در پژوهشی که بذا هذدف بررسذی 2008) 7کارنداطالعات فرزندان است. برای مثال، بامینگر و کیمهی

ی پردازش اطالعات اجتماعی فرزندان انجام دادنذد، بذه ارذن نتیجذه والدرن بر نحوه ینوع رابطه تأثیر
 یتر فرزنذدان رابطذهگرم و صمیمی والدرن و قابلیذت پذردازش بهتذر و سذرر  یرسیدند که بین رابطه

دازش اطالعذات ی پذرتأثیر روابط خانوادگی بر نحوه( نیی با بررسی 2009) 8معناداری وجود دارد. سونت
نشان داد که رفتارهای نامناسب والدرن با پردازش منهذی اطالعذات در فرزنذدان رابطذه دارد؛ کذه ارذن 

 .کندبینی میساله را پیشکری رک دوره یوضعیت، افیارش ناسازگاری فرزندان در ط
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زندان )بذرای ذ کودک بر رفتارهای فرعالوه بر ارن، ادبیات پژوهشی حاکی از اثر کیهیت روابط والد
؛ 2010( و ازجملذه پرخاشذگری آنذان اسذت )روهنذر، 1394نیا، خرماری و شیخ االسذالمی، مثال حسن

کذه دارای  یکنذد کذه نوجوانذان ضذداجتماعبیذان مذی (،2008) 2(. پاترسذون2011، 1و آنذدر یجوال
ابند. در رپرورش می 3های خانوادگی سرکوبگرآمیی شدردی هستند، اغلب در محیطرفتارهای خشونت

طور مذداوم در جذدال قذدرت بذا رکدرگرنذد و هرکذدام تذالش خانواده سرکوبگر، اعضای خانواده به
های سرکوبگرانه، درگر اعضا را تحت کنترل خود درآورند. فرزندانی کذه در کنند از طررق تکنیکمی

ه درگذران ای را بذها و مقاصذد خصذمانهرابند، ممکن است نیتهای خانوادگی رشد میچنین محیط
نسبت دهند )پردازش اطالعات اجتماعی( و برای رف  آشهتگی خود به رفتارهای پرخاشگرانه متوسل 

 4(. در ارن راستا، تحقیقی کذه توسذط درورذد، نلسذون، السذن و هذارت2008)داج و همکاران،  شوند
فییرکذی ای و رابطذه ی(، در خصوص تأثیر کنترل روانی والذدرن بذر رفتارهذای پرخاشذگرانه2013)

بذا  یتوجهطور قابذلصورت گرفت حاکی از آن بود که کنترل روانی والدرن به یدبستانشیکودکان پ
( نیذی در بررسذی اثذرات 2014) 5رفتارهای پرخاشگرانه دوران کودکی مرتبط است. اکسذینر و بارذدر
ان دادنذد کذه رونی کودکان، نشذیکنترل مادر )رفتاری، فییرکی و روانی( و گرمی مادر بر رفتارهای ب

الشکل را به وجذود رونی کودکان ارتباط منحنییکنترل مادر )رفتاری، فییرکی و روانی( با رفتارهای ب
دهد که وقتی مادران از رک سطع بهینذه و مطلذوب کنتذرل رفتذاری ها نشان میآورد. ارن رافتهمی

 ند.دهتررن سطع مشکالت رفتاری را بروز میکنند، کودکان پاریناستهاده می
پذیررش -سذطو  طذرد ی( با هدف بررسی رابطذه2011و آندر ) یتحقیقی نیی که توسط جوال

رونی دوران کودکی انجذام شذد، نشذان داد کذه یوالدرن و روابط با همساالن، با مشکالت درونی و ب
، قربانی شدن و یقوی مشکالت بیرونی همانند پرخاشگر یکنندهبینیپیررش مادر پیش-سطع طرد
معناداری رافت  یپیررش پدر و ارن مشکالت، رابطه -لی در کودکان است. بین سطع طردبیش فعا

نشان ( 1394ریالقی )و عالیپور و شهنی( 1393کررمیان )زاده و رئیسنشد. هم نین، صادقی، تاجیک
 آموزان است.پرخاشگری در دانش یکنندهبینیداری پیشاطور معنرش والدرن بهرپی - دادند که طرد

رفتارهذای  یکننذدهنییبا توجه به آنکه پردازش اطالعذات اجتمذاعی رکذی از عوامذل مهذ  تب
گیذرد، ضداجتماعی است و با توجه به آنکه کیهیت پردازش اطالعات تحذت تذأثیر خذانواده قذرار می

ای پردازش اطالعات اجتماعی در ، به بررسی نقش واسطهیلّپژوهش حاضر در چارچوب رک مدل عِ
طرد والدرن و پرخاشگری فرزندان پرداختذه اسذت. الزم بذه ذکذر اسذت کذه  -بین پیررش یرابطه

ای و درمانی نشانگر آن است که انجام مداخالت رفتاری بدون توجه به فرارنذدهای تجربیات مشاوره

                                                           
1 Gulay & Ander 
2 Paterson 
3 coercive 
4 David, Nelson, Olsen, & Hart 
5 Akcinar & Baydar 
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منظور تبیین شناختی زرربناری رفتار، پاسخگوی نیازهای تربیتی جوام  امروزی نیست و الزم است به
گیری از مشکالت رفتاری به تهکر زرربناری رفتار پرداخت و از طررق اصال  تهکذر بذه تغییذر و پیش

رفتار دست رافت. پژوهش حاضر ارن دردگاه را مدنظر قرار داده و از منظر مذدل پذردازش اطالعذات 
 واحذد رذک عنذوانبه یین خانواده طیمح یمطالعه است. پرخاشگری پرداخته ین علّییاجتماعی به تب

های ارن پذژوهش اسذت. ازآنجاکذه بسذیاری از از درگر ضرورت جامعه، افراد رفتار بر مؤثری اجتماع
و الچمذن،  1های خانوادگی نامساعد است )ماتییمشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل محیط

رهذای ارن واحد اجتماعی و ارتباط آن با رفتا ی(، مطالعه1392، به نقل از عابدی و همکاران، 2010
 پیشگیرانه داشته باشد. یتواند جنبهنوجوانان، می

های پذژوهش نشذان داده شذده اسذت. فرضذیه 1مدل مههومی پژوهش حاضر در شکل شماره 
پیررش ذ طذرد  -2پیررش ذ طرد والدرن اثر مستقی  بر پرخاشگری فرزندان دارد.  -1اند از: عبارت

پردازش اطالعات اجتمذاعی اثذر  -3عی فرزندان دارد. والدرن اثر مستقی  بر پردازش اطالعات اجتما
طرد والدرن و  -بین پیررش یپردازش اطالعات اجتماعی در رابطه -4مستقی  بر پرخاشگری دارد. 

 ای دارد.پرخاشگری فرزندان، نقش واسطه

 
 مدل مفهومی پژوهش حاضر -1 شکل

 روش

است. مطابق با ارن  2سازی معادالت ساختاریز نوع مدلطر  تحقیق حاضر رک طر  همبستگی ا
عنوان متغیر های پردازش اطالعات اجتماعی بهزاد، گامعنوان متغیر برونطرد والدرن به -طر ، پیررش

به ذکر است کذه در هذر  زاد در نظر گرفته شده است. الزمعنوان متغیر درونای و پرخاشگری بهواسطه
هذا ، همگذی مکنذون هسذتند و ابعذاد مربذوط بذه آنیبررس متغیرهای مورد مدل پژوهش، یسه الره

 اند.پیرر هر رک از متغیرهای مکنون در نظر گرفته شدهها را متغیرهای مشاهدهعنوان شاخصبه

                                                           
1 Matiz 
2 Structural Equation Modeling 

پذیرش ـ 

 طرد

 مادر

پذیرش ـ 

 طرد
 پدر

پردازش اطالعات 

 اجتماعی
 پرخاشگری
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 کنندگانشرکت

 یدوم متوسطه یآموزان دختر و پسر دورهدانش یهین پژوهش مشتمل بر کلرا یآمار یجامعه
منظور تعیین حج  نمونه بنا بهاست.  1395 -96 یلین در سال تحصرشهر قیو یدولت یاهرستانیدب

ها را داشت، مدنظر قرار گرفذت. ( تعداد پارامترهاری را که مدل قصد برآورد آن2011بر نظر کالرن )
. در توان انتخاب کردنهر را می 20و حداکثر  10(، برای برآورد هر پارامتر حداقل 2011ازنظر کالرن )

بذا پسر(  231دختر و  233نهر ) 464ارن دامنه در نظر گرفته شد و تعداد  یپژوهش حاضر حد میانه
میکور انتخاب شدند. به ارن صورت  یاز جامعه 1یاای چندمرحلهخوشه گیریروش نمونهاستهاده از 

 یمدرسذه 4و دخترانه  یمدرسه 4مدرسه ) 8وپرورش شهر قیورن آموزش یگانهکه از مناطق چهار
ها آموزان ارن کالسصورت تصادفی انتخاب و تمامی دانشپسرانه( و از هر مدرسه نیی دو کالس به

 سال بود. 44/15کنندگان مشارکت ین سنیانگیممورد مطالعه قرار گرفتند. 

 ابزارها

نسخه PARQ2طرد والدرن  -پیررش نامهپرسش :طرد والدین -پذیرش ینامهپرسش

منظور ارزرذابی ارزشذیابی اسذت کذه بذهکه دارای دو فرم پدر و مادر است رک ابیار خودکودکان  ی
( ساخته شذده اسذت. فذرم کوتذاه ارذن 2005طرد والدرنشان توسط روهنر ) -ادراک افراد از پیررش

مقیاس سردی/ فقدان عاطهه، خصومت/ پرخاشگری، عبارت است و چهار خرده 24شامل  نامهپرسش
های پاسخ نامهپرسشدهندگان به ارن گیرد. پاسخده گرفتن و طرد نامتماری را در بر میتهاوتی/نادربی

( 4( تا تقررباو همیشه درسذت اسذت )1خود را بر اساس مقیاس لیکرت از تقررباو هرگی درست نیست )
 نشانگر طرد بیشتر والدرن است. نامهپرسشکنند. نمرات بیشتر در ارن ثبت می

طذرد والذدرن قابلیذت آن را بذرای اسذتهاده در سذطع  -پذیررش ینامهسذشپرپاراری و رواری 
سذاختار عذاملی آن را  نامهپرسش(. تحلیل عاملی ارن 2012اند )خالق و روهنر، المللی نشان دادهبین

طور مشخص نشان داده شذده اسذت ( و به2005)روهنر و خالق، در همه جوام  مورد تأرید قرار داده
؛ گذومی و 2011و روهنذر،  3بهتذررن بذرازش را دارد )گذومی نامهپرسذشاملی ارن که ساختار چهار ع

پیررش والدرن در مطالعات متعددی مطلوب  -طرد ینامهپرسش(. هم نین پاراری 2015، 4سوهامی
( انجام گرفت، میذانگین ضذررب 2002خالق و روهنر ) لهیوستحلیلی که بهگیارش شده است. در فرا

دسذت آمذد. هم نذین میذانگین ضذررب بذه 89/0برابر بذا  نامهپرسشهای ارن هآلهای تمامی نسخ
(. 2002گیارش شذده اسذت )خذالق و روهنذر،  62/0ماه،  15زمانی  یبازآزماری آن با متوسط فاصله

                                                           
1 multistage – cluster random sampling 
2 Parental Acceptance – Rejection Questionnaire 
3 Gomez 
4 Suhaimi 
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طذرد والذدرن،  -پذیررش ینامهپرسذشمنظور بررسی پارذاری ی بهین (2007) 1لیال، گارسیا و گراسیا
و  96/0پدر  یضررب آلهای کرونباخ استهاده نموده و ارن ضررب را برای نسخهکودکان، از  ینسخه

از  ریهذاارن ابیار نیی تالش یابعاد چهارگانه یاند. در زمینهگیارش نموده 95/0مادر  یبرای نسخه
( 2014سوی محققان جهت احراز پاراری آن صورت گرفته است. بذرای نمونذه، گذومی و سذوهامی، )

ترتیذب بذرای ابعذاد را به 65/0و  72/0، 69/0، 77/0را برای کل ابیار و ضرارب  73/0ضررب آلهای 
 -تهاوتی و طرد نامتماری گیارش کردند. گارسیاسردی/ فقدان عاطهه، خشونت/پرخاشگری، غهلت/بی

و  ( پاراری ارن ابیار را با توجذه بذه ارزرذابی کودکذان از مذادران2017) 2پرز، ارندرا کارو و توررو لوپی
پدرانشان مورد بررسی قرار دادند. بدرن نحو که در فرم مادران، ضررب آلهای کرونبذاخ ارذن ابذیار در 

قذذرار داشذذت. در ارذذران نیذذی  81/0تذذا  70/0 یو در فذذرم پذذدران در دامنذذه 83/0تذذا  63/0 یدامنذذه
 3یداز روش تحلیذل عامذل تأریذ نامهپرسذش( برای تعیین رواری ارذن 1389یدخواستی و قاسمی )ر

استهاده کردند و رواری سازه و ساختار تک عاملی ارن ابیار را مورد تأرید قرار دادنذد. هم نذین، ارذن 
از روش آلهای کرونباخ استهاده کردنذد و ضذررب برابذر بذا  نامهپرسشن، برای بررسی پاراری امحقق
 دست آوردند.به 92/0

ه از آزمذون آمذاری تحلیذل عامذل و با استهاد AMOSافیار آمار در پژوهش حاضر با کمک نرم
طرد والدرن مورد بررسذی و سذاختار چهذار عذاملی  -های پیررشنامهپرسشای رواری سازه تأریدی،

بذه  24 یمربوط به پدران، گوره ینامهپرسشها مورد تأرید قرار گرفت. الزم به ذکر است که در آن
نیی از فرمول آلهای  نامهپرسشاراری ارن دلیل بار عاملی مشترک، حیف گردرد. برای بررسی مییان پ

درج شده است، ضذررب آلهذای  1طور که در جدول کرونباخ و ضررب منتج از آن استهاده شد. همان
 مطلوب است. نامهپرسشارن  یکل و هم نین ابعاد چهارگانه یمربوط به نمره

 طرد والدین -پذیرش ینامهپرسشضرایب پایایی  -1 جدول

 ابعاد

 هافرم

 /سردی
 اطفهع

/ غفلت
 تفاوتیبی

/ خشونت
 پرخاشگری

طرد 

 نامتمایز
 کل ینمره

 97/0 93/0 92/0 94/0 96/0 فرم مادران

 95/0 88/0 94/0 93/0 95/0 فرم پدران

های اجتماعی گیری پردازش اطالعات اجتماعی از داستانبرای اندازه: های اجتماعیداستان

( طراحی شذده، اسذتهاده 1986پردازش اجتماعی داج ) ( که بر اساس مدل1994) 4تورکاسپا و براران

                                                           
1 Lila, Garcia, & Gracia 
2 García-Pérez, Inda-Caro, & Torío-López 
3 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
4 Tur-Kaspa & Brayan Social Fiction 
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گیری پردازش اطالعات اجتماعی پنج داستان اجتماعی را بذه کذار شد. تورکاسپا و براران برای اندازه
 ورود بذه جمذ  همسذاالن  -1کنذد: گیری میاند که هرکذدام رکذی از ارذن مضذامین را انذدازهبرده
روابذط بذین  -4برانگیخته شدن از سوی رک قربذانی  -3برانگیخته شدن از سوی رک کودک  -2

بیشتر نشانگر پذردازش  یها نمرهآموز. در ارن داستاندانش -روابط بین معل  -5خواهران و برادران 
)بذامینگر،  ها نیی به شذر  زرذر اسذتگیاری داستاننمره یتر است. نحوهاطالعات اجتماعی مطلوب

 (:2005اسکور و مراش، 
ها: در ارن مرحله تواناری آزمذودنی در رذادآوری داسذتان مذورد رمیگردانی سرنخ -اول یمرحله

شود: نخست بیان اصذل داسذتان و سذپس گیاری میعد نمرهها در دو بُگیرد و پاسخسنجش قرار می
 شاخ و برگ دادن به آن.

بازنماری و تهسیر اطالعات: ارذن مرحلذه شذامل سذه قسذمت اسذت: تشذخیص  -دوم یمرحله
ک رذها در قسذمت تشذخیص بذر اسذاس های آزمودنی، تهسیر نیات و تهسیر موقعیت. پاسخمشکل

شذود. در دو قسذمت ارزرذابی تهسذیر نیذات و تهسذیر گیاری می( نمره2تا  0)از  یادرجهمقیاس سه
 شوند.گیاری می( نمره2و  1) یاها بر اساس مقیاس دودرجهموقعیت نیی، پاسخ

صذهر و بذه هذر  یهداف: در ارن مرحله، به عدم پاسخگوری نمرهروشن کردن ا -سوم یمرحله
طور جداگانذه های مثبذت و منهذی، بذهگیرد. سپس پاسختعلق می 1 یشود نمرهپاسخی که داده می

 شوند.محاسبه می
های گوناگونی که آزمودنی برای کنار آمدن های ممکن: راهوجوی پاسخجست -چهارم یمرحله

 حذل پرخاشذگرانه راه -2حذل شارسذته راه -1: یدهد، مطابق با پذنج مقولذهمیبا موقعیت پیشنهاد 
بندی و بر اساس اثر، طبقهحل بیراه -5کمک خواستن از درگران و  -4اجتنابی  -حل انهعالیراه -3

 شود.گیاری می( نمره3تا  1)از  یادرجهمقیاس سه
نمذره بذرای  2اسذخ مذورد ارزرذابی و گیرنش پاسخ: در ارن مرحلذه، انتخذاب پ -پنج  یمرحله

 شود.ینامناسب در نظر گرفته منمره برای پاسخ 1مناسب و پاسخ
شذود. انجام پاسخ رفتاری: در ارن مرحله، چگونگی اجذرای پاسذخ ارزرذابی می -شش  یمرحله
و  ها را در ارن مرحله نشان دادند )بذامینگرهای آزمودنیهای مقدماتی، ساختگی بودن پاسخپژوهش

 است. (، بنابرارن در ارن پژوهش نیی ارن مرحله مورد سنجش قرار نگرفته2005همکاران، 
شده: در ارن مرحله، مرتبط بودن اهداف با های انتخابحلههت : پیوند بین اهداف و راه یمرحله
 ود.شگیاری می( نمره3تا  1)از  یادرجهشنهادشده بر اساس رک مقیاس سهیهای پحلانتخاب راه

بشاش و لطیهیذان  یلهیوسن بهاها با استهاده از مقیاس قضاوت معلمزمان ارن داستانرواری ه 
، یعذد رفتذاری پرخاشذگرن، چهذار بُااست. مقیاس قضذاوت معلمذ ( مورد بررسی قرار گرفته1380)

ارن ابعاد، کرد که هر رک از گیری میگیری را اندازهپسند و خجالتی و گوشهگری، رفتار جامعهاخالل
(. 1380داری را با مراحل پردازش اطالعذات اجتمذاعی نشذان داد )بشذاش و لطیهیذان، امعن یرابطه
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گیارش شده اسذت  83/0تا  50/0ها بین ها نیی بررسی شده و پاراری بازآزماری داستانپاراری داستان
 (.1388)پورمودت و بشاش 

سذتهاده از روش تحلیذل عامذل اکتشذافی و ها بذا ادر پژوهش حاضر ساختار عاملی ارن داستان
عد، با شود. در گام بَتأریدی مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی روی رک نیمه انجام می

 یقبلی )نمونذه یشده در مرحلهروش تحلیل عاملی تأریدی، مییان تأریدپیرری ساختار عاملی کشف
حاضذر ابتذدا (. بر ارن اساس، در پژوهش2000، 1اونگیرد )تنسلی و برپیشین(، مورد بررسی قرار می

های مجموع نمرات افراد در داستان یحاصل از محاسبه یمؤلهه 9منظور شناساری وجوه اشتراک به
اصل داستان، شاخ و برگ، تشخیص مشکل، تهسیر نیات، تهسذیر موقعیذت،  یاجتماعی )شامل نمره

ر )هذای( مکنذون یذها( و اسذتخراج متغارزرابی پاسخها و روشن ساختن اهداف، پاسخ، گیرنش پاسخ
های اصلی استهاده شد. پذیش مؤلهه یشیوهها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهارن مؤلهه یزرربنار

گیری مورد بررسی قذرار گرفذت. مقذدار های مربوط به کهارت نمونهاز انجام تحلیل عاملی، مهروضه
برابر با  2در آزمون کرورت بارتلت 2x دار عددی شاخصو هم نین مق 77/0برابر با  KMOشاخص 

شده معنادار بود، نشانگر کهارت نمونه متناسب با متغیرهای انتخاب 0001/0که در سطع  142/2199
برای انجام تحلیل عاملی است. مالک استخراج عوامل در ارذن تحلیذل، شذیب منحنذی اسذکری و 

های اجتمذاعی، دارای سذه تارج، مشخص شد که داسذتانباالتر از رک بود. مطابق با ن یارزش ورژه
طورکلی نیدرک به گیری و رمیگردانی است. ارن عوامل بهعامل زرربناری تهسیر و تشخیص، تصمی 

ن، بذار عذاملی رذکنند. افیون بذر ادرصد از واررانس پردازش اطالعات اجتماعی را تبیین می 35/79
قذرار داشذت. در ادامذه، تحلیذل  97/0تذا  68/0رن ابیار بین ا یگانه 9های آمده برای مؤلههدستبه

قبل به دست آمد، انجام شد. مطابق بذا نتذارج،  یعاملی تأریدی بر روی ساختار عاملی که در مرحله
در نوسان  97/0/ تا 39بین  یآمده از تحلیل عاملی تأریدی در دامنهدستبارهای عاملی استاندارد به

طور قابل قبولی با عامل زرربناری خود رابطه دارند. بذرای بررسذی میذیان ها بهاست و بنابرارن گوره
آمده از ارذن ضذررب بذرای دستها نیی از فرمول آلهای کرونباخ استهاده شد. مقادرر بهپاراری داستان

دست آمد. هم نین به 68/0و  93/0، 59/0گیری به ترتیب برابر با ابعاد رمیگردانی، تهسیر و تصمی 
 بود. 76/0ها نیی برابر با پاراری کل داستان

بذاس و پذری  یوسذیلهبه AQ3پرخاشذگری  ینامهپرسذش :ی پرخاشگررینامهپرسش

پرخاشذگری  یای اسذت کذه چهذار جنبذهپنج گیرنذه یگوره 29شده است و دارای  ( ساخته1992)
، 10، 6، 2می )گوره هذای (، پرخاشگری کال28، 26، 24، 21، 17، 13، 9، 5، 1های جسمانی )گوره

، 20، 16، 12، 8، 4هذای ( و خصذومت )گورذه29، 22، 19، 15، 11، 7، 3های (، خش  )گوره18، 14
گذیاری صذورت معکذوس نمرهبه 29و  24 های(. گورذه1386 سذنجد )سذامانی،( را می27، 25، 23

                                                           
1 Tinsley, & Brown 
2 Bartlett's Test of Sphericity 
3 Aggressin Questionnaire 
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گاه فرد را در هر پرسش، بذر اند که جارای تنظی  شدهها به شیوه، گیرنهنامهپرسشد. در ارن نشومی
(، 5کنذد )( تذا کذامالو مذن را توصذیف مذی1کند )اساس مقیاس لیکرت از اصالو من را توصیف نمی

 (.1385 کند )محمدی،مشخص می
متمرکذی شذده و نتذارج  نامهپرسذشسنجی ارن ی روانهای فراوانی به وارسی شاخصهپژوهش

ده در جوام  مختلف اسذت )بذرای مثذال مسذتر آنجلذو و ها نشانگر رواری و پاراری آن برای استهاآن
(. محمذدی 2007؛ بیکذر،2004، 3راگذا -کولت و کودورنیو-؛ ورجیل2001، 2؛ ناکانو2002، 1جولتون

مذورد تأریذد قذرار داد. خلیقذی  نامهپرسذشعامذل را در  4( با استهاده از تحلیل عاملی وجود 1385)
کذل  یهر گوره با نمذره ی، ضررب همبستگی نمرهنامهپرسش( نیی، برای بررسی رواری ارن 1394)

گذیارش نمذود. بذاس و  70/0تذا  24/0ضرارب را از  یعامل مربوط به خود را محاسبه نمود و دامنه
 9 ینهذر بذا فاصذله 37، به روش بازآزماری بذر روی نامهپرسش(، در بررسی پاراری ارن 1992پری )

را بذه ترتیذب بذرای پرخاشذگری جسذمانی،  72/0و  72/0، 76/0، 80/0ههته، ضذررب همبسذتگی 
بذود. محمذدی  89/0کالمی، خش  و خصومت، گیارش کردند. هم نین ضررب آلهای کذل نمذرات 

از دانشجوران دانشگاه شیراز، به سه روش  یرا بر روی رک گروه نامهپرسش( نیی پاراری ارن 1385)
 73/0و  78/0، 89/0اد و به ترتیذب، ضذرارب آلهای کرونباخ، بازآزماری و تنصیف مورد بررسی قرار د

را بذا اسذتهاده از ضذررب  نامهپرسش( نیی، در پژوهشی همسانی درونی 1386) یدست آورد. سامانبه
آلهای کرونباخ، برای هررک از عوامل خصومت، پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کالمی و خش  به 

 ه است.گیارش کرد 70/0و  77/0، 79/0، 83/0ترتیب برابر با 
تحلیل عامل  پرخاشگری باس و پری، روش ینامهپرسشدر پژوهش حاضر برای بررسی رواری 

پرخاشذگری  ینامهپرسذشعذاملی  4کار گرفته شد. نتارج ارن تحلیل بیانگر تأرید ساختار هتأریدی ب
مذیکور  با مذدل یخوب)مربوط به عامل خش ( به 3 یبود. الزم به ذکر است که در ارن تحلیل گوره

ت از مذدل حذیف شذد. ربعدی، درنها یهاسازگار نبود و به همین خاطر جهت احراز برازش و تحلیل
در نوسذان بذود. بذرای بررسذی  77/0تذا  39/0درمجموع بار عاملی احرازشده برای ارن مقیاس بین 

آمده دسذتهکرونباخ استهاده شد. مقادرر ب یپرخاشگری نیی از فرمول آلها ینامهپرسشمییان پاراری 
از ارن ضررب برای ابعاد پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کالمی، خش  و خصومت، به ترتیب برابر 

بذود.  96/0نیی برابذر بذا  نامهپرسشدست آمد. هم نین پاراری کل به 91/0و  80/0، 87/0، 87/0با 
 است. نامهپرسشپاراری مطلوب ارن  یدهندهدرمجموع، ارن نتارج نشان

                                                           
1 Masterangelo & Jolton 
2 Nakano 
3 Vigil- Colet & Codorniu- Raga 
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 هاافتهی

منظور بررسذی کیهیذت ارتبذاط بذین بذه در ارن بخش ابتدا، میانگین، انحذراف معیذار و سذپس،
، میذانگین، 2متغیرهای مکنون تحقیق، همبستگی صهر مرتبه میان متغیرها محاسبه شد. در جذدول 
 است.انحراف معیار و ماتررس همبستگی صهر مرتبه متغیرهای پژوهش به نمارش درآمده 

 یشود، در بسیاری از موارد بین متغیرهای تحقیق رابطذهمشاهده می 2جدول طور که در همان
 یطرد پدر، رابطذه -معنادار وجود دارد و تنها در معدودی از موارد و بیشتر در ارتباط با متغیر پیررش

 شود.معناداری میان متغیرها مشاهده نمی

 ن پژوهشمرتبه متغیرهای مکنو میانگین، انحراف معیار و همبستگی صفر -2 جدول

 M S.D 1 2 3 4 5 6 متغیرها

طرد  -پذیرش -1

 مادر
      ــ 05/17 59/69

     ــ 64/0** 75/13 44/62 طرد پدر -پذیرش -2

    ــ -09/0 -13/0* 35/3 97/17 رمزگردانی -3

   ــ 20/0** -12/0* -21/0** 54/8 03/45 تفسیر و تشخیص -4

  ــ 13/0* 29/0** 02/0 -33/0** 07/3 05/14 گیریتصمیم -5

 ــ -85/0** -27/0** -33/0** 38/0** 59/0** 45/26 59/78 پرخاشگری -6

05/0 <P* 01/0 <P** 

منظور آزمون مدل مهروض پژوهش، از روش معادالت ساختاری استهاده شد. تحلیل میکور بذا اسذتهاده به
 آزمون مدل پژوهش ارائه شده است. نتارج مربوط به 2انجام شد. در شکل  AMOSافیار نرم 22 یاز نسخه
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تبیینی پرخاشگری بر اساس پذیرش ـ طرد والدین و پردازش اطالعات مدل نتایج آزمون  -2 شکل

 اجتماعی

طرد مادر  -دهد که پیررشاول پژوهش نشان می یدر ارتباط با فرضیه 2نتارج مندرج در شکل 
ی دارد. از طرفی، مشخص شذد کذه ( بر پرخاشگرP, 10/0 =β<005/0اثر مستقی  مثبت و معنادار )

در  2طرد پدر، اثر مستقی  معناداری بر پرخاشگری ندارد. هم نین نتارج منذدرج در شذکل  -پیررش
دوم پژوهش بیانگر آن است که ادراک پیررش ذ طرد مادر اثر مسذتقی  منهذی و  یارتباط با فرضیه
 ,P<0001/0گیری )تصذمی  ( وP, 22/0- =β<0001/0عذد تهسذیر و تشذخیص )معناداری بذر دو بُ

52/0- =βُعذد رمیگردانذی ( پردازش اطالعات اجتماعی فرزندان دارد؛ اما اثر مستقی  ارن متغیر بذر ب
طرد پدر آشکار شد که ارن متغیر قادر  -پردازش اطالعات اجتماعی معنادار نبود. در خصوص پیررش

ری پذردازش اطالعذات اجتمذاعی نوجوانذان گیبینی رمیگردانی، تهسیر و تشخیص و تصمی به پیش
های مربوط به فرضیه سوم پژوهش مبنذی بذر کننده در ارن پژوهش نیست. هم نین رافتهمشارکت

گیری نیذی حذاکی از آن اسذت کذه تصذمی  یاثر مستقی  پردازش اطالعات اجتماعی بذر پرخاشذگر
(0001/0>P, 87/0- =β( و تهسیر و تشذخیص )0001/0>P, 15/0- =βاثذ ) ر مسذتقی  معنذادار و

 منهی بر پرخاشگری دارند؛ اما اثر مستقی  رمیگردانی بر پرخاشگری معنادار نبود.
، بررسی اثذرات AMOSافیار استراپ در نرمها، با استهاده از روش آماری بوتتحلیل یدر ادامه

ن داد کذه ای مدل پژوهش در دستور کار قرار گرفت. نتذارج ارذن تحلیذل نشذاغیرمستقی  را واسطه
گری تمامی ابعاد پردازش اطالعات اجتماعی، اثر غیرمستقی  مثبذت و پیررش ذ طرد مادر با میانجی

طرد مذادر بذا کذاهش  -( بر پرخاشگری دارد. درواق  ادراک پیررشP, 49/0 =β<008/0معناداری )
ر مشخص طوشود. بهسطع پردازش اطالعات اجتماعی منجر به افیارش پرخاشگری در نوجوانان می
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ن یر میذانجی بذیذن متغرتریگیری، قذوگری تهکیکی نیی حاکی از آن است که تصمی نتارج میانجی
ن، تهسذیر و رذ(. افیون بر اP,46/0=β<009/0مادر و پرخاشگری است ) یشدهطرد ادراک -پیررش

( رابطذذه بذذین ارذذن دو متغیذذر را P,03/0=β<01/0ای معنذذادار )توانذذد بذذه گونذذهتشذذخیص نیذذی می
گری کند. ارن در حالی است که رمیگردانی قادر به ارهای چنین نقشی نیسذت. در خصذوص انجیمی

صذورت طور مسذتقی  و نذه بهطرد پدر نیی نتارج بیانگر ارن است که ارن متغیر نه به -متغیر پیررش
طور خالصذه، اثذرات مسذتقی ، غیرمسذتقی  و تواند منجر به پرخاشگری شود. بهغیرمستقی  نیی نمی

 ارائه شده است. 3کلی معنادار متغیرهای پژوهش بر پرخاشگری نوجوانان در جدول 

 طرد مادر بر پرخاشگری -پذیرش یم و کلیرمستقیم، غیاثرات مستق -3 جدول

متغیر 

 بینپیش

متغیر 

 ایواسطه

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

β P β P β P 

 -پذیرش

 طرد مادر

 001/0 59/0 008/0 49/0 005/0 10/0 هاتمامی واسطه

تفسیر و 

 تشخیص

10/0 005/0 
03/0 01/0 13/0 02/0 

 01/0 56/0 009/0 46/0 005/0 10/0 گیریتصمیم

گونه برازش محاسبه شد که همان یمنظور بررسی مییان برازش مدل پژوهش، شاخصهدر ادامه به
 مدل نهاری پژوهش حاضر بود.شود نتارج بیانگر برازش قابل قبولی مالحظه می 4که در جدول 

 ی برازش مدل نهایی پژوهش حاضرشاخصه -4 جدول

 RAMSEA NFI CFI AGFI GFI 2X d.f d.f/2X هاشاخص

048/0 مقادیر  96/0  98/0  91/0  93/0  14/359 174 06/2 

 یریگجهیو نت بحث

طذرد والذدرن و پرخاشذگری  -هذای پذیررشمنظور بررسی رابطه بذین متغیذرپژوهش حاضر به
هذای پذژوهش در ای پردازش اطالعات اجتماعی انجام گردرده است. رافتذهان با نقش واسطهفرزند

طذرد مذادر بذر روی پرخاشذگری فرزنذدان، اثذر  ـدهد که پیررش اول، نشان می یخصوص فرضیه
طرد پدر اثر معناداری بر پرخاشگری فرزندان نشان  ـ که پیررشیمستقی  مثبت و معنادار دارد. درحال

های متعذددی طورکلی اثر خانواده بر پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه فرزندان در پژوهشهنداد. ب
؛ 1394؛ کررمذی و همکذاران، 1393مورد تأرید قرار گرفته است )برای مثذال صذادقی و همکذاران، 

(. شذذواهد پژوهشذذی حذذاکی از آن اسذذت کذذه رفتارهذذای ناسذذازگارانه فرزنذذدان، نظیذذر 2010روهنذذر، 
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شود که دارای ساختار ضعیف هستند و رفتار والدرن با هاری مشاهده میبیشتر در خانواده پرخاشگری،
هذا، طذرد والذدرن و کنتذرل روانذی گونذه خانوادهنرفرزندان از کیهیت نامطلوبی برخوردار است. در ا

هذای هذاری کذه نیازگر، در خانوادهردعبارت(. بذه2014 فرزندان بسیار شار  است )اکسذینر و بارذدر،
شذوند گیرد، کودکان مسذتعد انجذام رفتارهذای ناسذازگارانه میهیجانی فرزندان مورد توجه قرار نمی

محبتذی، ای هم ذون بذیهای طردکننذدهطور مکرر از روش(. زمانی که در خانواده به2016روهنر، )
ی و را ارزشی(، فرزندان احساس ب2008شود )روهنر و خالق، تهدرد، تنبیه و را رنجاندن استهاده می

آورند و از ارذن  یاستبداد کرده و برای جبران ارن احساس، ممکن است به رفتارهای پرخاشگرانه رو
( و را برای رف  آشذهتگی 2012طررق اعتراض خود را به وض  موجود نشان دهند )سیگلمن و راردر، 

جاکذه در رفتارهذای (. هم نذین ازآن2008خود به ابراز خش  و خشونت بپردازنذد )داج و همکذاران، 
(، ارذن 2015شذود )روهنذر، والدرن از پرخاشگری جسمانی و کالمذی نیذی اسذتهاده می یطردکننده

احتمال وجود دارد که فرزندان از طررق الگوگیری نیی، در هنگام مواجهه با روردادهای ناخوشذارند از 
 رفتار پرخاشگرانه استهاده نمارند.

طرد مادر و طرد پدر، تنها طرد مادر بر پرخاشگری فرزندان اثذر ارن رافته که در پژوهش حاضر بین 
و آندر  یهای پیشین همسو است. برای مثال نتارج تحقیق جوالگیاشته است، با نتارج برخی از پژوهش

قذوی مشذکالت بیرونذی  یکنندهبینیطرد مادر پیش -( نیی حاکی از آن است که سطع پیررش2011)
وجود ندارد. اکسذینر  یاپیررش پدر و ارن مشکالت، رابطه -ن سطع طرداست و بی یهمانند پرخاشگر

(، نیی در پژوهش خود نشان دادند که وقتی مادران از رک سطع بهینه و مطلذوب کنتذرل 2014و باردر )
دهند. در تهسذیر نقذش تررن سطع مشکالت رفتاری را بروز میکنند، کودکان پارینرفتاری استهاده می

( 1973، 1بستگی )بالبیدل یتوان گهت مطابق با نظررهر در پرخاشگری فرزندان، میطرد ماد -پیررش
موق  آن را زمانی که مراقب اولیه )که غالباو مادر است( نسبت به نیازهای کذودک پاسذخگو نبذوده و بذه

بستگی اضذطرابی اسذت در کذودک شذکل بستگی ناارمن که رکی از اَشکال آن دلبرطرف ننمارد، دل
های تند و قشقرق به راه انداختن به وضذعیت موجذود بستگی کودک با واکنشرد. در ارن نوع دلگیمی

رسذد کیهیذت تعامذل مذادران بذا (. بر ارن اساس بذه نظذر می2012کند )سیگلمن و راردر، اعتراض می
 د.شناختی آنان دارتری در سالمت و سازگاری روانکنندهفرزندان در مقارسه با پدران نقش تعیین

 -اثر مستقی  پذیررش  یکنندههای پژوهش حاضر در خصوص فرضیه دوم، بیانهم نین رافته
پردازش  یطرد مادر بر روی پردازش اطالعات اجتماعی است. به ارن نحو که طرد مادر بر دو مؤلهه

گیری نوجوانان، اثر منهی گیاشذته و منجذر بذه اطالعات اجتماعی رعنی تشخیص و تهسیر و تصمی 
با نتارج تحقیقات پیشین که حاکی از اثر رفتار والدرن بر  افتهریب به ارن فرارندها شده است. ارن آس

؛ سذونت، 2008پردازش اطالعات فرزندان است، همسو است )برای مثال، بامینگر و کیمهی کارنذد، 
ت روابط (، کیهی2008روهنر و خالق،  2007طرد والدرن )روهنر،  -پیررش ی(. بر اساس نظرره2009

                                                           
1 Bowlby 
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محبتذی و نادرذده گذرفتن صورت اظهار عشق و محبت به آنان و را بالعکس بیوالدرن با فرزندان به
دهد )روهنر و همکاران، تأثیر قرار می های ذهنی فرزندان را تحتآنان، شناخت اجتماعی را بازنماری

ارب جدرذد اسذت و ی ادراک، ساخت و واکنش به تجذ(. ازآنجاکه بازنماری ذهنی شامل طررقه2012
سذازد )روهنذر و هذای افذراد را متذأثر میادآوری اطالعذات و ارزرابیرذمحتوا و چگذونگی ذخیذره و 

رسد طرد مادر که شامل فقدان احساسات مثبذت و اسذتهاده از (، بنابرارن به نظر می2008همکاران، 
ط با فرزندان است منجر شناختی و اظهارات پرخاشگرانه در ارتبازای جسمانی و روانرفتارهای آسیب

از شود. به ارن معنا که فرزندان را به سمت تهسیر بدبینانهبه سوگیری در بازنماری ذهنی فرزندان می
هذای پذردازش اطالعذات انذه کذه از ورژگیرجوهای انتقامفردی و انتخاب اهداف و پاسخروابط بین

 دهد.(، سوق می1994نوجوانان پرخاشگر است )کررک وداج، 
دهد که از بذین سذه گذام پذردازش سوم، نشان می یدرگر پژوهش در خصوص فرضیه یفتهار

گیری اثر منهی بر پرخاشگری دارند. گام رمیگردانذی اطالعات اجتماعی، تهسیر و تشخیص و تصمی 
ارتباط معناداری با پرخاشگری نشان نداد. تحقیقات متعددی حاکی از اثرگذیاری پذردازش اطالعذات 

ر و ری؛ کروز2008پرخاشگری کودکان و نوجوانان است )برای مثال، الچمن و همکاران،  اجتماعی بر
طورکلی مدل پردازش اطالعات اجتمذاعی (. به1392اژره و عابدی، ؛ شمسی1390همکاران؛ روشن، 

ن علل زرربناری پرخاشگری نوجوانان است. بر اساس ارن مدل، ییها در تبکارآمدتررن مدل یاز جمله
ت مذورد رکهاکنذد را بذهخاطر میکه وی را آزرده یکه نوجوان در تعامالت اجتماعی، رفتارهار زمانی

پذردازد کذه عتاو به انتخاب اهدافی مییها را تهسیر کند، طبپردازش قرار ندهد و را به نحو بدبینانه آن
دهد و مطذابق بذا ارذن تناسب چندانی با آن رفتارها ندارد و غالباو هدف خود را مقابله به مثل قرار می

رسذد (. هم نین، بذه نظذر می2008گیرند )داج و همکاران، های ناخوشارند را برمیهدف، نیی پاسخ
رفتذاری محذدودی برخوردارنذد کذه آن هذ   یافرادی که پردازش اطالعات ضعیهی دارند، از خیانه

مقابذل رفتارهذاری کذه  انه و پرخاشگرانه است و به همین دلیذل دررجویبیشتر شامل رفتارهای تالف
 زنند.سرعت دست به انتخاب اهداف و رفتارهای پرخاشگرانه میها آزارنده است، بهبرای آن

در  یای پردازش اطالعات اجتمذاعچهارم مبنی بر نقش واسطه ینتارج پژوهش در رابطه با فرضیه
هذای پذردازش گام رابطه بین پیررش ذ طرد والدرن و پرخاشذگری فرزنذدان، نشذانگر آن اسذت کذه از

بین پیررش ذ طرد مادر و پرخاشذگری  یگیری در رابطهاطالعات، دو گام تهسیر و تشخیص و تصمی 
مسذتقی  پرخاشذگری ای معنادار دارند. پیررش ذ طرد پدر نتوانست بذه نحذو غیذرفرزندان نقش واسطه

روابذط والذدرن بذا فرزنذدان،  توان گهت کیهیتفرزندان را تحت تأثیر قرار دهد. در تهسیر ارن رافته می
(. 2012دهد )روهنر و همکذاران، های ذهنی فرزندان را تحت تأثیر قرار میشناخت اجتماعی را بازنماری

عذاطهگی و ژه مادر، با فرزندان مبتنی بذر خصذومت، خشذ ، بیروحال زمانی که شیوه تعامل والدرن، به
شود و ارن وای منهی، بدبینانه و خصمانه برخوردار میتوجهی باشد، بازنماری ذهنی فرزندان نیی از محتبی

آمیی و تذوأم بذا کنذد کذه خصذومتخذود رفتارهذاری را ارجذاد می ینوع بازنماری )و را پردازش( به نوبه
ها و ادراکات ذهنی فرزندان از رفتار (. ارن نوع تأثیرپیرری نگرش1994پرخاشگری است )کررک و داج، 
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(، نیذی 1976) 1اجتمذاعی اررکسذونرشد روانی ی( و نظرره1973 ستگی )بالبی،بدل یوالدرن، در نظرره
بستگی، معادل بازنمذاری ذهنذی در در نظرره دل 2مورد تأکید قرار گرفته است. مههوم مدل فعال درونی

طرد والدرن است. مدل فعال درونی شامل اطالعات اجتماعی است و از دو مدل خود و  -نظرره پیررش
تواننذد مثبذت رذا منهذی ها میبستگی، هرکدام از ارن مدلشود. بسته به کیهیت دلیل میدرگران تشک

شود. نگرشذی نسذبت بذه ( نیی از مههوم اعتماد بنیادرن نام برده می1976ی اررکسون )باشند. در نظرره
کل محیط پیرامون و جهان هستی که بر اساس کیهیت رفتار مراقب با کودک در دو سال اول زندگی ش

بستگی و روانی اجتماعی، ارذن ادراکذات، طرد والدرن، دل -پیررش یگیرد. بر اساس هر سه نظررهمی
را تحذت  یسالها، اثرات نسبتاو پارداری در طول زندگی داشته و رفتار افراد در بیرگریها و بازنمانگرش

رق آسیب به بازنماری ذهنی، منجر توان نتیجه گرفت که طرد مادر از طردهند؛ بنابرارن، میتأثیر قرار می
شود. به ارن معنا که فرزندان نسبت به محذیط پیرامذون به سوگیری در پردازش اطالعات اجتماعی می

دهذد، شوند و نیات خصمانه را به هر آن ه آنان را آزار میخشمگین می یآساناعتماد و بدبین شده، بهیب
ها نیی حذاکی از آن اسذت کذه استا، نتارج برخی پژوهش(. در ارن ر1994دهند )کررک و داج، نسبت می
اند که از رفتارهای ضداجتماعی برخوردارند، در معرض آزار، طرد، قلدری و خشونت قرار گرفته ینوجوانان

کننذد دانند و کمتر به شرارط و وضذعیت درگذران توجذه میو به همین دلیل دنیا را مکانی خصمانه می
(. بر اساس مدل پردازش اطالعات اجتمذاعی، 2007، داج و همکاران، 3برلین )النسهورد، میلرذ جانسون،

شود هر نوع رفتذار ناخوشذارندی از جانذب درگذران ارن نگرش سوگیرانه، بدبینانه و خصمانه موجب می
 (.1994مغرضانه تلقی شود و برای مقابله با آن، به انجام رفتار پرخاشگرانه اقدام شود )کررک و داج، 

طور مستقی  و نذه غیرمسذتقی  نه که قبالو بیان شد در پژوهش حاضر، رمیگردانی نه بهگوهمان
توان گهت مطابق با مدل پذردازش بینی کند. در ارن خصوص مینتوانسته است، پرخاشگری را پیش

ژه روهذا طذی نشذود. بذهگام ی(، ممکن است در فرارند پردازش همه1986اطالعات اجتماعی )داج، 
شود، آن است که قصی که در پردازش اطالعات اجتماعی نوجوانان پرخاشگر مشاهده میکی از نوار

های پردازش اطالعات، مستقیماو به انتخاب هدف و را انجام پاسخ گام یممکن است بدون طی همه
در  بپردازند؛ بنابرارن، عدم ارتباط رمیگردانی با رفتار پرخاشگرانه شارد ناشی از ارن امر باشد که لیوماو

 شود.های پردازش اطالعات طی نمیاجتماعی، همه گام یهاموقعیت
طرد پدر در ارتباط  -توجه پژوهش حاضر آن است که پیررشهای قابلهم نین رکی درگر از رافته

رک از متغیرهای پژوهش اثر معناداری نشان نداده است. احتماالو اثر ارن متغیر تحت تأثیر متغیذر با هیچ
مادر قرار گرفته است که البته بر اساس متون علمی ارن رافته دور از انتظذار نیسذت. بذر طرد  -پیررش

سال با وی رک شخصی است که کودک را بیرگ« 4درگریِ مه »طرد والدرن،  -اساس نظرره پیررش

                                                           
1 Erikson 
2 internal working model 
3 Lansford, Miller-Johnson, Berlin, 
4 significant other 



 96، تابستان 26ی ، شماره7ی شناسی اجتماعی، دورههای روانپژوهش

55 

فردی قائذل اسذت که برای وی اهمیذت منحصذربهنحویمدت دارد بهپیوند هیجانی عمیق و نسبتاو دراز
ی رسذد در همذهطورکلی والدرن، درگرانِ مه  هستند، امذا بذه نظذر می(. با ارن تعبیر، به2015ر، )روهن

ای، بیشذتر قابلیذت ل نقش مراقبتی، پرورشذی و تغیرذهیجوام ، در مقارسه بین مادر و پدر، مادران به دل
تباط عاطهی کودک بذا ی بر اری( ن1973 بستگی )بالبی،دل یشدن به درگری مه  دارند. در نظررهلرتبد

عنوان مراقبان اولیذه توان گهت مادران بهمراقب اولیه که غالباو مادر است، تأکید شده است؛ بنابرارن، می
 دارند. یترکنندهنییشناختی و رفتاری فرزندان، نقش تعهای رواندر مقارسه با پدران، در ورژگی

بر کیهیت پردازش اطالعات فرزنذدان و هم نذین،  مجموع، نتارج پژوهش حاضر نشانگر اثر رفتار مادر در
وسذیله توانذد بهقابلیت مدل پردازش اطالعات اجتماعی در تبیین پرخاشگری است. نتارج پذژوهش حاضذر می

درمانگران مورد استهاده قرار گیرد. با توجه به اثر پردازش اطالعات اجتمذاعی بذر پرخاشذگری مشاوران و روان
درمانی به مراجعانی که قادر به کنتذرل خشذ  خذود نیسذتند و بذه لسات مشاوره و روانتوان در جنوجوانان، می

هذای آورند، کمک نمود که با تغییر در نگاه به محیط پیرامون، به بازسذازی گامرفتارهای پرخاشگرانه روی می
 .پردازش اطالعات اجتماعی بپردازند و از ارن طررق موفق به تغییر و اصال  رفتار خود شوند

 منابع

(. رابطه بین احساس تنهاری کودکذان نذاتوان ذهنذی بذا 1380بشاش، لعیا و لطیهیان، مرتضی )
ن پژوهشذی رهای نذوتشخیص رفتار اجتماعی از سوی معل . خالصه مقاالت نخستین همارش رافته

 وپرورش نورن، تهران.در آموزش
 آموزانعات اجتماعی دانش(. بررسی تحول پردازش اطال1388پورمودت، خاتون و بشاش، لعیا )

 .211 -222، 3پیرر. پژوهش در حیطه کودکان استثناری، سال نه ، توان ذهنی آموزشک 
های (. رابطذه علذی سذبک1394نیا، سمیه، خرماری، فرهذاد و شذیخ االسذالمی، راضذیه )حسن

ی هذاگری هورذت اخالقذی. فصذلنامه پژوهشهذای اخالقذی از طررذق واسذطهبستگی بذا بنیاندل
 .75-98، 18اجتماعی،  شناسیروان

گرارذی. ای کمال(. رابطه پنج عامل بیرگ شخصیت و پرخاشگری: نقش واسطه1394خلیقی، سمانه )
 .شناسیروانتربیتی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و  شناسیرواننامه کارشناسی ارشد پاران

ی، مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعذاد آرندهای شناختی پرخاشگر(. پیش1390روشن، راضیه )
 .شناسیرواننامه کارشناسی ارشد بالینی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و آگاهی از هیجانات. پاران
(. بررسی پاراری و رواری پرسشذنامه پرخاشذگری بذاس و پذری. مجلذه 1386سامانی، سیامک )

 .359-365(، 5)4ندرشه و رفتار(، دوره سییده ، بالینی ارران )ا شناسیروانو  یپیشکروان
(. بررسذی کذاراری مذدل پذردازش اطالعذات 1392شمسی اژره، عبدالحسین و عابدی، احمذد )

نامذه آمذوزان مقطذ  ابتذداری شذهر اصذههان. پارانبینی مشکالت رفتذاری دانذشاجتماعی در پیش
 .شناسیروانتی و کارشناسی ارشد تربیتی، دانشگاه اصههان، دانشکده علوم تربی
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(. اثربخشذی آمذوزش نظررذه ذهذن بذر همذدلی و 1395االسالمی، راضیه و نوری، سمانه )شیخ
 .107-120، 24اجتماعی،  شناسیروانهای قلدری در کودکان. فصلنامه پژوهش

(. رابطذه طذرد و پذیررش 1393صادقی، راضیه، تاجیک زاده، فخری و رئیس کررمیان، فرحناز )
 .173-184، 2ری در دانشجوران دختر، نشرره علوم پیشکی صدرا، دوره دوم،مادر با پرخاشگ

(. 1392عابدی، احمد، شمسی، عبدالحسین، رارمحمدران، احمد، قمرانی، امیر و صمدی، مذرر  )
آمذوزان ای در دانشبررسی رابطه بین پردازش اطالعات اجتماعی با عالئ  مشکالت نافرمانی مقابله

 .54-61(، 4)2پژوهشی شناخت اجتماعی، سال دوم،  -مه علمیمقط  ابتداری. فصلنا
(. بررسذی 1384عبدالخالقی، معصومه، دواچی، اقدس، صذحباری، فذائیه و محمذودی، محمذود )

آموزان پسر مقطذ  راهنمذاری. فصذلنامه ای با پرخاشگری در دانشرارانه -های وردروریارتباط بازی
 .141-145، 3یشکی تهران، دوره پانیده ، علوم پیشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پ
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