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                                                                            چکیده

هاي شناختی در حوزه تعامالت بین فردي، مدل آمدترین مدلیکی از روز :مقدمه 
این مدل از رهگذر تعامالت . باشدشناختی پردازش اطالعات اجتماعی می

ی و رفتاري کودکان و پیشگیري مشکالت عاطف اجتماعی موفق به بررسی علل و
مدل در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین . نوجوانان شده است

آموزان اي در دانشبا عالئم مشکل نافرمانی مقابلهپردازش اطالعات اجتماعی 
روش مورد استفاده در این پژوهش  :روش. باشدمی مقطع ابتدایی شهر اصفهان
نمونه مورد استفاده در این . است) تحلیل رگرسیون( توصیفی از نوع همبستگی

گیري صورت نمونهآموزان مقطع ابتدایی بودند که بهنفر از دانش 100پژوهش 
. اي از نواحی مختلف شهر اصفهان انتخاب گردیدنداي چند مرحلهتصادفی خوشه

عی هاي اجتما داستان ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه مشکالت رفتاري اخنباخ و
گام (از رگرسیون چندگانه  هاتحلیل داده به منظور تجزیه و. برایان و تورکاسیا بود

نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در گام اول  :هایافته .استفاده شد) به گام
 در گام دوم تفسیر و درصد واریانس مشکل نافرمانی و 46 مرحله تفسیر
. کندمی بینیرا پیش اينافرمانی مقابله درصد واریانس مشکل 49رمزگردانی 

تواند  هاي حاصل از پژوهش مدل پردازش اطالعات می براساس یافته: گیرينتیجه
       به عبارت دیگر،. بینی کندآموزان را پیشاي دانشعالئم نافرمانی مقابله

آموزانی که در پردازش اطالعات اجتماعی نمرات کمتري کسب کرده بودند دانش
مجموع نتایج حاصل  دادند درمی به میزان بیشتر نشان اي را نافرمانی مقابله عالئم

بینی عالئم اجتماعی در پیش اطالعات پردازش وهش کارآیی مدلژاز این پ
 .اي را تأیید نمودنافرمانی مقابله

  
   اي، مقابله نافرمانی اجتماعی، عالئم اطالعات پردازش مدل: کلیدي واژگان

  .آموزان مقطع ابتداییدانش

 
Abstract   
Introduction: One of the updated cognitive models in the 
domain of interaction between individuals is cognitive model of 
social information processing. Through successful social 
interaction, this model has been able to assess the causes and 
prevention of Emotional- behavior problems in children and 
adolescents. The purpose of this study was assessing the 
relationship between social information processing model and 
oppositional defiant symptoms in elementary students.  Method: 
The method used in this study was descriptive and Correlational. 
The samples used in this study were 100 elementary students that 
were selected by multi-stage cluster random sampling from 
different areas of the Isfahan. Research tools included Behavior 
Problems Inventory Achenbach and Social stories Brayan and 
Turkasya. Multivariate regression (stepwise) was used to analyze 
the data. Findings: Stepwise regression analysis showed that in 
the first step of interpreting,  46% of the variance of problem of 
defiant and in second step, 49% of the variance of problem of 
defiant are predicted. Conclusion: Based on the results, the 
model of social information processing can predict oppositional   
defiant symptoms. In other words, students who have obtained 
lower scores in social information processing showed a higher 
rate of oppositional   defiant symptoms. Overall, the results of 
this research, confirmed efficiency of Social information 
processing model in predicting oppositional defiant symptoms. 
 
Keywords: Social information processing model, 
oppositional defiant symptoms, elementary students. 
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 مقدمه

شایع دوران کودکی و نوجوانی و از جمله  هاي یکی از اختالل
شناسی و مشاوره، روان هاي دالیل ارجاع کودکان به کلینیک

، 1رمسینگاستینر و (است  )ODD(اي مقابله اختالل نافرمانی
 رفتارهاي پایدار يالگو ايمقابله اعتناییبی اختالل). 2007
 جدي نقص غیاب در گستاخانه و آمیز خصومت کارانه،منفی

 سادوك، و سادوك( است دیگران حقوق یا اجتماعی موازین

 این به مبتال کودکان ).2003 گورینگ، و آبلون ،گري ؛1382

 روند، می در کوره از زود شوند، می خشمگین آسانی به اختالل،

 بزرگساالن مقررات و خواست به نسبت دارند، ستیز دیگران با
 کینه طرفی از و دهند می نشان همکاري عدم یا اعتناییبی

 انجام برانگیز مزاحمت کارهاي عمد به و کنند می توزي

 اعتناییبی اختالل). 1380 وزیري، و کاشانی لطفی( دهند می

 در که است پزشکیروان شایع اختالل سومین ايمقابله

ویتنی، ( است شده گزارش دفعات به ساله 17 تا 3 کودکان
 جنس، و سن جمله از مختلفی عوامل ).2012، 2استیو برامبر و

 برچسب که کودکانی از  مینی حدود و اندمرتبط اختالل این با

 اختالل به کنند، می دریافت را ايمقابله اعتناییبی اختالل

در ). 2008 هامفري، و هفلینگر( هستند مبتال نیز دیگري روانی
 و توجه نقص اختالل با اختالل این موارد درصد  70الی  40

                        )2006 همکاران، و اسپنسر( دارد همبودي فعالی بیش
 دارد باالیی همبودي اختالل این با نیز توره اختالل براین،عالوه

  ). 2003 گورینگ، و آبلون گرین،(
میزان شیوع این اختالل بسته به نوع ارزیابی و 

شود در بازه وسیعی  میتشخیصی که به کار گرفته  هاي مالك
دبستانی یا اوایل سنین در سنین پیش درصد16تا  2بین 

گوپین، بریود، مارکز، لودنیکا و ( مدرسه گزارش شده است
شناسی اختالل تحقیقات در مورد سبب ).2013، 3هالپرین

نافرمانی مقابله اي، ترکیبی از خصوصیات و گرایشات ژنتیکی 
فرزند پروري ناکارا و  هاي شناختی کودکان، شیوهیا زیست

                                                             
1. Steiner & Remsing 
2. Whitney, Bramber & Steve 
3. Gopin, Berwid, Marks, Mlodnicka &  Halperin 

). 2007 ،رمسینگ و استینر( اند شرایط محیطی را عنوان کرده
عموال در مدرسه اي م کودکان با عالیم اختالل نافرمانی مقابله

در روابط بین فردي ضعیف هستند، . پیشرفت خوبی ندارند
داراي مشکالت توجهی و نقص در کارکردهاي اجرایی 

هاي شناختی، اجتماعی و فاقد مهارت باشند و عمدتاً می
 باشند میعاطفی مورد نیاز براي انجام تقاضاهاي بزرگتر 

 هاي پژوهش). 2006 ،4جانستون هومرسون، ماري، اهان و(
دهد که پسران  مینشان ) 2001( 5گنتز کوي، اسپیتز، دکین و

اي نسبت به گروه بهنجار در داراي اختالل نافرمانی مقابله
 .دهند میرمزگردانی اطالعات اجتماعی، عملکرد ضعیفی بروز 

کودکان مبتال به این اختالالت، خانواده، آموزشگاه و اجتماع 
ها کنند و آن میوناگونی مواجه هاي گرا با مسایل و دشواري
اجتماعی دوران نوجوانی  ـ روانی هاي را نیز در برابر آشفتگی

در این میان والدین . سازند میپذیر و حتی بزرگسالی، آسیب
 هاي ها و دشواريبراي تربیت فرزندان خویش با چالش

ها تربیت یکی از اهداف مهم آن بیشمار مواجه هستند و
ها باید به آن. شدن استروند اجتماعیکودکانشان در 

فرزندانشان راه و رسم کنار آمدن با مشکالت از جمله 
زندگی را بیاموزند آن هم به شکلی که مقبولیت  هاي استرس

اگر استقالل وخود مختاري کودك در . اجتماعی داشته باشد
هایش با  میناکا چارچوب مشخصی نباشد، تعارض امیال و

نتیجه این تعارض  ي والدین بیشتر شده وها میناکا امیال و
همچنین  و( مخرب از سوي کودك انجام رفتار منفی و

  .است) والدین
فراوان اختالالت رفتاري  تأثیراتتوجه به اهمیت و  با
ها و رویکردهاي ، مدل)اياختالل نافرمانی مقابله( کودکان

اختالالت بینی و درمان این  گوناگونی به منظور تبیین، پیش
 دراین میان مدل پردازش اطالعات اجتماعی. اندایجاد شده

هاي اخیر گسترش یافته که در سال) 1994 کرك و دوج،(
گیري از رویکرد پردازش اطالعات و از رهگذر است با بهره

                                                             
4. Hommersen, Murray, Ohan & Johnston 
5. Coy, Speltz, DeKyen & Gones 
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پیشگیري از مشکالت تعامالت اجتماعی به بررسی علل و 
د پردازش رویکر. رفتاري کودکان و نوجوانان پرداخته است

 از راهبردهاي مسلط در رشد شناختی است یکی اطالعات،
که با پیدایش ) 1377 فالول، به نقل از ؛1983 ،سیگلر(

  . مطرح گردید 1950العمل در دهه کامپیوترهاي سریع
اجتماعی و دیگر  هاي ی که کودکان موقعیتهای شیوه

اي در شناخت کنند موضوع گسترده رفتار ها را پردازش می
براین  .شناسی تحولی بوده استاجتماعی و ادبیات روان

بورگس، وژاسالویز، به نقل از  ،1994( اساس کرك و دوج
مدلی را تحت عنوان مدل  )2006، 1روبین، الفورس ورز

اساس آن بر اند کهپردازش اطالعات اجتماعی، پیشنهاد کرده
بینند  اجتماعی می هاي که کودکان خود را در موقعیت میهنگا

شوند، ابتدا به  وار مواجه میو زمانی که با یک موقعیت دش
پردازند،  هاي اجتماعی اطالعات مینخرمزگردانی و تفسیر سر

انه شناختی شان قرار سپس اطالعات را در دسترس خز
هاي احتمالی گیرند و پاسخ اساس آن تصمیم میدهند، بر می

د و نهایتاً انتخاب کنن می معین را ارزشیابی هاي به موقعیت
بورگس و (کنند  اساس پاسخ انتخابی عمل میکنند و بر می

طور مدل دوج درباره تعامل اجتماعی به )2006همکاران،
موقعیت اجتماعی به گونه یک . آشکار مبناي شناختی دارد

موقعیت عقالنی برداشت شده و تبیین آن نیز بر مبناي مدل 
  .دل داراي پنج واحد استاین م. پردازش اطالعات است

عبارتست از  ،محرك یا شاهد اجتماعی: واحد اول
عبارت از : اطالعاتی که کودك باید پردازش کند، واحد دوم

کودك باید به محرك یا شاهد اجتماعی  .پردازش محرك است
. تخاب  آن استمربوط به عمل و ان: معنا بدهد، واحد سوم

محرك یا شاهد اجتماعی پردازش شد،  یعنی بعد از اینکه
مربوط : کودك باید رفتار اجتماعی را انجام دهد، واحد چهارم

یعنی عمل انجام یافته از طرف کودك . است "دیگري"به 
طور کلی از طرف هاول، چگونه از طرف دوست یا همسال یا ب

مربوط به انجام : واحد پنجم شود و میدریافت  "دیگري"
از پردازشگري اطالعات دریافتی، از طرف  عمل اجتماعی بعد

                                                             
1. Burgess, Wojslawowicz, Rubin,  Rose, & Laforce 

پردازش . ، نسبت به کودك است"دیگري"مخاطب یا 
اطالعات اجتماعی در واحد دوم از مدل پنج واحدي یعنی 

 5) 1994( پذیرد و دوج میتحقق  ،"پردازش محرك"مرحله 
ي، ارزشیابی و رمزگردانی، تفسیر، جستجوگر(مرحله یا گام 

  .خص ساخته استرا در آن مش )اجراي عمل
بر تبیین  مدل پردازش اطالعات اجتماعی، عالوه

تعامالت اجتماعی موفق کودکان، داراي کاربردهاي گوناگون 
منظور تبیین علل و پیشگیري از مشکالت رفتاري کودکان و به

براي مثال کاربردهاي این مدل در . باشد مینوجوانان نیز 
 ،ییوج و کود( کودکان 2پیشگیري از پرخاشگري واکنشی

نقایص پردازش اطالعات اجتماعی در نوجوانان در  ،)1987
 ،3اسمیت و ماتزا کوپر ،فرشاهین( معرض پرخاشگري شدید

گیري از اجتماعی و پیش هاي باال بردن صالحیت ،)2001
راهبردهاي ) 2005 ،و همکاران فریسر(رفتارهاي پرخاشگرانه 

 بورگس و( کمرو ،گیراي کودکان پرخاشگر، گوشهمقابله
ریزي رفتاري بینی مشکالت برونپیش) 2006 همکاران،

قلبی در  هاي بینی فعالیتپیش .)2007 ،4رونیون و کیتینگ(
) 2008 ،وهمکاران کروزییر( رفتارهاي ضداجتماعی نوجوانان

 اختالل استرس آسیبی هاي بدرفتاري خانواده اصلی و نشانه
PTSD )انتقال پرخاشگري بین و ) 2008همکاران،  و تافت
   .اثبات شده است) 2008 ،وهمکاران فیت(نسلی 

منظور باال در پژوهشی که به) 2005(فریسر و همکاران 
و پیشگیري از رفتارهاي  اجتماعی هاي بردن صالحیت

کودکان در پردازش  هاي پرخاشگرانه به وسیله تقویت مهارت
 ،وداطالعات اجتماعی و تنظیم هیجانات طرحریزي شده ب

هاي حل مشکالت اجتماعی به مهارت دریافتند که آموزش
  .شود میهاي اجتماعی باالتر منجر پرخاشگري کمتر و مهارت

اختالل نافرمانی (جا که اختالالت رفتاري کودکان از آن
اي هستند که براي اختالالت شایع و ناتوان کننده ،)اي مقابله

اري را ایجاد معلمان، خانواده و خود کودکان مشکالت بسی
اي بر عملکرد تحصیلی طور قابل مالحظهکند و همچنین به می

                                                             
2. Reactive Aggression  
3. Shahinfar, Kupersmidt, & Matza,   
4. Runions,keating   
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گذارند و احتمال  میمنفی  تأثیراي کودکان و نوجوانان و حرفه
، سوء )2007 ،پاندینا و همکاران(هاي روانی ابتالء به بیماري

اضطرابی و  هاي بزهکارانه، اختالالتمصرف مواد، فعالیت
شناختی و روانیادگیري، اختالالت عصبخلقی، ناتوانی 

. دهد میبزرگسالی افزایش   اختالل شخصیت مرزي را در دوره
مدل پردازش پژوهش حاضر سعی در بررسی کاررآیی  لذا

بینی اختالل نافرمانی و پیش اطالعات اجتماعی در تبیین
  . اي کودکان داردمقابله

  

  روش
متغیر . استروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی 

مالك اختالل و متغیربین مدل پردازش اطالعات اجتماعی پیش
  .باشد می اي کودکاننافرمانی مقابله

آموزان مقطع جامعه آماري پژوهش حاضر را دانش
 90ـ91سال تحصیلی در هامعلمان آنابتدایی شهر اصفهان و 

ها از در این پژوهش براي انتخاب آزمودنی .دهند میتشکیل 
 .استفاده گردید ايچند مرحله ايخوشهگیري نمونهروش 

مدرسه انتخاب  10 بدین ترتیب که از بین نواحی شهر اصفهان
 10از این ) ناحیه آموزشی است 5اصفهان شامل ( گردید

عنوان نمونه پژوهش، به تصادف به آموزدانش 100مدرسه 
تورکاسیا  اجتماعی برایان و هاي به داستان ،انتخاب شدند

ها نیز پرسشنامه مشکالت رفتاري معلمان آن و  پاسخ دادند
نمونه حداقل  مالك انتخاب حجم. آخنباخ را تکمیل نمودند

نفر  100حجم نمونه براي تحقیقات همبستگی بود که 
  ). 1380، دالور(باشد  می

  ابزار
 اجتماعی برایان و هاي داستان: در پژوهش حاضر از دو مقیاس

تورکاسیا  و پرسشنامه مشکالت رفتاري آخنباخ استفاده شده 
  . است

گیري پردازش براي اندازه :اجتماعی هاي داستان
برایان  اجتماعی تورکاسیا و هاي اطالعات اجتماعی از داستان

 اساس مدل پردازش اطالعات اجتماعی داجکه بر )1994(
سیا براي تورکا برایان و. شود طراحی شده، استفاده می )1987(

 داستان اجتماعی را 5گیري پردازش اطالعات اجتماعی اندازه
ها با استفاده از مقیاس روایی همزمان داستان .کار بردندبه

 ها همچنین پایایی داستان. قضاوت معلمین بدست آمده است
نیز از طریق بازآزمایی بررسی شد که پایایی آزمون مجدد 

 بشاش و( دار بوددرصد معنی 83 درصد تا 50 بین ها داستان
  ).1380لطیفیان، 

فرم معلم (رفتاري  ـ پرسشنامه اختالالت عاطفی
TRF(: فرم پژوهش این در استفاده مورد ابزار TRF نظام 

 ،اخنباخ و رسکورال( آخنباخ است برتجربه سنجش مبتنی
این فرم را  .رود کار میساله به 6ـ18 که براي افراد) 2001

مدیر یا معاون  ،کارکنان مدرسه مانند مشاورانیا سایر  معلم و
مدرسه آشنا است تکمیل  غیره که با عملکرد کودك در و

تشکیل یافته  سؤال12در بخش اول این فرم که از . کنند می
کودك مورد  هاي و ناتوانایی ها ، بیماريها شایستگی ؛ است

دارد و از  سؤال113بخش دوم این فرم . گیرد سنجش قرار می
 شود تا مشکالت رفتاري، عاطفی و دهنده خواسته میپاسخ

این حال از  با. درجه بندي کند 2 و 1، 0با نمرات  اجتماعی را
بندي را شود تا پایه واساس درجه دهنده خواسته میپاسخ

پایایی  .ماه گذشته قرار دهد 2آموز در طول وضعیت دانش
آخنباخ از توسط  1991مقیاس رفتار کودك فرم معلم در سال 

 یزدخواستی،(محاسبه گردید  97/0طریق آلفاي کرونباخ 
هنجاریابی این پرسشنامه را مینایی در سال  انطباق و). 1389
رسید که  83/0به ضریب الفاي کرونباخ  انجام داد و 1382

الزم به ذکر است که جهت تشخیص   .بسیار مطلوب است
  .ابزار استفاده شداي از این عالئم اختالل نافرمانی مقابله

  

  ها یافته
 11تا  9وهش بین ژکننده در این پآموزان شرکتسن دانش

 30( سال 10نفر 30، )درصد 46( سال 9 نفر 46سال بود که 
این  در. سن داشتند )درصد 24( سال 11نفر  24 و )درصد
) درصد 50( نفر 50 کالس سوم و )رصدد 50( نفر 50بین 

معیار متغیرهاي انحراف میانگین و. کالس چهارم بودند
  .ده استش گزارش 1پژوهش در جدول 
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  .توصیفی متغیرهاي مورد مطالعه هاي آماره .1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

 58/1  59/5  100  رمز گردانی

  81/1  56/5 100  تفسیر
  58/1  75/8 100  جست وجوي گري پاسخ

  54/4  84/19 100  ارزشیابی پاسخ
  75/1  8/7 100  اجراي عمل

  3/3  64/4 100 نافرمانی مقابله اي
  

معیار نمره  انحراف و میانگین 1بر طبق جدول 
انحراف معیار تفسیر به  ، میانگین و58/1 و  59/5رمزگردانی 

جوي  انحراف معیار جست و ، میانگین و81/1 و 56/5ترتیب 
معیار ارزشیابی پاسخ انحراف ، میانگین و58/1و   75/8پاسخ 

 و 8/7انحراف معیار اجراي عمل  میانگین و، 54/4 و 84/19

به  اياختالل نافرمانی مقابله معیارانحراف میانگین و و 75/1
  .باشدمی 3/3و  64/4ترتیب 
پردازش اطالعات اجتماعی  بین رابطه بررسی منظور به

همبستگی پیرسون  ضریب نتایج ،ايبا اختالل نافرمانی مقابله
  .گزارش شده است 2در جدول 

  
 .هاي همبستگی متغیرهاي پژوهش ماتریس. 2جدول

 
          

  
  
  
  
  

  

                                                                                              05/0*= p≤              0001/0**= p≤  
  

 همبستگی ضرایبدهد که  مینشان  2نتایج جدول 

اختالل  با همه مراحل پردازش اطالعاتبین  شده محاسبه
داراي یک رابطه  آموزان معنادار ودانش اي نافرمانی مقابله
به این صورت که با افزایش پردازش اطالعات . معکوس است

طبق جدول . یابد میاي کاهش اجتماعی اختالل نافرمانی مقابله
اي با مرحله همبستگی اختالل نافرمانی مقابلهفوق بیشترین 

 جست وترین همبستگی با مرحله پایین و) -68/0( تفسیر
  .است) -33/0( پاسخجوي 

  
بینی کنندگی متغیرهاي پردازش  براي بررسی قدرت پیش

اي اطالعات اجتماعی درباره متغیر اختالل نافرمانی مقابله
معادله مراحل در این . معادله رگرسیونی تشکیل گردید

بین و  عنوان متغیرهاي پیشپردازش اطالعات اجتماعی به
. عنوان متغیر مالك منظور گردیداي بهاختالل نافرمانی مقابله

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام موارد زیر را نشان 
  .داد

  

  1  2  3  4  5  6  
            1  رمزگردانی

          1 85/0**  تفسیر
        1  59/0**  50/0**  جوي پاسخ جست و

      1  28/0**  36/0**  48/0**  ارزشیابی پاسخ
    1  60/0*  26/0**  42/0**  55/0**  اجراي عمل

  1  -52/0**  -40/0**  -33/0**  -68/0**  -65/0**  اينافرمانی مقابلهاختالل 

58 



 1392پاییز و زمستان ، 4پیاپی ، 2 دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره

  

 

  .اساس مدل پردازش اطالعات اجتماعیبراي اختالل نافرمانی مقابلهبینی پیش براي رگرسیون مدل نتایج خالصه .3 جدول
 خطاي معیار B Beta t سطح معناداري F متغیر پیش بین مدل

 154/0 -18/9 -68/0 -41/1 0001/0 39/84 46/0 68/0 مرحله تفسیر گام اول

  164/0  -32/2  -2/0  -17/1  0001/0  8/36  49/0  71/0  رمزگردانی مرحله تفسیر و  گام دوم
  
در  ،ايبینی اختالل نافرمانی مقابله خصوص پیشدر

در . یر وارد معادله رگرسیون شده استاولین گام مرحله تفس
سطح در است که برآورد شده 39/84رابر ب Fاین راستا نسبت 

)0001/0P< (براساس ضریب براین، عالوه. باشد دار می معنی
درصد از واریانس  46/0مشخص شد که متغیر تفسیر تعیین

در گام دوم متغیر . کند می تبییناي را اختالل نافرمانی مقابله
 0001/0رمزگردانی وارد تحلیل شده است که در سطح 

درصد  49 تفسیر و رمز گردانیدر این مرحله . باشد معنادار می
  . کند می تبییناي را هاز واریانس اختالل نافرمانی مقابل

  

  بحث و  گیرينتیجه
مدل پردازش اطالعات بررسی کارایی هدف پژوهش حاضر 

 همان. اي بودمانی مقابلهاختالل نافر بینیپیشاجتماعی در 
وهش نشان دادند، ضرایب ژنتایج حاصل از پگونه که 

همبستگی برآورد شده بین تمامی مراحل پردازش اطالعات 
    .اي معنادار بدست آمدمقابله اختالل نافرمانیاجتماعی و 

توان گفت که هرچقدر نمره فرد در پردازش طور کلی میبه
  اطالعات اجتماعی باالتر باشد، شدت اختالل نافرمانی 

همچنین نتایج تحلیل . اي کودك کمتر خواهد بودمقابله
رگرسیون گام به گام حاکی از آن بود که از بین مراحل 

اطالعات اجتماعی گام اول و گام دوم مرحله تفسیر  پردازش
بینی اختالل و همچنین رمزگردانی بیشترین نقش را در پیش

با پژوهش کوي و  ها این یافته. اي داردنافرمانی مقابله
دهد پسران داراي اختالل  مینشان  که )2001(همکاران 

اي نسبت به گروه بهنجار در رمزگردانی نافرمانی مقابله
همخوان . دهند میاطالعات اجتماعی، عملکرد ضعیفی بروز 

نیز معتقدند که کودکان با  )2010( ماتیز و الچمن .است
 حل اي در کمیت و کیفیت راهبرهاياختالل نافرمانی مقابله

له داراي نقص هستند و براي حل مشکالت اجتماعی، أمس
ي ها یافتهطور کلی به. برندکمتري به کار می ي مثبتها حلراه

مدل پردازش اطالعات اجتماعی در  این پژوهش مبین کارایی
بینی و پیشگیري از بروز مشکالت رفتاري کودکان و  پیش

 کهدهد دیدگاه نشان می این. باشد نوجوانان برخوردار می

 داج( کند می را هدایت اجتماعی رفتارهاي ،اجتماعی شناخت

و در همین راستا نتایج تحقیق حاضر مؤید ) 1994پرایس،  و
 ، رینون وکتینگ)2006(برگسون و همکاران  نتایج پژوهشی

 ، تافت و همکاران)2008(کروزر و همکاران  ،)2007(
  .  باشدمی) 2008(، فیت و همکاران )2008(

ابتدا باید به چند ویژگی اساسی این  ها در تبیین این یافته
هاي اخیر درباره هایی که در سالپژوهش. کودکان اشاره کرد
هاي هایی را در مهارتشده وجود نقص این کودکان انجام

هاي شناختی نقص. شناختی این کودکان شنان داده است
اغلب در حوزه کارکردهاي اجرایی، تنظیم هیجان، پردازش 

براي مثال . شودطالعات اجتماعی دیده میزبانی و پردازش ا
بندي هاي زبانی الزم براي مقولهاگر یک کودك مهارت

ها و یا ارتباط با دیگران را نداشته باشد، با مشکالتی در هیجان
  ).2003 گرین و آیلون،( له مواجه خواهد بودأمستفسیر و حل

ي ها اساس یافتههمانگونه که پیش از این آمد، بر
 )2003 ،گرین و آیلون ؛2001 کوي و همکاران،( پژوهشی

اي در رمزگردانی و کودك داراي اختالل نافرمانی مقابله
پردازش اطالعات اجتماعی عملکرد ضعیفی از خود نشان 

دهد، بنابراین فقدان این توانمندي به سبک شناختی می
گسترش شود و به نوبه خود رفتار سوء را سوگیرانه منتهی می

از سوي دیگر نقص در پردازش اطالعات اجتماعی . دهدمی
ممکن است توانایی کودکان مبتال به این اختالل را براي 

در این . هاي ابراز شده دیگران محدود سازدشناسایی هیجان
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به این  .شودراستا نحوه انتخاب پاسخ کودك محدود می
 ينامگذار اي توانترتیب کودکان مبتال به نافرمانی مقابله

عالیم خصمانه بیشتر  و ها به نشانه ندارند، را منفی رفتارهاي
در انتخاب عالیم،  دهند و میخنثی پاسخ  هاي از نشانه

 مهار در ها آن تالش نسبی طور لذا به ،کنند میسوگیرانه رفتار 

  .شود مین ختم مفیدي نتیجه به رفتاري، مشکالت
مرحله تفسیر بیش از براین در تبیین اینکه چرا عالوه     

اي بینی عالئم اختالل نافرمانی مقابلهرمزگردانی از قدرت پیش
 توان به مدل پردازش اطالعات داج وبرخوردار است می

ن مرحله تفسیر آاساس استناد نمود که بر) 1987( ییکو
مهمترین مرحله در بین مراحل پردازش اطالعات اجتماعی 

هاي شناختی عهده دار پردازشبیشترین نقش را در  باشد ومی
 .است

توان بیان کرد که آموزش اساس مطالب فوق الذکر میبر       
هاي پردازش اطالعات اجتماعی به کودکان و آشنایی مهارت

تفسیر،  ،رمز گردانی(کودکان با مراحل پنجگانه این مدل 
بتواند به  ،)گري پاسخ، ارزشیابی پاسخ و اجراي عملجستجو

کاهش مشکالت رفتاري و همچنین افزایش تعامالت موفقیت 
       اجتماعی کمک نماید و با  هاي ها در موقعیتآمیز آن

در . ار خود بپردازندتگیري از این برنامه به هدایت رفبهره
نیز دریافتند که ) 2005(همین راستا، فریسر و همکاران 

به  تماعی به کودکان،هاي پردازش اطالعات اجآموزش مهارت
 افزایش و بهبود کفایت اجتماعی و همچنین پیشگیري از

به تعبیري دیگر به واسطه . نماید میها کمک پرخاشگري آن
و (اي کودك داراي اختالل نافرمانی مقابله  ها این آموزش

شودند رفتار قادر می )ر کودکان داراي اختالالت رفتاريدیگ
همین امر به مثابه نقطه اتکاي خود خویش را درونی سازند و 

خصوص کودکان با نیازهاي این مهم، در. کندکنترلی عمل می
باشند، خاص که از مشکالت رفتاري بیشتري نیز برخوردار می

امید است که این امر، مدنظر متولیان  .یابداهمیتی مضاعف می
  .آموزش و پرورش کودکان با نیازهاي خاص واقع شود

 عدم و اجراي پژوهش مکان به مربوط مشکالت
 پژوهش این نتایج تعمیم قابلیت عدم و آن، الزم استانداردهاي

 تحقیق این در که هستند هاییمحدودیت دختران جامعه در
 این تی، آ هاي پژوهش در شود می پیشنهاد بنابراین اند؛ برجسته

 کمک نتایج پذیري تعمیم به تا گیرد قرار توجه مورد موارد
  .کند
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