
  
 

  

 

 پژوهشی شناخت اجتماعی علمی ـ دو فصلنامه

  1394 بهار و تابستان، )7پیاپی(، 1، شمارهچهارمسال 
Social Cognition 

Vol.4, No.1, (Series 7), Spring - Summer 2015 

 سرپرست و عاديبد  در کودکان نظریه ذهن مقایسه

  3طاهره قربانی* ،2دهکردي ياکبر یعلمهناز  ،1کاکو جویباري اصغر یعل
 شناسیدانشجوي دکتراي روان. 3، شناسی دانشگاه پیام نوردانشیار گروه روان. 2، شناسی دانشگاه پیام نوردانشیار گروه روان .1

 دانشگاه پیام نور

 )19/02/94: ـ تاریخ پذیرش 25/09/93:تاریخ وصول(

Comparison of Theory of Mind in Normal and Unsupervised 
Children  

Ali AsgharKakooJoibari1,Mahnaz Ali Akbaridehkordi2,*TaherehGhorbani3 
 

1. Associate Professor in Department of Psychology, Payame Noor University, 2.Associate Professor in 
Department ofPsychology, Payame Noor University, 3. Ph.D.Studentin Psychology, Payame Noor University 

 

(Received: Dec. 16, 2014 - Accepted: May. 09, 2015) 
 

  

  چکیده
در کودکانبد سرپرست  نظریه ذهن هدف پژوهش حاضر، مقایسه :مقدمه

و جامعه  اي مقایسهروش پژوهش از نوع علی : روش. و عادي بود
یا  بدسرپرستیساله که داراي شرایط  12تا  9آماري مشتمل بر کودکان 

مشغول به تحصیل در شهر اصفهان  93- 92عادي که در سال تحصیلی 
بود  اي مرحلهچند  اي خوشهبه شیوه تصادفی  گیري نمونهروش  .بودند

. دندشهر اصفهان انتخاب ش گانه ششکه از بین مدارس پسرانه نواحی 
با  ها دادهبود و ) 1994(ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نظریه ذهن هاپ 

 :ها یافته. استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد
و عادي در  بدسرپرستنتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه کودکان 

نظریه ذهن ) سطح اول، دوم و سوم( جزئیسطح کلی و سه سطح 
نتایج  برحسب :گیري نتیجه). >P 01/0(معناداري وجود دارد  تفاوت

به دلیل داشتن والدینی  بدسرپرستگفت کودکان  توان میتحقیق حاضر 
گیرانه از لحاظ تحول نظریه ذهن مستبدانه و سهل فرزند پروريبا سبک 

به دلیل اینکه سبک . قرار دارند تري پاییناز کودکان عادي در سطح 
گیرانه از نظر تعامل اجتماعی والدین با فرزند پروري مستبدانه و سهل

  .آن رشد نظریه ذهن در سطح ضعیفی قرار دارند واسطه بهکودکان و 
  

  .نظریه ذهن، کودکان بد سرپرست و عادي :واژگان کلیدي

  
Abstract 
 
Aims: The purpose of this study was to compare the theory 

of mind in unsupervised and normal children. Method: The 

study was casual comparative and the population consisted 

of 9 to 12 years old children with normal or irresponsible 

parents studyng in Isfahan in the academic year 92-93.The 

sampling method was Multi-stage random cluster of six 

districts of the city in boys school. The instrument included 

Hop theory of mind questionnaire (1994) and data were 

analyzed using multivariate analysis of variance. 

Results:The results showed that the two groups of children 

had significant differences both in the general and 

component level (level I, II, and III) of the theory of mind 

(P<0/01). Conclusion: Based  on the results of this study, it 

can be claimed that children with irresponsible parents, due 

to their  parents' authoritarian and permissive style, have 

lower level of  of evolution of theory of mind than normal 

children. Because parents with  authoritarian and permissive 

parenting style have less social interaction with their 

children which leads to weaker development of theory of 

mind.  

 

Keywords: Theory of Mind, Normal and Unsupervised 

Children. 
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  مقدمه
فهم ) TOM(نظریه ذهن کودکان  درموردتحقیق 

، دانش و باور )امیال و قصد(ادراکات، اهداف 
). 2014، 1روفمن(کند میرا بررسی کاذب دیگران 

شناخت اجتماعی  گفت توان میخالصه  طور به
توانایی فهم ذهن افراد دیگرو مخصوصاً هیجان 
ادراك شده، همدلی، باورهاي کاذب و فهم معناي 

سیالسی و همکاران، (است دیگران  موردنظر
 عنوان بهتوانایی شناختی ادراك دیگران ). 2014

موجوداتی داراي قصد، باورها و تمایالت، درك 
این مطلب که دنیاي بیرون همیشه آن نیست که 

و همچنین توجه به این موضوع  پندارد میانسان 
که کودك چگونه و در چه زمان در دوران رشد 
بر باورها، تمایالت، حاالت خود و دیگران آگاهی 

دخالت  ها آنرفتار  بینی پیشو آن را در  یابد می
کودکان درباره  هاي نظریه«، تحت عنوان دهد می

بیست سال ـ  بسیاري را در ده هاي پژوهش» ذهن
 ترین پررونقر موجب شده و یکی از اخی

محسنی، (پژوهشی در حال حاضر است  هاي زمینه
پردازان که ابتدا توسط نظریه نظریه ذهن). 1390

شناختی فرد  توانایی شاملشناختی مطرح شد، 
براي بازشناسی حاالت درونی و ذهنی از جمله 

، دانش و فرایندهاي تفکر در ها نیتباورها، 
دالگرین، سندبرگ و (خودش یا دیگران است 

؛ فلچر و کاروتر، 2011؛ کاروتر، 2010، 2الرسون
بسیاري از شواهد تجربی ). 2012، 3گلدمن؛ 2012

که از حوالی سنین سه تا  دهد مینشان 
کودکان بر هیجانات، باورها و  چهارسالگی

                                                             
1. Ruffman 
2. Dahlgren, Sandberg  & Larsson  
3.Goldman 

تیریون، نادر و ( یابند میتمایالت دیگران شناخت 
  ).4،2008گریس بویس

با حمایت از ) 1993(و همکاران  5فالول
نظریه ذهن، معتقدند  در مورددیدگاه رشدي 

از  اند عبارتکه  استنظریه ذهن داراي سه سطح 
نظریه  گیري شکلسطح اولیه نظریه ذهن که همان 

سطح دوم که در آن، یک . ذهن مقدماتی است
است و  گرفته شکلیه نظریه ذهن واقعی، ولی اول

نظریه ذهن،  تر پیشرفته هاي جنبهسطح سوم که 
پیچیده را شامل  هاي قضاوتنظیر درك شوخی و 

). 1391جویباري، شقاقی و برادران، ( شود می
 خوانی ذهنهاریس وجود سه شرط را براي 

توانایی  .2خودآگاهی  .1: داند میالزم » دیگري«
توانایی تمیز دادن واقعیت از  .3 وانمودسازي
  ).1390محسنی، ( وانمودسازي

از فرایند تحول  یجزئشناخت اجتماعی 
اجتماعی شدن . اجتماعی و اجتماعی شدن است

فرایندي است که کودکان از طریق آن معیارها، 
فرهنگ و جامعه  موردنظرو رفتارهاي  ها ارزش

بر رشد  مؤثراز عوامل . آموزند یمخود را 
ی و تحول افکار کودکان شیوه والدین در اجتماع

والدین با ابراز محبت، . است ها آنبرخورد با 
ایجاد آزادي و محدودیت براي کودك و سرکوبی 

قبول او، به فرایند اجتماعی شدن او  یرقابلغرفتار 
  ).1390ماسن و همکاران،( کنند میکمک 

و نخستین پایگاه اجتماعی  نیتر مهمخانواده 
 ساز نهیزمد توان میکه  رود یمشدن کودك به شمار 

کودك باشد  جانبه همهبستري مناسب براي رشد 
                                                             

4. Thirion-Marissiaux& Nader-Grosbois  
5. Flawell 
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از طرفی تئوري ذهن نیز یکی از مباحث رشد 
که او  دیآ یم حساب بهاجتماعی کودك  ـشناختی 

، گرانیو درا قادر به پردازش حاالت ذهنی خود 
  .کند هامی آنر رفتا بینی پیشدرك و 

از جمله عواملی است که بر  فرزندپروري
ول نظریه ذهن حفرایند اجتماعی شدن کودکان و ت

متنوعی از  هاي يبند دسته. است یرگذارتأث ها آن
. شده است ارائهفرزند پروري  هاي سبک
گیرانه، مستبدانه و سهل فرزند پروري هاي شیوه

هستند  فرزند پرورياقتدار منطقی سه سبک رایج 
این . اند شده ارائه) 1971(که توسط باومریند 

و  پاسخگو بودن والدین بر اساس ها يبند دسته
پاسخگو بودن . شده است ارائه ها آن يمند قانون

 يها تفاوتبه  ها آنوالدین به این معنی است که 
 ها آنو نیازهاي رشدي متفاوت  ها بچهفردي بین 

به  گردد یمي هم بر قانونمند. حساس هستند
والدین محدودیت و قوانینی براي رفتار  که ینا

فرزندانشان ایجاد کنند و در صورت تخلف از این 
این ویژگی . قاطعانه برخورد نمایند ها آنقوانین با 

: را ایجاد نموده است فرزند پروريسه سبک 
والدین مقتدر که باالترین سطح پاسخگو بودن و 

والدین . )2003، 1شیفر(دارند قانونمندي را 
مستبد که داراي سطوح پایینی از پاسخگو بودن و 
. سطوح باالیی از قانونمندي و انضباط هستند

که ترکیبی از پاسخگو بودن باال  انگار سهلوالدین 
این میان از . برند یمو قانونمندي پایین را به کار 

آل در سبک والدینی ایده عنوان بهوالدین مقتدر، 
 هاي قضاوتشناخت اجتماعی و افزایش 

داراي این  مقتدري والدین .هستند شناختی روان

                                                             
1. Scheafer  

 هاي محدودیتانتظارات واضح، : هستند ها ویژگی
منطقیو سطوح باالیی از گرمی و حمایت به 

مستبد، قوانین والدین . ها بچهنیازهاي رشدي 
سخت و غیرمنطقی براي رفتار فرزندان خود 

انتظار دارند فرزندانشان بدون  ها آن. کنند میفراهم 
در چون و چرا دستوراتشان را اجرا نمایند و 

فراهم  ها آنعدم اطاعت تنبیه سختی براي  صورت
روابط ضعیفی با  ینوالد ینا طورکلی به. کنند می

 ها آنفرزندانشان دارند و روابط عاطفی کمی با 
برعکس والدین مقتدر، والدین . کنند میایجاد 

گرایش به ایجاد روابط عاطفی بسیار گیر سهل
کنترل  دارند و در عین حال شدید با فرزندانشان

این والدین . کنند میاعمال ها آنکمی بر رفتار 
اگرچه روابط بدي با فرزندانشان در اغلب اوقات 
ندارند ولی نظم و قانونی هم براي فرزندانشان 

این والدین نقش جدي در تعلیم و . کنند میایجاد ن
هیل، ـ   وونک، زینگلر(دارند نبیت فرزندانشان تر

، کراکت و هایز؛ 22015اوینگ، مرسر و نوسر،
2011.(  

با توجه به تحقیقات و مطالبی که عنوان شد 
 فرزندپروريانتظار داشت که شیوه  توان می

ثبت داشته و آن را مقتدرانه با تئوري ذهن رابطه م
 فرزندپروريشیوه  برعکسو کند  بینی پیش

 طور به .ذهن رابطه منفی دارد يبا تئورمستبدانه 
چه کودکی با مادر، رابطه مناسبی خالصه چنان
در ارتباط با دیگران  آموزد یم ازآنچهداشته باشد 

و تئوري ذهن مناسبی در او شکل  کند میاستفاده 
و از سوي دیگر، اگر رابطه کودك با مادر،  ردیگ یم

با دیگران رابطه  کودك سرد و محروم کننده باشد،

                                                             
2. Vonk, Zeigler-Hill, Ewing, Mercer & Noser  
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 يربنایزد توان مینامطلوب خواهد داشت و این 
ز جمله باورهاي رفتارهاي اجتماعی نامناسب ا

چهرازي، قربانی و اسالمی (باشد ماکیاولیستی 
  .)1392، آقایی

که طرد شدگی و  دهد میتحقیقات نشان 
بد  هاي خانوادهعاطفی در بین فقدان رابطه گرم و 

 بسیار باالست معتادسرپرست از جمله والدین 
، 1مک گلیکادي، ریچتاریک و پاپاندونیتوس(

بر اساس تحقیقات صدرالسادات و . )2015
کودکان  هاي خانوادهکارکرد ) 1384(همکاران 

 بد سرپرستداراي اختالالت رفتاري و کودکان 
، مطلقه یا داراي داراي والدین معتاد هاي خانواده(

 هاي خانوادهاز کارکرد ) ندانی شدنسابقه ز
است  تر ضعیف مراتب بهکودکان عادي 

)001/0<P .( کارکرد پایین خانواده در گروه بد
سرپرست و داراي اختالل رفتاري فقط با شیوه 

 دار معنیمستبدانه رابطه مثبت  فرزند پروري
)01/0<P ( فرزند  هاي شیوهو در گروه عادي با

 دار معنیرابطه مثبت  هگیران سهلمستبد و  پروري
)01/0<P ( مقتدر منطقی  فرزند پروريو با شیوه

 هاي خانواده). P>01/0( دارددار معنیرابطه منفی 
فرزند  هاي شیوهکودکان بد سرپرست بیشتر از 

و مستبدانه و کمتر از شیوه  گیرانه سهل پروري
  .کنند میاقتدار منطقی استفاده  فرزند پروري

 2رودریگز، پادیال و فورناگرا،)2012(واکر 
بررسی رابطه بین ) 1391(و حسینی  )2010(

فردي در  هاي تفاوتو  فرزندپروريروش 
در . اند پرداختهعملکرد باور کاذب و تئوري ذهن 

                                                             
1. McGillicady, Rychtarik & Papadonatos 
2. Rodriquez, Padilla & Fornaguera  

، 3این تحقیق از سه پرسشنامه نگرش والدین
 5تکلیف باور کاذب 6و  4نظریه پیشرفته ذهن

با  کنندگان شرکتنتایج نشان داد که . استفاده شد
سبک استبدادي باال و پایین والدین، تفاوت زیادي 

 و نظریه ذهن در عملکرد تکالیف باور کاذب
نشان داد که بین شیوه ها پژوهشاین  نتایج .داشتند

مستبدانه و تئوري ذهن همبستگی  فرزندپروري
بین شیوه  و) r=-34/0(منفی معناداري 

مقتدرانه و تئوري ذهن ارتباط مثبت  فرزندپروري
سبک  وجود دارد و همچنین )r=29/0(معنادار 

 فرزندپروريمستبدانه و سبک  فرزندپروري
ند تئوري ذهن را درسطح توان میمقتدرانه 

)01/0≤P (هاي یافتهبرحسب . کنند بینی پیش 
شیوه  :گفت توان میحاصل از پژوهش 

 گویی وپاسخمقتدرانه به علت توجه  فرزندپروري
در رشد شناختی  گیري چشممناسب والدین نقش 

 فرزندپرورياما شیوه  ؛افراد دارد پذیري جامعهو 
مستبدانه والدین به علت استبداد حاکم بر ساختار 
آن، فقدان بحث و گفتگو وعدم توجه به نیازهاي 

ثیر منفی بر رشد شناختی و رفتار أفرزندان، ت
  .است اجتماعی کودکان دارا

رشد اجتماعی مناسب  ینکهابا توجه به 
مورد قبول  يها ارزشباعث انتقال معیارها و 

و از سوي دیگر رشد و تحول  گردد میجامعه 
نظریه ذهن در درك کردن احساسات و افکار 
دیگران و توانایی همدلی کردن نقش دارد، 

بر این فرایند نقش مهمی در  مؤثرشناخت عوامل 
رشد و تحول سالم شناخت اجتماعی در کودکان 

                                                             
3. Parenting attittudes 
4. Advanced theory of mind  
5. Six false-belief tasks 
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نقش  فرزندپروريشیوه  ازآنجاکه. کند میایفا 
مهمی در رشد شناخت اجتماعی کودکان دارد و با 

فرزند اختالالتی چون اعتیاد بر شیوه  ینکهاتوجه به 
اثر  و به دنبال آن تحول نظریه ذهن پروري

وهش حاضر مقایسه تحول ، هدف پژگذارد یم
  .است بد سرپرست و عادي در کودکان نظریه ذهن

  

  روش
علی  هاي طرحطرح پژوهش حاضر از نوع 

 راکودکانجامعه پژوهش حاضر . است اي مقایسه
و یک گروه گواه  بد سرپرستداراي والدین 
دادند که عادي تشکیل  هاي خانوادهشامل کودکان 

 .مشغول تحصیل بودنددر مدارس شهر اصفهان 
ابتدااز بین مدارس شهر اصفهان دو مدرسه 

از مدارس . تصادفی انتخاب شدند صورت به
براي . سوم و ششم انتخاب شدند هاي کالس هم

 هاي پروندهکودکان بد سرپرست از  گروه
ان و کمک مشاور مدرسه استفاده آموز دانش

گروه گواه نیز از بین کودکان داراي  براي.شد
. عادي که در مدرسه بودند، استفاده شد والدین
، ماندگی عقبنباید تشخیص گروه کودکان هر دو 

حرکتی شدید، ـ  جسمی هاي بیمارياوتیسم، 
و از  داشتندشدید روانی  هاي بیماريمعلولیت و 

 ازآنجاکه .سال داشتند 12تا  9لحاظ سنی بین 
هوش متغیر مهم و تأثیرگذاري بر نتایج آزمون 

آزمون  کننده شرکتنظریه ذهن است، ابتدا از افراد 
سپس دو گروه از لحاظ . هوش وکسلر گرفته شد

همچنین،  .این دو متغیر با یکدیگر همتا شدند
طبقه از لحاظ سطح تحصیالت و  ها آنوالدین 

  .اجتماعی مشابه بودند ـاقتصادي 

 اند رفتهپژوهش حاضر به کار ابزاري که در 
  :عبارت هستند از

پرسشنامه : پرسشنامه پیشرفته نظریه ذهن
ساخته ) 1995( 2توسط هاپ 1پیشرفته نظریه ذهن
داستان کوتاه تحت عنوان  24شده است و شامل 

نوع  12ي عجیب است که در قالب ها ناداست
، دروغ 4، دروغ3سازيداستان شامل وانمود

، 8، فراموشی7متقاعدسازي، 6اغراق، 5آمیز مصلحت
، فهم 11، کنایه10، لطیفه9، ظاهر و باطن8فراموشی
مطرح  14هیجان مخالف و13، قالب گفتار12نادرست

قرار  موردسنجشگردیده است و توانایی ذهن را 
مربوط به  سؤالبه این ترتیب که یک . دهد می

و ) صحیح است گوید می xآنچهآیا (درك مطلب 
دیگر مربوط به چگونگی اسناد حالت ذهنی  سؤال

). چنین گفت x چرا(به شخصیت داستان است 
و  شود میفردي اجرا  صورت بهاین آزمون 

این آزمون به این ترتیب است که به  گذاري نمره
خطاي آزمودنی در مورد واقعیت داستان و یا به 
حالت ذهنی مطرح در داستان، نمره صفر تعلق 

واضح و روشن  طور بهکه  هایی پاسخبه . گیرد می
اشاره نکرده باشد، اما  موردنظربه حالت ذهنی 

واقعیت داستان را در نظر گرفته باشد، نمره یک و 

                                                             
1. Advanced test of theory of mind 
2. Happe  
3. Pretend 
4. Lie 
5.White lie 
6. Double bluff  
7.Precaution 
8.Forgetting 
9.Aappearance-reality 
10.Joke 
11. Irony  
12.Misunderstanding 
13.Figure of speech  
14.Contrary emotion 
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که عالوه بر در نظر گرفتن واقعیت  هایی پاسخبه 
واضح و  طور به موردنظرداستان به حالت ذهنی 

این . گیرد میباشد نمره دو تعلق  کرده اشارهآشکار 
پرسشنامه براي اولین بار در ایران توسط عارفی 

قرار گرفت، عارفی ضریب  مورداستفاده) 1378(
روایی و پایایی این پرسشنامه را مناسب گزارش 

 پایاییو ضریب  89/0 رواییضریب (کرده است 
98/0.(  

 

  ها یافته
ماتریس همبستگی براي بررسی  1در جدول 
ذهن  نظریه با فرزند پروري هاي سبکرابطه بین 

  .ارائه شده است
  

  .بین متغیرهاي پژوهش ماتریس همبستگی.1جدول
  تئوري ذهن  مقتدرانه  مستبدانه  گیرانه سهل  متغیرهاي پژوهش

        1  گیرانه سهل
      1  29/0**  مستبدانه
    1  -25/0**  13/0**  مقتدرانه

  1  29/0**  -34/0**  -08/0  تئوري ذهن
**01/0≤P  

  

 است مشاهده قابل 1جدولکه در  طور همان
ذهن  نظریه و رانهیگ سهلپروري شیوه فرزندبین 
 معناداري وجود ندارد رابطه انآموز دانشدر 

)05/0>P( مستبدانه و  پروريفرزند، بین شیوه
) P≥01/0( معنادارهمبستگی منفی و ذهن  نظریه

 ذهن نظریهو  مقتدرانه فرزندپروريبین شیوه  و

شده  حاصل) P≥01/0(همبستگی مثبت و معنادار 
  .است

نتایج رگرسیون همزمان براي  2در جدول 
 هاي شیوهتئوري ذهن از طریق  بینی پیش

  .شده است ارائه فرزندپروري

  

  .پروريفرزندهای شیوهتئوري ذهن از طریق بینی پیشنتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي .2جدول
 B SE  β  t P  معناداري R R2  F  متغیرهاي مالك

  001/0  13/30  -  69/0  84/20  -  -  -  -  مقدار ثابت
  001/0  03/7  34/0  02/0  17/0  001/0  52/49  13/0  29/0  مقتدرانه
  001/0  -25/3  -11/0  05/0  -08/0  001/0  59/27  19/0  -34/0  مستبدانه

 

نتایج  شود میمشاهده  2چنانچه در جداول 
تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 

در دو و مستبدانه  مقتدرانهفرزندپروري  هاي سبک
 انآموز دانشذهن در  نظریه بینی پیشگام قادر به 

در  فرزندپرورياین دو شیوه سبک  .هستند
ذهن در  نظریهنمره درصد از میزان  19مجموع 

درصد  13و  کنندبینی میرا پیشان آموز دانش
درصد مربوط به  6مربوط به سبک مقتدرانه و 
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هاي سبکتأثیرضریب . سبک مستبدانه بوده است
و  17 و مستبدانه به ترتیب مقتدرانهفرزندپروري 

داده که با ضریب بتا نیز نشان. استدرصد  8
اضافه شدن یک انحراف استاندارد به سبک 

برحسب انحراف استاندارد  34/0مقتدرانه به میزان 
افزوده شده و با افزوده شدن یک  ذهن هینظربه 

 11/0انحراف استاندارد به سبک مستبدانه به میزان 

ذهن کاسته  هیازنظربرحسب انحراف استاندارد 
صورت  فرمول رگرسیون نیز بدین. شده است

  :است
هاي توصیفی گروه نمونه  آماره 3جدول در 

نظریه ذهن شامل  که پژوهشاز لحاظ متغیرهاي 
، ارائه شده است سومدر سه سطح اول، دوم و 

.است
  

  .هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در گروه نمونه آماره. 3 جدول
  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر  گروه

  بد سرپرستکودکان 

  78/2  91/6  سطح اول نظریه ذهن
  00/2  91/4  سطح دوم نظریه ذهن
  20/2  74/5  سطح سوم نظریه ذهن

  30/3  57/19  کل

  کودکانعادي

  81/1  45/9  سطح اول نظریه ذهن
  28/1  90/6  نظریه ذهن سطح دوم

  57/1  86/6  سطح سوم نظریه ذهن
  43/6  31/26  کل

  

  .نظریه ذهن هاي مقیاسدر خرده  ها نمرهآزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت بررسی تفاوت  .4 جدول
منابع 
مجموع   متغیر وابسته  تغییر

میانگین   درجه آزادي  مجذورات
 F  مجذورات

سطح 
  معناداري

  ها گروه

  000/0  478/34  250/107  1  056/177  اول نظریه ذهنسطح 
  000/0  341/41  170/90  1  169/109  سطح دوم نظریه ذهن
  002/0  917/9  322/22  1  371/34  سطح سوم نظریه ذهن
  000/0  016/53  101/1042  1  423/1248  نمره کل نظریه ذهن

  خطا

      135/5  118  023/570  سطح اول نظریه ذهن
      641/2 118  114/293  ذهنسطح دوم نظریه 

      466/3 118  709/384  سطح سوم نظریه ذهن
        118  808/2613  نمره کل نظریه ذهن

  کل

        120  000/8717  سطح اول نظریه ذهن
        120  000/4579  سطح دوم نظریه ذهن
        120  000/5045  سطح سوم نظریه ذهن
        120  000/66337  نمره کل نظریه ذهن
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مشاهده کرد که  توان می 4مطابق جدول 
 داري معنی صورت بهگروه داراي والدین عادي 

)01/0P< ( بد  بهتري را از گروه کودکانعملکرد
و در نمره  در همه سطوح نظریه ذهن سرپرست

  .دارا بودند کل نظریه ذهن
  

  بحثو  گیري نتیجه
که بین دو  دهد مینتایج پژوهش حاضر نشان 

در تمامی سطوح نظریه ذهن  مطالعه موردگروه 
تفاوت معناداري وجود دارد که این نتایج با 

، )2001( همکارانپژوهشی ولمن و  هاي یافته
 ،)2012(سودین  ،)2010(رودریگز و همکاران 

صدرالسادات  و) 2015(گلیکادي و همکاران مک
 جینتا .همسو است) 1384(و همکاران 

 هاي شیوهکه  دهد میمختلف نشان  هاي پژوهش
فرزندپروري بر رشد نظریه ذهن در کودکان اثر 

، شیوه فرزند پرورياز بین سه شیوه . گذارد می
روشی است که در آن والدین ارتباط مقتدرانه 
این . کنند میبا فرزندان خود برقرار  اي صمیمانه

نظریه ذهن که همان قدرت  شود میشیوه باعث 
پردازش حاالت ذهنی خود و دیگران است در 

در سبک . گیرد میشکل  خوبی بهاین کودکان 
والدین انضباط قهري دارند و ارتباط استبدادي، 

کالمی چندانی بین کودك و والدین شکل 
نظریه ذهن، نیاز به  گیري شکلبراي . گیرد مین

تعامل اجتماعی وجود دارد و باید فرد نوعی 
ارزشیابی شناختی از موقعیت اجتماعی خود 

گفت  توان میبا توجه به این مورد،  .داشته باشد
والدین استبدادي، قادر به ایجاد محیط مناسبی 

تعاملی  ، زیراکند میبراي رشد نظریه ذهن ایجاد ن
  .دکن میبا کودکانشان ایجاد 

گیر پاسخگو از سوي دیگر، والدین سهل
هستند ولی قاطع نبوده و نظمی براي فرزندانشان 

با فرزندانشان تعامل دارند  ها آن .کنند میایجاد ن
بیانگر انتظاراتشان نبوده و  ها آنولی تعامل 

اجتماعی پائین  يها بامهارتفرزندانی آن  درنتیجه
از این رو این کودکان نیز رشد زیادي از . دارند

به عبارت دیگر، شیوه  ؛لحاظ نظریه ذهن ندارند
ذهن رابطه مثبت و شیوه  هینظرمقتدرانه با رشد 

با رشد نظریه ذهن رابطه  گیرانه سهلمستبدانه و 
  .منفی و معنادار دارد

پژوهش حاضر  هاي یافتهاز سوي دیگر، 
که والدینی که تحت عنوان بد  دهد مینشان 

، بیشتر از سبک شوند یم يبند دستهسرپرست 
 کنند میگیر استفاده مستبدانه و سهل فرزند پروري

والدین عادي بیشتر از روش مقتدرانه  که یدرحال
 هاي یافتهاین نتایج با . کنند میاستفاده 

  .همسو است) 1384(صدرالسادات و همکاران 
که در سطور باال ذکر شد  طور همان

و مستبدانه  گیرانه سهلفرزندپروري  هاي شیوه
اجتماعی و قدرت  يها مهارتباعث تضعیف 

و به همین دلیل این  شود میهمدلی در کودکان 
کودکان از لحاظ رشد نظریه ذهن در سطح پایینی 

و معتاد  بد سرپرستوالدین  ازآنجاکه. قرار دارند
استفاده  گیرانه سهلبیشتر از سبک مستبدانه و 

رشد  ها خانوادهفرزندانی که در این  ،کنند می
 ، از لحاظ رشد نظریه ذهن در سطح کنند می

 هاي خانوادهفرزندانی هستند که در تري از پائین
عادي، بیشتر از  هاي خانواده زیرا ؛عادي هستند
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براي تربیت فرزندان خود استفاده  مقتدرانهروش 
کودکان  یازهايناین والدین نسبت به . کنند می

خود گرم و پاسخگو هستند و همدلی خوبی با 
دارند، ارتباط خوبی با فرزندانشان دارند و  ها آن

قوانین واضح و روشنی براي کودکانشان خود 
به  گیري یمتصماین والدین در . کنند میوضع 

والدین مقتدر . کنند می فرزندان خود کمک
در فرزندانشان را به رشد بیشتر و بیان دیدگاهشان 

همین امر  .کنند میمختلف تشویق  مسائلمورد
روش تربیتی باعث رشد  ینا شود یمموجب 

 که درحالی. گرددنظریه ذهن در این کودکان 
والدین بد سرپرست با در پیش گرفتن سبک 

گیر مانع رشد فرزندپروري مستبدانه یا سهل
  .شوند میکودك در نظریه ذهن 

والدین مستبد با ایجاد قوانین سخت و در 
عین حال ایجاد جوي که فرد در آن حق هیچ 
اعتراضی ندارد، مشوق خوبی براي بیان دیدگاه 

این والدین سبب رشد . توسط کودك نیستند
در . شود میباورهاي ماکیاولیستی در کودکان 

باورهاي ماکیاولیستی فرد فقط و فقط به خودش 
و براي رسیدن به اهدافش از هر  کند میفکر 
این . کند میحتی فریب دیگران استفاده  اي وسیله

افراد توانایی همدلی پایینی دارند و قادر به درك 
دیگران  هاي دیدگاهاحساسات و هیجانات و 

یجاد گیر با ااز سوي دیگر والدین سهل. نیستند
یک فضاي عاطفی شدید و فاقد هر نوع قانون و 

و بار کودك خود  بند بیقاعده، باعث رشد 
همچنین، این کودکان قادر به احترام . شوند می

گذاشتن به حقوق دیگران و قانون نیستند و از 
به . باشند میتوانایی درك دیدگاه دیگران عاجز 

لقه همین دلیل کودکان داراي والدینی که معتاد، مط
هستند، در اجتماعی  بد سرپرست اصطالح  بهیا 

  .شدن و رشد نظریه ذهن خود ناتوان هستند
پژوهش حاضر  هاي محدودیتاز جمله 

به شهر اصفهان و دامنه  گیري نمونهمحدود بودن 
همچنین، والدین و . بود ها آزمودنیسنی محدود 

 سختی به ها پرسشنامهکودکان براي تکمیل 
  .کردند میهمکاري 

مشخص شد که  نتایج پژوهش،با توجه به 
و زندانی شدن سرپرستان  مثل اعتیاد مسائلی
 با آن روبرو هستند ها خانوادهکه بعضی  خانواده
بیشتر از خود فرد درگیر جرم دارد  مراتب بهاثراتی 

تدابیري  ها خانوادهو الزم است تا براي این 
براي  هایی کالسمثل تشکیل . اندیشیده شود

به والدین تا به  فرزندپروري هاي مهارتآموزش 
این موارد بر کودکان  بار زیاناین روش از اثرات 

  .جلوگیري شود ها خانوادهاین 

  

  منابع
 ، اآقاییو  .، مقربانی ؛.اسالمی چهرازي، زـ 

با  فرزند پروري هاي شیوهرابطه بین «). 1392(
ان پایه چهارم و پنجم آموز دانشنظریه ذهن در 

  ، سال دوم، مجله شناخت اجتماعی .»ابتدایی

  .33-34، 2شماره 

 و برادران، م .، شقاقی، ف.ا.جویباري، عـ 

تحول شناخت اجتماعی بر اساس «). 1391(
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، مجله شناخت اجتماعی. »نظریه ذهن در کودکان
  .32-39، 2سال اول، شماره 

فرزند  هاي شیوهرابطه بین «). 1391( حسینی، زـ 
ان پایه چهارم آموز دانشبا تئوري ذهن در  پروري

. کارشناسی ارشد نامه پایان. »و پنجم ابتدایی
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 هاي سبکرسی رابطه بین رب«). 1384( رئیسی اـ 
والدین و سالمت روان دختران  فرزند پروري

   نامه پایان .»اول دبیرستان در اصفهان آموز دانش

  .شناسی، دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد روان

و امامی  .ح، اسفندآباد؛ شمس .ج.صدرالسادات، سـ 
و  فرزند پروري هاي شیوهمقایسه «). 1384( پور، س

، داراي بد سرپرست هاي خانوادهکارکرد خانواده در 
مجله علوم پزشکی  .»اختالالت رفتاري و عادي

  .43- 48، 2، شماره 7، دوره شهرکرد
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