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 Background and Purpose: Aggression is a social damage which is increasing in the society. In 

addition, aggression is one of the most important issues of childhood and adolescence which is related 

to parent-child relationships and family conflicts. Therefore, present study aimed to modeling the 

structural relationships of conflicts between the parents and adolescents with aggression through the 

moderating role of moral disengagement in female students.     

Method: This was a study with descriptive-correlational design and structural equations. The study 

population included all the female students studying at the secondary schools of Qom in the academic 

year of 2019-2020. A sample of 607 students was selected by multi-stage cluster sampling to 

participate in this research. The participants answered Parent-Child Relationship Scale (Fine, 

Moreland, & Schwebel, 1983), Moral Disengagement Scale (Caprara et al., 2006) and Aggression 

Questionnaire (Buss & Perry, 1992). To analyze the data, structural equations modeling with AMOS 

was used.    

Results: Results showed that effect of adolescent-parent conflict on moral disengagement (P<0.01, 

β=0.67) and aggression (P<0.01, β=0.47) was positive and significant. The effect of moral 

disengagement on aggression (P<0.01, β=0.26) was positive and significant. Moral disengagement 

had a positive and significant mediating role in the relationship between parent-adolescent conflict 

and adolescent aggression (P<0.01, β=0.17).  

Conclusion: Based on the results of the present research, it can be concluded that the parent- 

adolescent conflict leads to the increase of moral disengagement and aggression in female students. 

Also, moral disengagement increases the relationship between parent-adolescent conflict and 

aggression. 
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 42/14/89دریافت شده: 

 14/43/88پذیرفته شده: 

 34/40/88منتشر شده: 

های اجتماعی است که در جامعه در حال افزایش است. به همین جهت، پرخاشگری یک مسئله پرخاشگری یکی از آسیب زمينه و هدف: 

آید. علاوه بر این، پرخاشگری یکی از مسائل مهم در دوران کودکی و می اجتماعی و یکی از موضووعا  اسواسوی بهداشوت روانی به شمار

ابی روابف ینوجوانی اسووت که با روابف فرزند با والدین و تعارضووا  خانوادگی در ارتبات اسووت. بدین ترتیب پاوهش حاضوور با هد  مدل

 آموزان دختر، انجام شد. تی اخلاقی در دانشتفاوساختاری تعارضا  نوجوانان و والدین با پرخاشگری از طریق نقش میانجی بی

ختر آموزان دنوع پاوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و معادلا  ساختاری بود. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانشروش: 

ی به عنوان نمونه مورد مطالعه اای مرحلهگیری خوشهنفر از آنان به روش نمونه 046بود که  88-89مقطع متوسوطه شوهر قم در سال تیلیلی 

تفاوتی اخلاقی )کاپرارا و (، بی1893فرزند )فاین، مورلند و شویل،  -های رابطه والددر این پاوهش شورکت کردند. افراد نمونه به پرسوشنامه

افزار ایموس اختاری با نرمها از روش معادلا  س( پاسخ دادند. برای تجزیه و تیلیل داده1884( و پرخاشگری )باس و پری، 4440همکاران، 

 استفاده شد.

                            ( و پرخوواشوووگری >β=41/4P , 06/4) تفوواوتی اخلوواقیآموزان بر بینتوواین نشووووان داد توورضیر تعووارض والوودین و دانش هاا:ياافتاه

(26/4 , β=41/4P<مثبوت و معنوادار اسوووتي ترضیر بی ،)( 40/4تفاوتی اخلاقی بر پرخاشوووگری , β=41/4P< مثبت و معنادار اسوووتي و )

 (.>β=41/4P , 16/4) تفاوتی اخلاقی در ارتبات بین تعارض نوجوانان و والدین و پرخاشگری، نقش میانجی مثبت و معناداری داردبی

تفاوتی ش بیافزایآموزان به توان نتیجه گرفت که تعارض والدین و دانشدسوووت آمده در این مطالعه می بر اسووواس نتاین به گيري:نتيجه

 آموزان وتفوواوتی اخلوواقی بر رابطووه بین تعووارض والوودین و دانششوووود. همننین بیآموزان دختر، منجر میاخلوواقی و پرخوواشوووگری دانش

 افزاید. پرخاشگری آنان، می
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 مقدمه
های اجتماعی اسوووت که در جامعه رو به یکی از آسووویب 1پرخاشوووگری

ی از و یکافزایش استي به همین جهت، پرخاشگری یک مسئله اجتماعی 

(. علاوه 1آید )موضوعا  اساسی بهداشت روانی افراد جامعه به شمار می

       بر این بروز رفتووارهووای پرخوواشوووگرانووه یکی از مسوووائوول مهم در دوران 

آموزی است و به عنوان یک مشکل شدید و رو به افزایش در میان دانش

نشان  (. مشواهده جهان اطرا 4نوجوانان و جوانان شوناخته شوده اسوت )

انواع جانداران، تمامی طبقا   هدهد که این مشکل رفتاری در بین هممی

شود. مسائل مرتبف اقتلوادی، و مراحل متتل  سنی دیده می -اجتماعی

ای، خلومت، و پرخاشگری از علل اصلی با خشوم مانند رفتارهای مقابله

(. عدم 3درمانی است )مراجعه نوجوانان و جوانان به مراکز مشاوره و روان

ردی و فمهار رفتار پرخاشووگرانه علاوه بر اینکه باعا ایجاد مشووکلا  بین

شووود، اما همننین ممکن اسووت درونجرم و تجاوز به حقوق دیگران می

روانی مانند زخم معده، -ریزی شوووده و باعا انواع مشوووکلا  جسووومی

(. هر چند بارها اصوووطلا  2سوووردردهای میگرنی، و افسوووردگی شوووود )

ایم، اما هنگام تعری  دقیق و تیلیل آن، اصطلاحی ا شنیدهپرخاشوگری ر

(. پرخوواشوووگری بوا وجود اینکوه دارای 1رسووود )مبهم و کلی بوه نرر می

اشوتراکاتی با خشوم و خلوومت است، اما این اصطلاحا  با هم متراد  

ی ای اشاره دارد که فرد را به سونیسوتند. خلومت به نگرش پرخاشگرانه

 کندي در حالی که پرخاشگری به رفتار قابلایت میرفتار پرخاشگرانه هد

مشواهده و به قلود آسویب رسواندن اشواره دارد. همننین خشم به حالتی 

هیجانی یا احسووواسوووی درونی ناشوووی از برانگیتتگی فیزیولو یکی گفته 

ها و به تبع آن تعاری  متتل  درباره نرر از دیدگاه(. صور 1شوود )می

 -ه عوامل متعدد زیسوووتی، روانی پرخواشوووگری، بوایود توجه داشوووت ک

اجتمواعی، شوووتلووویتی، خوانوادگی، و شووونواختی در پیودایش و تداوم 

 پرخاشگری، نقش دارند.  

به معنای متالفت بین دو یا چند شوووتس اسوووت که به نرر  4تعارض

رسووود در روابف والودین با فرزندان به خلوووور در دوره نوجوانی، می

ها با یکدیگر، روابف انسوووان (. بروز تعارض در0نواپذیر اسوووت )اجتنوا 

 توان از تعارضای که میناپذیر اسووت، به گونهموضوووعی راین و اجتنا 

                                                           
1. Aggression 

2. Conflict 

3. Rice 

ها نام برد. تعارض های موجود در روابف انسووانترین پدیدهعنوان راینبه 

شوود که اعمال یک فرد با اعمال فرد مقابل تداخل داشته زمانی ایجاد می

شووووند، پتانسووویل تعارض تر میزدیکباشووود. همننان که دو فرد به هم ن

ا هیابدي در حقیقت وقتی تعاملا  بین افراد بیشتر شده و فعالیتافزایش می

ود شووگیرد، زمینه متالفت بیشووتر میتری را در برمیو موضوووعا  متنوع

تقسیم  1و متر  2( تعارضوا  را به دو دسوته سوازنده1888) 3(. رایس6)

تی هسووتند که در آنها صوویبت در کند. تعارضووا  سووازنده، موضوووعامی

تر در جهت ملالیه یا حل مشکل منجر مورد مشوکلا ، به درکی کامل

شووود و همننین موجب کاهش هیجانا  منفی شووده، احترام و اعتماد می

شوووود طرفین همدیگر را درک کنند. در واقع ایجاد کرده، و سوووبب می

د که در آن گیرنطرفین در جوّی سووورشوووار از اعتماد و دوسوووتی قرار می

گیرد و این موضووووع مسوووتلزم های مشوووروع مورد بیا قرار میمتالفت

های کلامی منفی اسوووت. تعارضوووا  متر ، سوووطا پوایینی از پواسوووخ

هایی هستند که فرد مقابل را بیشتر در مشکل مربوطه درگیر کرده تعارض

در  شوووود.و موجوب شووورمنودگی، تیقیر، تنفر، اهوانت، یا حتی تنبیه می

دار شوووده و در نهایت به رنجش و ها حاشووویهتر ، بیاتعوارضوووا  م

خلوومت نسبت به شتس متاطب، کاهش اعتماد، اطمینان، و همکاری 

(. تعارضووا  شوودید و مکرر به پرخاشووگری و 9شووود )به نقل از منجر می

شوووود و در این زموان به مداخلا  اختلوال در روابف و عملکرد منجر می

توان گفت که در ایجاد این تعارضا ، یدرمانی نیاز است. به طور قطع نم

 و سولیوان گارضه،(. 8چه کسوی )والد یا نوجوان( بیشوترین ترضیر را دارد )

 بر خانواده بافت که دریافتند خود پاوهش در (14) اسووومیوت-گورموان

 رفتارهای که دریافتند (11) ماسووتن و لابلا دارد. ترضیر نوجوانان خشووونت

 واده،خان در عطوفت و گرمی فقدان بودن، فیمن قبیل از هاخانواده متر 

 ونتخش و پرخاشگری افزایش به خشوونت با رویارویی و گیری،سوتت

 هووایارزش و خووانواده، سوووواختووار والوودین، گرمی امووا شوووود.می منجر

 نجرم پرخاشوووگری کاهش و انطباقی رفتارهای افزایش به پسوووندجوامعوه

ی، ابراهیمی و صوواحبی های چگینپاوهش نتاین این، بر علاوه شوووند.می

زاده و (، و پورمنوود، میسووون13(، حجووازی، بووابوواخووانی و احموودی )14)

4. Constructive 

5. Destructive 
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تعارض نوجوانان و والدین بر پرخاشووگری  ترضیر بیانگر نیز (12قائدنیای )

  بود. نوجوانان

کننده پرخاشگری و یکی از بینینیز به عنوان پیش 1تفاوتی اخلاقیبی

تفاوتی اخلاقی در . مفهوم بیاین زمینه اسووت خطوت اصوولی پاوهش در

اجتماعی بندورا و دیدگاه عاملیت اخلاقی مورد  -نرریه یادگیری شناختی

 -گیرد. برحسووب مفروضووا  نرریه یادگیری شووناختیبررسووی قرار می

 ،گری متقوابول( میانر رفتاراجتمواعی بنودوراي تقوابلی سوووه جوانبوه )تعیین

رد. بر این مبنووا رفتووار متغیرهوای مییطی و عواموول مرتبف بووا فرد وجود دا

ر های بیرونی )نریهای متقابل میرککنشاخلاقی فرد نیز حاصووول برهم

(. 11های درونی فرد )نریر شوووناخت( اسوووت )زمینه اجتماعی( و میرک

 تفاوتی اخلاقی به فرایندهای شووناختی فردیبندورا با اسووتفاده از سووازه بی

( و فرد در 10و  11د )کنزا را توجیه میاشوواره دارد که رفتارهای آسوویب

(. 16کند )یوک زمینه و زمان خار، خود را از معیارهای اخلاقی جدا می

بندورا چگونگی این سووورپینی و عدول از اصوووول اخلاقی را با طر  این 

تفاوتی اخلاقی و هشوووت کند. وی چهار دسوووته کلی بیسوووازه تبیین می

 ه اینمکانیسوووم شوووناختی را شوووناسوووایی کرده اسوووت که افراد به واسوووط

، باشووند. دسووته نتسووت« تفاو بی»توانند از نرر اخلاقی ها میمکانیسووم

توانند رفتار منفی یا که افراد از این طریق میاسووت  4بازسووازی شووناختی

توجیه  (1ود: شتر ببینند که خود شامل سه مکانیسم میغیراخلاقی را مثبت
)اعموال قوابول سووورزنش را در راسوووتوای هودفی والاتر تعری   3اخلواقی

)رفتار قابل سووورزنش را با رفتارهای بدتر  2مقایسوووه مطلو ( 4کنند(، می

تر کردن رفتار از طریق ) قابل قبول 1حسووون تعبیر( 3کنند(، مقایسوووه می

ه به کنند(. دسووته کلی دوم، کزبانی که اضر منفی آن را کمینه یا پنهان می

شوود که شامل دو مکانیسم سواندن نقش عاملیتی فرد مربوت میحداقل ر

)مسئولیت عمل را به یک مقام مرجع نسبت  0جابجایی مسئولیت( 2است: 

)مسووئولیت رفتار خود را از طریق ترکید  6پتش مسووئولیت( 1دهند(، می

کنند(. در دسوووته روی یک عمل جمعی یا تلووومیم گروهی فرافکنی می

گیردکه افراد از )صور  می 9تیری  پیامدهاکلی سووم، مکانیسم ششم 

وی کردن ترضیر آن به راین راه پیامدهای رفتار خود را با انکار یا کوچک

                                                           
1. Moral disengagement 

2. Cognitive restructuring 

3. Moral justification 

4. Advantageous comparison 

5. Euphemistic language 

شوود. دسته چهارم شامل دهند( را شوامل میاهمیت جلوه میها کمقربانی

)که از این طریق با قربانی  8انسانی کردن فرد( غیر6شود: دو مکانیسم می

 14نسبت دادن سرزنش( 9شود( و تر رفتار میی پستبه صوور  موجودات
پس در  دانند(.)بر این اسوواس فرد قربانی را شووایسووته رفتار غیر اخلاقی می

تفاوتی اخلاقی، شووامل هشووت مکانیسووم مجزا نهاین چهار دسووته کلی بی

هوایی کوه بوه بررسوووی رابطوه بین متغیرهووای (. پاوهش11-18هسوووتنود )

دهنده رابطه مثبت بین اند، نشووانی پرداختهتفاوتی اخلاقی و پرخاشووگربی

 تروهمیرس و کاراویتا یانگیدا، مازونه،این دو متغیر هستند. به عنوان مثال، 

 هیجانا  منفی کننده بینیپیش پرخاشوووگرانه، رفتوار کوه دریوافتنود (44)

 و داردي یمنف ترضیر اخلاقی هیجانا  بر اخلاقی تفاوتیبی اسوووتي اخلواقی

 این در است. ینپای اخلاقی هیجانا  کنندهبینیپیش بالا، قیاخلا تفاوتیبی

 رسیدند نتیجه این به (41) کلیمسترا و جانسن گارافالو، سوجیتسوما، رابطه

 است اجتماعیضوود رفتارهای مثبت کننده بینیپیش اخلاقی تفاوتیبی که

 دریافتند خود پاوهش در (44) بوشمان و لیو  انگ، نی، تنگ، همننین و

 ارد.د معناداری و مثبت ترضیر پرخاشگری بر اخلاقی تفاوتیبی که

در مجموع، بوا توجوه بوه موارد فوق، هوود  اسووواسوووی این پاوهش 

یابی روابف سووواختاری تعارض نوجوانان و والدین و پرخاشوووگری با مدل

تفاوتی اخلاقی در نوجوانان اسوت و در صوودد است تا به نقش میانجی بی

د در توانتفاوتی اخلاقی در نوجوانان میبیاین سوولال پاسووخ دهد که آیا 

رابطه بین تعارض نوجوانان و والدین با پرخاشوووگری، نقش میانجی بازی 

با توجه به مبانی نرری و پاوهشوی، مدل مفهومی پاوهش در شکل کند. 

شود در این مدل تعارض ترسویم شوده است. همان طور که ملاحره می 1

ان تفاوتی اخلاقی به عنور مسوووتقل، بینوجوانوان و والودین بوه عنوان متغی

متغیر میانجی، و پرخاشگری نوجوانان به عنوان متغیر وابسته در نرر گرفته 

 های پاوهش حاضر به صور  زر است:اند. بنابراین فرضیهشده

تعارض نوجوانان و والدین بر پرخاشگری نوجوانان، اضر مستقیم : 1فرضیه 

 دارد.

 بر پرخاشگری نوجوانان، اضر مستقیم دارد. تفاوتی اخلاقی: بی4فرضیه 

6. Displacement of responsibility 

7. Diffusion of responsibility 

8. Distorting consequences 

9. Dehumanization 

10. Attribution of blame 
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بر  تفاوتی اخلاقی: تعارض نوجوانان و والدین با میانجیگری بی3فرضووویه 

 پرخاشگری نوجوانان، اضر غیر مستقیم دارد.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

: مدل مفهومی پژوهش1شکل  

 روش

نوع این مطالعه، توصوویفی و  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شاارک 

طر  پاوهش، همبسوتگی از نوع مدل معادلا  سواختاری اسوتي زیرا در 

روابف بین متغیرها در قالب یک الگوی علّی مورد بررسوووی این پاوهش، 

 آموزانقرار گرفته است. جامعه آماری پاوهش حاضر شامل تمامی دانش

سووال شووهر قم در سووال  19تا  10دختر مقطع متوسووطه در دامنه سوونی بین 

بودند. در زمینه برآورد حجم نمونه بهینه برای مطالعا   88-89تیلیلی 

معادلا  سووواختاری، نررا  متفاوتی وجود دارد. از  یابیمربوت بوه مدل

( معتقودند حجم نمونه کمتر از 4442) 4( و لوهلین4414) 1جملوه کلواین

مطلو  است. برای سازگاری با  444های بالاتر از نامناسوب و حجم 144

برابر متغیرهای  44الگوی معوادلوا  سووواختاری، تعداد نمونه باید حداقل 

( حجم نمونه بین 4441) 3کالوماین رابطه مکمشوواهده شووده باشوود و در 

                                                           
1. Kline 

2. Loehlin 

(. در این پاوهش برای تعیین 43کنود )به نقل از اشووواره می 244توا  344

متغیر( و  16حجم نمونوه بوا توجوه بوه تعوداد متغیرهای مشووواهده شوووده )

برای هر متغیر، و بووا احتسوووا  احتمووال وجود  41تتلووویس ضوووریووب 

 ونه مورد نرر انتتا  شوودند.نفر به عنوان نم 640های ناقس، پرسووشوونامه

ای در سوووه مرحله ای مرحلهگیری خوشوووهآموزان بوه روش نمونوهدانش

و چهارگانه آموزش  انتتوا  شووودنود. در مرحلوه نتسوووت از بین مناطق

صووور  تلووادفی انتتا  شوودند. سوو س از هر  منطقه به 4پرورش قم، 

تتا  صوور  تلادفی انمدرسوه و از هر مدرسوه سوه کلاس به  1منطقه، 

 هاها پرسشنامهآموزان این کلاسنفر از دانش 640شدند و در نهایت تعداد 

هایی که ناقس پاسووخ داده را تکمیل کردند که پس از حذ  پرسووشوونامه

 معیارهای ورود به پرسووشوونامه مورد تیلیل قرار گرفتند. 046شوده بودند، 

پاوهش شامل رضایت آگاهانه برای شرکت در پاوهش، جنسیت ملنا، 

و تیلوویل در مقطع متوسووطهي و معیارهای خرو  از پاوهش شووامل عدم 

3. MacCallum 

 پتش

 مسئولیت 

تعارض نوجوانان 

 و والدين

 تفاوتی اخلاقیبی

 

پرخاشگري 

 نوجوانان

 

 استدلال

 پرخاشگری کلامی

 پرخاشگری فیزیکی

 پرخاشگری بدنی

 پرخاشگری کلامی

 خشم

 خلومت

 توجیه 

 اخلاقی

 حسن 

 تعبیر

 مقایسه

 سودمند 

 جایی جابه

 مسئولیت

 تیری 

 عواقب 

 اسناد 

 سرزنش

 عدم وجود 

 صفا  انسانی
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های متدوش آموز و وجود پرسشنامهرضوایت و همکاری از سوی دانش

کننده در این پاوهش آموزان شوورکتدرصوود دانش 32/24و ناقس بود. 

درصووود در پایه  61/42درصووود در پایه یازدهم، و  81/34ه دهم، در پوای

ان در کنندگدوازدهم مشووغول به تیلوویل بودند. همننین بیشووتر شوورکت

 پاوهش دارای وضعیت اجتماعی اقتلادی متوسف بودند. 

 ب( ابزار 

گیری پرخاشگری در این مطالعه از پرسشنامه برای اندازه :1پرخاشگری .1

استفاده شد. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است ( 42باس و پری )

مقیاس اسوووت که عبار  اسوووت از: گویوه و چهوار زیر 48کوه شوووامول 

 -41 -44 -10 -13 -11 -9 -1 -4گویه ) 8شووامل  4پرخاشووگری بدنی

 2(ي خشووم46 -41 -12 -0 -2گویه ) 1شووامل  3(، پرخاشووگری کلامی48

 9شووامل  1( و خلووومت49 -43 -18 -19 -14 -8 -1گویه ) 6شووامل 

ها در یک طی  ( اسووت. گویه40 -42 -44 -16 -11 -14 -6 -3گویه )

(، نه 2) (، تا حدودی شبیه من است1درجه ای از کاملاً شبیه من است ) 1

به و  (،4(، تا حدودی شبیه من نیست )3شبیه من است نه شبیه من نیست )

به  10و  8دو گویه شوووند. (، نمره گذاری می1ن نیسووت )شوود  شووبیه م

نمره کل برای پرخاشووگری با شوووند. گذاری میصووور  معکوس نمره

دامنه تغییرا  برای این  .آیددسوووت میهوا به مجموع نمرا  زیرمقیواس

اسوت. نمره بیشوتر آزمودنی در این مقیاس، نشانگر  121تا  48مقیاس بین 

 است و بالعکس.  پرخاشگری بیشتر آزمودنی

ای پرسووشوونامه، به گویه 48(، در بررسووی پایایی فرم 42باس و پری )

، 94/4نفر پس از نه هفته، ضریب همبستگی  36روش بازآزمایی بر روی 

را به ترتیب برای عوامل پرخاشوووگری بدنی، کلامی،  64/4و  64/4، 60/4

ب یورزی ) خلومت(، گزارش کردند. ایشان همننین ضرخشم، و کینه

(، اعتبووار این 41گزارش شوووود. میموودی ) 98/4آلفووای کوول نمرا  را 

نفری از دانشوجویان دانشگاه  448پرسوشونامه را بر روی یک گروه نمونه 

شوویراز، به سووه روش آلفای کرونباا، بازآزمایی، و تنلووی  مورد تیلیل 

دست آورد. روایی به  63/4و  69/4، 98/4قرار داد که به ترتیب ضرایب 

های روایی همزمان و تیلیل عاملی ه را نیز از راه شووواخسپرسوووشووونوامو

                                                           
1 The aggression questionnaire- AQ 

2. Physical aggression 

3. Verbal aggression 

4. Anger 

5. Hostility 

کارگیری مقیاس اکتشوووافی مورد بررسوووی قرار داد. روایی همزموان با به

( میان 32/4روانی عمومی برآورد شوود که ضووریب همبسووتگی ) آسوویب

 (p<0.01). دروانی عمومی معنادار بو پرسوشونامه پرخاشگری و آسیب

های اصوولی و چرخش های مللفهاسووتفاده از روشنتاین تیلیل عوامل با 

واریمواکس نشوووان داد که این پرسوووشووونامه از چهار عامل خلوووومت، 

پرخاشگری جسمانی، پرخاشگری کلامی، و خشم تشکیل شده است. این 

 علاوه بر این،کنند. درصوود واریانس کل را تبیین می 20عوامل، بیشووتر از 

، پرخاشووگری بدنی، کلامیی هامقیاسضووریب آلفای کرنباا برای خرده

و برای کل پرسشنامه  68/4، 91/4، 91، 96/4خشم، و خلومت به ترتیب 

دسوت آمد که نشانگر اعتبار مناسب پرسشنامه است. لازم به ککر به  80/4

های برازش تیلیل عاملی ترییدی در نتاین مربوت به شووواخساسوووت که 

، RMSEA ،82/4=GFI ،83/4=AGFI=418/4پوواوهووش حوواضووووور 

89/4=CFI 86/4 و=NFI دسوت آمده اسوت که نشوانگر روایی مناسب  به

 این پرسشنامه است. 

گیری متغیر روابف و تعارضا  برای اندازه :0فزند -. پرسشنامه رابطه والد4

مورلند  فرزند فاین، –بین والدین با فرزندان از پرسوشنامه ارزیابی والدین 

گویه است که سه  11( اسوتفاده شد. این ابزار دارای 40) 6و اندرو شوویل

، و پرخاشگری 8، پرخاشگری کلامی9تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال

های پرسوشنامه دارای پنن درجه از خیلی سونجد. گویهرا می 14جسومانی 

دهند. کم تا خیلی زیاد هستند که میزان بروز رفتار در هر مورد را نشان می

پرسشنامه، استدلالي پنن گویه دوم، پرخاشگری کلامیي  پنن گویه نتست

( و دامنه تغییرا  40سنجد )و پنن گویه سوم پرخاشگری جسمانی را می

عدم تعارض در رابطه  دهندهنشان 1است. نمره  41تا  1برای هر مللفه بین 

بیشوووترین تعارض اسوووت. دامنه نمرا  برای کل  دهندهنشوووان 41و نمره 

 61دهنده عدم تعارض و نمره نشان 11است که نمره  61تا  11آزمون بین 

این مقیاس توسووف فاین، مورلند و  .دهنده بیشووترین تعارض اسووتنشووان

نفر زن( اجرا  121نفر مرد و  144دانشووجو ) 421( روی 40اندرو شووویل )

های مربوت به پدر، مقیاسبرای خرده 82/4تا  98/4شود و ضریب آلفای 

های مربوت به مادر، و نیز مقیاسبرای خرده 82/4تا  01/4ضوورایب آلفای 

6. Parent-child relationship scale (PCRS) 

7. Fine, Moreland & Schwebel 

8. Reasoning  

9. Verbal aggression 

10. Physical aggression 
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به دسوووت آمد و حاکی از همسوووانی درونی بالای این  80/4آلفوای کلی 

 مقیاس است. 

نفر  20بر روی  1393این پرسووشوونامه در ایران توسووف زابلی در سووال 

های مقیاسو برای خرده 62/4اجرا شوود که اعتبار آن را برای کل آزمون 

 94/4، و پرخاشوگری جسمانی 01/4، پرخاشوگری کلامی 19/4اسوتدلال 

این، در پاوهش حاضووور ضوووریب آلفای  علاوه بر(. 46گزارش کردند )

اسوووتوودلووال، پرخوواشوووگری کلووامی، و هووای مقیوواسکرونبوواا برای خرده

و برای کل پرسشنامه  93/4، 99/4، 91/4پرخاشوگری جسمانی به ترتیب 

نین همن سوب پرسوشونامه است.دسوت آمد که نشوانگر اعتبار منابه  82/4

هووای برازش تیلیوول عوواملی توورییوودی در پاوهش حوواضووور شوووواخس

402/4=RMSEA ،82/4=GFI ،84/4=AGFI ،89/4=CFI 80/4 و=NFI 

 دست آمده است که نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است.  به

 امهپرسووشوون از اخلاقی تفاوتیبی گیریاندازه برای :1اخلاقی تفاوتیبی .3

 2 است. گویه 34 دارای پرسشنامه این شد. اسوتفاده (49) کاپانا و کاپرارا

 ،12 ،14) 3تعبیر حسوون گویه 2 (،48 و 42 ،44 ،19) 4اخلاقی توجیه گویه

 جاییجابه گویه 2 (،46 ،41،43 ،2) 2سوودمند مقایسوه گویه 2 (،34 و 16

 2 (،34 ،10 ،13 ،0) 0مسئولیت پتش گویه 2 (،40 ،44 ،1 ،1) 1مسئولیت

 ،14 ،3) 9سوورزنش اسووناد گویه 2 (،41 ،11 ،8 ،6) 6عواقب تیری  گویه

 را (31 و 49 ،4،9) 8انسوووانی صوووفا  وجود عدم گویوه 2 و (18 و 11

اسووت که نمره  104تا  34دامنه تغییرا  برای این مقیاس بین  سوونجند.می

 پرسشنامه اینبار اعت ضریب باشد.تفاوتی اخلاقی بیشتر میبالاتر، نشوانه بی

 82/4 (49) کاپانا و کاپرارا مطالعه در کرونباا آلفای ضریب از استفاده با

 تیلیل از پرسووشوونامه روایی بررسووی جهت همننین آنها آمد. دسووت به

های برازش تیلیل عاملی شووواخس که کردند اسوووتفاده تورییدی عواملی

دسوووت آمده اسوووت و به  SRMR =421/4و  RMSEA=422/4تورییدی 

باا علاوه بر این، ضریب آلفای کرون بود. پرسشنامهنشانگر روایی مناسب 

 سوووودمند، مقایسوووه تعبیر، حسووون اخلاقی، توجیههای مقیاسبرای خرده

 و زنش،سر اسناد عواقب، تیری  مسئولیت، پتش مسئولیت، جاییجابه

، 39/4، 68/4، 69/4، 91/4، 60/4به ترتیب  انسوووانی صوووفا  وجود عدم

دست آمد که نشانگر به  82/4و برای کل پرسوشونامه  94/4، 66/4، 94/4

های برازش در پاوهش حاضوور شاخساعتبار مناسوب پرسوشونامه اسوت. 

، RMSEA ،83/4=GFI ،81/4=AGFI=400/4تیلیوول عوواملی توورییوودی 

86/4=CFI 81/4 و=NFI دسوووت آمد که نشوووانگر روایی مناسوووب این  به

 پرسشنامه است. 

 اجرایی و اداری علمی، لازم مجوزهای دریوافت از پس :اجرا روش ج(

 شوور  به نمونه افراد قم(، )شووهر قم اسووتان پرورش و آموزش سووازمان از

 از پس بعوود مرحلوه در انوود.شوووده انتتووا  روش، بتش در شوووده ارائوه

 و پاوهش هایهد  توضووویا و مدارس معلمان و مدیران بوا همواهنگی

 شد. اجرا پاوهش هایپرسشنامه آموزان،دانش رضوایت جلب از اطمینان

 تکمیل برای آموزاندانش آگاهانه رضوووایت قبیل از اخلواقی ملواحروا 

 شووتلووی اطلاعا  و مشووتلووا  رازداری و ماندن میرمانه ،پرسووشوونامه

 جهت نهایت در شووود. رعایت کامل طور به مطالعه این در آموزان،دانش

 عادلا م مدل روش و سونپیر همبستگی ضریب از هاداده تیلیل و تجزیه

  شد. استفاده AMOS و SPSS افزارنرم 42 نسته با ساختاری

 هايافته
های توصووویفی متغیرهای پاوهش شوووامل میانگین، شووواخس 1در جدول 

اه اند. مطابق با دیدگانیرا  اسووتاندارد، چولگی، و کشوویدگی ارائه شووده

ع یابی علی، نرمال بودن توزیاستفاده از مدلهای کلاین، یکی از مفروضوه

متغیرها اسوووت که برای برقرار بودن این مفروضوووه، قدر مطلق چولگی و 

بیشتر باشد. 14و  3کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از 

  
 
 

                                                           
1. Assessing moral disengagement 

2. Moral justification 

3. Euphemistic language 

4. Advantageous comparison 

5. Displacement of responsibility 

6. Diffusion of responsibility 

7. Distorting consequences 

8. Attribution of blame 

9. Dehumanization 
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 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش: شاخص1جدول 

 کشيدگی چولگی انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

نوجوانان و والدینتعارض   44/20  92/14  134/4  313/4-  

تفاوتی اخلاقیبی  22/81  41/41  433/4  280/4  

68/91 پرخاشگری نوجوانان  08/43  191/4  401/4-  

41/4>P** 

 

شود قدر مطلق چولگی ملاحره می 1همان طور که در جدول شماره 

و کشوویدگی تمامی متغیرها کمتر از یک اسووتي بنابراین مفروضووه نرمال 

موواتریس همبسوووتگی  4یووابی علی برقرار اسوووت. در جوودول بودن موودل

 متغیرهای پاوهش گزارش شده است.

 
 : ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش2جدول 

والدينتعارض نوجوانان و  متغيرها تفاوتی اخلاقیبی   پرخاشگري نوجوانان 

   1 تعارض نوجوانان و والدین

تفاوتی اخلاقیبی  4/04** 1  

 1 **4/14 **4/16 پرخاشگری نوجوانان

41/4>P** 

 

شود ضریب همبستگی تعارض مشاهده می 4همان طورکه در جدول 

( و پرخوواشوووگری =04/4rاخلووافی )تفوواوتی نوجوانووان و والوودین بووا بی

دار اسوووت و ضوووریب مثبت و معنا 41/4( در سوووطا =16/4rنوجوانان )

( در سطا =14/4rتفاوتی اخلافی و پرخاشگری نوجوانان )همبستگی بی

 دار است.مثبت و معنا 41/4

هووای جوهووت آزموون الگوی نرری پاوهش و برازش آن بووا داده

تفاده شد. جهت استفاده از این گردآوری شوده از روش بیشینه احتمال اس

روش، لازم اسوت که نرمال بودن چندمتغیره متغیرها بررسی شود. در این 

پاوهش برای بررسوووی نرموال بودن چنودمتغیره از ضوووریوب کشووویدگی 

دست  به 140/24اسوتاندارد شده مردیا استفاده شد که در پاوهش حاضر 

میاسبه  p(p+2)ل اسوت و با استفاده از فرمو 411آمد که کمتر از عدد 

مساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده  pشده است. مطابق با این فرمول 

 است.  11شده که در این پاوهش 

های برازندگی الگوی معادلا  ساختاری یعنی مشوتله 3در جدول 

ر این یافته به تفکیک گزارش شده است. دبرازش مطلق، تطبیقی و تعدیل

(، شوووواخس نیکویی برازش GFIپاوهش شوووواخس نیکویی برازش )

و ریشووه میانگین مربعا  باقیمانده اسووتاندارد شووده  (AGFIیافته )تعدیل

(SRMRبه عنوان شواخس ) های برازش مطلق، شاخس برازش تطبیقی

(CFI( شوواخس برازش هنجار شووده ،)NFI و شوواخس برازش هنجار )

های برازش تطبیقی و مجذور خی بر ( به عنوان شوواخسNNFIنشووده )

( و مجووذور PNFI(، شوووواخس برازش ایجوواز )df /4درجووه آزادی )

های ( به عنوان شووواخسRMSEAمیوانگین مربعوا  خطوای تقریوب )

 اند. برازش مقتلد در نرر گرفته شده

 

 هاي نيکويی برازش الگوي آزمون شده پژوهش: شاخص3جدول 

 هاي برازش مطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخس
 430/4 82/4 81/4 مقدار بدست آمده

 41/4کمتر از  94/4بیشتر از  84/4بیشتر از  حد قابل پذیرش

 های برازش تطبیقیشاخس

 CFI NFI NNFI شاخس
 80/4 89/4 88/4 مقدار بدست آمده

 84/4بیشتر از  84/4بیشتر از  84/4بیشتر از  حد قابل پذیرش

 یافتههای برازش تعدیلشاخس

 df /4 PNFI RMSEA شاخس
 410/4 61/4 99/4 بدست آمده مقدار

 49/4کمتر از  04/4بیشتر از  3کمتر از  حد قابل پذیرش
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دسوووت آمده در پاوهش حاضووور و حد قابل  ، مقادیر به3در جدول 

اند. نتاین نشوووان های برازش گزارش شووودهپذیرش هر یک از شووواخس

همگی در سووطا مناسبی دسوت آمده های برازش به شواخسدهد که می

های این پاوهش با ساختار عاملی این مدل، برازش مناسبی داده وهسوتند 

های پاوهش همراه با مدل آزمون شووده برای فرضووویه 4در شووکل  دارد.

مقادیر اسووتاندارد شووده روی هر کدام از مسوویرها در  شووده اسووت. همان 

اوتی تفشوووود ترضیر تعارض نوجوانان و والدین بر بیطور کوه ملاحره می

فاوتی تگری نوجوانان مثبت و معنادار اسوووت. ترضیر بیاخلاقی و پرخاشووو

 اخلاقی بر پرخاشگری نوجوانان مثبت و معنادار است.

 

 : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل
 

 ،تفاوتی اخلاقی، تعارض نوجوانان و والدین و بی4با توجه به شووکل 

کنند. تعارض نوجوانان و پرخاشوووگری را تبیین میدرصووود واریانس  21

جدول  کنند. درتفاوتی اخلاقی را تبیین میدرصد واریانس بی 21والدین 

داری متغیرهای پاوهش گزارش اضرا  مستقیم، آماره تی، و سطا معنا 2

 شده است. 

 

 نتايج مربوط به اثرات مستقيم :4 جدول

پارامتر برآورد مسيرها t خطاي استاندارد برآورد ضريب مسير  آماره  داريسطح معنا   

      به روی پرخاشگری نوجوانان از:

تفاوتی اخلاقیبی  38/4  4/40** 48/4  808/2  441/4  

02/4 تعارض نوجوانان و والدین  4/26** 41/4  198/9  441/4  

تفاوتی اخلاقی از:به روی بی       

والدینتعارض نوجوانان و   69/4  4/06** 19/4  019/13  441/4  



 و همکارانمیمدعینی  زهره                                                                                                   آموزان با پرخاشگرییابی روابف ساختاری تعارضا  والدین و دانشمدل 

14 

ک، دوره 
ت روان کود

للنامه سلام
ف

6
، شماره 
4 ،

تابستان
 

1388
 

 

شوود با توجه به ضریب مسیر مشواهده می 2همان طور که در جدول 

توان گفت در سوووطا ( می808/2بوه مقودار ) t( و همننین آمواره 40/4)

تفاوتی اخلاقی بر پرخاشگری نوجوانان ترضیر مثبت بی ،درصد 88اطمینان 

به  t( و همننین آماره 26/4و معناداری دارد. با توجه به ضووریب مسوویر )

تعارض  ،درصووود 88توان گفوت در سوووطا اطمینان ( می198/9مقودار )

نوجوانان و والدین بر پرخاشووگری نوجوانان ترضیر مثبت و معناداری دارد. 

( 019/13به مقدار ) t( و همننین آماره 06/4با توجه به ضوووریب مسووویر )

تعارض نوجوانان و والدین بر  ،درصد 88توان گفت در سطا اطمینان می

 تفاوتی اخلاقی ترضیر مثبت و معناداری دارد. بی

هووای معووادلووا  سوووواختوواری بررسوووی اضرا  یکی دیگر از ویاگی

یرمستقیم نتاین اضرا  غ 1غیرمسوتقیم متغیرها بر یکدیگر است. در جدول 

 ارائه شده است. 

 

 تفاوتی اخلاقی: نتايج مربوط به اثر غيرمستقيم تعارض نوجوانان و والدين بر پرخاشگري نوجوانان از طريق بی5جدول 

t خطاي استاندارد برآورد ضريب مسير برآورد پارامتر مسير داريسطح معنا  آماره   

21/4 تعارض نوجوانان و والدین  4/16** 49/4  008/2  441/4  

 

شود، با توجه به ضریب مسیر مشواهده می 1طور که در جدول  همان

توان گفت در سوووطا ( می008/2بوه مقودار ) t( و همننین آمواره 16/4)

تفاوتی اخلاقی در ارتبات بین تعارض نوجوانان و بی ،درصووود 88اطمینان 

 نقش میانجی مثبت و معناداری دارد.  ،نوجوانانوالدین و پرخاشگری 

 گيريبحث و نتيجه
یابی روابف سووواختاری تعارض نوجوانان و پاوهش حاضووور مدل هود 

تفوواوتی اخلوواقی در والوودین بووا پرخوواشوووگری از طریق نقش میووانجی بی

نوجوانان دختر با اسوتفاده از روش معادلا  ساختاری بود. نتاین معادلا  

ی این پاوهش برازش هاداد که الگوی پیشنهادی با دادهسواختاری نشوان 

درصود واریانس پرخاشگری نوجوانان و  21تواند نسوبتاً خوبی دارد و می

 تفاوتی اخلاقی را تبیین کند. درصد واریانس بی 21

نتواین معادلا  سووواختاری نشوووان داد تعارض نوجوانان و والدین بر 

 بنابراین تعارض يداری داردپرخواشوووگری نوجوانوان تورضیر مثبوت و معنوا

شوووود. با نوجوانوان و والدین به افزایش پرخاشوووگری نوجوانان منجر می

(، حجازی، 14های چگینی، ابراهیمی و صوواحبی )توجه به اینکه پاوهش

(، گارضه، 12زاده و قائدنیای )(، پورمند، میسووون13بواباخانی و احمدی )

نشووان دادند که  (11) نماسووت و لابلا و (14اسوومیت )-سووولیوان و گورمان

راین شود، بنابتعارض نوجوانان و والدین منجر به افزایش پرخاشگری می

طه راب ،منطقی اسوووت که بین تعارض نوجوانان و والدین و پرخاشوووگری

توان گفت که خانواده یک وجود داشوووتوه بواشووود. در تبین این یافته می

روابف سووازمان اجتماعی کوچک اسووت که روابف اعآووای آن به ویاه 

دهنده این سوازمان است. رشد ترین عنلور شوکلوالدین با فرزندان، مهم

ضر و مطلو  لمرهون ارتبات م ،مطلو  و سوووالم فرزنودان در تموام ابعواد

های نرری و تجربی بسووویاری به ارتبات والدین با فرزندان اسوووت. تیلیل

والدین با فرزندان اختلوار دارد که برای آن اهمیت و ارزشی کارآمد 

اند. از سوی دیگر مطالعا  فراوانی به ترضیر کیفیت رابطه خار قائل شده

فرزندی بر هر یک از اعآای خانواده به عنوان یک رابطه دو جانبه  -والد

لکه ب ،شوداند. بدیهی اسوت زندگی از دوران بلو  آغاز نمیتوجه داشوته

گیرد کووه گیرد و کودک فرا میهووای کودکی شوووکول میدر طی سوووال

 ارتبات احساسی برقرار ،ه با مییف اطرا  خود و با اشوتار دیگرچگون

 های باضبا  به سوور میخوشووبتت هسووتند که در خانواده ،کند. کودکانی

که  هاییبرند و ارتبات نزدیکی بین والدین و آنان وجود دارد. در خانواده

 و فرزندی وجود دارد -آرامش و ضبا  برقرار اسووت، روابف نزدیک والد

 ،ندکنشووماری که برای فرزندان خود فراهم میهای بیبا فرصووت والدین

از سوی  بینند.آمیز فرزندان تدارک میزمینه لازم را برای زندگی موفقیت

روز کارکرد معیو  خانواده باعا ب و سبک تربیتی ناسالم خانوادهدیگر، 

ن شوووود. بر ایاختلالا  رفتاری، بزهکاری و پرخاشوووگری در فرزندان می

ی ترین نهاد اجتماعتوان استنبات کرد که خانواده به عنوان مهممی اسواس

جووامعووه، توورضیر مهمی در نوع نگرش فرزنوودان بووه رفتووارهووای پرخطر و 

ود شهنگامی که خانواده به خوبی کار کند، موجب می پرخاشگری دارد.

د، شناختی شونکه اعآای خانواده با احتمال کمتری دچار مشکلا  روان

 شووگرتنتری داشووته باشووند، قادر به انطباق با عوامل منسووجمعملکردهای 
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و  ،قواعد و مرزهای خانوادگی مشوتس و آشکاری داشته باشند ،باشوند

 در نتیجه تمایل کمتری به پرخاشگری داشته باشند. 

ن تفاوتی اخلاقی بر پرخاشگری نوجوانانشوان داد بیاین مطالعه نتاین 

 تفوواوتی اخلوواقی بووه افزایشراین بیبنوواب يتوورضیر مثبووت و معنوواداری دارد

 هایشوووود. این یوافته با نتاین پاوهشپرخواشوووگری نوجوانوان منجر می

(ي سجیتسما، گاروفالو، جانسن 44مازونه، یاناگیدا، کاراویتا و استروهمیر )

( که 44( و تنوگ، نیوه، گویو،  انگ، لیو و بوشووومان )41) و کلیمسوووترا

همسووو  ،ودشووافزایش پرخاشووگری می تفاوتی اخلاقی منجر بهدریافتند بی

فاوتی اخلاقی تهای بیتوان گفت که مکانیسماست. در تبیین این یافته می

توانند کند که در آن افراد می( چهوار روش را پیشووونهواد می11بنودورا )

هار توجیه کنند. این چ ،رفتارهای خود را که از نرر اخلاقی اشوتباه هستند

با توجیه ت نتس هستند: مکانیسم دین شور بتفاوتی اخلاقی مکانیسوم بی

ر طی کند. درفتارهای مآور خود، از نرر تغییر سواختار شووناختی، کار می

وجیه شوند که شتلاً تبازسازی میای به گونه یند، رفتارهای مآرااین فر

(. تجدید ساختار شناختی شامل 11شده و از نرر اخلاقی قابل قبول شوند )

اخلاقی )به عنوان مثال، تغییر رفتارهای مآر به سوه مکانیسم است: توجیه 

و  دعنوان خدمت به یک هد  اخلاقی یا اجتماعی(، برچسوووب زدن خو

مقوایسوووه مطلو  )مثلاً مقایسوووه یک عمل منفی با موارد دیگر، به منرور 

اینکه عمل کمتر مآوور به نرر برسوود(. سووازوکار دوم شووامل توجیها  

ت. این سوووازوکارها با به حداقل مربوت به ترضیرا  مآووور بر قربانی اسووو

ی از آن آور ناشرساندن مسئولیت مرتکبین و در نتیجه کاهش اضرا  زیان

کنند. مکانیسوووم سووووم شوووامل پیوندی بین رفتار آنها و ترضیرا  کار می

متر  ناشوی از آن اسوت. جابجایی مسوئولیت و انتشوار مسئولیت توسف 

ی غیراخلاقی هسوووتند. شوووود که کمتر مسوووئول رفتارهامجرمان توجیه می

سرانجام، سازوکارهایی که باعا از دست رفتن هویت شتلی مربوت به 

انسانی و انتسا  سرزنش،  شووند، مانند از دسوت دادن صوفا قربانی می

بنابراین کسوووانی که  ي(11کنند )رفتوار ناعادلانه با قربانیان را تسوووهیل می

ه ند قربانیان را توجیه کنند کهسووت اند، حاضوورمرتکب پرخاشووگری شووده

 ،افرادی که با گذشووت زماندر نتیجه سووزاوار رفتار پرخاشووگری هسووتند. 

شووووند، ممکن اسوووت در اضر مرتکوب رفتوارهوای غیراخلواقی عمدی می

یها  و حتی از طریق توج ،دیدگی یک قربانی احساس گناه نکنندآسیب

 شناختی رفتار خود را مناسب بدانند. 

نشوووان داد که تعارض نوجوانان و والدین از طریق  عهاین مطال نتواین

تفواوتی اخلواقی تورضیر غیرمسوووتقیم مثبت و معناداری بر پرخاشوووگری بی

 تفاوتی اخلاقی در ارتبات بین تعارض نوجوانانبنابراین بی ينوجوانان دارد

ه توان گفت کمیو  نقش میانجی دارد ،و والدین و پرخاشگری نوجوانان

اقی به تفاوتی اخلو والدین از طریق ترضیرگذاری بر بیتعوارض نوجوانوان 

ای هشود. این یافته با نتاین پاوهشافزایش پرخاشگری نوجوانان منجر می

 جانسن گاروفالو، سجیتسما، (ي44) استروهمیر و کاراویتا یاناگیدا، مازونه،

 نشان که (44) بوشومان و لیو  انگ، گویو، نیه، تنگ، (ي41) کلیمسوترا و

 خاشگریپر و نوجوانان و والدین تعارض ترضیر در اخلاقی تفاوتیبی ندداد

وان ت، همسوووو اسوووت. در تبیین این یافته میدارد میانجی نقش نوجوانوان

عا او ب دنپیامدهای منفی بر فرد دار های ایجاد شوووده،گفت که تعارضووو

د که فرد ناآرام و شدیداً مآطر  باشد و نتواند روی کار تمرکز نشومی

ر دنامناسب باشند.  ،های اتتاک شوده ممکن اسوتداشوته باشود و تلومیم

تواند به کارایی فرد آسووویب برسووواند و در نتیجه به ها میتعوارضنتیجوه 

 منجر شوند. ،تفاوتی اخلاقی و افزایش پرخاشگریکاهش بی

 و والدین تعارض که دادند نشوووان پاوهش این هاییافته مجموع در

 نجرم نوجوانان پرخاشوووگری و اخلواقی تفواوتیبی افزایش بوه نوجوانوان

 ا تعارض ،نوجوانان و والدین بین که چقدر هر دیگر عبار  به يشودمی

 هایشووویوه از تعارضوووا  این حل برای و باشووود داشوووته وجود بیشوووتری

 نتیجه در و اخلاقی تفاوتیبی بر میزان همان به ،شود استفاده پرخاشوگرانه

 هخانواد در که نوجوانانی واقع در شود.می افزوده ،نوجوانان پرخاشوگری

 آنان ،شودمی استفاده پرخاشگرانه هایشیوه از تعارضوا  حل برای آنان

 به ابییدست و مشکلا  و مسائل حل برای نوجوانان سایر با تعامل در نیز

 ررسوویب کنند.می اسووتفاده پرخاشووگرانه هایشوویوه از بیشووتر ،اهدافشووان

 ا تعارض بررسی به پاوهشووی تاکنون که داد نشوان شوده انجام مطالعا 

 اخلاقی تفاوتیبی میانجی نقش طریق از پرخاشگری با والدین و نوجوانان

 مطالعا  از برخی اسووت. ن رداخته سوواختاری معادلا  مدل چارچو  در

 را یگرد متغیرهای با پاوهش متغیرهای یا متغیرها دو به دو رابطه پیشوووین

 و اننوجوان تعارضووا  بررسووی به پاوهشووی ونتاکن اما ،اندکرده بررسووی

  رداختهن اخلاقی تفاوتیبی میانجی نقش طریق از پرخاشوووگری با والدین

 اسووت. متمایز ،پیشووین مطالعا  از جهت این از حاضوور پاوهش و اسووت

 مینهز در شناسانروان دانش و آگاهی افزایش باعا مطالعه این هاییافته
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 زمینه ،ینپیش هاییافته کنار در و شده ننوجوانا پرخاشگری زیربنایی علل

 و والدین تعارضوووا  و تعاملی الگوهای حوزه در نرریوه تودوین برای را

 فراهم ناننوجوا پرخاشووگری و اخلاقی تفاوتیبی بر آنها ترضیر و نوجوانان

  کند.می

ای مدون برای شوووود برنامههای پاوهش پیشووونهاد میمطوابق بوا یافته

ارتبوواطی بین نوجوانووان و والوودین بووه صوووور  هووای آموزش مهووار 

در  متعددیکاربردی های های آموزشی و همننین تدوین کتابنهکارگاه

 ریزی و اجرای هرآموزان در نرر گرفته شود. برنامهاین زمینه برای دانش

و  مسوووتلزم تشوووتیس عناصووور ،تفاوتی اخلاقیبرنامه مربوت به کاهش بی

ابراین، نتاین حاصووول از این پاوهش هوای ملضر در آن اسوووتي بنومللفوه

و اصلاحا  نهادهای رسمی  ،ها، اقداما ریزیتواند مورد توجه برنامهمی

آموزان دختر مقطع ای از دانشقرار گیرد. در این مطووالعووه تنهووا نمونووه

موزان آاین تعمیم یافته به دیگر دانشمتوسطه در شهر قم بررسی شدي بنابر

وانوان پسووور با میدودیت مواجه اسوووت. و مقواطع سووونی و همننین نوج

 و در نتیجه دهی هسووتندهای خودگزارشها بر اسوواس دادههمننین، یافته

کیفی و پاوهش های های آینده از روششوووود در پاوهشپیشووونهاد می

 شود.فاده است ،آمیتته برای شناسایی عوامل ملضر بر پرخاشگری نوجوانان

 .IR.IAU.BABOLاین پاوهش بووا کوود اخلوواق  تشااکر و قادردانی:

REC.1399.013  برگرفته از رسواله دکترای خانم زهره میمدعینی در رشته

نامه شووونواسوووی تربیتی دانشوووگواه آزاد اسووولوامی واحود بوابول بوا کد پایانروان

مجوز اجرای آن بر روی  همننین .اسوووت 1102944484146241389169904

شوووهر قم بووا شوووموواره نووامووه و پرورش آموزش افراد نمونووه از سووووی اداره 

از  وسووویلهبدین صوووادر شوووده اسوووت.  41/3/1388مورا  014/138689/4144

کارشووناس هسووته مشوواوره که  متلوووصوواً و پرورش آموزشاداره ان مسووئول

و پاوهش را انجام دادند و همننین از کادر  هماهنگی با مدارس جهت آموزش

 ،نه که در اجرای این طر  به ما کمک کردنداداری و مربیان مدارس و افراد نمو

 شود. تشکر و قدردانی می

گونه تآوواد منافعی را در گزارش  نویسووندگان این مقاله، هی  تضاااد مناف :

اند.های این پاوهش، گزارش نکردهیافته
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