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Abstract 

Background: Nowadays, violence and aggression can be widely observed in many societies, the 
effect of which can be seen on both individuals and the society as a whole. The present study 
aimed to determine the relationship between mother acceptance-rejection and aggression among 
the B.Sc. students of Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran. 
Methods: This descriptive, canonical correlational study was conducted on 100 female 
university students selected through simple sampling. The data were collected using adult 
acceptance-rejection questionnaire (mother form) and Buss and Warren Aggression 
Questionnaire. Then, they were entered into the SPSS statistical software and analyzed using 
descriptive as well as inferential statistics (Pearson correlation coefficient and canonical 
correlation). 
Results: Structural coefficients showed that the pattern of high scores in mother’s acceptance 
and low scores in mother’s rejection was correlated with the pattern of low scores in indirect 
aggression, anger, hostility, and physical aggression. Therefore, the study findings indicated that 
the combination of low mother’s acceptance and high mother’s rejection could increase the 
probability of indirect aggression, anger, hostility, and physical aggression. 
Conclusion: A significant correlation was observed between mother acceptance-rejection and 
aggression.  
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 ي طرد و پذیرش مادر با پرخاشگري در دانشجویان دختررابطه

 *3فرحناز رئیس کریمیان، 2تاجیک زاده فخري، 1صادقیراضیه 

 ی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانتلوم تربیعي روانشناسی و شد روانشناسی بالینی، دانشکدهدانشجوي کارشناسی ار1

 ی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرانتلوم تربیعي روانشناسی و دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده2
  ایران شیراز، شیراز، درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه مامایی، اريتپرس يدانشکده علمی، هیئت عضو ارشدپرستاري، کارشناس3

  چکیده

ي فرد و که عوارض آن در برگیرنده ،شودامروزه خشونت و پرخاشگري در سطحی وسیع و در جوامع مختلف مشاهده می: مقدمه

پرخاشگري در دانشجویان کارشناسی دانشگاه حقیق حاضر با هدف بررسی رابطه طرد و پذیرش مادر با میزان ت .باشدجامعه می

  .شهید چمران اهواز بود

نمونه گیري به شیوه . دانشجوي دختر انجام شد 100همبستگی بود که بر روي  - مطالعه حاضر از نوع توصیفی :روشمواد و 

والدین ویژه بزرگساالن  ها شامل پرسشنامه طرد و پذیرشآوري داده ابزار مورد استفاده جهت جمع. تصادفی ساده صورت گرفت

ضریب (آمار توصیفی و استنباطی  و با به کارگیري SPSSها به کمک نرم افزار داده. پرخاشگري بود و پرسشنامه) فرم مادر(

  .تجزیه و تحلیل شد)همبستگی پیرسون و همبستگی متعارف

هاي پایین هاي باال در پذیرش مادر و نمرهز نمرهدهند که الگویی اضرایب ساختاري بدست آمده در این پژوهش نشان می :هایافته

بنابراین . غیرمستقیم، پرخاشگري جسمی، خشم و خصومت همبسته هستندهاي پایین در پرخاشگريدر طرد مادر با الگویی از نمره

گري جسمی، خشم غیرمستقیم، پرخاشدهد که ترکیب پذیرش پایین و طرد باال احتمال پرخاشگريهاي این پژوهش نشان مییافته

  .بردو خصومت را باال می

  .توان بیان کرد که رابطه بین طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري قابل توجه استبا توجه به پژوهش حاضر می: گیرينتیجهبحث و 

  طرد مادر، پذیرش مادر، پرخاشگري، دانشجویان: واژگان کلیدي
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  مقدمه

عشق و  اینکه مادري نسبت به کودك خود پذیرنده؛ یعنی

احساس مثبتش را هم به صورت فیزیکی هم به صورت 

کننده؛ یعنی با خصومت، و یا طرد) 1(کند کالمی ابراز 

و یا غفلت و مسامحه با کودك ) aggression( پرخاشگري

، همگی بر نحوه زیستن بزرگسالی که امروز )2(رفتار کند 

مربوط  پذیرش .گذار استشود، تاثیرکودك محسوب می

ه گرمی، عاطفه، مواظبت، دلداري، تغذیه، حمایت و است ب

توانند نسبت به فرزندانشان خلوص محبت که والدین می

احساس و بیان کنند وطرد مربوط است به غیاب یا طرد 

شوند و دار که به وسیله والدین احساس و رفتار میمعنی

رسان روانشناختی و باعث ایجاد عاطفه و رفتارهاي آسیب

  .)3(شود وع میفیزیکی متن

 و صاحبنظران نظر هاسال فرزندان و والدین ارتباط موضوع

  .است نموده جلب خود به را تربیت و تعلیم متخصصان

 و کودك بین پیوند که است پایگاهی نخستین خانواده

 خانواده در کودك .آوردمی وجود به را او اطراف محیط

 سخن هايشیوه همچنین، و جهان يدرباره اولیه پندارهاي

 ها،نگرش و فراگرفته را رفتار اساسی هنجارهاي و گفتن

کودکان در  ).4(دهد می شکل را خود روحیات و اخالق

هاي والدین آوردن سرمایهتالش براي جلب کردن و به دست

)parental investment ( هستند، مقدار انرژي که هر

د را کننهاي فرزندپروري مصرف مییک از والدین در مراقبت

ها ؛ فرقی ندارد که سرمایه)5(نامند  گذاري والدین میسرمایه

مثل مدت زمانی که (یا شناختی ) مثل پول(مادي باشد 

فردي و یا بیـــن) کنند براي آموزش کودکان سپـري می

در این زمینه تــئوري طرد و ). 6) (مثل عشـــق و محبت(

 parental acceptance-rejection( پــــذیرش والدین

theory (ي پیامدهاي پذیرش و طرد والدین را بر نحوه

دهد و همچنین اینکه چرا بعضی والدین فرزندان توضیح می

گرم و بامحبت هستند، در حالی که دیگري سرد و خشن و 

کند طرد این تئوري بیان می). 3(اند توجه و طرد کنندهیا بی

اصل  ي ترکیب چهاروالدین هرجایی در جهان به وسیله

مهري، در مقابل گرمی و سردي و بی - 1: شودنشان داده می

تفاوتی و غفلت، بی -3متخاصم و پرخاشگر،  -2مهر و محبت،

دارد که تئوري شخصیت اذعان میاز طرفی  ).7(طرد  - 4

هاي مثبت دیگران یک انگیزه قوي پاسخ احتیاج هیجانی به

گردد،  بوده و وقتی این احتیاج کودك توسط والدین ارضا

این کودکان مستعد پاسخگویی هیجانی و رفتاري به شیوه 

- خاصی خواهند شد و افرادي که احساس طرد شدگی می

کند، احتمال بیشتري دارد که اضطراب و احساس عدم 

  .امنیت نشان دهند

براساس این تئوري طرد والدین، به پیامدهاي شخصیتی 

ل یا انجامد که خصومت، پرخاشگري منفعدیگري نیز می

مشکالت روان شناختی با مدیریت خصومت، ناپاسخگویی 

ثباتی هیجانی، عزت نفس پایین، خودکارامدي پایین، بی

به دلیل این . اندهیجانی و دیدگاه منفی به جهان از آن جمله

هاي روان شناختی، بعضی افراد طرد شده دچار آسیب

گردند؛ استقالل دفاعی شبیه استقالل استقالل دفاعی می

سالم است، با این تفاوت که این افراد تقاضاي کمتري براي 

اگر چه افراد داراي . دهندهاي مثبت نشان میدریافت پاسخ

استقالل دفاعی نسبت به افراد سالم خواستار پذیرش، 

هاي مثبت بیشتري از دیگران هستند، خود حمایت و پاسخ

خشم، در واقع به دلیل . دهندآنها این تمایل را تشخیص نمی

اعتمادي و دیگر هیجانات منفی ناشی از طرد والدین، این بی

بنابراین طرد ). 1(گیرند افراد معموالً این نیاز را نادیده می

ي منفی از اینکه آنها تجربه. ي منفی استوالدین یک تجربه

آنها ممکن . کندي مثبت داشته باشند جلوگیري میعاطفه

مانند افسردگی و  ي منفیاست سطح باالیی از عاطفه

رفتارهاي منفی والدین به عنوان . اضطراب را تجربه کنند

شناختی در میان زنان و مردان شناخته شده بین آسیبپیش

است، تجربه بیشتر طرد والدینی و فقدان محبت و مهر به 
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هاي مشکالت رفتاري، ضداجتماعی و عنوان پیش بین

و بریتنر  روهنر). 8(کند رفتارهاي بزهکاري مشخص می

)Rohner & Britner( )2002 ( گزارش دادند شواهد

دهند طرد والدین مقدم طولی زیادي وجود دارد که نشان می

بر رشد و تحول مشکالت سالمت روان، همانند افسردگی، 

مشکالت رفتاري و اختالالت رفتاري و سوء مصرف مواد 

نتایج تحقیقات طولی دیگر نشان دادند که یک ). 9(است 

بستگی دوسویه بین مشکالت رفتاري کودکان و طرد هم

با توجه به اهمیت نقش والدین، به ). 10(والدین وجود دارد 

ویژه مادر در میزان پرخاشگري لذا ضرورت دارد در خصوص 

. کننده پرخاشگري افراد پژوهش انجام شودبینیعوامل پیش

این رفتار از یک . اي استپرخاشگري مفهوم بسیار پیچیده

و تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و زیست شناختی و از سوي س

از . باشدشناختی میدیگر تحت تاثیر عوامل موقعیتی وروان

. این رو، ارائه تعریفی دقیق و عینی از این سازه، دشوار است

) Baron & Richardson(سون  دبا این وجود بارونو ریچار

اند که هدف در تعریف پرخاشگري نشان داده) 1994(

رسانی به یک موجود زنده و اینگونه رفتارها تخریب و آسیب

هاي دفاعی و رفتاري که سبب بروز واکنش. اموال اوست

ي پرخاشگري به اساساً واژه. گردداجتنابی از سوي قربانی می

 ).10(معنی حرکت و به طرف چیزي حرکت کردن است 

رفتن به سوي توان به پیشي معناي پرخاشگري را میریشه

جهت تعریف نمود هدفی بدون تردید، دودلی یا ترس بی

برخی والدین ممکن است آگاهانه اقدام به آموزش به ). 10(

بکنند، اما » مرد شدن«یا » دفاع از خود«کودکانشان براي 

. اکثر والدین منکر آموزش پرخاشگري به کودکانشان هستند

ي هاي کنترل نوعی والدین به پرخاشگربه هر حال، تاکتیک

چه در مورد جوانان بزهکار و چه . کندکودکانشان کمک می

والدینی که : در مورد قلدرهاي زمین بازي، پاسخ یکی است

از تنبیه بدنی، به ویژه بر مبنایی غیر خویشتندارانه و غیر 

معقول، استفاده کنند، احتماالً کودکان پرخاشگر و خشنی 

ت محبت و در بسیاري از تحقیقات اثرا).10(خواهند داشت 

محققین . ي فرزندان ثابت شده استپذیرش والدین بر آینده

رابطه بین پذیرش و طرد از «طی پژوهشی تحت عنوان 

نشان » سوي والدین با سالمتی روانشناختی در بزرگساالن

تري با مقدار دادند طرد از طرف مادر همبستگی قوي

خودپنداره وخودکارآمدي پایین و مقدار خشنودي کم از 

آنها نتیجه گرفتند که پذیرش و طرد از سوي . ندگی داشتز

داري در رابطه با سالمت روانشناختی والدین نقش معنی

پژوهشگران همچنین ).12(افراد بزرگسال جوان دارد

ن کردند بزرگساالنی که از طرف پدرشان در دوران اخاطرنش

اند، سازگاري روانشناختی آنها در کودکی طرد شده

ر از کسانی بود که از سوي پدرشان پذیرفته بزرگسالی کمت

اي که در کلمبیا انجام گرفت طی مطالعه). 13(شده بودند 

، )هاي قبلیهمانند پژوهش(را  PARها تئوري نتیجه یافته

در خصوص رابطه بین پذیرش والدین و سرانجام فرزندان، 

شاهید و همکاران نشان دادند ). 9و  2(مورد تایید قرار داد 

داري رنجوري در سطح معنیرد مادري با روانکه ط

همبستگی مثبت باالیی دارد و همچنین نشان دادند که 

ي طرد ي ویژهخشونت، اضطراب، دلتنگی و افسردگی نتیجه

  ).8(است

نقش ) 8(هاي پیشین همانطور که بیان شد در پژوهش

ي فرزندان انجام در خصوص آینده) پدر و مادر(والدین 

بینی ما نقش طرد و پذیرش مادر در پیشگرفته است، ا

 .میزان پرخاشگري دختران کمتر مورد توجه قرار گرفته است

 با توجه به اینکه در مطالعات محدودي به بررسی ارتباط

متغیرهاي طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري پرداخته شده و 

در ایران نیز پژوهشی در این زمینه یافت نشد، لذا پژوهش 

بررسی ارتباط بین طرد و پذیرش مادر و حاضر با هدف 

  .پرخاشگري انجام گرفت
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  مواد و روش

پژوهش حاضر همبستگی از نوع همبستگی متعارف 

)Canonical correlation (که در آن ارتباط بین بود

متغیرهاي طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري مورد سنجش 

تحلیل همبستگی متعارف شبیه رگرسیون . قرار گرفت

به این معنا که در این روش ترکیبی از . ه استچندگان

بینی متغیرهاي کننده به منظور پیشبینیمتغیرهاي پیش

تفاوت این دو روش در تعداد . شودمالك به کار برده می

در رگرسیون چندگانه فقط یک . متغیرهاي مالك است

متغیر مالك وجود دارد، در صورتی که تحلیل همبستگی 

جامعه پژوهش  ).14(تغیر مالك دارد متعارف بیش از یک م

شامل کلیه دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید 

  . بود 92چمران اهواز در سال 

نفر از دانشجویان دختر این  100نمونه آماري این پژوهش را 

گیري بصورت تصادفی  دانشگاه تشکیل دادنداستروش نمونه

صورت  92 گیري در نیمسال دوم سال نمونه. ساده انجام شد

جهت جمع آوري اطالعات در این مطالعه، پس از . گرفت

کسب مجوز از آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و 

طی کردن مراحل اداري، به آموزش هر دانشکده مراجعه شد 

ي مربوطه، به دانشکده و پس از ارایه مجوز و موافقت آموزش

ها بین صورت تصادفی چند کالس انتخاب شد و پرسشنامه

ها در ابتداي شروع پرسشنامه. دانشجویان دختر توزیع شد

کالس به دانشجویان داده شد و دانشجویان در همان محل 

براي حفظ .پرسشنامه را تکمیل و به پژوهشگر تحویل دادند

اصول اخالقی تحقیق از آنها خواسته شد تا از ذکر نام و نام 

ها، رمانه بودن پاسخخانوادگی پرهیز کرده و با اطمینان از مح

  .هاي این پژوهش پاسخ دهندبا صداقت به ابزار

پرسشنامه طرد و پذیرش  آوري اطالعات شاملابزار جمع

 Adult) (فرم مادر( والدین ویژه بـــــزرگساالن

Acceptance-Rejection Questionnaire-Mother 

form( پرسشنامه پرخاشگري باس و وارن و )Buss and 

Warren Agression Questionnair (بود.  

به منظور ) فرم مادر(پرسشنامه طرد و پذیرش والدین 

سنجش تجربه میزان ادراك طرد و پذیرش مادر در دوران 

کودکی تهیه شده است، که توسط جوانان و بزرگساالن 

این پرسشنامه داراي . گرددسال تکمیل می 43- 18سنین 

سواالت به صورت سوال و از نوع بسته پاسخ است، پاسخ  60

تا همیشه ) 1(درجه بندي شده از تقریباً همیشه نادرست

در این پرسشنامه پاسخ . قرار داده شده است) 4(درست 

این پرسشنامه جهت سنجش دو . صحیح یا غلط وجود ندارد

امل ش. عامل طرد و پذیرش مورد استفاده قرار گرفته است

، خصومت/پرخاشگري محبت،/چهار خرده مقیاس پذیرش

باشد، که در پژوهش غفلت و در نهایت طرد می/عالقگیبی

- 56- 59هاي شامل ماده( حاضر از دو خرده مقیاس طرد 

هاي شامل ماده(و پذیرش ) 11-4- 18- 25- 32- 46-39- 53

60 -58-57 -55 -54 -50 -47-43 -40 -36-33 -29 -26-

  .استفاده شد) 1- 5- 12-8- 15- 19- 22

 93/0در آمریکا   آلفاي کرونباخ این پرسشنامه توسط روهنر 

در ایران یزدخواستی  ضریب ). 15( گزارش شده است

و ضریب همسانی 98/0همسانی درونی این آزمون را برابر با 

ها پرسشنامه طرد و پذیرش والدین را به ترتیب درونی عامل

یزدخواستی  براي ). 15(گزارش کردند 90/0و  95/0برابر با 

ها بین خرده آزمون بررسی روایی این پرسشنامه، همبستگی

هاي را با نمره کل آزمون محاسبه کرد و ضرایب براي عامل

کننده غفلت/تفاوتیپرخاشگري، بی/محبت، خصومت/پذیرش

به دست  94/0، 96/0، 88/0، 97/0و طرد به ترتیب برابر با 

  ). 15(آورد

سوال و از نوع  34پرسشنامه پرخاشگري باس و وارن داراي 

. باشدسال می 88تا  9خصوص سنین بسته پاسخ است که م

بندي شده از کامال مخالفم پاسخ سواالت به صورت درجه

در این . قرار داده شده است) 5(تا کامال موافقم ) 1(
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این پرسشنامه . پرسشنامه پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد

جهت سنجش پنج عامل پرخاشگري جسمی، پرخاشگري 

مستقیم مورد کالمی، خشم، خصومت و پرخاشگري غیر

استفاده قرار گرفته است و آلفاي کرونباخ این پرسشنامه در 

در ). 15(گزارش گردید 91/0آمریکا توسط باس و وارن  

ایران یزدخواستی  ضریب همسانی درونی آزمون برابر با 

- همچنین ضریب همسانی درونی عامل). 15(باشدمی 78/0

هاي پرخاشگري جسمی، پرخاشگري کالمی، خشم، 

، 64/0ومت و پرخاشگري غیرمستقیم به ترتیب برابر با خص

یزدخواستی  براي بررسی . بود 60/0و  62/0، 56/0، 65/0

ها را با روایی این پرسشنامه، همبستگی بین خرده آزمون

هاي نمره کل آزمون محاسبه کرد و ضرایب براي عامل

پرخاشگري جسمی، پرخاشگري کالمی، خشم، خصومت و 

، 62/0، 60/0به ترتیب برابر با  ستقیم راپرخاشگري غیرم

  ).15(به دست آورد42/0و  33/0، 52/0

در پژوهش حاضر ضرایب پایایی پرسشنامه طرد و پذیرش 

و  75/0با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ) فرم مادر(والدین 

با استفاده  ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگري باس و وارن

  .به دست آمد 89/0از روش آلفاي کرونباخ 

آوري اطالعات در این مطالعه، پس از کسب  جهت جمع

مجوز از آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و طی 

کردن مراحل اداري، به آموزش هر دانشکده مراجعه شد و 

ي مربوطه، به پس از ارایه مجوز و موافقت آموزش دانشکده

توزیع  ها بین دانشجویان دخترصورت تصادفی پرسشنامه

ها در ابتداي شروع کالس به دانشجویان داده پرسشنامه. شد

شد و دانشجویان در همان محل پرسشنامه را تکمیل و به 

  .پژوهشگر تحویل دادند

ها با استفاده از برنامه آوري اطالعات، دادهپس از جمع

SPSS ابتدا از آمار توصیفی . تجزیه و تحلیل شد 16نسخه

کارگیري آزمون آماري هسپس  با بجهت توصیف متغیرها و 

بین دو متغیر  همبستگی ،و همبستگی متعارف پیرسون

  . مورد بررسی قرارگرفت

  هایافته

هاي مطالعه نشان داد که میانگین سنی دانشجویان یافته

و  18حداقل سن  13/2سال با انحراف استاندارد 87/21

  .بودسال  29حداکثر 

و پذیرش مادر و پرخاشگري نتایج مطالعه در رابطه با طرد 

دانشجویان در طرد ) انحراف معیار(میانگین نشان داد که 

، )07/10( 95/65، پذیرش مادر )45/5( 40/17مادر 

، پرخاشگري کالمی )73/5( 40/16پرخاشگري جسمی 

 95/23، خصومت )86/4( 53/21، خشم )02/3( 25/15

 باشدمی) 80/3( 08/15و پرخاشگري غیرمستقیم ) 97/5(

  ).1جدول (

هاي پژوهش نتایج مطالعه در رابطه با همبستگی بین متغیر

نشان داد که روابط بین طرد مادر با پرخاشگري جسمی 

)380/0r=( خشم ،)328/0r= ( خصومت)269/0r=( ،

و روابط بین پذیرش ) =454/0r(پرخاشگري غیرمستقیم 

و پرخاشگري )  =r-284/0(مادر با پرخاشگري جسمی 

) P>05/0(در سطح مورد نظر )  =r- 280/0(غیرمستقیم 

  ).2جدول (باشد دار میمعنی

ي متغیرهاي پژوهش از در پژوهش حاضر براي بررسی رابطه

طرد و .روش تحلیل همبستگی متعارف استفاده گردید

هاي مقیاسبین، خردهپذیرش مادر به عنوان پیش

گرفته شد تا رابطه  پرخاشگري به عنوان مالك در نظر

چندمتغیري مشترك میان این دو دسته متغیر بررسی شود 

 ).3جدول (
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  هاي دانشجویان در طرد و پذیرش مادر و پرخاشگريمیانگین و انحراف معیار نمره: 1جدول

  انحراف معیار  میانگین  متغیر

  07/10  95/65  پذیرش مادر

  45/5  40/17  طرد مادر

  73/5  40/16  پرخاشگري جسمی

  02/3  25/15  کالمیپرخاشگري

  خشم

  خصومت

  غیرمستقیمپرخاشگري

53/21  

95/23  

08/15  

86/4  

97/5  

80/3  

  

 هاي طرد و پذیرش مادر و پرخاشگريماتریس همبستگی متغیر. 2جدول 

  1  2  3  4  5  6  7  

              1  پذیرش مادر - 1

            1  -620/0**  طرد مادر - 2

          1  380/0**  -284/0**  پرخاشگري جسمی - 3

        1  236/0*  - 023/0  131/0  پرخاشگري کالمی - 4

      1  397/0**  607/0**  328/0**  - 119/0  خشم - 5

    1  607/0**  340/0**  422/0**  269/0**  - 015/0  خصومت -6

  1  557/0**  604/0**  250/0*  592/0**  454/0**  -280/0**  پرخاشگري غیرمستقیم - 7

  .استدار معنی 05/0همبستگی در سطح *

  .دار استمعنی 01/0همبستگی در سطح **

  

داري مقدار شود معنیمشاهده می 3همانطور که در جدول  

دهد که بین دو دسته نشان می) >001/0p(المبداي ویلکز 

دار رابطه معنی) طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري(متغیر 

المبدا نشان دهنده واریانسی است که توسط . وجود دارد

 effect(اندازه اثر  λ -1شود، در نتیجه نمی مدل تببین

size ( مدل کامل را در ماتریسr2بر این . سازدآشکار می

مبنا، اندازه اثر دو تابع متعارف تحلیل برابر است با  

اندازه اثر، مقدار واریانس مشترك بین دو . 1- 683/0=317/0

باشد، دسته متغیر است که مدل کامل قادر به تبیین آن می

درصد از  31براین مدل به دست آمده در این پژوهش، بنا
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واریانس بین متغیرهاي طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري را 

  .نمایدتبیین می

آید تعداد توابع یا ابعادي که در تحلیل متعارف به دست می

بین یا پیش(ترین دسته برابر با تعداد متغیرها در کوچک

بین شامل پیش چون در این پژوهش متغیر. است) مالك

طرد و پذیرش مادر است، بنابراین دو تابع یا بعد به دست 

  ).4جدول (آمد 

 
 داري براي مدل کامل تحلیل همبستگی متعارفها معنیآزمون: 3جدول

 df نسبتF  ارزش  نام آزمون

  فرضیه

df 

  خطا

  داريسطح معنی

  >001/0  188  10  80/3  336/0  اثر پیالیی

  >001/0  186  10  89/3  683/0  ویلکز المبدا

  >001/0  184  10  98/3  433/0  اثر هتلینگ

  

  هاي توابع حاصل از تحلیل متعارفویژگی: 4جدول 

  

  

  

  

  

  اهش بعد براي توابع متعارفنتایج تحلیل ک: 5جدول

  داريسطح معنی  خطا df  فرضیه df نسبتF  المبداي ویلکز  شماره ریشه

  >001/0  186  10  89/3  683/0  2تا  1

  09/0  94  4  01/2  921/0  2تا  2

داري توابع به در تحلیل متعارف راه آسانی براي آزمون معنی

یک روش براي بررسی . صورت جداگانه وجود ندارد

اري توابع، توجه به مقدار واریانس است که هر تابع د معنی

شود که مجذور مشاهده می 4در جدول .نمایدتبیین می

، 257/0هاي متعارف توابع به ترتیب برابر با همبستگی

) Sherry & Henson(پیرو شري و هنسان . است 078/0

درصد واریانس را تبیین نمایند، کنار  10توابعی که کمتر از 

، بنابراین، فقط )16(شوند شوند و تفسیر نمییگذاشته م

- درصد از واریانس مشترك را تبیین می 25تابع اول که 

مورد تفسیر ) درصد 8/7(شود و تابع دوم نمایند، تفسیر می

  .گیردقرار نمی

تواند به کمک تحلیل کاهش عالوه بر روش فوق، محقق می

ردیف ). 5ول جد(داري آماري توابع را آزمون نماید بعد معنی

داري اثر تجمعی نتایج آزمون معنی 5اول جدول 

)cumulative effect ( این . داده شده است 2توابع ا تا

دار است دهد که آیا ترکیب هر دو تابع معنیآزمون نشان می

ز این گفته شد اثر تجمعی توابع همانطور که پیش ا. یا خیر

ر است دااز نظر آماري معنی) یا مدل کامل( 2 تا 1

)001/0<p ( 2تا  2و اثر تجمعی تابع )دار معنی) 091/0

مقدار   شماره تابع

  ویژه

همبستگی   درصدتراکمی  درصد

  متعارف

  مجذور همبستگی

1  347/0  22/80  22/80  507/0  257/0  

2  085/0  77/19  100  280/0  078/0  
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داري از میزان معنی 2تا  1به عبارت دیگر تابع . نیست

. کندواریانس مشترك میان دو دسته متغیرها را تبیین می

بنابراین، نتایج تحلیل کاهش بعد با نتایج حاصل از بررسی 

 .مجذور همبستگی متعارف هماهنگ است

  

رایب استاندارد، ساختاري و مجذور ضرایب ساختاري ض :6جدول

  متغیرها در تابع

ضریب   متغیر

  استاندارد

ضریب 

  ساختاري

مجذور 

ضریب 

  ساختاري

  120/0  - 991/0  - 887/0  طرد مادر

  938/0  717/0  167/0  پذیرش مادر

  982/0  - 758/0  - 362/0  پرخاشگري جسمی

  006/0  082/0  391/0  پرخاشگري کالمی

  خشم

  خصومت

  غیرمستقیم رخاشگريپ

137/0 -  

014/0  

695/0 -  

612/0 -  

475/0 -  

886/0 -  

374/0  

225/0  

784/0  

  

نتایج تا به این جا نشان داد که بین دو دسته متغیر رابطه 

به دست آمده، مقدار  2تا  1داري وجود دارد و تابع معنی

نماید، داري از واریانس بین دو دسته متغیر را تبین میمعنی

بین و مالك در توابع دام از متغیرهاي پیشاما نقش هر ک

چقدر است؟ براي پاسخ به این سوال به ضرایب استاندارد و 

  ).6جدول (کنیم ساختاري متغیرها رجوع می

فقط ) Alpert & Peterson(پیرو آلپورت و پترسون 

مورد توجه و 30/0متغیرهاي داراي ضرایب ساختاري حداقل

 6این ترتیب مندرجات جدول به ). 17(گیرند تفسیر قرار می

ضریب (دهدکه در تابع اول به ترتیب طرد مادر نشان می

ضریب (و پذیرش مادر ) - 991/0ساختاري، 

بین داراي در ترکیب خطی دو متغیر پیش) 717/0ساختاري،

از سوي دیگر، در این تابع از بین متغیرهاي . اهمیت هستند

ضریب (مالك به ترتیب اهمیت پرخاشگري غیرمستقیم 

ضریب ساختاري، (، پرخاشگري جسمی )-886/0ساختاري، 

و خصومت ) -612/0ضریب ساختاري، (، خشم )- 758/0

سهم بیشتري در ترکیب خطی ) - 475/0ضریب ساختاري، (

به بیان دیگر، در تابع اول هویت . متغیرهاي مالك دارند

ي پذیرش مادر و طرد هنجاري و هویت اطالعاتی به وسیله

همچنین، ضریب تعیین متعارف . شوندینی میبمادر پیش

باشد که مقدار واریانس مشترك بین دو مجموعه می 25/0

 .کندبین و مالك را تعیین میمتعارف متغیرهاي پیش

را در  بین و مالكروابط مفهومی متغیرهاي پیش 1نمودار 

  .تابع اول متعارف نشان می دهد

  

  

  

 

    

  

  

  طرد مادر با پرخاشگريمدل مفهومی پذیرش و : 1نمودار

  

  بحث

به منظور بررسی رابطه پذیرش و طرد مادر با  مطالعه حاضر

ضرایب ساختاري بدست . پرخاشگري دانشجویان انجام شد

هاي دهند که الگویی از نمرهآمده در این پژوهش نشان می

هاي پایین در طرد مادر با الگویی باال در پذیرش مادر و نمره

در پرخاشگري غیرمستقیم، پرخاشگري هاي پایین از نمره

- بنابراین یافته. جسمی، خشم و خصومت همبسته هستند

دهد که ترکیب پذیرش پایین و هاي این پژوهش نشان می

غیرمستقیم، پرخاشگري طرد باال احتمال پرخاشگري

  .بردجسمی، خشم و خصومت را باال می

  25/0 R2c=  

 پذیرش و طرد  مادر

 پرخاشگري

پرخاشگري غیرمستقیم پرخاشگري غیرمستقیم 

 خشمپرخاشگري جسمی 
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ناهر و هاي شاهید، مالیک، ناهر، هاي پژوهش با یافتهیافته

و ) 2011(، آلی )2012(، ناجم و آیجاز )2009(خان 

). 20و  19، 18، 8(باشد همسو می) 2011(مککلوي 

به این نتیجه رسیدند که طرد ) 2012(همچنین نز و کووثر 

گردد که آن هم با بروز مادر منجر به پرخاشگري می

اختالالت مختلف از جمله اختالل جسمانی سازي رابطه دارد 

مطرح کرد  توان گفت که آلیها میدر تبیین این یافته). 21(

توان به پرخاشگري، خصومت، هاي طرد میکه از پیامد

وابستگی، عزت نفس معیوب و بی ثباتی هیجانی اشاره کرد 

هم شوند رويو در کل افرادي که از سوي والدین طرد می

). 19(رفته دچار مشکالت سازگاري روانشناختی خواهند بود 

ها نشان داده است که این افراد دچار نین پژوهشهمچ

افسردگی، اختالالت سازگاري و سو مصرف مواد و بروز 

روهنر و بریتنر  مطرح . پرخاشگري و خصومت خواهند بود

شوند با کردند که فرزندانی که از سوي والدین خود طرد می

در واقع طرد . خصومت و پرخاشگري رشد خواهند کرد

وز پرخاشگري در کودکان خواهد شد و آنها با والدین باعث بر

  ). 9(این پرخاشگري و خصومت بزرگ خواهند شد

ي کودك با والدین تجربیات اولیه) 22(با توجه به نظر فروید 

پس با توجه به نظریه . کندروند بعدي رشد را تعیین می

توان گفت که وقتی کودك مدام از سوي والدین فروید، می

ورد انتقاد قرار گیرد و به جاي دریافت خود طرد شود و م

پذیرش و گرمی از سوي والدین با خصومت و طرد آنها روبرو 

شود، کودك دچار افسردگی و ناکامی خواهد شد و این 

تجربیات اولیه کودك با والدین روند بعدي رشد کودك را 

ناکامی تجربه شده از سوي کودك . دهد تحت تاثیر قرار می

کودك . به صورت پرخاشگري نشان دهدممکن است خود را 

کشد و در این خصومت و پرخاشگري را با خود به دوش می

تعامالت با همساالن و سایرین نیز آن را بروز خواهد داد و در 

بزرگسالی این خصومت و پرخاشگري باعث بروز مشکالت 

سازگاري، مشکل در برقراري ارتباط و ابراز پرخاشگري به 

  . آشکار خواهد شد صورت غیر مستقیم و

هــایی همـراه بــود، گـروه نمونــه   ایـن تحقیـق بــا محـدودیت   

دختر بودند وپذیرش و طرد مـادر مـورد بررسـی     دانشجویان

سـازد،  پذیري نتایج را محـدود مـی  قرار گرفته بود، که تعمیم

لذا باید از تعمیم نتایج آن بـه دانشـجویان پسـر و پـذیرش و     

 شود تا پژوهشگرانیه میتوص .طرد از جانب پدر احتیاط کرد

ــازه  ــده س ــات آین ــادر و   در تحقیق ــذیرش م ــرد و پ ــاي ط ه

پرخاشگري را برگروهی غیر از دانشجویان، جمعیت بـالینی و  

مردان مورد بررسی قرار دهند و به بالینگران و مشـاوران نیـز   

هـاي  شود کـه بـراي دانشـجویان دانشـگاه برنامـه     توصیه می

. یـن موضـوع برگـزار کننـد    آموزشی و درمـانی در رابطـه بـا ا   

شود در مطالعات آتی متغیرهاي دیگري همراه با پیشنهاد می

در نظـر گرفتـه شـود و     طرد و پـذیرش مـادر و پرخاشـگري   

پژوهش بر روي دو گروه دختر و پسر انجـام شـود تـا امکـان     

شـود  همچنین پیشنهاد می. مقایسه این دو گروه فراهم شود

ت شناختی مثـل ترتیـب   عالوه بر سن سایر متغیرهاي جمعی

-تولد، تعداد خواهرها و برادرها، میزان درآمد خانواده و طبقه

و ارتباط آن با متغیرهاي طـرد و  ... اقتصادي و  -ي اجتماعی

  .  مورد بررسی قرار گیرد پذیرش مادر و پرخاشگري

  

  نتیجه گیري 

نتایج پـژوهش حاضـر در کـل نشـان داد کـه بـین طـرد و         

ي رابطـه . ري همبسـتگی وجـود دارد  پذیرش مادر و پرخاشگ

طرد و پذیرش مادر و پرخاشگري قابل توجه است و پیشنهاد 

-شود که بالینگران به این دو سازه توجه کنند و پـژوهش می

  .هاي بیشتري در این زمینه انجام دهند
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