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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 acceptancerejection 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 acceptancerejection 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
 در مدارس بهورژه در بین نوجوانذان1بررسیهای علمی حاکی از گسترش روزافیون پرخاشگری
 زنگ خطری برای سیاستگیاران، شیوع پرخاشگری در میان نوجوانان، بیتردرد.)2014 ،2است (لی
 ارن مشکل رفتاری بهطور قابلمالحظهای بر عملکرد تحصیلی و حرفهای.نظام تعلی و تربیت است
نوجوانان تأثیر منهی گیاشته و احتمال ابتال به بیماریهذای روانذی و جسذمانی را افذیارش میدهذد
.)2007 ، و همکاران3 کیف، هاروی، بیلدر،؛ پاندرنا1384 ، صحباری و محمودی، دواچی،(عبدالخالقی
، افت تحصیلی،هم نین ارن اختالل رفتاری باعث ارجاد تصورر منهی در بین همساالن و آموزگاران
1

aggression
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3 Pandina, Bilder, Harvey, Keefe
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ترک تحصیل ،مصرف مواد ،بیماری و مشکالت درگر میشود (اسپوزرتو .)2006 ،1عذالوه بذر ارذن،
رافتههای برآمده از پژوهشها نشانگر آن هستند که کودکان و نوجوانان پرخاشگر در بیرگسالی ه
به ادامهی پرخاشگری تمارل دارند (لی.)2014 ،
با توجه به اهمیت و تأثیرات فراوان پرخاشگری ،مدلها و رورکردهای گوناگونی به تبیذین ارذن
مشکل رفتاری پرداختهاند .در ارن میان ،مدل پردازش اطالعات اجتماعی( 2داج1986 ،3؛ کررذک 4و
داج ،)1994 ،با بهرهگیذری از رورکذرد پذردازش اطالعذات ،بذه دنبذال شناسذاری دالرذل رفتارهذای
ضداجتماعی ،بهورژه ،پرخاش گری در بین نوجوانان است .مطابق با ارذن مذدل ،افذراد در هذر تعامذل
اجتماعی ،اطالعات دررافتی را مذورد پذردازش قذرار داده و شذش گذام در پذردازش اطالعذات طذی
میکنند .ارن شش گام عبارتاند از -1 :رمیگردانی نشانهها -2 ،5تهسیر نشانهها -3 ،6روشذنسذازی
اهداف -4 ،7جستجوی پاسخ -5 ،8تصمی گیری پاسخ 9و  -6انجام رفتار .10به اعتقذاد کررذک و داج
( )1994افراد پرخاشگر ممکن است در هرکدام از ارن گامها از نواقصی برخوردار باشند .ارن افراد رذا
اطالعات اجتماعی را به نحو سوگیرانه پذردازش مذیکننذد ،بذدرن معنذا کذه بهصذورت بدبینانذه بذا
موقعیتهای اجتماعی برخورد کرده و را بدون طی کردن گامهای پذردازش ،سذررعاو وارد گذام رفتذار
میشوند و انتخاب آنها نیی رفتارهای تکانشی مانند پرخاشگری است.
بهطورکلی رافتههای پژوهشهای متعددی مبَیّن کاراری مذدل پذردازش اطالعذات اجتمذاعی در
پیشبینی و پیشگیری از بروز مشکالت رفتذاری کودکذان و نوجوانذان ،از جملذه پرخاشذگری اسذت
(الچمن ،باری ،پاول ،بوکسمیر و هلمذی2008 ،11؛ کروزریذر 12و همکذاران ،2008 ،تافذت ،اسذ امن،
مارشال ،پانوزرو و هولتیوارد-مونرو .)2008 ،13برای مثال ،روشن ( )1390در مطالعذهای بذه بررسذی
پیشارندهای شناختی پرخاشگری شامل مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعاد آگاهی از هیجانات
پرداخت .نتارج ارن مطالعه نشان داد کذه بذین انذواع پرخاشذگری و مرحلذهی روشذنگری پذردازش
اطالعات اجتماعی ،همبستگی منهی و معنادار وجود دارد .شمسیاژره و عابدی ( )1392نیی با بررسی
1
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9 response decision
10 behavioral enactment
11 Lochman, Bary, Powell, Boxmeyer, & Holmes
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کاراری مدل پردازش اطالعات اجتماعی در پیشبینی مشکالت رفتاری دانشآموزان دورهی ابتذداری
شهر اصههان به ارن نتیجه رسیدند که مدل پردازش اطالعات میتواند اختالالت رفتاری بیرونیشده
ی کودکان را پیشبینی کند .هم نین ،فراسر ،گالینسکی ،اسموکوسذکی ،دی 1و همکذاران ()2005
دررافتند که آموزش مهارتهای پردازش اطالعات اجتماعی به کودکان ،به بهبود کهارت اجتماعی و
هم نین پیشگیری از پرخاشگری آنها کمک مینمارد .عالوه بر ارن ،نتارج برخی از پژوهشهذاری
که به ارتباط نظررهی ذهن و پرخاشذگری پرداختهانذد ،نیذی حذاکی از آن اسذت کذه توانذاری ادراک
حالتهای ذهنی ،نیات و مقاصد خود و درگران بهعنوان زرربنای شناخت اجتماعی در کذاهش رفتذار
قلدرانه که رکی از زررمجموعههای رفتار پرخاشذگرانه اسذت ،نقذش دارد (شیخاالسذالمی و نذوری،
.)1395
بر اساس مدل پردازش اطالعات اجتماعی ،کیهیت پردازش اطالعات اجتماعی نهتنها تحت تأثیر
اطالعاتی است که ه اکنون در اختیار فرد قرار دارد ،بلکذه از اطالعذات ذخیرهشذدهای کذه حاصذل
تجربیات پیشین است و هم نین شناخت فرد نسبت به دنیای اجتماعی ،نیی تأثیر میپیررد (سیگلمن
و راردر.)2012 ،2
مه تررن محیط تشکیلدهندهی تجربیات و شناخت افراد نسذبت بذه دنیذای پیرامذون ،محذیط
خانواده است .ازجمله نظررههای جدرد در خصوص محیط خانوادگی ،نظررهی پیررش -طرد والدرن3
 PARاست (روهنر و خالق2008 ،4؛ روهنذر .)2007 ،ارذن نظررذه ،رذک نظررذهی تجربذهمحذور در
خصوص جامعهپیرری و رشذد در گسذترهی حیذات بذوده و بذه دنبذال پیشبینذی و تشذررع علذل و
پیامدهای رشد بینفردی به شکلی جهانشمول است (روهنر ،خالق و کورنذورر .)2012 ،5پذیررش و
طرد تشکیلدهندهی بُعد صمیمیت 6والدگری است .صمیمیت بهصورت پیوستاری است که هذر فذرد
برحسب محبتی که در دوران کودکی از مراقبان خذود دررافذت کذرده اسذت ،در هذر نقطذهای از آن
میتواند قرار گیرد؛ بنابرارن بُعد صمیمیت نشانگر کیهیت ارتباط عاطهی بذین والذدرن و فرزندانشذان
است و با رفتارهای فییرکی ،کالمی و نمادرن ابراز میشود (روهنر .)2016 ،بر ارن اساس ،رک طرفِ
ارن پیوستار بهوسیلهی پیررش والدرن مشخص میشود که دربرگیرندهی صمیمیت ،عاطهه ،مراقبت،
آسارش ،پرورش ،حمارت و را به بیان ساده عشقی است که والدرن نثار فرزنذدان خذود میکننذد .در
طرف درگر ارن پیوستار ،طرد والدرن قرار میگیرد .طرد به معنای فقدان را کمبود معنادار رفتارهذای
توأم با صمیمیت و پیررش در ارتباط با فرزندان است و شامل انواع رفتارها و عواطهی است کذه بذه
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لحاظ فییرکی و روانشناختی به فرزندان آسذیب وارد میکنذد (روهنذر ،ملنذدز و کرارمذر-ررکذابی،1
2008؛ روهنر.)2010 ،
2
در قطب طرد ،چهار نوع رفتار قابل مشاهده است :سردی و بیعاطهگی که در مقابل صمیمیت
و محبت اسذت .پرخاشذگری و خصذومت 3کذه شذامل پرخاشذگری فییرکذی ماننذد تنبیذه بذدنی و
پرخاشگری کالمی مانند توهین و سرزنش کردن است .بیتهاوتی و نادرده گرفتن 4و طرد نامتمذاری5
که اشاره دارد به باور افراد مبنی بر آنکه والدرنشان واقعاو مراقب آنها نیسذتند و بذه آنهذا محبذت
نمیورزند ،اگرچه ممکن است شاخصهی رفتاری آشکاری که نشانگر طردکننذدگی ،بیمحبتذی و رذا
خصومت والدرن باشد ،وجود نداشته باشد (روهنر.)2015 ،
بر اساس نظررهی پیررش -طرد والدرن ،کیهیت روابط والدرن با فرزندان در قالب پیررش و اظهذار
عشق و محبت به آنان و را بالعکس بیمحبتی و نادرده گذرفتن نیازهذای آنذان ،شذناخت اجتمذاعی رذا
بازنماریهای ذهنی 6فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد (روهنذر و همکذاران .)2012 ،بازنمذاری ذهنذی
شامل مهاهیمی است که افراد در مورد خود ،درگران و دنیای تجربی که از تجارب هیجانی مه گیشته
و کنونی ساخته میشود ،شکل میدهند (روهنر و خالق .)2008 ،ارذن بازنمذاریهذای ذهنذی طررقذهی
ادراک ،ساخت و واکنش به تجارب جدرد شامل روابط بینفردی را شکل داده ،محتوا و چگونگی ذخیره
و رادآوری تجارب بهوسیلهی افراد را تحت تأثیر قذرار داده (روهنذر و همکذاران )2012 ،و احتمذاالو بذه
روابط صمیمی و ارزرابی رفتارها در روابط با درگران ،در طول زندگی ،تعمذی میرابذد (روهنذر و خذالق،
 .)2008بر ارن اساس ،میتوان گهت بازنماری ذهنی به نوعی نشانگر شیوهی پردازش اطالعات اسذت.
در ارن راستا ،شواهد پژوهشی متعددی حاکی از اثر محیط خانوادگی بر مهذارتهذای تهکذر و پذردازش
اطالعات فرزندان است .برای مثال ،بامینگر و کیمهیکارند )2008( 7در پژوهشی که بذا هذدف بررسذی
تأثیر نوع رابطهی والدرن بر نحوهی پردازش اطالعات اجتماعی فرزندان انجام دادنذد ،بذه ارذن نتیجذه
رسیدند که بین رابطهی گرم و صمیمی والدرن و قابلیذت پذردازش بهتذر و سذرر تر فرزنذدان رابطذهی
معناداری وجود دارد .سونت )2009( 8نیی با بررسی تأثیر روابط خانوادگی بر نحوهی پذردازش اطالعذات
نشان داد که رفتارهای نامناسب والدرن با پردازش منهذی اطالعذات در فرزنذدان رابطذه دارد؛ کذه ارذن
وضعیت ،افیارش ناسازگاری فرزندان در طی رک دورهی رکساله را پیشبینی میکند.
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عالوه بر ارن ،ادبیات پژوهشی حاکی از اثر کیهیت روابط والدذ کودک بر رفتارهای فرزندان (بذرای
مثال حسننیا ،خرماری و شیخ االسذالمی )1394 ،و ازجملذه پرخاشذگری آنذان اسذت (روهنذر2010 ،؛
جوالی و آنذدر .)2011 ،1پاترسذون ،)2008( 2بیذان مذیکنذد کذه نوجوانذان ضذداجتماعی کذه دارای
رفتارهای خشونتآمیی شدردی هستند ،اغلب در محیطهای خانوادگی سرکوبگر 3پرورش میرابند .در
خانواده سرکوبگر ،اعضای خانواده بهطور مذداوم در جذدال قذدرت بذا رکدرگرنذد و هرکذدام تذالش
میکنند از طررق تکنیکهای سرکوبگرانه ،درگر اعضا را تحت کنترل خود درآورند .فرزندانی کذه در
چنین محیطهای خانوادگی رشد میرابند ،ممکن است نیتها و مقاصذد خصذمانهای را بذه درگذران
نسبت دهند (پردازش اطالعات اجتماعی) و برای رف آشهتگی خود به رفتارهای پرخاشگرانه متوسل
شوند (داج و همکاران .) 2008 ،در ارن راستا ،تحقیقی کذه توسذط درورذد ،نلسذون ،السذن و هذارت4
( ،)2013در خصوص تأثیر کنترل روانی والذدرن بذر رفتارهذای پرخاشذگرانهی رابطذهای و فییرکذی
کودکان پیشدبستانی صورت گرفت حاکی از آن بود که کنترل روانی والدرن بهطور قابذلتوجهی بذا
رفتارهای پرخاشگرانه دوران کودکی مرتبط است .اکسذینر و بارذدر )2014( 5نیذی در بررسذی اثذرات
کنترل مادر (رفتاری ،فییرکی و روانی) و گرمی مادر بر رفتارهای بیرونی کودکان ،نشذان دادنذد کذه
کنترل مادر (رفتاری ،فییرکی و روانی) با رفتارهای بیرونی کودکان ارتباط منحنیالشکل را به وجذود
میآورد .ارن رافتهها نشان میدهد که وقتی مادران از رک سطع بهینذه و مطلذوب کنتذرل رفتذاری
استهاده میکنند ،کودکان پارینتررن سطع مشکالت رفتاری را بروز میدهند.
تحقیقی نیی که توسط جوالی و آندر ( )2011با هدف بررسی رابطذهی سذطو طذرد-پذیررش
والدرن و روابط با همساالن ،با مشکالت درونی و بیرونی دوران کودکی انجذام شذد ،نشذان داد کذه
سطع طرد-پیررش مادر پیشبینیکنندهی قوی مشکالت بیرونی همانند پرخاشگری ،قربانی شدن و
بیش فعالی در کودکان است .بین سطع طرد -پیررش پدر و ارن مشکالت ،رابطهی معناداری رافت
نشد .هم نین ،صادقی ،تاجیکزاده و رئیسکررمیان ( )1393و عالیپور و شهنیریالقی ( )1394نشان
دادند که طرد  -پیررش والدرن بهطور معناداری پیشبینیکنندهی پرخاشگری در دانشآموزان است.
با توجه به آنکه پردازش اطالعذات اجتمذاعی رکذی از عوامذل مهذ تبیینکننذدهی رفتارهذای
ضداجتماعی است و با توجه به آنکه کیهیت پردازش اطالعات تحذت تذأثیر خذانواده قذرار میگیذرد،
پژوهش حاضر در چارچوب رک مدل عِلّی ،به بررسی نقش واسطهای پردازش اطالعات اجتماعی در
رابطهی بین پیررش -طرد والدرن و پرخاشگری فرزندان پرداختذه اسذت .الزم بذه ذکذر اسذت کذه
تجربیات مشاوره ای و درمانی نشانگر آن است که انجام مداخالت رفتاری بدون توجه به فرارنذدهای
1

Gulay & Ander
Paterson
3 coercive
4 David, Nelson, Olsen, & Hart
5 Akcinar & Baydar
2
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شناختی زرربناری رفتار ،پاسخگوی نیازهای تربیتی جوام امروزی نیست و الزم است بهمنظور تبیین
و پیش گیری از مشکالت رفتاری به تهکر زرربناری رفتار پرداخت و از طررق اصال تهکذر بذه تغییذر
رفتار دست رافت .پژوهش حاضر ارن دردگاه را مدنظر قرار داده و از منظر مذدل پذردازش اطالعذات
اجتماعی به تبیین علّی پرخاشگری پرداخته است .مطالعهی محیط خانواده نیی بهعنذوان رذک واحذد
اجتماعی مؤثر بر رفتار افراد جامعه ،از درگر ضرورتهای ارن پذژوهش اسذت .ازآنجاکذه بسذیاری از
مشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان حاصل محیطهای خانوادگی نامساعد است (ماتیی 1و الچمذن،
 ،2010به نقل از عابدی و همکاران ،)1392 ،مطالعهی ارن واحد اجتماعی و ارتباط آن با رفتارهذای
نوجوانان ،میتواند جنبهی پیشگیرانه داشته باشد.
مدل مههومی پژوهش حاضر در شکل شماره  1نشذان داده شذده اسذت .فرضذیههای پذژوهش
عبارتاند از -1 :پیررش ذ طرد والدرن اثر مستقی بر پرخاشگری فرزندان دارد -2 .پیررش ذ طذرد
والدرن اثر مستقی بر پردازش اطالعات اجتماعی فرزندان دارد -3 .پردازش اطالعات اجتمذاعی اثذر
مستقی بر پرخاشگری دارد -4 .پردازش اطالعات اجتماعی در رابطهی بین پیررش -طرد والدرن و
پرخاشگری فرزندان ،نقش واسطهای دارد.
پذیرش ـ
طرد
مادر

پردازش اطالعات

پرخاشگری

اجتماعی
پذیرش ـ
طرد
پدر
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش حاضر

روش
طر تحقیق حاضر رک طر همبستگی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری 2است .مطابق با ارن
طر  ،پیررش -طرد والدرن بهعنوان متغیر برونزاد ،گامهای پردازش اطالعات اجتماعی بهعنوان متغیر
واسطهای و پرخاشگری بهعنوان متغیر درونزاد در نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است کذه در هذر
سه الرهی مدل پژوهش ،متغیرهای مورد بررسی ،همگذی مکنذون هسذتند و ابعذاد مربذوط بذه آنهذا
بهعنوان شاخصها را متغیرهای مشاهدهپیرر هر رک از متغیرهای مکنون در نظر گرفته شدهاند.
Matiz
Structural Equation Modeling
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شرکتکنندگان
جامعهی آماری ارن پژوهش مشتمل بر کلیهی دانشآموزان دختر و پسر دورهی دوم متوسطهی
دبیرستانهای دولتی شهر قیورن در سال تحصیلی  1395 -96است .بهمنظور تعیین حج نمونه بنا
بر نظر کالرن ( )2011تعداد پارامترهاری را که مدل قصد برآورد آنها را داشت ،مدنظر قرار گرفذت.
ازنظر کالرن ( ،)2011برای برآورد هر پارامتر حداقل  10و حداکثر  20نهر را میتوان انتخاب کرد .در
پژوهش حاضر حد میانهی ارن دامنه در نظر گرفته شد و تعداد  464نهر ( 233دختر و  231پسر) بذا
استهاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 1از جامعهی میکور انتخاب شدند .به ارن صورت
که از مناطق چهارگانهی آموزشوپرورش شهر قیورن  8مدرسه ( 4مدرسهی دخترانه و  4مدرسذهی
پسرانه) و از هر مدرسه نیی دو کالس بهصورت تصادفی انتخاب و تمامی دانشآموزان ارن کالسها
مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین سنی مشارکتکنندگان  15/44سال بود.
ابزارها
پرسشنامهی پذیرش -طرد والدین :پرسشنامه پیررش -طرد والدرن  2PARQنسخه
ی کودکان که دارای دو فرم پدر و مادر است رک ابیار خودارزشذیابی اسذت کذه بذهمنظور ارزرذابی
ادراک افراد از پیررش -طرد والدرنشان توسط روهنر ( )2005ساخته شذده اسذت .فذرم کوتذاه ارذن
پرسشنامه شامل  24عبارت است و چهار خردهمقیاس سردی /فقدان عاطهه ،خصومت /پرخاشگری،
بیتهاوتی/نادرده گرفتن و طرد نامتماری را در بر میگیرد .پاسخدهندگان به ارن پرسشنامه پاسخهای
خود را بر اساس مقیاس لیکرت از تقررباو هرگی درست نیست ( )1تا تقررباو همیشه درسذت اسذت ()4
ثبت میکنند .نمرات بیشتر در ارن پرسشنامه نشانگر طرد بیشتر والدرن است.
پاراری و رواری پرسذشنامهی پذیررش -طذرد والذدرن قابلیذت آن را بذرای اسذتهاده در سذطع
بینالمللی نشان دادهاند (خالق و روهنر .)2012 ،تحلیل عاملی ارن پرسشنامه سذاختار عذاملی آن را
در همه جوام مورد تأرید قرار داده(روهنر و خالق )2005 ،و بهطور مشخص نشان داده شذده اسذت
که ساختار چهار عاملی ارن پرسذشنامه بهتذررن بذرازش را دارد (گذومی 3و روهنذر2011 ،؛ گذومی و
سوهامی .)2015 ،4هم نین پاراری پرسشنامهی طرد -پیررش والدرن در مطالعات متعددی مطلوب
گیارش شده است .در فراتحلیلی که بهوسیله خالق و روهنر ( )2002انجام گرفت ،میذانگین ضذررب
آلهای تمامی نسخههای ارن پرسشنامه برابر بذا  0/89بذهدسذت آمذد .هم نذین میذانگین ضذررب
بازآزماری آن با متوسط فاصلهی زمانی  15ماه 0/62 ،گیارش شذده اسذت (خذالق و روهنذر.)2002 ،
multistage – cluster random sampling
Parental Acceptance – Rejection Questionnaire
3 Gomez
4 Suhaimi
1
2
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لیال ،گارسیا و گراسیا )2007( 1نیی بهمنظور بررسی پارذاری پرسذشنامهی پذیررش -طذرد والذدرن،
نسخهی کودکان ،از ضررب آلهای کرونباخ استهاده نموده و ارن ضررب را برای نسخهی پدر  0/96و
برای نسخهی مادر  0/95گیارش نمودهاند .در زمینهی ابعاد چهارگانهی ارن ابیار نیی تالشهذاری از
سوی محققان جهت احراز پاراری آن صورت گرفته است .بذرای نمونذه ،گذومی و سذوهامی)2014( ،
ضررب آلهای  0/73را برای کل ابیار و ضرارب  0/72 ،0/69 ،0/77و  0/65را بهترتیذب بذرای ابعذاد
سردی /فقدان عاطهه ،خشونت/پرخاشگری ،غهلت/بیتهاوتی و طرد نامتماری گیارش کردند .گارسیا-
پرز ،ارندرا کارو و توررو لوپی )2017( 2پاراری ارن ابیار را با توجذه بذه ارزرذابی کودکذان از مذادران و
پدرانشان مورد بررسی قرار دادند .بدرن نحو که در فرم مادران ،ضررب آلهای کرونبذاخ ارذن ابذیار در
دامنذذهی  0/63تذذا  0/83و در فذذرم پذذدران در دامنذذهی  0/70تذذا  0/81قذذرار داشذذت .در ارذذران نیذذی
ریدخواستی و قاسمی ( )1389برای تعیین رواری ارذن پرسذشنامه از روش تحلیذل عامذل تأریذدی3
استهاده کردند و رواری سازه و ساختار تک عاملی ارن ابیار را مورد تأرید قرار دادنذد .هم نذین ،ارذن
محققان ،برای بررسی پاراری پرسشنامه از روش آلهای کرونباخ استهاده کردنذد و ضذررب برابذر بذا
 0/92بهدست آوردند.
در پژوهش حاضر با کمک نرمافیار آمار  AMOSو با استهاده از آزمذون آمذاری تحلیذل عامذل
تأریدی ،رواری سازهای پرسشنامههای پیررش -طرد والدرن مورد بررسذی و سذاختار چهذار عذاملی
آنها مورد تأرید قرار گرفت .الزم به ذکر است که در پرسشنامهی مربوط به پدران ،گورهی  24بذه
دلیل بار عاملی مشترک ،حیف گردرد .برای بررسی مییان پاراری ارن پرسشنامه نیی از فرمول آلهای
کرونباخ و ضررب منتج از آن استهاده شد .همانطور که در جدول  1درج شده است ،ضذررب آلهذای
مربوط به نمرهی کل و هم نین ابعاد چهارگانهی ارن پرسشنامه مطلوب است.
جدول  -1ضرایب پایایی پرسشنامهی پذیرش -طرد والدین

ابعاد

سردی/

غفلت/

خشونت/

طرد

عاطفه

بیتفاوتی

پرخاشگری

نامتمایز

فرم مادران

0/96

0/94

0/92

0/93

0/97

فرم پدران

0/95

0/93

0/94

0/88

0/95

فرمها

نمرهی کل

داستانهای اجتماعی :برای اندازهگیری پردازش اطالعات اجتماعی از داستانهای اجتماعی
تورکاسپا و براران )1994( 4که بر اساس مدل پردازش اجتماعی داج ( )1986طراحی شذده ،اسذتهاده
1

Lila, Garcia, & Gracia
García-Pérez, Inda-Caro, & Torío-López
)3 Confirmatory Factor Analysis (CFA
4 Tur-Kaspa & Brayan Social Fiction
2
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شد .تورکاسپا و براران برای اندازهگیری پردازش اطالعات اجتماعی پنج داستان اجتماعی را بذه کذار
بردهاند که هرکذدام رکذی از ارذن مضذامین را انذدازهگیری میکنذد -1 :ورود بذه جمذ همسذاالن
 -2برانگیخته شدن از سوی رک کودک  -3برانگیخته شدن از سوی رک قربذانی  -4روابذط بذین
خواهران و برادران  -5روابط بین معل  -دانشآموز .در ارن داستانها نمرهی بیشتر نشانگر پذردازش
اطالعات اجتماعی مطلوبتر است .نحوهی نمرهگیاری داستانها نیی به شذر زرذر اسذت (بذامینگر،
اسکور و مراش:)2005 ،
مرحلهی اول -رمیگردانی سرنخها :در ارن مرحله تواناری آزمذودنی در رذادآوری داسذتان مذورد
سنجش قرار میگیرد و پاسخها در دو بُعد نمرهگیاری میشود :نخست بیان اصذل داسذتان و سذپس
شاخ و برگ دادن به آن.
مرحلهی دوم -بازنماری و تهسیر اطالعات :ارذن مرحلذه شذامل سذه قسذمت اسذت :تشذخیص
مشکل ،تهسیر نیات و تهسیر موقعیت .پاسخهای آزمودنیها در قسذمت تشذخیص بذر اسذاس رذک
مقیاس سهدرجهای (از  0تا  )2نمرهگیاری میشذود .در دو قسذمت ارزرذابی تهسذیر نیذات و تهسذیر
موقعیت نیی ،پاسخها بر اساس مقیاس دودرجهای ( 1و  )2نمرهگیاری میشوند.
مرحلهی سوم -روشن کردن اهداف :در ارن مرحله ،به عدم پاسخگوری نمرهی صذهر و بذه هذر
پاسخی که داده میشود نمرهی  1تعلق میگیرد .سپس پاسخهای مثبذت و منهذی ،بذهطور جداگانذه
محاسبه میشوند.
مرحلهی چهارم -جستوجوی پاسخهای ممکن :راههای گوناگونی که آزمودنی برای کنار آمدن
با موقعیت پیشنهاد میدهد ،مطابق با پذنج مقولذهی -1 :راهحذل شارسذته  -2راهحذل پرخاشذگرانه
 -3راهحل انهعالی -اجتنابی  -4کمک خواستن از درگران و  -5راهحل بیاثر ،طبقهبندی و بر اساس
مقیاس سهدرجهای (از  1تا  )3نمرهگیاری میشود.
مرحلهی پنج  -گیرنش پاسخ :در ارن مرحلذه ،انتخذاب پاسذخ مذورد ارزرذابی و  2نمذره بذرای
پاسخمناسب و  1نمره برای پاسخنامناسب در نظر گرفته میشود.
مرحلهی شش  -انجام پاسخ رفتاری :در ارن مرحله ،چگونگی اجذرای پاسذخ ارزرذابی میشذود.
پژوهشهای مقدماتی ،ساختگی بودن پاسخهای آزمودنیها را در ارن مرحله نشان دادند (بذامینگر و
همکاران ،)2005 ،بنابرارن در ارن پژوهش نیی ارن مرحله مورد سنجش قرار نگرفته است.
مرحلهی ههت  :پیوند بین اهداف و راهحلهای انتخابشده :در ارن مرحله ،مرتبط بودن اهداف با
انتخاب راهحلهای پیشنهادشده بر اساس رک مقیاس سهدرجهای (از  1تا  )3نمرهگیاری میشود.
رواری ه زمان ارن داستانها با استهاده از مقیاس قضاوت معلمان بهوسیلهی بشاش و لطیهیذان
( )1380مورد بررسی قرار گرفته است .مقیاس قضذاوت معلمذان ،چهذار بُعذد رفتذاری پرخاشذگری،
اخاللگری ،رفتار جامعهپسند و خجالتی و گوشهگیری را اندازهگیری میکرد که هر رک از ارن ابعاد،
رابطهی معناداری را با مراحل پردازش اطالعذات اجتمذاعی نشذان داد (بشذاش و لطیهیذان.)1380 ،
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پاراری داستانها نیی بررسی شده و پاراری بازآزماری داستانها بین  0/50تا  0/83گیارش شده اسذت
(پورمودت و بشاش .)1388
در پژوهش حاضر ساختار عاملی ارن داستانها بذا اسذتهاده از روش تحلیذل عامذل اکتشذافی و
تأریدی مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل عاملی اکتشافی روی رک نیمه انجام میشود .در گام بَعد ،با
روش تحلیل عاملی تأریدی ،مییان تأریدپیرری ساختار عاملی کشفشده در مرحلهی قبلی (نمونذهی
پیشین) ،مورد بررسی قرار میگیرد (تنسلی و براون .)2000 ،1بر ارن اساس ،در پژوهشحاضذر ابتذدا
بهمنظور شناساری وجوه اشتراک  9مؤلههی حاصل از محاسبهی مجموع نمرات افراد در داستانهای
اجتماعی (شامل نمرهی اصل داستان ،شاخ و برگ ،تشخیص مشکل ،تهسیر نیات ،تهسذیر موقعیذت،
روشن ساختن اهداف ،پاسخ ،گیرنش پاسخها و ارزرابی پاسخها) و اسذتخراج متغیذر (هذای) مکنذون
زرربناری ارن مؤلههها از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهشیوهی مؤلهههای اصلی استهاده شد .پذیش
از انجام تحلیل عاملی ،مهروضههای مربوط به کهارت نمونهگیری مورد بررسی قذرار گرفذت .مقذدار
شاخص  KMOبرابر با  0/77و هم نین مقدار عددی شاخص  x2در آزمون کرورت بارتلت 2برابر با
 2199/142که در سطع  0/0001معنادار بود ،نشانگر کهارت نمونه متناسب با متغیرهای انتخابشده
برای انجام تحلیل عاملی است .مالک استخراج عوامل در ارذن تحلیذل ،شذیب منحنذی اسذکری و
ارزش ورژهی باالتر از رک بود .مطابق با نتارج ،مشخص شد که داسذتانهای اجتمذاعی ،دارای سذه
عامل زرربناری تهسیر و تشخیص ،تصمی گیری و رمیگردانی است .ارن عوامل بهطورکلی نیدرک به
 79/35درصد از واررانس پردازش اطالعات اجتماعی را تبیین میکنند .افیون بذر ارذن ،بذار عذاملی
بهدستآمده برای مؤلهههای  9گانهی ارن ابیار بین  0/68تذا  0/97قذرار داشذت .در ادامذه ،تحلیذل
عاملی تأریدی بر روی ساختار عاملی که در مرحلهی قبل به دست آمد ،انجام شد .مطابق بذا نتذارج،
بارهای عاملی استاندارد بهدستآمده از تحلیل عاملی تأریدی در دامنهی بین  /39تا  0/97در نوسان
است و بنابرارن گورهها به طور قابل قبولی با عامل زرربناری خود رابطه دارند .بذرای بررسذی میذیان
پاراری داستانها نیی از فرمول آلهای کرونباخ استهاده شد .مقادرر بهدستآمده از ارذن ضذررب بذرای
ابعاد رمیگردانی ،تهسیر و تصمی گیری به ترتیب برابر با  0/93 ،0/59و  0/68بهدست آمد .هم نین
پاراری کل داستانها نیی برابر با  0/76بود.
پرسشنامهی پرخاشگرری :پرسذشنامهی پرخاشذگری  3AQبهوسذیلهی بذاس و پذری
( )1992ساخته شده است و دارای  29گورهی پنج گیرنذهای اسذت کذه چهذار جنبذهی پرخاشذگری
جسمانی (گورههای  ،)28 ،26 ،24 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1پرخاشگری کالمی (گوره هذای ،10 ،6 ،2
 ،)18 ،14خش (گورههای  )29 ،22 ،19 ،15 ،11 ،7 ،3و خصذومت (گورذههذای ،20 ،16 ،12 ،8 ،4
 )27 ،25 ،23را میسذنجد (سذامانی .)1386 ،گورذههای  24و  29بهصذورت معکذوس نمرهگذیاری
1

Tinsley, & Brown
Bartlett's Test of Sphericity
3 Aggressin Questionnaire
2
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میشوند .در ارن پرسشنامه ،گیرنهها به شیوهای تنظی شدهاند که جارگاه فرد را در هر پرسش ،بذر
اساس مقیاس لیکرت از اصالو من را توصیف نمیکند ( )1تذا کذامالو مذن را توصذیف مذیکنذد (،)5
مشخص میکند (محمدی.)1385 ،
پژوهشهای فراوانی به وارسی شاخصهی روانسنجی ارن پرسذشنامه متمرکذی شذده و نتذارج
آنها نشانگر رواری و پاراری آن برای استهاده در جوام مختلف اسذت (بذرای مثذال مسذتر آنجلذو و
جولتون2002 ،1؛ ناکانو2001 ،2؛ ورجیل-کولت و کودورنیو -راگذا2004 ،3؛ بیکذر .)2007،محمذدی
( )1385با استهاده از تحلیل عاملی وجود  4عامذل را در پرسذشنامه مذورد تأریذد قذرار داد .خلیقذی
( )1394نیی ،برای بررسی رواری ارن پرسشنامه ،ضررب همبستگی نمرهی هر گوره با نمذرهی کذل
عامل مربوط به خود را محاسبه نمود و دامنهی ضرارب را از  0/24تذا  0/70گذیارش نمذود .بذاس و
پری ( ،)1992در بررسی پاراری ارن پرسشنامه ،به روش بازآزماری بذر روی  37نهذر بذا فاصذلهی 9
ههته ،ضذررب همبسذتگی  0/72 ،0/76 ،0/80و  0/72را بذه ترتیذب بذرای پرخاشذگری جسذمانی،
کالمی ،خش و خصومت ،گیارش کردند .هم نین ضررب آلهای کذل نمذرات  0/89بذود .محمذدی
( )1385نیی پاراری ارن پرسشنامه را بر روی رک گروهی از دانشجوران دانشگاه شیراز ،به سه روش
آلهای کرونباخ ،بازآزماری و تنصیف مورد بررسی قرار داد و به ترتیذب ،ضذرارب  0/78 ،0/89و 0/73
بهدست آورد .سامانی ( )1386نیی ،در پژوهشی همسانی درونی پرسشنامه را بذا اسذتهاده از ضذررب
آلهای کرونباخ ،برای هررک از عوامل خصومت ،پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری کالمی و خش به
ترتیب برابر با  0/77 ،0/79 ،0/83و  0/70گیارش کرده است.
در پژوهش حاضر برای بررسی رواری پرسشنامهی پرخاشگری باس و پری ،روش تحلیل عامل
تأریدی بهکار گرفته شد .نتارج ارن تحلیل بیانگر تأرید ساختار  4عذاملی پرسذشنامهی پرخاشذگری
بود .الزم به ذکر است که در ارن تحلیل گورهی ( 3مربوط به عامل خش ) بهخوبی با مذدل مذیکور
سازگار نبود و به همین خاطر جهت احراز برازش و تحلیلهای بعدی ،درنهارت از مذدل حذیف شذد.
درمجموع بار عاملی احرازشده برای ارن مقیاس بین  0/39تذا  0/77در نوسذان بذود .بذرای بررسذی
مییان پاراری پرسشنامهی پرخاشگری نیی از فرمول آلهای کرونباخ استهاده شد .مقادرر بهدسذتآمده
از ارن ضررب برای ابعاد پرخاشگری جسمانی ،پرخاشگری کالمی ،خش و خصومت ،به ترتیب برابر
با  0/80 ،0/87 ،0/87و  0/91بهدست آمد .هم نین پاراری کل پرسشنامه نیی برابذر بذا  0/96بذود.
درمجموع ،ارن نتارج نشاندهندهی پاراری مطلوب ارن پرسشنامه است.

1

Masterangelo & Jolton
Nakano
3 Vigil- Colet & Codorniu- Raga
2
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یافتهها
در ارن بخش ابتدا ،میانگین ،انحذراف معیذار و سذپس ،بذهمنظور بررسذی کیهیذت ارتبذاط بذین
متغیرهای مکنون تحقیق ،همبستگی صهر مرتبه میان متغیرها محاسبه شد .در جذدول  ،2میذانگین،
انحراف معیار و ماتررس همبستگی صهر مرتبه متغیرهای پژوهش به نمارش درآمده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،در بسیاری از موارد بین متغیرهای تحقیق رابطذهی
معنادار وجود دارد و تنها در معدودی از موارد و بیشتر در ارتباط با متغیر پیررش -طرد پدر ،رابطذهی
معناداری میان متغیرها مشاهده نمیشود.
جدول  -2میانگین ،انحراف معیار و همبستگی صفر مرتبه متغیرهای مکنون پژوهش

متغیرها
 -1پذیرش -طرد
مادر

M

1

S.D

17/05 69/59

2

ــ

 -2پذیرش -طرد پدر 0/64** 13/75 62/44
 -3رمزگردانی

3

4

5

6

ــ

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

ــ

 -4تفسیر و تشخیص 0/20** -0/12* -0/21** 8/54 45/03
**0/29

ــ
*0/13

 -5تصمیمگیری

0/02 -0/33** 3/07 14/05

 -6پرخاشگری

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

ــ

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

بهمنظور آزمون مدل مهروض پژوهش ،از روش معادالت ساختاری استهاده شد .تحلیل میکور بذا اسذتهاده
از نسخهی  22نرمافیار  AMOSانجام شد .در شکل  2نتارج مربوط به آزمون مدل پژوهش ارائه شده است.
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شکل  -2نتایج آزمون مدل تبیینی پرخاشگری بر اساس پذیرش ـ طرد والدین و پردازش اطالعات
اجتماعی

نتارج مندرج در شکل  2در ارتباط با فرضیهی اول پژوهش نشان میدهد که پیررش -طرد مادر
اثر مستقی مثبت و معنادار ( )β= 0/10 P,>0/005بر پرخاشگری دارد .از طرفی ،مشخص شذد کذه
پیررش -طرد پدر ،اثر مستقی معناداری بر پرخاشگری ندارد .هم نین نتارج منذدرج در شذکل  2در
ارتباط با فرضیهی دوم پژوهش بیانگر آن است که ادراک پیررش ذ طرد مادر اثر مسذتقی منهذی و
معناداری بذر دو بُعذد تهسذیر و تشذخیص ( )β= -0/22 P,>0/0001و تصذمی گیری (P,>0/0001
 )β= -0/52پردازش اطالعات اجتماعی فرزندان دارد؛ اما اثر مستقی ارن متغیر بذر بُعذد رمیگردانذی
پردازش اطالعات اجتماعی معنادار نبود .در خصوص پیررش -طرد پدر آشکار شد که ارن متغیر قادر
به پیشبینی رمیگردانی ،تهسیر و تشخیص و تصمی گیری پذردازش اطالعذات اجتمذاعی نوجوانذان
مشارکتکننده در ارن پژوهش نیست .هم نین رافتههای مربوط به فرضیه سوم پژوهش مبنذی بذر
اثر مستقی پردازش اطالعات اجتماعی بذر پرخاشذگری نیذی حذاکی از آن اسذت کذه تصذمی گیری
( )β= -0/87 P,>0/0001و تهسیر و تشذخیص ( )β= -0/15 P,>0/0001اثذر مسذتقی معنذادار و
منهی بر پرخاشگری دارند؛ اما اثر مستقی رمیگردانی بر پرخاشگری معنادار نبود.
در ادامهی تحلیلها ،با استهاده از روش آماری بوتاستراپ در نرمافیار  ،AMOSبررسی اثذرات
غیرمستقی را واسطهای مدل پژوهش در دستور کار قرار گرفت .نتذارج ارذن تحلیذل نشذان داد کذه
پیررش ذ طرد مادر با میانجیگری تمامی ابعاد پردازش اطالعات اجتماعی ،اثر غیرمستقی مثبذت و
معناداری ( )β= 0/49 P,>0/008بر پرخاشگری دارد .درواق ادراک پیررش -طرد مذادر بذا کذاهش
سطع پردازش اطالعات اجتماعی منجر به افیارش پرخاشگری در نوجوانان میشود .بهطور مشخص
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نتارج میانجیگری تهکیکی نیی حاکی از آن است که تصمی گیری ،قذویتررن متغیذر میذانجی بذین
پیررش -طرد ادراکشدهی مادر و پرخاشگری است ( .)β=0/46P,>0/009افیون بر ارذن ،تهسذیر و
تشذذخیص نیذذی میتوانذذد بذذه گونذذهای معنذذادار ( )β=0/03P,>0/01رابطذذه بذذین ارذذن دو متغیذذر را
میانجی گری کند .ارن در حالی است که رمیگردانی قادر به ارهای چنین نقشی نیسذت .در خصذوص
متغیر پیررش -طرد پدر نیی نتارج بیانگر ارن است که ارن متغیر نه بهطور مسذتقی و نذه بهصذورت
غیرمستقی نیی نمیتواند منجر به پرخاشگری شود .بهطور خالصذه ،اثذرات مسذتقی  ،غیرمسذتقی و
کلی معنادار متغیرهای پژوهش بر پرخاشگری نوجوانان در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی پذیرش -طرد مادر بر پرخاشگری

متغیر

متغیر

پیشبین

پذیرش-
طرد مادر

اثرات مستقیم

اثرات غیرمستقیم

اثرات کل

واسطهای

β

P

β

P

β

P

تمامی واسطهها

0/10

0/005

0/49

0/008

0/59

0/001

تفسیر و
تشخیص

0/10

0/005

0/03

0/01

0/13

0/02

تصمیمگیری

0/10

0/005

0/46

0/009

0/56

0/01

در ادامه بهمنظور بررسی مییان برازش مدل پژوهش ،شاخصهی برازش محاسبه شد که همانگونه
که در جدول  4مالحظه میشود نتارج بیانگر برازش قابل قبولی مدل نهاری پژوهش حاضر بود.
جدول  -4شاخصهی برازش مدل نهایی پژوهش حاضر

شاخصها

RAMSEA

مقادیر

0/048

CFI

AGFI

GFI

d.f

X2/d.f

0/98 0/96

0/91

174 359/14 0/93

2/06

NFI

X2

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور بررسی رابطه بذین متغیذرهذای پذیررش -طذرد والذدرن و پرخاشذگری
فرزندان با نقش واسطهای پردازش اطالعات اجتماعی انجام گردرده است .رافتذههذای پذژوهش در
خصوص فرضیهی اول ،نشان میدهد که پیررش ـ طذرد مذادر بذر روی پرخاشذگری فرزنذدان ،اثذر
مستقی مثبت و معنادار دارد .درحالیکه پیررشـ طرد پدر اثر معناداری بر پرخاشگری فرزندان نشان
نداد .بهطورکلی اثر خانواده بر پرخاشگری و رفتارهای ناسازگارانه فرزندان در پژوهشهای متعذددی
مورد تأرید قرار گرفته است (برای مثذال صذادقی و همکذاران1393 ،؛ کررمذی و همکذاران1394 ،؛
روهنذذر .)2010 ،شذذواهد پژوهشذذی حذذاکی از آن اسذذت کذذه رفتارهذذای ناسذذازگارانه فرزنذذدان ،نظیذذر
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پرخاشگری ،بیشتر در خانوادههاری مشاهده میشود که دارای ساختار ضعیف هستند و رفتار والدرن با
فرزندان از کیهیت نامطلوبی برخوردار است .در ارنگونذه خانوادههذا ،طذرد والذدرن و کنتذرل روانذی
فرزندان بسیار شار است (اکسذینر و بارذدر .)2014 ،بذهعبارتدرگر ،در خانوادههذاری کذه نیازهذای
هیجانی فرزندان مورد توجه قرار نمیگیرد ،کودکان مسذتعد انجذام رفتارهذای ناسذازگارانه میشذوند
(روهنر .)2016 ،زمانی که در خانواده بهطور مکرر از روشهای طردکننذدهای هم ذون بذیمحبتذی،
تهدرد ،تنبیه و را رنجاندن استهاده میشود (روهنر و خالق ،)2008 ،فرزندان احساس بیارزشی و را
استبداد کرده و برای جبران ارن احساس ،ممکن است به رفتارهای پرخاشگرانه روی آورند و از ارذن
طررق اعتراض خود را به وض موجود نشان دهند (سیگلمن و راردر )2012 ،و را برای رف آشذهتگی
خود به ابراز خش و خشونت بپردازنذد (داج و همکذاران .)2008 ،هم نذین ازآنجاکذه در رفتارهذای
طردکنندهی والدرن از پرخاشگری جسمانی و کالمذی نیذی اسذتهاده میشذود (روهنذر ،)2015 ،ارذن
احتمال وجود دارد که فرزندان از طررق الگوگیری نیی ،در هنگام مواجهه با روردادهای ناخوشذارند از
رفتار پرخاشگرانه استهاده نمارند.
ارن رافته که در پژوهش حاضر بین طرد مادر و طرد پدر ،تنها طرد مادر بر پرخاشگری فرزندان اثذر
گیاشته است ،با نتارج برخی از پژوهشهای پیشین همسو است .برای مثال نتارج تحقیق جوالی و آندر
( )2011نیی حاکی از آن است که سطع پیررش -طرد مادر پیشبینیکنندهی قذوی مشذکالت بیرونذی
همانند پرخاشگری است و بین سطع طرد -پیررش پدر و ارن مشکالت ،رابطهای وجود ندارد .اکسذینر
و باردر ( ،)2014نیی در پژوهش خود نشان دادند که وقتی مادران از رک سطع بهینه و مطلذوب کنتذرل
رفتاری استهاده میکنند ،کودکان پارینتررن سطع مشکالت رفتاری را بروز میدهند .در تهسذیر نقذش
پیررش -طرد مادر در پرخاشگری فرزندان ،میتوان گهت مطابق با نظررهی دلبستگی (بالبی)1973 ،1
زمانی که مراقب اولیه (که غالباو مادر است) نسبت به نیازهای کذودک پاسذخگو نبذوده و بذهموق آن را
برطرف ننمارد ،دلبستگی ناارمن که رکی از اَشکال آن دلبستگی اضذطرابی اسذت در کذودک شذکل
میگیرد .در ارن نوع دلبستگی کودک با واکنشهای تند و قشقرق به راه انداختن به وضذعیت موجذود
اعتراض میکند (سیگلمن و راردر .)2012 ،بر ارن اساس بذه نظذر میرسذد کیهیذت تعامذل مذادران بذا
فرزندان در مقارسه با پدران نقش تعیینکنندهتری در سالمت و سازگاری روانشناختی آنان دارد.
هم نین رافتههای پژوهش حاضر در خصوص فرضیه دوم ،بیانکنندهی اثر مستقی پذیررش -
طرد مادر بر روی پردازش اطالعات اجتماعی است .به ارن نحو که طرد مادر بر دو مؤلههی پردازش
اطالعات اجتماعی رعنی تشخیص و تهسیر و تصمی گیری نوجوانان ،اثر منهی گیاشذته و منجذر بذه
آسیب به ارن فرارندها شده است .ارن رافته با نتارج تحقیقات پیشین که حاکی از اثر رفتار والدرن بر
پردازش اطالعات فرزندان است ،همسو است (برای مثال ،بامینگر و کیمهی کارنذد2008 ،؛ سذونت،
 .)2009بر اساس نظررهی پیررش -طرد والدرن (روهنر 2007 ،روهنر و خالق ،)2008 ،کیهیت روابط
Bowlby
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والدرن با فرزندان بهصورت اظهار عشق و محبت به آنان و را بالعکس بیمحبتذی و نادرذده گذرفتن
آنان ،شناخت اجتماعی را بازنماریهای ذهنی فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد (روهنر و همکاران،
 .)2012ازآنجاکه بازنماری ذهنی شامل طررقهی ادراک ،ساخت و واکنش به تجذارب جدرذد اسذت و
محتوا و چگذونگی ذخیذره و رذادآوری اطالعذات و ارزرابیهذای افذراد را متذأثر میسذازد (روهنذر و
همکاران ،)2008 ،بنابرارن به نظر میرسد طرد مادر که شامل فقدان احساسات مثبذت و اسذتهاده از
رفتارهای آسیبزای جسمانی و روانشناختی و اظهارات پرخاشگرانه در ارتباط با فرزندان است منجر
به سوگیری در بازنماری ذهنی فرزندان میشود .به ارن معنا که فرزندان را به سمت تهسیر بدبینانهاز
روابط بینفردی و انتخاب اهداف و پاسخهای انتقامجورانذه کذه از ورژگیهذای پذردازش اطالعذات
نوجوانان پرخاشگر است (کررک وداج ،)1994 ،سوق میدهد.
رافتهی درگر پژوهش در خصوص فرضیهی سوم ،نشان میدهد که از بذین سذه گذام پذردازش
اطالعات اجتماعی ،تهسیر و تشخیص و تصمی گیری اثر منهی بر پرخاشگری دارند .گام رمیگردانذی
ارتباط معناداری با پرخاشگری نشان نداد .تحقیقات متعددی حاکی از اثرگذیاری پذردازش اطالعذات
اجتماعی بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان است (برای مثال ،الچمن و همکاران2008 ،؛ کروزریر و
همکاران؛ روشن1390 ،؛ شمسیاژره و عابدی .)1392 ،بهطورکلی مدل پردازش اطالعات اجتمذاعی
از جملهی کارآمدتررن مدلها در تبیین علل زرربناری پرخاشگری نوجوانان است .بر اساس ارن مدل،
زمانی که نوجوان در تعامالت اجتماعی ،رفتارهاری که وی را آزردهخاطر میکنذد را بذهکهارت مذورد
پردازش قرار ندهد و را به نحو بدبینانه آنها را تهسیر کند ،طبیعتاو به انتخاب اهدافی میپذردازد کذه
تناسب چندانی با آن رفتارها ندارد و غالباو هدف خود را مقابله به مثل قرار میدهد و مطذابق بذا ارذن
هدف ،نیی پاسخهای ناخوشارند را برمیگیرند (داج و همکاران .)2008 ،هم نین ،بذه نظذر میرسذد
افرادی که پردازش اطالعات ضعیهی دارند ،از خیانهی رفتذاری محذدودی برخوردارنذد کذه آن هذ
بیشتر شامل رفتارهای تالفیجورانه و پرخاشگرانه است و به همین دلیذل در مقابذل رفتارهذاری کذه
برای آنها آزارنده است ،بهسرعت دست به انتخاب اهداف و رفتارهای پرخاشگرانه میزنند.
نتارج پژوهش در رابطه با فرضیهی چهارم مبنی بر نقش واسطهای پردازش اطالعات اجتمذاعی در
رابطه بین پیررش ذ طرد والدرن و پرخاشذگری فرزنذدان ،نشذانگر آن اسذت کذه از گامهذای پذردازش
اطالعات ،دو گام تهسیر و تشخیص و تصمی گیری در رابطهی بین پیررش ذ طرد مادر و پرخاشذگری
فرزندان نقش واسطهای معنادار دارند .پیررش ذ طرد پدر نتوانست بذه نحذو غیذرمسذتقی پرخاشذگری
فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد .در تهسیر ارن رافته میتوان گهت کیهیت روابذط والذدرن بذا فرزنذدان،
شناخت اجتماعی را بازنماریهای ذهنی فرزندان را تحت تأثیر قرار میدهد (روهنر و همکذاران.)2012 ،
حال زمانی که شیوه تعامل والدرن ،بهورژه مادر ،با فرزندان مبتنی بذر خصذومت ،خشذ  ،بیعذاطهگی و
بیتوجهی باشد ،بازنماری ذهنی فرزندان نیی از محتوای منهی ،بدبینانه و خصمانه برخوردار میشود و ارن
نوع بازنماری (و را پردازش) به نوبهی خذود رفتارهذاری را ارجذاد میکنذد کذه خصذومتآمیی و تذوأم بذا
پرخاشگری است (کررک و داج .)1994 ،ارن نوع تأثیرپیرری نگرشها و ادراکات ذهنی فرزندان از رفتار
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والدرن ،در نظررهی دلبستگی (بالبی )1973 ،و نظررهی رشد روانیاجتمذاعی اررکسذون ،)1976( 1نیذی
مورد تأکید قرار گرفته است .مههوم مدل فعال درونی 2در نظرره دلبستگی ،معادل بازنمذاری ذهنذی در
نظرره پیررش -طرد والدرن است .مدل فعال درونی شامل اطالعات اجتماعی است و از دو مدل خود و
درگران تشکیل میشود .بسته به کیهیت دلبستگی ،هرکدام از ارن مدلها میتواننذد مثبذت رذا منهذی
باشند .در نظررهی اررکسون ( )1976نیی از مههوم اعتماد بنیادرن نام برده میشود .نگرشذی نسذبت بذه
محیط پیرامون و جهان هستی که بر اساس کیهیت رفتار مراقب با کودک در دو سال اول زندگی شکل
میگیرد .بر اساس هر سه نظررهی پیررش -طرد والدرن ،دلبستگی و روانی اجتماعی ،ارذن ادراکذات،
نگرشها و بازنماریها ،اثرات نسبتاو پارداری در طول زندگی داشته و رفتار افراد در بیرگسالی را تحذت
تأثیر قرار میدهند؛ بنابرارن ،میتوان نتیجه گرفت که طرد مادر از طررق آسیب به بازنماری ذهنی ،منجر
به سوگیری در پردازش اطالعات اجتماعی میشود .به ارن معنا که فرزندان نسبت به محذیط پیرامذون
بیاعتماد و بدبین شده ،بهآسانی خشمگین میشوند و نیات خصمانه را به هر آن ه آنان را آزار میدهذد،
نسبت میدهند (کررک و داج .)1994 ،در ارن راستا ،نتارج برخی پژوهشها نیی حذاکی از آن اسذت کذه
نوجوانانی که از رفتارهای ضداجتماعی برخوردارند ،در معرض آزار ،طرد ،قلدری و خشونت قرار گرفتهاند
و به همین دلیل دنیا را مکانی خصمانه میدانند و کمتر به شرارط و وضذعیت درگذران توجذه میکننذد
(النسهورد ،میلرذ جانسون ،برلین ،3داج و همکاران .)2007 ،بر اساس مدل پردازش اطالعات اجتمذاعی،
ارن نگرش سوگیرانه ،بدبینانه و خصمانه موجب میشود هر نوع رفتذار ناخوشذارندی از جانذب درگذران
مغرضانه تلقی شود و برای مقابله با آن ،به انجام رفتار پرخاشگرانه اقدام شود (کررک و داج.)1994 ،
همانگونه که قبالو بیان شد در پژوهش حاضر ،رمیگردانی نه بهطور مستقی و نذه غیرمسذتقی
نتوانسته است ،پرخاشگری را پیشبینی کند .در ارن خصوص میتوان گهت مطابق با مدل پذردازش
اطالعات اجتماعی (داج ،)1986 ،ممکن است در فرارند پردازش همهی گامهذا طذی نشذود .بذهورژه
رکی از نواقصی که در پردازش اطالعات اجتماعی نوجوانان پرخاشگر مشاهده میشود ،آن است که
ممکن است بدون طی همهی گامهای پردازش اطالعات ،مستقیماو به انتخاب هدف و را انجام پاسخ
بپردازند؛ بنابرارن ،عدم ارتباط رمیگردانی با رفتار پرخاشگرانه شارد ناشی از ارن امر باشد که لیوماو در
موقعیتهای اجتماعی ،همه گامهای پردازش اطالعات طی نمیشود.
هم نین رکی درگر از رافتههای قابلتوجه پژوهش حاضر آن است که پیررش -طرد پدر در ارتباط
با هیچرک از متغیرهای پژوهش اثر معناداری نشان نداده است .احتماالو اثر ارن متغیر تحت تأثیر متغیذر
پیررش -طرد مادر قرار گرفته است که البته بر اساس متون علمی ارن رافته دور از انتظذار نیسذت .بذر
اساس نظرره پیررش -طرد والدرن« ،درگریِ مه  »4شخصی است که کودک را بیرگسال با وی رک
1
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پیوند هیجانی عمیق و نسبتاو درازمدت دارد بهنحویکه برای وی اهمیذت منحصذربهفردی قائذل اسذت
(روهنر .)2015 ،با ارن تعبیر ،بهطورکلی والدرن ،درگرانِ مه هستند ،امذا بذه نظذر میرسذد در همذهی
جوام  ،در مقارسه بین مادر و پدر ،مادران به دلیل نقش مراقبتی ،پرورشذی و تغیرذهای ،بیشذتر قابلیذت
تبدرلشدن به درگری مه دارند .در نظررهی دلبستگی (بالبی )1973 ،نیی بر ارتباط عاطهی کودک بذا
مراقب اولیه که غالباو مادر است ،تأکید شده است؛ بنابرارن ،میتوان گهت مادران بهعنوان مراقبان اولیذه
در مقارسه با پدران ،در ورژگیهای روانشناختی و رفتاری فرزندان ،نقش تعیینکنندهتری دارند.
در مجموع ،نتارج پژوهش حاضر نشانگر اثر رفتار مادر بر کیهیت پردازش اطالعات فرزنذدان و هم نذین،
قابلیت مدل پردازش اطالعات اجتماعی در تبیین پرخاشگری است .نتارج پذژوهش حاضذر میتوانذد بهوسذیله
مشاوران و رواندرمانگران مورد استهاده قرار گیرد .با توجه به اثر پردازش اطالعات اجتمذاعی بذر پرخاشذگری
نوجوانان ،میتوان در جلسات مشاوره و رواندرمانی به مراجعانی که قادر به کنتذرل خشذ خذود نیسذتند و بذه
رفتارهای پرخاشگرانه روی میآورند ،کمک نمود که با تغییر در نگاه به محیط پیرامون ،به بازسذازی گامهذای
پردازش اطالعات اجتماعی بپردازند و از ارن طررق موفق به تغییر و اصال رفتار خود شوند.
منابع
بشاش ،لعیا و لطیهیان ،مرتضی ( .)1380رابطه بین احساس تنهاری کودکذان نذاتوان ذهنذی بذا
تشخیص رفتار اجتماعی از سوی معل  .خالصه مقاالت نخستین همارش رافتههای نذورن پژوهشذی
در آموزشوپرورش نورن ،تهران.
پورمودت ،خاتون و بشاش ،لعیا ( .)1388بررسی تحول پردازش اطالعات اجتماعی دانشآموزان
ک توان ذهنی آموزشپیرر .پژوهش در حیطه کودکان استثناری ،سال نه .211 -222 ،3 ،
حسننیا ،سمیه ،خرماری ،فرهذاد و شذیخ االسذالمی ،راضذیه ( .)1394رابطذه علذی سذبکهای
دلبستگی بذا بنیانهذای اخالقذی از طررذق واسذطهگری هورذت اخالقذی .فصذلنامه پژوهشهذای
روانشناسی اجتماعی.75-98 ،18 ،
خلیقی ،سمانه ( .)1394رابطه پنج عامل بیرگ شخصیت و پرخاشگری :نقش واسطهای کمالگرارذی.
پاراننامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
روشن ،راضیه ( .)1390پیشآرندهای شناختی پرخاشگری ،مراحل پردازش اطالعات اجتماعی و ابعذاد
آگاهی از هیجانات .پاراننامه کارشناسی ارشد بالینی ،دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
سامانی ،سیامک ( .)1386بررسی پاراری و رواری پرسشذنامه پرخاشذگری بذاس و پذری .مجلذه
روانپیشکی و روانشناسی بالینی ارران (اندرشه و رفتار) ،دوره سییده .359-365 ،)5(4 ،
شمسی اژره ،عبدالحسین و عابدی ،احمذد ( .)1392بررسذی کذاراری مذدل پذردازش اطالعذات
اجتماعی در پیشبینی مشکالت رفتذاری دانذشآمذوزان مقطذ ابتذداری شذهر اصذههان .پاراننامذه
کارشناسی ارشد تربیتی ،دانشگاه اصههان ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
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شیخاالسالمی ،راضیه و نوری ،سمانه ( .)1395اثربخشذی آمذوزش نظررذه ذهذن بذر همذدلی و
قلدری در کودکان .فصلنامه پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.107-120 ،24 ،
صادقی ،راضیه ،تاجیک زاده ،فخری و رئیس کررمیان ،فرحناز ( .)1393رابطذه طذرد و پذیررش
مادر با پرخاشگری در دانشجوران دختر ،نشرره علوم پیشکی صدرا ،دوره دوم.173-184 ،2،
عابدی ،احمد ،شمسی ،عبدالحسین ،رارمحمدران ،احمد ،قمرانی ،امیر و صمدی ،مذرر (.)1392
بررسی رابطه بین پردازش اطالعات اجتماعی با عالئ مشکالت نافرمانی مقابلهای در دانشآمذوزان
مقط ابتداری .فصلنامه علمی -پژوهشی شناخت اجتماعی ،سال دوم.54-61 ،)4(2 ،
عبدالخالقی ،معصومه ،دواچی ،اقدس ،صذحباری ،فذائیه و محمذودی ،محمذود ( .)1384بررسذی
ارتباط بازیهای وردروری -رارانهای با پرخاشگری در دانشآموزان پسر مقطذ راهنمذاری .فصذلنامه
علوم پیشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشکی تهران ،دوره پانیده .141-145 ،3 ،
کررمی ،حمیرا ،سیروس عالیپور و منیجه شهنی ریالق ( .)1394رابطه طرد -پیررش والدرن بذا
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