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  چکیده
خدا، مفهوم  هدف از مطالعه حاضر مقایسه نظریه ذهن، مفهوم: مقدمه
هاي فرزندپروري متفاوت در  در بین کودکان برخوردار از سبک میهن

طرح این پژوهش از : روش. دبستانی بود پیش و کودکان مهدکودك
جامعه آماري شامل کودکان مهدکودك و . رویدادي است نوع پس

ساله  6- 5/3کودك  51از این جامعه . ستاان شهر تهر دبستانی پیش
گیري در دسترس انتخاب  شیوه نمونه به عنوان نمونه مورد مطالعه به

کودکان بر اساس شیوه فرزندپروري در سه گروه مستبدانه، . شدند
ها  کننده از هرکدام از شرکت. قرار گرفتند -گیرانه  مقتدرانه و سهل

زي و آزمون تصور از خدا از آزمون نظریه ذهن از طریق آزمون با
طریق نقاشی و توصیف از خدا و مفهوم شناختی میهن از طریق 

 :هایافته. ساختاریافته مفهوم میهن سنجیده شدند مصاحبه نیمه
هاي  ها با استفاده از آزمون ي به دست آمده از اجراي آزمونها افتهی

مورد آزمون کروسکال ـ والیس ی از جمله و استنباطآماري توصیفی 
نشان داد که تعداد کودکان نتایج . تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

 فرزندپروري سبک با هاي خانواده یافته به نظریه ذهن در دست
در مقایسه  .ها است مقتدرانه بیشتر از همتایان خود در سایر خانواده

سه گروه مشخص شد که تصور مهربانانه از خدا در گروه 
در  :گیرينتیجه. استتر  و گروه دیگر پایینفرزندپروري مستبدانه از د

هاي فرزندپروري وجود  ارتباطی بین مفهوم میهن و شیوه ،نهایت
سبک فرزندي مقتدرانه بنابراین، می توان گفت : نتیجه گیري. نداشت

  .گیري نظریه ذهن و تصور مهربانانه از خدا تأثیر دارد در شکل
ن؛ تصور از خدا؛ مفهوم شیوه فرزندپروري؛ نظریه ذه :واژگان کلیدي
  .شناختی میهن

  

Abstract  
 Introduction: The aim of this study was to compare the Theory 

of Mind, the Concept of God, and the Concept of homeland 

among nursery and preschool children with different parenting 

styles. Method: This research was a post-event descriptive study. 

The statistical population included kindergarten and pre-school 

children in Tehran. The 51 children, who were between 3.5 to 6 

years old, were selected by convenience sampling. Then they were 

classified into three groups based on their parenting styles: 

authoritarian, authoritative and permissive. Theory of mind was 

measured by games for all the participants; God's image was 

measured through drawings and descriptions of God, and the 

cognitive concept of homeland through semi-structured 

interviews. Data were analyzed using descriptive and inferential 

statistical tests such as Kruskal-Wallis test. Results: The results 

showed that the number of children who achieved the theory of 

mind in families with authoritative parenting style was more than 

their counterparts in other families. The results also indicated that 

the kind image of God in children with authoritarian parenting is 

lower than the other two groups. Finally, there was no significant 

relationship between the concept of homeland and methods of 

parenting. Conclusion:  Based on the results, we can say that 

authoritative parenting style influences the formation of the theory 

of mind and the kind image of God. 

Keywords: Parenting Style, Theory of Mind, Image of God, 

Cognitive Concept of Homeland. 
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  مقدمه
 رفتارهاي از ترکیباتی 1فرزندپروري هاي روش

 رخ اي گسترده هاي موقعیت در که هستند والدین
 وجود به را می دوا با فرزندپروري جو و دهند می
 بر را شیوه نوع چهار )1991( 2بامریند. آورند می

 دادن استقالل و کنترل پذیرش، و صمیمت اساس
مقتدرانه،  سبکشامل  ها وهیشاین . کرد مطرح

بدانه، سبک سهل گیر و سبک غفلت تسبک مس
 از پایینی سطوح داراي که مستبد والدین .است

 و قانونمندي از باالیی و سطوح بودن پاسخگو
 از ترکیبی که انگار سهل والدین .هستند ضباطان

 کار به را پایین قانونمندي باال و بودن پاسخگو

 سبک عنوان به مقتدر، میان والدین این از. برند یم

 و اجتماعی شناخت در افزایش آل ایده والدینی
 مقتدر والدین. هستند یشناخت روان يها قضاوت

 ضح،وا انتظارات :هستند ها یژگیو این داراي

 و گرمی از باالیی سطوح و منطقی يها تیمحدود
 مستبد، والدین ها بچه رشدي به نیازهاي حمایت

 فرزندان رفتار براي غیرمنطقی و قوانین سخت

 فرزندانشان دارند انتظار ها آن .کنند می خود فراهم

 و نمایند اجرا را دستوراتشان چرا و بدون چون
 ها آن براي سختی تنبیه اطاعت عدم در صورت

 روابط والدین این کلی طور به. کنند میفراهم 

 کمی عاطفی روابط و دارند با فرزندانشان ضعیفی

 مقتدر، والدین برعکس. کنند می ایجاد ها آن با

 عاطفی روابط ایجاد به گرایش گیر والدین سهل

 حال عین در و دارند فرزندانشان با بسیار شدید

 این. کنند می اعمال ها آن رفتار بر کنترل کمی

 اغلب در فرزندانشان با بدي روابط والدین اگرچه

                                                
1. Parenting Style   
2. Baumrind  

 براي هم قانونی و نظم ولی اوقات ندارند

 نقش والدین این .کنند نمی فرزندانشان ایجاد

 ندارند فرزندانشان و تربیت تعلیم در جدي

 ،3نوسر و مرسر ،نگیاو هیل، ـ زینگلر وونک،(
  ).2011 ،4هایز و کراکت ؛2015

بر  که است عواملی جمله از فرزندپروري
 است تأثیرگذار کودکان شدن اجتماعی فرایند

 5کوهن ).1389 ،ماسن، کیگان، هوستون و کانجر(
 سبک تحت که کودکانی است، معتقد) 2000(

 پیشرفت شوند می بزرگ مقتدرانه فرزندپروري
 کمتر بزرگسالی در نیز و دارند باالتري تحصیلی

 دچار استرس هب مربوط مشکالت و افسردگی به
 که روابطی در محققین معتقدند از برخی .شوند می

 و مراقبت در بودن حساس یعنی ایمن، دلبستگی
 با معناداري ارتباط دارد، وجود کودك به توجه

 و اجرایی کارکردهاي ،6نظریه ذهن هاي توانایی
و  يمور ،کوچانسکا( شود می مشاهده  یمیخودتنظ
لیلی و -لفیولمن، فیلیپس، د ;7،2000هارلن
بنابراین؛ محیط خانواده با تحول ؛ )2004 ،8اللوند

از میان عوامل . شناختی کودکان در ارتباط است
خانوادگی شیوه فرزندپروري حائز اهمیت است 

 هاي شیوه). 2008، 9گاجاردو، سیندر و پترسون(
 در تواند می ایمن دلبستگی و فرزندپروري

 از یکی .دباش ثرؤم شناختی هاي توانایی اکتساب

شناخت  رشد مبحث پیرامون مهم موضوعات

                                                
3. Vonk, Zeigler-Hill,  Ewing,  Mercer,  and Noser 
4. Crockett,  and Hayes 
5. Cohen   
6. Theory of Mind  
7. Kochanska , Murray & Harlan 
8. Wellman,  Phillips, Dunphy-Lelii  & LaLonde   
9. Guajardo, Snyder, & Petersen 
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 قرار توجه مورد اخیر يها سال در که اجتماعی

کارلسون و ( است کودکان در ذهن نظریه گرفته،
 عناوینی تحت را ذهن نظریه ).1,2001ماسس

 ذهن و باور تعامل شناسیروان ،یخوان ذهنچون 

 و اساس پایه را آن و اند کرده نیز مطرح پردازي

 دانند می اجتماعی بیشتر، دنیاي از فرد دراكا

 شامل ذهن نظریه ).2003 ،2اسالتر و رپاچولی(
 و افکار هیجانات، دیگران که این درك توانایی
 ها آن رفتار بر که دارند مختلفی هاي انگیزه

، کارلسون و ماسس(شود  می است، تاثیرگذار
توجه به این موضوع که کودك چگونه و ). 2001

مان در دوران رشد بر باورها، تمایالت، در چه ز
یابد و آن  حاالت روانی خود و دیگران آگاهی می

دهد،  بینی رفتار دیگران دخالت می را در پیش
امروزه . شود بررسی می» نظریه ذهن«تحت عنوان 

هاي  ترین زمینه ذهن یکی از پررونق نظریه
پژوهشی در عرصه مطالعات مربوط به رشد 

فهوم به دنبال نظریه ساختاري این م. کودك است
پیاژه و نظریه فرهنگی ویگوتسکی شکل گرفت 

توسط فالول مطرح شده است  کامل طور بهکه 
بسیاري از شواهد تجربی نشان ). 2003، هال(

دهند که از بین سنین سه تا چهارسال کودکان  می
بر هیجانات، باورها و تمایالت دیگران شناخت 

پردازان شناخته  از نظریهیکی  3پل هاریس. یابند می
شناخته شده در این زمینه، معتقد است کودکان 
درباره هیجانات، تمایالت و باورهاي دیگران 

نظریه «توان آن را  سازي دارند که می نوعی فرضیه
: کند که وي اظهار می. خوانی دانست یا ذهن» ذهن

                                                
1. Carlson,  Moses  
2. Slauter & Repacholi 

 Harris .3   

توان کودکان را داراي نوعی ادراك نظریه  می«
کودکان رفتار و . گونه از ذهن دیگري دانست

هیجانات دیگران را از طریق در نظر گرفتن ارتباط 
چون باورها و تمایالت، ادراك و  می میان مفاهی

از نظر هاریس آگاه شدن . »کنند میبینی  پیش
دهد  کودك بر حالت روانی خود به او امکان می

تا از طریق یک مکانیسم وانمودسازي، حاالت 
در بیان . دنفکنمیافر» دیگري«روانی خود را بر 

مستلزم آن است  "حالت دیگري"دیگر شناخت 
هاریس . فرض شود» دیگري«در جاي » خود«که 

الزم » دیگري«خوانی  وجود سه شرط را براي ذهن
توانایی وانمودسازي . 2خودآگاهی . 1: پندارد می
 توانایی تمیز دادن واقعیت از وانمودسازي 3
. )1389، محسنی از نقل به ؛1994، هریس(

هاي صورت گرفته در زمینه  فراتحلیلی از پژوهش
دهد که  هاي فرهنگی نظریه ذهن نشان می تفاوت

هاي مختلف  این توانایی در فرهنگ اکتساب
گرچه مفاهیم وابسته به فرهنگ و . یکسان است

هاي شرق  فرهنگ  میزمان است ولی تقریبا در تما
در . بود آسیا، امریکا، استرالیا و اروپا نتایج یکسان

واقع این نتیجه نشان داد که این مفاهیم جهان 
 نتایج ).2001، ولمن، کراس و واتسون(اند  شمول
 ذهن نظریه گیري شکل که دادند نشان اي مطالعه
 اثرات به وابسته مغز رشد و مغز رشد به وابسته
 و مشکالت .است کودکی در نگهداري و مراقبت

 و ، رفتاريهیجانی( فرزندپروري در ها ناهنجاري
 گیري شکل در اشکاالتی و تاخیر به منجر) فیزیکی

فهم و درك اعمال،  .شود می کودك ذهن نظریه
ها و  اللات و افکار دیگران در تفسیر استدهیجان

 دوزیر، برنارد، موراتی،( هیجانات نیز نقش دارند
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پژوهشی در یک . )2012، 1مور و ترراسسیانس
 به دبستانی یشپ نفري از کودکان 92نمونه ي 

 و استبدادي نگرش فرزندپروري بین رابطه بررسی
 نظریه و باور کاذب عملکرد در فردي تفاوتهاي

 شرکت کنندگان که داد نشان نتایج .پرداختند ذهن

 تفاوت والدین، پایین و باال استبدادي سبک با

 اما داشتند، کاذب باور تکالیف عملکرد زیادي در

 دیده ذهن نظریه تست در انجام معناداري تفاوت

 ).2010، 2، پادیال و فورناگوراگوئزیرودر( نشد
 دلبستگی سبک که داد نشانتحقیق دیگري نتایج 

 ذهن نظریه رشد روي بر فرزندپروري نحوه و

 که میکند بیان تحقیق این .است مؤثر کودکان

 ایمن سبک دلبستگی از ها آن والدین که کودکانی

 دارند تري پیشرفته ذهن نظریه اند کرده استفاده
 .)2012، 3واکر و ماراکور به نقل از استینگتون(

 و فرزندپروري سبکهاي بین همبستگی نتایج

 فرزندپروري شیوه بین که داد ذهن نشان نظریه

 همبستگی شیوه بین و ذهن نظریه و مقتدرانه

 و مستبدانه و بین فرزندپروري معنادار و مثبت

 ؛دارد ار وجودمعناد و منفی همبستگی ذهن نظریه
 ذهن نظریه و سهلگیرانه فرزندپروري شیوه بین اما

ندارد  وجود معناداري رابطه آموزان دانش در
 دو که داد نشان نیز گام به گام رگرسیون نتایج

 نظریه کننده بینی پیش مستبدانه و مقتدرانه سبک

، چهرازي اسالمی، آقایی و قربانی(. اند بوده ذهن
ژوهش دیگر نشان داد که نتایج چندین پ ).1392
 در هايپیوست مثبت اثر والدین مقتدرانه شیوه

 دهدمی نشان ؛ کهاست همسو دارد، رشد کودکان
                                                

1. Morrarty, Dozier, Bernard, Terracciano & 
Moore   
2. Rodríguez, Padilla & Fornaguera 
3. Walker & Murachver  

 به خود فرزندان تربیت در که والدین هایی شیوه

 سالمت تأمین اساسی در نقش گیرند،می کار

دارد  ها آن فرزندان جانبه همه رشد و روانی
 ).2011، علیزاده؛ 2002، 4رافمن؛ 2006، هریسون(

نظریه ذهن به درك گفتار و رفتار بر این، عالوه 
تواند  و فرد از این طریق می پردازد میدیگران 

بر  عالوه. بینی و یا تبیین کند رفتار دیگران را پیش
 و درك گر تسهیل ذهن نظریه گیري شکل این،
 با افراد رفتار درك یعنی اجتماعی شناخت رشد
، کوهن( هست هم درباره ها آن تفکرات و هم

 وانمود بازي شناختی، هاي توانایی زبان،). 2000
 این گیري شکل در را اجتماعی تجربیات و کردن
 به ذهن، از شدن آگاه. دانند می سهیم مفهوم

زبان  که دارد نیاز افکار درباره اندیشیدن توانایی
سید به نقل از ، برك( کند این امکان را فراهم می

  ).1388، محمدي
گیري مفهوم  شکل ،دیگرشناختی مفهوم 

فروید براي بررسی . خدا در کودکان است
 دیتأکپدر ـ  گیري این مفهوم بر روابط پسر شکل

دیدگاه ). 1988، 5بریکی و بال(کرده است 
گیري مفهوم خدا و تصویري که  کاوي، شکل روان

سازد را نوعی فرافکنی از  کودك از خدا می
). 1974، 6ریزوتو( دانند می خصوصیات والدین

مطالعه دیگري نشان داده است که تصوري که 
کودك از والدین خود دارد در تصویرسازي از 

دیدگاه ). 1988، بریکی و بال(خدا نقش دارد 
بیانگر این ) 1974(تو انظري روابط شیء مانند ریز

مبتنی  گیري این مفهوم در کودکان است که شکل

                                                
4. Ruffman 
5. Birky & Ball 
6. Rizzuto 
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فهم مفهوم خدا نیست بلکه بر تجربه درك و 
هایی از ارتباطات با دیگران به خصوص  بازنمایی

والدین است که این مفهوم در کودك شکل 
). 1988، بریکی و بال، 1997، 1الرنس( ردیگ می

که رابطه معناداري  نشان دادنتایج پژوهش دیگري 
بین تصویر خود و تصویر مثبت از خدا نیز وجود 

ود در چگونگی در واقع تصویر خ. دارد
بنسون و ( ثیر داردأگیري تصویر از خدا ت شکل

مطرح کرد که ) 1977( 3کارتیه. )2،1973اسپیلکا
پذیرش و یا عدم پذیرش والدین و تصویر از 

گیري تصویر خدا نقش خود کودك در شکل
ي که اگر والدین کودك خود را طور بهدارند 

بپذیرند منجر به تصویرسازي مثبت از خود و 
شود  گیري مفهوم خدا در کودك می ین شکلهمچن

در صورتی که والدین کودك خود را نپذیرند 
گیرد در نتیجه  تصویر خود کودك شکل نمی

 .گیرد از پذیرش خدا نیز در او شکل نمی  میمفهو
مطرح کرده است ) 1984( 4و کرولیسزاك نلسون

 مجازات کنندهکه اگر والدین خدا را به عنوان 
دکان را از مجازات خدا بترسانند معرفی کنند و کو

که  گیرد تصویر از خود منفی در کودك شکل می
به عنوان موجودي را خدا  که شود میموجب 

کیفیت دلبستگی نیز در  مجازات کننده بشناسد
 در واقع، والدین  .اتکا داشتن به خدا نقش دارد

تصویر خدا در  يریگ شکلطور مستقیم در مورد هب
تقویت  کهارند؛ بدین صورت کودکان خود نقش د

اگر تو بدرفتاري کنی، " دتهدیدآمیز والدین مانن

                                                
1. lawrence 
2. Benson & Spilka 
3. Chartier   
4. Nelson and Kroliczak   

      ، موجب "کند یممجازات  تو راخداوند 
خود، خدا و  در موردگیري باورهاي منفی لشک

نشان داده است ) 2008(غباري  .شودوالدین می
که بین دلبستگی ایمن و اتکا به خدا رابطه معنادار 

رد در صورتی که دلبستگی و مثبتی وجود دا
 .اجتنابی رابطه معناداري با عدم اتکا به خدا دارد

رابطه معناداري میان مفهوم ) 2005( 5کرك پاتریک
 خدا و بهداشت روانی باال را نشانمفهوم مثبت از 

بدین صورت که تصویرسازي مثبت از . است هداد
خدا با افزایش بهداشت روانی همبستگی 

رتباط معنادار منفی میان همچنین ا. معناداري دارد
فسردگی وجود گیري مفهوم مثبتی از خدا و ا شکل
که تصویر مادر با  نتایج پژوهش دیگري .دارد

تصویر خود و مفهوم خدا در ارتباط هستند و هر 
. سه ارتباط معناداري با بهداشت روانی نیز دارند

ارضا نیازهاي کودك و توجه مثبت نامشروط 
اي در ذهن کودك  ارهگیري طرحو منجر به شکل

گیري مفهوم  شود که این طرحواره در شکل می
). 6،1994بروکا و ادواردز( است مؤثرخود و خدا 

 کهکند  اشاره می) 1999( 7از طرف دیگر، یانگ
اگر نیازهاي کودك برطرف نشود و او توجه الزم 
را کسب نکند، بهداشت روانی وي نیز کاهش 

 .شود گی میحوصل یابد و دچار استرس و بی می
اي هاي مقابلهو سبک همچنین، بین تصویر خدا

گیري بدین صورت که شکل. ارتباط وجود دارد
تصویري مهربانانه و مثبت از خداوند در تاب 

اي سودمند هاي مقابلهآوري و داشتن سبک
عدم  ).2009غباري و حدادي، (است  رگذاریتأث

                                                
5. Kirkpatrick   
6. Brokaw & Edwards 
7.Young 
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پذیرش از سوي والدین منجر به غمگینی، عدم 
پذیرش خود و تصویري خنثی در مورد خدا 

نهایت منجر به  شود که این عوامل در می
  ).2004، سسرو و مارمون(شوند  افسردگی نیز می

 1مفهوم دیگر در این پژوهش، تصور شناختی
تــرین تحقیقــات  یکــی از قــدیمی. از مــیهن اســت

تحولی مربوط به هویت اجتماعی، تحقیقات پیـاژه  
» خارجی«و » میهن«مفاهیم در زمینه هویت ملی و 
تـرین  جـامع  ).1977، پیاژه(طی مراحل رشد است 

هویت جمعی نزد مـردم، هویـت ملـی اسـت کـه      
نوعی احساس پاي بنـدي، دلبسـتگی و تعهـد بـه     

ی از هویت فرد محسوب ئاجتماع ملی است و جز
امروزه این مفهـوم بـه   ). 1379رزازي فر، ( شود یم

ــدازه ــه ب    يا ان ــت ک ــه اس ــت یافت ــی از اهمی رخ
 انـواع دیگـر   يربنـا یرا ز، هویت ملـی  اندیشمندان

پیاژه باور دارد کـه  ). 2003، 2پول( دانند یمهویت 
و کشـورهاي   هنیمنظرات تحولی در مورد مفهوم 

ــی   ــت مل ــا هوی خــارجی در بســیاري از نکــات ب
به این . هویت اجتماعی همخوان هستند يها هینظر

در  صورت که آگاهی بر هویت ملی و دیگرانی که
همگـام بـا یکـدیگر     ،رنـد یگ ینمـ این مقوله جـاي  

و هویت ملی، در مقایسه با سـایر   شوند یمحاصل 
هستند و بـه   تر رساجتماعی دیگر دیر  يها تیهو

ن گسترش پیـدا  آآغازین نوجوانی و بعد  يها سال
تحقیقـات   جبرحسـب نتـای   ).1977پیـاژه، ( کنند یم

 هـاي ملـی و تعلـق    بسـتگی پیاژه آگاه شـدن بـر وا  
داشتن بـه یـک ملـت یـا بـه یـک کشـور، داراي        

. اسـت  تنیـده  هاي شناختی و عاطفی در هـم  جنبه
و در دوران  هسـت دیررس  نسبتاًرشد این مفاهیم 

                                                
1. Cognitive Hometown Concept 
2. Poole 

هاي نوجوانی طبق رونـدي   دوم کودکی و در سال
طی این . گیرد خاص و مراحلی مشخص شکل می

دوران عوامل شناختی و عاطفی درگیر در سـاخته  
یـاد شـده، بـه مـوازات یکـدیگر از      شدن مفـاهیم  

خودمحــوري در جهــت تقابــل دیــدگاهی تحــول 
گیـري   و این تحوالت، شرط الزم در شکل یابند می

و تعلقات مربـوط بـه آن   » میهن«پایدار از   میمفهو
مراحل تحولی در جنبه شناختی مفهوم میهن . است

در مرحلـه اول، یعنـی تـا    . هستشامل سه مرحله 
بر اسـاس   معموالً، کودك حدود پنج، شش سالگی

هــاي اولیــه اســت و آگــاهی کامــل از مفهــوم  داده
افزون بر آن، هرگـاه کـودك   . ، وجود ندارد»میهن«

کند را بشناسد  شهر و کشوري که در آن زندگی می
را بـه صـورت    هـا  آنبا این وجود ارتباط فضـایی  

ارتباط مذکور  در واقع. داند و کل نمی ءارتباط جز
در مرحله دوم، میهن . افته استنی  میصورت مفهو

. باشـند  بـدون محتـوا مـی     میو کشور هنوز مفـاهی 
واقعیت ملموس براي کودك خانواده است، شـهر  

هنـوز   کـه  آناست، زندگی در محل اسـت بـدون   
در مرحله . آمده باشد به وجود ها آنمیان   میانسجا

سوم، مفاهیم و طبقات اهل شهر و مملکـت بـودن   
هـاي منطقـی    کودك ارتباط. دشون در هم ادغام می

. کنـد  نیز درك مـی  می جزء و کل را در سطح مفهو
هاي عاطفی  ولی این تحول جدا از عوامل و انگیزه

  ).1389محسنی، ( .ستین
ــه مطالــب مــذکور  هــاي  شــیوه ،بــا توجــه ب

هستند، لذا  مؤثر شناخت اجتماعیفرزندپروري در 
خـدا،   تصـور  پژوهش حاضر به دنبال آن است که

ــیهن ومف ــان   هــوم م ــین کودک ــه ذهــن در ب نظری
هاي فرزنـدپروري متفـاوت در    برخوردار از سبک
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شـهر تهـران را    دبستانی پیش و مهدکودكکودکان 
مطرح  سؤاالتاین  ؛بنابراین ؛دهد قرارمورد مقایسه 
ــه  ــان  اســت ک ــه ذهــن در کودک ــا تحــول نظری آی

دبستانی در سـبک فرزنـدپروري    پیش و مهدکودك
 آیا گیرانه متفاوت است؟ و سهل رانهمقتدمستبدانه، 

از خدا در  دبستانی پیش و مهدکودك تصور کودکان
ــا خــانواده  مســتبدانه، فرزنــدپروري ســبک هــاي ب
 تحـول  اسـت؟ آیـا   متفاوت گیرانه سهل و مقتدرانه

 و مهـدکودك  کودکـان  در میهن از شناختی مفهوم
 مســتبدانه، فرزنــدپروري ســبک در دبســتانی پــیش

  است؟ متفاوت گیرانه سهل و مقتدرانه
  

  روش
 مطالعه حاضر از نوع توصیفی :طرح پژوهش

جامعه آماري شامل تمـامی  . س رویدادي استپ ـ
. تهـران بـود   دبسـتانی  پـیش و  مهـدکودك کودکان 

ــان  ــدکودك 2کودک ــیشو  مه ــتانی پ ــن  دبس در ای
در پژوهش حاضـر گـروه   . پژوهش شرکت داشتند

ـ  ساله 3/ 5- 6کودك  51نمونه  ه روش بودند که ب
در دسترس انتخاب  يریگ نمونهاز نوع  يریگ نمونه
فرزنـد پـروري    يهـا  سبک  نامه پرسشابتدا  .شدند
سبک فرزندپروري  برحسب کودکانشدند و  اجرا

ــدین در  ــوال ــه،   کی ــدپروري مقتدران ــروه فرزن گ
قرار  فرزندپروري مستبدانه و فرزندپروري سهل گیر
مفهوم گرفتند، سپس تئوري ذهن، تصور از خدا و 

هر سـه گـروه، بررسـی     در کودکانشناختی میهن 
رد مطالعه از لحـاظ وضـعیت   مو يها نمونه. گردید

و تعداد فرزنـدان برابـر    ها آنتحصیالت اقتصادي، 
دموگرافیک افراد نمونـه   يها یژگیو. ددنهمسان ش

ـ   بــدین صــورت بــود، از لحــاظ پایگــاه اقتصــاد

دکـان  اجتماعی بر اساس درآمد خانواده، تمامی کو
) نفر 32% (64. شدند یممحسوب  خوبجزء طبقه 

 19( %36 .والدین این کودکان هر دو شاغل بودنـد 
از لحاظ میزان . فقط یکی از والدین شاغل بود )نفر

داراي مـدرك   نیوالـد ) نفـر  19(% 37تحصیالت، 
داراي مدرك  نیوالد) 32% (63و  کارشناسی ارشد
دکان تک کو) نفر 31% (60حدود . کارشناسی بودند

بـراي  در . بودنـد  دو فرزند) نفر 20( %40فرزند و 
ــار توصــیفی و اســتنباطیآتحلیــل از  ــون  م از آزم

تجزیه و . استفاده شد والیس-ناپارامتریک کروسکال
 SPSS-18با استفاده از نـرم افـزار    ها دادهتحلیل 

  .صورت گرفت
  :ی که در این پژوهش به کار رفته عبارتند ازابزارسنجش

آزمون  :فرزندپروري بامریند يها وهیشآزمون 
 منظور به) 1971( فرزندپروري بامریند يها وهیش

فرزندپروري آزاد گذاري،  يها سبکبررسی 
این . طراحی شده استاستبدادي و اقتدار منطقی 

ماده به شیوه  10ماده است که  30پرسشنامه شامل 
 10ماده به شیوه استبدادي و  10آزاد گذاري مطلق، 

یگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر ماده د
 ییگو پاسخمقیاس . شود میپرورش فرزند مربوط 

-4و از  هست يا نهیگز 5مقیاس لیکرت  برحسب
نمره  3و با جمع نمرات، شود می يگذار نمره 0

مجزا در مورد آزاد گذاري مطلق، استبدادي و 
 بوري. آید می به دستاقتدار منطقی براي هر فرد 

میزان پایایی  )1374،اسفندیاري ه نقل ازب 1991(
براي  81/0 ییباز آزمااین پرسشنامه را با روش 

براي  92/0براي استبدادي و  85/0 آزاد گذاري،
در مورد  همچنین وي. اقتدار منطقی گزارش نمود

: ، این نتایج را گزارش نمودنداعتبار پرسشنامه
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مستبد بودن مادر رابطه معکوسی با آزاد گذاري 
پایایی و . دارد -48/0و اقتدار منطقی  - 38/0

 ,اسفندیاري( ندنمودروایی معناداري را گزارش 
در این پژوهش پایایی  ).1375,رضایی ;1374
 بررسی شد و فرزندپروري يها وهیش مقیاس

حاصل شد که حاکی از ) a=71.0( يآلفاضریب 
  .مناسبی است پایایی

نتقـال  عمـل، ا  ینیب شیپتکلیف  :تئوري ذهنسنجش 
این تکلیف اولـین بـار   ): ها عروسکخانه ( رمنتظرهیغ

ـ منظور ارزبه ) 1983( 1توسط وایمر و پرنر بـاور   یابی
آزمـون شـامل    ابزار این. غلط در کودکان طراحی شد

دارا و سارا، یـک شـکالت و    يها نامدو عروسک به 
اجراي این آزمون شامل   وهیش. یک اتاق عروسکی بود

  .یر شرح داده شده استدو قسمت است که در ز
 هـا  عروسکپژوهشگر با استفاده از : قسمت اول

  .کند یمو سایر وسایل، داستانی را تعریف 
پس از ارائه عملی و کالمی داستان، : قسمت دوم

  .پرسد یم سؤال 5آزمایش گر از کودك 
شکالت اکنون در کجا قـرار   داند یمآیا دارا  .1

 )یاطالع یب سؤال(دارد؟ 

بـه دنبـال    کجاانه رسید، در وقتی دارا به خ .2
 )درك باور سؤال(؟ گردد یمشکالت 

جایی (؟ کند یمرا جستجو  ...چرا دارا داخل .3
ــده شــرکترا کــه  ــنشــان  کنن  ســؤال)(دهــد یم
  )توجیهی

شکالت در کجا قـرار   واقعاً داند یمآیا سارا  .4
 )دانشی سؤال(دارد؟ 

 )واقعی سؤال(کجاست؟  واقعاًشکالت  اآلن .5

   سؤاالتر یک از در این آزمون به ه

                                                
1. Wimmer and Perner 

و یا یک   نمرهصحیح یا غلط  پاسخ برچسب
ن بـه افـرادي کـه بـه     و در پایا ردیگ یمصفر تعلق 

نمـره یـک و    اند دادهپاسخ صحیح  سؤاالتتمامی 
پاسخ صحیح  سؤاالتاز  کدام چیهبه افرادي که به 

صـحیح و بـه برخـی     ندادند و یا به برخی پاسـخ 
وایمـر  ( ردیگ یمپاسخ غلط دادند نمره صفر تعلق 

  ).1983و پرنر، 
بـراي سـنجش    :مفهوم خـدا  يریگ شکلسنجش 

مفهوم خدا، از مصاحبه بالینی و نقاشی  يریگ شکل
 یسـؤاالت استفاده شد کـه در طـی آن از کودکـان    

خواسته شد که نقاشـی کـه    ها آنپرسیده شد و از 
نقاشـی و  . توصیفگر خـدا باشـد را ترسـیم کننـد    

ي بررسی این مفهوم برا شفاهی کودکان يها پاسخ
خدا چـه  : همچون یسؤاالت. در کودکان تفسیر شد

  کند؟ میشکلی است؟ خداوند در کجا زندگی 
پرسشنامه شکل یابی مفـاهیم مـیهن و خـارجی    

پرسشنامه شـکل یـابی مفـاهیم مـیهن و      :محسنی
ایـن مفهـوم در    يریگ شکلخارجی براي سنجش 

ایـن پرسشـنامه بـر اسـاس     . طراحی شـد کودکان 
و با مطالعـه بـر روي    رات پیاژه در همین زمینهنظ

سـال  و  10، 8، 6 یسـن  يها گروهکودك در  320
 طراحـی ) 1388(در شهر تهـران توسـط محسـنی    

 سـؤال  34پرسشنامه مذکور متشکل از . است شده
است که به صورت انفرادي و بـا روش مصـاحبه   

سـاختاریافته اجـرا    يا گونـه  به) 1977پیاژه،(بالینی 
، پاســخ و یســؤالهــر مجموعــه چنــد . شــود مــی

مـیهن و   استدالل کـودك را در رابطـه بـا مفـاهیم    
. سـنجد مـی شناختی و عاطفی  يها جنبهبیگانه در 

 3آن بر اساس سطح اسـتدالل شـامل    يگذار نمره
سطح اول هیچ انسجام یا ارتباطی را . هستسطح 
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ــین ــر   م ــی ب ــانند مبتن ــداعرس ــا یت ــی و  يه ذهن
از محدوده تصورات سطح دوم کودك . اند یشخص

شخصی فراتر رفته ولی عـدم انسـجام و سـازمان    
سـطح سـوم   . یافتگی نـاقص مطالـب وجـود دارد   

سازمان یافتگی و انسجام مطالب و شواهدي است 
بین  يها تفاوتکه تعدد بیشتري دارد و کودك به 

و آداب و رسـوم ملـت خـود     هـا  شـباهت ملل و 
امه پژوهش در مورد این پرسشننتایج  .واقف است

نشان دادند مفهوم شناختی میهن جنبـه داخلـی از   
لحاظ درك وحدت و کلیتی که قابلیت تقسیم بـه  

کامـل   طـور  بـه  10-8اجزایی دارد در سـنین بـین   
در سـطح   معموالًساله  6کودکان . شود یمحاصل 

اول هستند و فقط اسامی شـهر و مشـور خـود را    
همچنـین مفهـوم خـارجی بـه عنـوان      . شناسند یم

در سنین  شود یمسالگی مشاهده  6در سن  بیگانه
 12سالگی سطح دوم و بـاالي   10-12باالتر مانند 

بـه منظـور    .سالگی سطح سوم مشاهده شده است
ــوا   ــن پرسشــنامه، تحلیــل محت بررســی روایــی ای
صورت گرفت؛ نتایج نشـان داد کـه توافـق میـان     

این پرسشنامه روي . بود 66/0-1تحلیل گران بین 
تهران صورت  در 6-12منه سنی کودك در دا 320

گرفته اسـت و نتـایج حـاکی از پایـایی و روایـی      
البته  ).1389,محسنی(است مناسب این ابزار بوده 

در این آزمایش مفهوم میهن در جنبه شـناختی آن  
ــاس  .بررســی شــد ــایی مقی ــژوهش پای ــن پ  در ای

بررسـی شـد و ضـریب     فرزنـدپروري  يهـا  وهیش
کی از پایـایی  حاصل شد کـه حـا  ) a=84.0( يآلفا

  .مناسبی است
ابتــدا از والــدین در ایــن آزمــایش، : شــیوه اجــرا

فرزند پروري  يها وهیشخواسته شد که پرسشنامه 

بر اساس نمرات به دست آمـده از   .را تکمیل کنند
این آزمون کودکان در سـه طبقـه از لحـاظ شـیوه     

ـ  فرزند پروري قرار گرفتند، س از طی دو جلسه پ
زمـایش تئـوري ذهـن    آابتدا  ایجاد رابطه با کودك

و پاسـخ در   سـؤاالت سـپس   ،گرفـت  میصورت 
 نیــز ،مــورد خــدا و ترســیم نقاشــی و در نهایــت

. مفهــوم مــیهن اجــرا شــد يریــگ شــکلمصــاحبه 
مربـوط بــه تصـور از خـدا و مفهــوم     يهـا  پاسـخ 

بـراي آزمـودن    .شناختی مـیهن کدگـذاري شـدند   
در ایـن  . اسـتفاده شـد   تئوري ذهـن از عروسـک  

 روش اجـرا . ز دو عروسک استفاده شـد اآزمایش 
بدین صورت بـود کـه بـه کـودك گفتـه شـد دو       

به کمک هم شکالتی را در  )دارا و سارا(عروسک 
رون رفـت،  یکشو پنهان کردند و بعد دارا از اتاق ب

شکالت را از کشـو بیـرون آورد و آن را در    سارا
بعـد از مـدتی دارا بـه اتـاق بـر       زیر میز گذاشت،

 در کجـا خواهد شکالت بخورد، او  میگردد و  می
کـرد شـکالت    مـی فکـر   گردد؟ میدنبال شکالت 

آزمون . شد میکجاست؟ و پاسخ کودك یادداشت 
اي را در بود کـه دو عروسـک نامـه    نیچن نیاوم د

آن گذاشتند پس از خروج یکـی، دیگـري    میکمد 
گذاشت و پس از بازگشت اولـی   میزیر تخت  را

دنبـال نامـه    جـا شـد کـه او ک   مـی  سؤالاز کودك 
  .شد میگردد؟ پاسخ نیز یادداشت  می

  

  ها افتهی
ابتدا بر اساس پاسخ والدین به پرسشنامه کودکـان در  

 بر که کودکانی تعداد 1 ، جدولقرار گرفتندسه گروه 
 اند افتهی دست ذهن تئوري به ها آن تربیتی شیوه اساس

تفـاوت  در مـورد  والـیس  ـ و نتایج آزمون کروسکال  
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  .دهد می نشـان  رادر سه گروه فرزندپروري ي ذهن سطح تئور
  مستبدانه، مقتدرانه و سهل گیرانه فرزند پروري يها وهیشتئوري ذهن بر اساس مقایسه  .1جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي  خی  درصد فراوانی  تعداد  هاي فرزندپروري شیوه
 42/0 2       69/1 ٪5/37     8  مستبدانه

      ٪50  36  مقتدرانه
                      ٪28  7  سهل گیرانه

  

ــدول    ــابق بــا ج از کودکــان  %5/37 ،1مط
مهدکودك با سـبک فرزنـد پـروري مسـتبدانه بـه      

درصد  50در حالی که . اند افتهیتئوري ذهن دست 
، بـه  یابند میکودکانی که به سبک اقتدارانه پرورش 

انی کودکـ  درصـد  28و  اند افتهیتئوري ذهن دست 
یرانـه اسـت   گسـهل   هـا  آنرزند پروري که سبک ف

، نتـایج با توجـه بـه   . اندتئوري ذهن را کسب کرده
ــبک      ــا س ــان ب ــایی در کودک ــن توان ــاب ای اکتس

تحلیـل  نتـایج   .هسـت فرزندپروري مقتدرانه باالتر 
والـیس نشـان داد کـه تفـاوت     ـ آزمون کروسکال 

معناداري بین اکتسـاب تئـوري ذهـن در کودکـان     
پروري متفاوت وجود ندارد فرزند يها سبکداراي 

)05/0p>(.  
 بر دارد خدا از کودك که تصویري يبند طبقه

 عنـوان  بـه  خـدا  دوطبقـه  به ها آن يها گفته اساس
ـ تنب موجودي و مهربان و آسمانی موجودي  گـر  هی

گیـري  به مقایسه شکل 2جدول شماره  .شد تقسیم
ـ نتـایج آزمـون کروسـکال     و تحلیـل  مفهوم خـدا  

در سـه گـروه   اوت مفهوم خـدا  تفدر مورد والیس 
  .دهد می نشان رافرزندپروري 

    

  فرزند پروري مستبدانه، مقتدرانه و سهل گیرانه يها وهیشمقایسه مفهوم خدا بر اساس  .2جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي  خی  موجود آسمانی مهربان  گرآسمانی تنبیه موجود  تعداد  هاي فرزندپروري شیوه

 039/0 2 46/6 ٪50 ٪50  8  مستبدانه

        ٪86  ٪13 36 مقتدرانه
      ٪100 ٪0 7 سهل گیرانه

  

 %50نتایج نشـان داد کـه    2جدول بر اساس 
مسـتبدانه   هـا  آنکودکانی که سبک فرزند پـروري  

دیگـر تصـور    %50و  گر هیتنببود تصور موجودي 
کودکانی  %86. موجود مهربان و آسمانی را داشتند

تصـور   یابنـد  ش مـی که به شـیوه مقتدرانـه پـرور   
  موجودي آسمانی و مهربـان را داشـتند و تمـامی   

شـوند   گیرانه تربیت میکودکانی که به سبک سهل
. تصویر موجودي مهربان و آسمانی از خدا داشتند

از خـدا در   يا مهربانانـه با توجه به نتـایج، تصـور   
کودکان بـا سـبک فرزنـدپروري مقتدرانـه بـاالتر      

والـیس  ـ روسـکال  تحلیـل آزمـون ک  نتایج . هست
نشان داد که بین تصور خدا به صورت مهربانانه و 

فرزندپروري  يها سبکتنبیه گر در کودکان داراي 
  ).>05/0p(متفاوت تفاوت معناداري وجود دارد 

مفهوم میهن با توجه  يریگ شکل 3 در جدول
. شـان داده شـده اسـت   به سبک فرزندپروري را ن
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 کـودك  کـه  است این به مربوط 1 استداللی سطح
 را فضـایی  ارتباط ولی بداند را کشور و شهر اسم

 دوم سـطح  در و نکند درك کل و جزء صورت به
 و فضـایی  صـورت  بـه  کشـور  و شهر میان ارتباط

 ورمـذک  ارتبـاط  هنـوز  ولـی  شـود  می درك می کال

تحلیل  همچنین .است افتهی شکل می مفهو صورت
تفـاوت  در مـورد  والیس ـ نتایج آزمون کروسکال  

 نشـان  رادر سه گـروه فرزنـدپروري   وم میهن مفه
  .دهد می

  

  فرزند پروري مستبدانه، مقتدرانه و سهل گیرانه يها وهیشمقایسه مفهوم میهن بر اساس  .3جدول 
  سطح معناداري  درجه آزادي  خی  تعداد  سطح دو  سطح یک  هاي فرزندپروري شیوه

 257/0 2 72/2 8 ٪50 ٪50 مستبدانه

        36 ٪47 ٪52 مقتدرانه
      7 ٪15 ٪58 سهل گیرانه

  

 
در این جدول سطح استدالل از مفهوم درك 

 داده اسـت نتایج نشـان  . شده استمیهن مشخص 
ــدپروري   50کــه  ــا ســبک فرزن درصــد کودکــان ب

دیگر در سطح  %50هستند و  1مستبدانه در سطح 
کودکـان بـا سـبک فرزنـد پـروري       %47. هستند 2

 1در سطح  %52 باشند و مقتدرانه در سطح دوم می
هستند و ایـن نتیجـه بـراي کودکـان داراي سـبک      

 %85 گونـه اسـت کـه   گیرانه اینفرزندپروري سهل
سـطح   ها آن %15باشند و فقط  می 1در سطح  ها آن
ـ تحلیـل آزمـون کروسـکال     نتـایج  تحول یافتند  2

 سطح درك مفهـوم مـیهن  والیس نشان داد که بین 
ي متفـاوت  فرزندپرور يها سبکدر کودکان داراي 

  ).>05/0p(دارد نتفاوت معناداري وجود 
  

  بحث و گیرينتیجه
اول مطالعه حاضر نشان داد که تعداد بیشتري  یافته

وه مقتدارنه تربیت یاز کودکانی که تحت ش
البته نتیجه  .اند افتهیي ذهن دست به تئور شوند می

این یافته  .والیس معنادار نبود ـ آزمون کروسکال
 هست چندین پژوهش يها افتهیهش مطابق با پژو

 نحوه و دلبستگی سبکنشان دادند  ها آن

 کودکان ذهن نظریه رشد روي بر فرزندپروري

 که کودکانی که کند یم بیان این تحقیق .است مؤثر

 استفاده ایمن سبک دلبستگی از ها آن والدین

استینگتون (دارند  يتر شرفتهیپ ذهن نظریه اند کرده
 بین همچنین .)2012ماراکور، به نقل از واکر و 

 بین ذهن و نظریه و مقتدرانه فرزندپروري شیوه

و بین  معنادار و مثبت همبستگی شیوه
 همبستگی ذهن نظریه و مستبدانه فرزندپروري

 شیوه بین اما دارد معنادار وجود و منفی

 دانش در ذهن نظریه و گیرانهسهل فرزندپروري

 به عالوه، دو. ندارد وجود معناداري رابطه آموزان

 نظریه کننده ینیب شیپ مستبدانه و مقتدرانه سبک

چهرازي اسالمی، آقایی و قربانی، ( اند بوده ذهن
، دلبستگی ایمن، حساس بودن در واقعدر  ).1392

مراقبت و توجه اجتماعی مداوم به کودك ارتباط 
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نظریه ذهن، کارکردهاي  يها ییتوانامعناداري با 
عالوه بر آن، سبک . دارد می  اجرایی و خود تنظیمی

فرزند پروري مقتدرانه در پیشرفت نظریه ذهن 
؛ ولمن و 2000کوچانسکا، ( است رگذاریتأث

؛ رودریگز، پادیال و فورناگرا، 2004فیلیپس، 
ش حاضر نشان داد، تعداد هاي پژوهیافته .)2000

ه با شیو یابند میدست  ه تئوري ذهنبکودکانی که 
البته از لحاظ  بیشتر است؛ فرزندپروري مقتدرانه

 توان یمبنابراین؛  ؛آماري این تفاوت معنادار نبود
در کسب  تواند میشیوه فرزند پروري  گفت
در واقع، صمیمیت . باشد مؤثرشناختی  يها ییتوانا

 کنترل منطقی و استقالل دادن به کودك، بیشتر
و والدین  هستبا کودك  تر گرمموجب ارتباط 

که  کنند میون را به کودك بیان دالیل اعمال گوناگ
تعامل و مباحثه بین والد و کودك موجب ایجاد 

کودك با گذشت  و شود میچالش در ذهن کودك 
را  ییها نییتبزمان براي اعمال خود و دیگران 

در واقع، ارتباط با کودکان و تبیین رویدادها . دارد
شود که کودك خود در مورد مسائل  موجب می

 .شناختی خود را بیفزاید يها ییتوانابیندیشد و 
 گو پاسخوابسته به  شناختی، رشد عالوه بر آن

موجب درك  است که حساس به کودكبودن 
این . شود می، هیجانات و رفتارهاي دیگران افکار

در اکتساب  نوع فرزندپروريیافته نشان داد که 
 .تئوري ذهن نقش دارد

 کودکانی که بـه % 86یافته دوم نشان داد که  
 یابنــد مــیشــیوه فرزنــدپروري مقتدرانــه پــرورش 

 %50تصویري آسمانی و مهربـان از خـدا دارنـد و    
کودکانی که تربیت مستبدانه دارند تصویري مهربان 

ـ    درصـد  50 و آسمانی و ه عنـوان  دیگـر خـدا را ب

کودکانی   میو تما کنند میتصور  گر هیتنبموجودي 
ـ   شـوند  میتربیت  ریسهل گکه به شیوه  ه خـدا را ب

نتـایج  . کننـد  مـی صورت مهربان و آسمانی تصـور  
والیس که به مقایسـه تصـور از   ـ   آزمون کروسکال

فرزندپروري متفـاوت پرداخـت،    يا شبکهخدا در 
 نظریـه ریزاتـو   یافته همسو بـا  نیا .هم معنادار بود

کودك از  يرسازیتصو به باور وي،. است) 1974(
فیـت  کیدانـد  دا را نوعی فرافکنی از والدین مـی خ

. قـش دارد دلبستگی نیز در اتکا داشـتن بـه خـدا ن   
نیازهاي  يارضا که داده استنشان ) 2008(غباري 

گیري  کودك و توجه مثبت نامشروط منجر به شکل
شــود کــه ایــن  اي در ذهــن کــودك مــی طرحــواره

 مـؤثر گیري مفهوم خود و خـدا   طرحواره در شکل
 کنـد  اشاره می) 1999(از طرف دیگر، یانگ . است

اگر نیازهاي کودك برطـرف نشـود و او توجـه     که
الزم را کسب نکند، بهداشت روانی وي نیز کاهش 

. شـود  حوصـلگی مـی   یابد و دچار استرس و بی می
عدم پذیرش از سوي والدین منجـر بـه غمگینـی،    
عدم پذیرش خود و تصویري خنثی در مورد خـدا  

در واقع، والدین  ).2004و و مارمون، سزر(شود  می
تصویر خدا در  يریگ شکلمستقیم در مورد  طور به

تقویت  کهکودکان خود نقش دارند؛ بدین صورت 
اگر تـو بـدرفتاري کنـی،    "تهدیدآمیز والدین مانن 

، موجـب شـکی   "کنـد  یمـ مجازات  تو راخداوند 
گیري باورهاي منفی د مورد خود، خدا و والـدین  

 ؛بنـابراین ؛ )1994نلسون و کرولیسـزاك،  ( شود یم
کـه   گفـت  توان یمهاي این پژوهش یافتهمطابق با 

سبک فرزند پروري مستبدانه امکـان دارد موجـب   
ـ تنبسازي از خدا به عنوان موجودي تصویر  گـر  هی

 ، میـزان صـمیمیت انـدك   شود، زیرا در این سـبک 
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و کنترل کودك زیاد است، از کودك انتقـاد   هست
و  گیـرد  مـی قرار نیز او مورد تنبیه  ،شود میزیادي 

بـه دلیـل عـدم     .شـود  مـی ودك ارضـا ن نیازهاي کـ 
تصویري  ،شود میپذیرش از سوي والدین موجب 

است کـه   گر هیتنبتصویري  ،سازد میکه از والدین 
تصـویري   و این تصور را نسبت به خـدا نیـز دارد  

ارتبـاط  در واقع، . سازد یمرا خنثی یا منفی از خدا 
که بر اساس کنترل باشد موجب  يا رابطهو  ناکارآمد

 يگر هیتنب بر اساسه کودك نقش والد را ک ودش می
وي در ذهن تصور کند و طرحواره اي که بر ایـن  

بودن والـد   گر هیتنببر اساس  گیرد میاساس شکل 
، در نتیجه تصوري که از خدا در ذهن کودك هست
والدین  يگر هیتنبنیز بر اساس نقش  گیرد میشکل 

ا هـ یافتهگونه که هماندر صورتی که  .کودك است
و سـهل  نشان داد کودکانی که به سـبک مقتدرانـه   

به دلیـل صـمیمیت   به دلیل  یابند میپرورش گیرانه 
 و اسـتقالل و کنتـرل منطقـی    در هر دو سـبک باال 

، توجه شودمیکودك ارضا  يازهاین، هنسبک مقتدرا
کند و اتکا به  میمثبت نامشروط از والدین دریافت 

از  يا مهربانانه در نتیجه تصور مثبت و ،والدین دارد
والدین دارند که ایـن تصـور را بـه خـدا نیـز دارا      

تــوان گفــت کــه شــیوه  مــی ؛بنــابراین؛ باشــند مــی
ارتباط با کودك موجب  فرزندپروري و تعامل و نوع

؛ هستگیري مفهوم خدا در ذهن او تصور و شکل
این کودکان بر اساس نوع ارتباطی که بـا  بنابراین؛ 

ري مثبـت و مهربـانی از   والدین خود دارند، تصوی
تـوان گفـت کـه در     مـی  ؛بنـابراین  .سـازند  خدا می
فرزندپروري مقتدرانـه ارضـاي    با سبک ها خانواده

نیازهاي کودك و کسـب توجـه مثبـت نامشـروط     
یابنـد کـه از نظـر شـناختی و      کودکانی پرورش می

عاطفی رشد باالتري نسبت بـه همتایـان خـود در    
در صورتی  .نه دارندگیراهاي مستبد و سهلهخانواد

که شیوه فرزند پروري مستبدانه به دلیل صـمیمت  
کمتر با کودك و نقش تنبیهی والدین در تعامل بـا  

      شــود کــه کــودك تصــوري   کــودك موجــب مــی
اینکـه   يجـا  بـه  ؛ وگیرانه از خدا داشته باشـد تنبیه

انرژي خود را صرف خالقیت کند، بـراي فـرار از   
از  هـا  آنن است ذهـن  کند و ممک تنبیه مصرف می

  .خودشکوفایی به راز بقا تنزل یابد
یافته سوم در مورد تصور شـناختی از مـیهن   

شناختی که  سطح استدالل کودك از مفهوم. هست
ري بررسی دارد بر اساس شیوه فرزند پرو از میهن

ها بیـانگر ایـن بـود کـه     در این پژوهش یافته. شد
 ها آنپروري اکثریت کودکان با توجه به شیوه فرزند
نتایج  .هستنددر سطح اول استدالل از مفهوم میهن 

تحلیل استنباطی نیز نشان داد که تفاوت معنـاداري  
از مـیهن در کودکـان    یتصـور شـناخت  بین سطوح 

. فرزندپروري متفاوت، وجود ندارد يها سبکداراي 
، جنبه )1389(پژوهش محسنی  يها افتهیبا توجه به 

ن از لحاظ درك وحدت داخلی مفهوم شناختی میه
و کلیتی که قابلیت تقسیم به اجزایی دارد در سنین 

 6کودکـان  . شود یمکامل حاصل  طور به 10-8بین 
در سطح اول هستند و فقط اسامی شهر  معموالًساله 

همچنین مفهوم خارجی . شناسند یمو مشور خود را 
 شـود  یمسالگی مشاهده  6به عنوان بیگانه در سن 

سالگی سـطح دوم و   10-12ر مانند در سنین باالت
 .سالگی سطح سوم مشاهده شـده اسـت   12باالي 

این پـژوهش همسـو بـا نتـایج پـژوهش       يها افتهی
کودکـان  در ایـن پـژوهش،    .بـود ) 1389(محسنی 

تصوري از شهر و کشور خود دارند ولی قـادر بـه   
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گر نیستند، یعنی توانایی انسجام این مفاهیم با یکدی
عـات خـود در ایـن مـورد را     اطال کـردن  کپارچهی

هاي شخصی رند، بلکه اطالعات بر اساس تداعیندا
یعنی متناسب با سن خود درکی از مفهوم ؛ هاست آن

شهر محل زندگی و کشور خود داشـتند و مفهـوم   
کشـورهایی بـه غیـر از    درك مفهوم خارجی یعنی 

ولـی   متوجـه بودنـد   خـود را کشور محل زنـدگی  
خـارجی در سـنین    انسجام و کلیت مفهوم میهن و

  .شود یمحاصل  تر کامل طور بهباالتر 
هاي حاصل از این پژوهش یافتهدر مجموع، 

بیانگر این بود که صمیمیت در رابطه با کودکان و 
 ها آنو اعمال کنترل منطقی بر  ها آناستقالل دادن به 

هاي تواناییکیفیت فرزندپروري بر رشد  ریتأثو 
تصور مهربانانه از و  شناختی از جمله تئوري ذهن

ر نیز ب ریگ سهلشیوه فرزندپروري . هست خدا
موجب ، اساس صمیمیت بین والدین و کودك

تصویر موجودي مهربان از خدا در ذهن  يریگ شکل
یافته نهایی این پژوهش در رابطه  .شود یمکودکان 

که نتایج حاکی از  هستبا مفهوم شناختی از میهن 
سطح اول استدالل ودکان در این بود که اکثریت ک

قادر به سازماندهی و انسجام بین مفاهیم  بودند و
 گفت توان یم، در نهایت .نبودندشهر و کشور را 

شیوه فرزندپروري به دلیل نوع ارتباط و صمیمیت با 
شناختی  يها ییتواناگیري در شکل تواند میکودك 

در نوع تصور و طرحواره اي که  اشد و حتیب مؤثر
داشته  ریتأثسازد نیز  میانتزاعی  کودك از مفاهیم

  .باشد
که انجام این  ها تیمحدود نیتر عمدهیکی از 
بود کمبود زمان و لزوم  رو روبهن آپژوهش با 

 طبعاً. در مقطع زمانی کوتاه بود ها داده يآور جمع
کوچک بودن نمونه مورد بررسی نیز از جمله 

را دچار  ها افتهیکه تعمیم  است ها تیمحدود
به زمان  ییها پژوهشانجام چنین . کند یممشکل 
باالتري دارد تا در تعمیم و قضاوت   نمونهبیشتر و 

 رغم یعل. احتمال خطاي کمتري وجود داشته باشد
که به والدین در  شود میپیشنهاد  ،ها تیمحدود
بر  ها آنرفتار و سبک فرزندپروري  ریتأثمورد 

 .تحول شناختی کودکان آگاهی الزم داده شود
تواند در  هاي این پژوهش می یافتهچنین هم

آموزشی  يزیر برنامهو براي  نظریه ذهن ینیب شیپ
بکار رود، زیرا  شناخت اجتماعیبه منظور افزایش 
در  توان می شیوه فرزندپرورياز طریق درك 
  .بهره جستشناختی  يها مؤلفه آموزش و سنجش

  

  تقدیر و تشکر
 انیدبست پیشو  مهدکودكاز همکاري صمیمانه 

که این پژوهش بدون همکاري  ها الله و ها قطره
  .گردد میمیسر نبود، قدردانی  ها آن

  

  منابع 
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