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      چکیده
هاي فرزندپروري با نظریه هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شیوه: مقدمه

روش پژوهش از : روش. ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی بود
نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماري مشتمل بر کلیه دانش آموزان پایه چهارم و 

از بین . در شهر اصفهان بود 1390-91صیلی پنجم ابتدایی و مادرانشان در سال تح
به همراه مادران شان ) دختر 184پسر و  177(دانش آموز  361این جامعه تعداد 

اي چند گیري تصادفی خوشهبه عنوان نمونه آماري با استفاده از روش نمونه
اي از میان مدارس دخترانه و پسرانه نواحی ششگانه آموزش و پرورش مرحله

و آزمون پیشرفته نظریه ذهن ) 1972بامریند، (پرسشنامه فرزندپروري  .انتخاب شد
هاي حاصل با استفاده از داده. به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند) 1994هپی،(

هاي آماري ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و روش
فرزندپروري مستبدانه و  نتایج نشان داد که بین شیوه: هایافته. تحلیل قرار گرفت

نظریه ذهن همبستگی منفی معنادار و بین شیوه فرزندپروري مقتدرانه و نظریه 
همچنین سبک فرزندپروري مستبدانه و  .ذهن ارتباط مثبت معنادار وجود دارد

پیش ) P≥ 01/0(توانند نظریه ذهن را در سطح سبک فرزندپروري مقتدرانه می
ناداري بین سبک سهل گیرانه والدین و هیچ کدام از ارتباط معالبته، . بینی کنند

هاي حاصل از برحسب یافته: نتیجه گیري. متغیرهاي نظریه ذهن مشاهده نشد
توان گفت؛ شیوه فرزندپروري مقتدرانه به علت توجه وپاسخ گویی پژوهش می

  .مناسب والدین نقش چشم گیري در رشد شناختی و جامعه پذیري افراد دارد

ذهن، شیوه مقتدرانه، شیوه  نظریههاي فرزندپروري، شیوه :یديواژگان کل
  .گیرانهاستبدادي، شیوه سهل

Abstract                                                            
Introduction: The aim of the present study was to determine the 
relationship between parenting styles with a theory of mind in the 
students in the fourth and fifth grade. Methods: The research 
method was descriptive and correlational and statistical 
population included all fourth and fifth grade students and their 
mothers in the academic year in Isfahan in 2011-2012. In the 
society about 361(177 boys and 184 girls) students and their 
mothers were selected as the statistical sample using cluster 
random sampling from the six areas of education among girls and 
boys. Research tools include Parenting Styles Questionnaire 
(Baumrind, 1972) and Advanced Theory of Mind Test (Happe, 
1994). These data were analyzed by using statistical methods, 
correlation and regression analysis, and analysis of covariance 
and t-tests. Finding: The results showed that there is a 
significantly negative relationship between the authoritarian 
parenting style and theory of mind. In addition to there is a 
significant positive correlation between the authoritative 
parenting style and theory of mind. Finally, authoritative style 
and authoritarian style can predict the theory of mind in the level 
(p< 0.01). They didn’t observe the significant communication 
between parents permissive style and the theory of mind. 
Conclusions: According to the results of this study it  can be said 
that authoritative parenting practices has a significant role in 
Cognitive development and socialization of individuals because 
of the parent’s attention and their appropriate response. 

Keywords: Parenting styles, Theory of mind, Authoritative style, 
Authoritarian style, Permissive style. 
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  مقدمه
، معتقدند طبق تحقیقات بیشتر روانشناسان و جامعه شناسان

ها شکل که معموالً در خانواده ،هاي اول کودکیتجارب سال
رفتارهاي بعدي کودك زیربناي گیرد، سازنده شخصیت و می

براین عقیده است که میزان انرژي، ) 1997(1باومریند. است
، تسلط بر محیط، خودکنترلی، جامعه تمایل به کنجکاوي

ها شکل پذیري و شادابی فرزندان تنها براساس ژنتیکی آن
گیرد، بلکه نوع روابط و برخوردهاي ارائه شده از سوي نمی

  فرزندان از پدر و مادرشان یاد . والدین نیز تأثیرگذار است
چگونه بر  گیرند که چگونه با دیگران برخورد کنند ومی

   .ثیر بگذارنددیگران تأ
توان گفت، خانواده تأثیر زیادي بر رشد بنابراین می

د، چرا که ه خصوص شناخت اجتماعی کودکان دارشناختی ب
رشد شناختی صرفاً از کنش متقابل اجتماعی با افراد دیگر به 

به  شناخت اجتماعی). 2،1387تورت وگیودتی( آیددست می
این . شودق میدرك افکار و احساسات دیگران اطال توانایی

شناخت  شامل ادراك احساسات و هیجانات از نحوه سخن 
کنند و از صورت گفتن و کلماتی است که دیگران استفاده می

  . شودها حاصل میو نحوه ایستادن و حرکات بدن آن
تر، شامل توانایی براي هاي شناخت اجتماعی پیچدهمهارت

لطایف و توجیه و تحلیل کردن حاالت روحی، همدلی و 
  ).2010و همکاران، 3یوکرمان( شودفکاهیات می
 ـ موضوعات مهم پیرامون مبحث رشد شناختی یکی از

هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته، نظریه اجتماعی که در سال
نظریه ذهن را تحت عناوینی چون . ذهن در کودکان است

نیز  6و ذهن پردازي5باور ـ، روانشناسی تعامل 4ذهن خوانی
ن را پایه واساس ادراك فرد از دنیاي اند و آکرده مطرح

بیشتر  ).2003، 7اسلوتر و رپاکولی( دانندمی اجتماعی

                                                             
1. Baumrind 
2 . Tourrette & Guidetti 
3. Uekermann 
4. mind reading 
5. belief-desire psychology 
6. mentalizing 
7. Slauter & Repacholi 

باشد به این معنا می» شناخت«رفتارهاي روزانه زندگی مستلزم 
» اجتماعی موقعیت«باید نوعی ارزشیابی شناختی از که فرد می

بافت یا زمینه  داشته باشد و بتواند ارتباط خود با دیگري را در
این نظریه در ). 8،2006هریس(اجتماعی آن، در نظر بگیرد 

هاست؛ به عنوان بردارنده مفهوم توانایی شناخت اداراك انسان
یک به طور جداگانه داراي باورها، مند که هرنیت  موجوداتی 

تمایالت و اهداف شناختی متفاوتی بوده و پنداشت متفاوت از 
  ). 2007، 9بایاشی، گلور و گريکو(دنیاي بیرون دارند 

ن چه وقت برخی دهد که کودکانظریه ذهن نشان می
اندیشند درك این که افراد دیگر چگونه می مسائل را درباره

سالگی کودکان را  3این تغییر مهم ذهنی در حدود . کنندمی
   قادر به فهم تمایالت و عواطف ساده در خود و دیگران 

تر، به ویژه باورهایی هاي پیچیدهحالتسالگی،  4کند و در می
 شوند که ممکن است در تعارض با واقعیت باشدمی را متوجه

هم رسش و هم تجارب اجتماعی از عوامل  .)1999 ،10تاگر(
 آیندشمار می ذهن در کودکان به گیري نظریهموثر شکل

  ). 11،1388برگر(
فرایندي است که کودکان از طریق آن  اجتماعی شدن

ها و رفتارهاي مورد نظر فرهنگ و جامعه خود ارها، ارزشمعی
هاي نوپایی فرزندانشان، عوامل آموزند و والدین در سالرا می

والدین با ابراز . آیندها به حساب میاصلی اجتماعی شدن آن
محبت، ایجاد آزادي و محدودیت براي کودك و سرکوبی 

بدین . گیرندرفتار غیر قابل قبول او، سرمشق کودك قرار می
ماسن و ( شودترتیب فرایند اجتماعی شدن عملی می

فرزندپروري از جمله عواملی است که بر ). 1389همکاران،
دارلینگ و . گذار استتأثیرفرایند اجتماعی شدن کودکان 

اي سبک فرزندپروري را به عنوان منظومه) 1993(12استینبرگ
طفی فراگیري اند که جو عاها و رفتارها تعریف کردهاز نگرش

                                                             
8. Harris 
9. Kobayashi, Glover & Garry  
10. Tager 
11. Berger 
12. Darling & Steinberg 
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والد و کودك را مشخص  هايکند که ماهیت تعاملایجاد می
هاي فرزند پروري هاي متنوعی از سبکدسته بندي. سازدمی

بت و کنترل ها براساس محاین دسته بندي. ارائه شده است
). 2003، 2و شیفر 1996، 1باومریند( اندوالدین ارائه شده

گیرانه سه بدانه و سهلهاي فرزندپروري مقتدرانه، مستشیوه
) 1971(سبک رایج فرزندپروري هستند که توسط باومریند 

سبک فرزندپروري مقتدرانه نمایش دهنده . اندمطرح شده
پذیرا بودن  عقالنیت و خصایص کنترل، مطالبه گري، گرمی،

والدین با سبک مقتدرانه، از ). 3،2009بابیرز(والدین است 
کنند و دیک مراقبت میکودکانشان با محبت و روابط نز

اُندر و ( هاي کودکانشان تناسب داردانتظاراتشان با توانایی
کودکان در این روش تربیتی، متکی به خود و ). 4،2009گوالي

ها آن. هاي باالیی برخوردارندمستقل هستند و از پیشرفت
همچنین در ارتباط با دیگران خشنود، صمیمی، اجتماعی و 

والدین در ). 1385ورنوي و ورنوي،  هافمن،( شایسته هستند
   قرار  تأییدسبک مستبدانه پیروي کردن و کنترل را مورد 

دهند در حالی که بده و بستان کالمی، خودمختاري و می
 والدین که کودکانی ).5،2009گپالن( کننداستقالل را منع می

 به و نمیتوانند هستند خود به متکی کمتر ،دارند خودکامه
ها آن. باشند داشته عقیدهاي خود از یا دهند انجام يکار تنهایی
 دارندبودن  خجالتی ،بودن مؤدب ،بودن ساکت بهتمایل  بیشتر

هترینگتون و (هستند درمانده  و غیرمثبت اجتماعی نظر از و
سبک سهل گیرانه، سبکی است که در آن پدر  ).1373پارك ، 

یلی کم ها خو مادرها با فرزندشان درگیرند ولی براي آن
این نوع پدر و مادرها به فرزندشان . گذارندمحدودیت می

خواهد بکنند، چون دهند هر کاري که دلشان میاجازه می
کنند مهربانی توأم با محدودیت کم، یک بچه خالق تصور می

گیر اغلب کودکان والدین سهل. سازدو معتمد به نفس می
تکانشی، ناپخته و آموزند که به دیگران احترام بگذارند و نمی

  ). 1388سانتراك،(خارج از کنترل هستند 
                                                             
1. Baumrind 
2. Scheafer 
3. Babiarz 
4. Önder & Gülay 
5. Goplan 

 92در یک نمونه ) 2010( 6رودریگز، پادیال و فورناگرا
نفري از کودکان پیش دبستانی به بررسی رابطه بین نگرش 

د باور هاي فردي در عملکرفرزندپروري استبدادي و تفاوت
 نتایج نشان داد که شرکت .ندذهن پرداخت نظریهکاذب و 

کنندگان با سبک استبدادي باال و پایین والدین، تفاوت زیادي 
اما تفاوت معناداري در  ،در عملکرد تکالیف باور کاذب داشتند

در یک ) 2011(علیزاده . ذهن دیده نشد نظریهانجام تست 
دختر و  347(نفري از دانش آموزان ابتدایی 681گروه نمونه 

تباط معناداري بین ار) 1: به این نتایج رسید که) پسر 334
 7هاي فرزندپروري مادران و مشکالت رفتاري کودکانشیوه

شود تا وجود دارد، شیوه فرزندپروري مقتدرانه باعث می
کودکان مشکالت رفتاري کمتر و موفقیت تحصیلی بیشتري 

ها تمایل به منفعل شدن گیرانه بچهدر شیوه سهل .باشند داشته
لشان با دیگران دارند که منجر و پاسخگو نبودن در روابط متقاب

. شودها میبه وابسته شدن و فقدان پاسخگویی اجتماعی در آن
نشان داد که سبک دلبستگی و نحوه ) 2011(8سودیان

این . فرزندپروري بر روي رشد نظریه ذهن کودکان مؤثر است
ها از سبک کند که کودکانی که والدین آنتحقیق بیان می

. تري دارنداند نظریه ذهن پیشرفتهکردهدلبستگی ایمن استفاده 
استینگتون  دیگري که توسط تحقیق). 2012، 9کرلبه نقل از وا(

این نتایج را به دنبال داشت  صورت گرفت )2010(10و ادوارد
تر، عملکرد اجتماعی که کودکان با نظریه ذهن توسعه یافته

تر با بهتر و موفقیت تحصیلی بیشتري در مدرسه دارند؛ راحت
فصل درگیري با  کنند و به حل ودیگران ارتباط برقرار می

. پردازند و معموالً شادتر و محبوب ترانددوستان خود می
  نشان داد، کودکانی که در ) 1997( 11تحقیقات بالدوین

گرا و معاشرتی هاي مقتدر بزرگ شدند، فعال، برونخانواده
 اماد، دادنبودند و در عین حال کنجکاوي بیشتري نشان می

                                                             
6. Rodriquez, Padilla& Fornaguera 
7. children’s behavioral problems  
8. Sodian 
9. Walker 
10. Edward 
11. Baldwin 
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تربیت شده شدید  کنترلکه در محیط انضباطی با  کودکانی
  . گرایی بیشتري داشتندبودند، پرخاشگري و منفی

   دانش آموزان، آینده سازان هر جامعه و تربیت کنندگان 
بنابراین، توجه بیش از بیش به . آیندهاي بعد به شمار مینسل

ها در آنها به خصوص نحوه تربیت موضوعات مرتبط به آن
گیري افکار، باورها و خانواده و مدرسه و چگونگی شکل

مرور بر تحقیقات . ها بسیار حائز اهمیت استرفتارهاي آن
هاي فرزندپروري در کشور قبلی نشان داد، که متغییر شیوه

توسط محققان زیادي با متغیرهاي متفاوتی مانند، 
ل ، اختال)1390ی و همکاران، توزنده جان(خودکارآمدي 

فرحزاد، (پذیري ولیتومس، )1386کمیجانی و ماهر، (سلوك 
در نظر گرفته شده ... و )1390آزادیکتا،(، سخت رویی)1388
لذا . ذهن بررسی نشده نظریهولی تاکنون این متغیر با  ،است

پاسخ بگوید که آیا  سؤاالتاین پژوهش بر آن است تا به این 
گزینند و می خود بر اي که والدین در تربیت فرزندانبین شیوه

ذهن ارتباطی وجود دارد؟ و این که در بین سه شیوه  نظریه
ذهن  نظریهفرزندپروري کدام یک قدرت پیش بینی کنندگی 

  را دارد؟
  
  روش 

. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود
در این پژوهش جامعه آماري، شامل دو  گیريروش نمونه

 کلیه دانش آموزان پایه چهارم و: باشدمیگروه به شرح زیر 
 91-90پنجم ابتدایی شهر اصفهان، که در سال تحصیلی 

مادران دانش آموزان پایه چهارم  ، ومشغول به تحصیل بودند
 91-90 وپنجم ابتدایی شهر اصفهان، که در سال تحصیلی

اساس اطالعات حاصل از بر. مشغول به تحصیل بودند
این دو  داد کل دانش آموزان درو پرورش تعسازمان آموزش 

براي انتخاب نمونه از تقسیم بندي . نفر بودند 54004پایه 
که نواحی آموزش  ،استفاده گردیدسازمان آموزش و پرورش 

. استو پرورش شهر اصفهان را به شش ناحیه تقسیم نموده 
اي از اي چند مرحلهگیري خوشهبا استفاده از روش نمونه

 3(و پرورش شهر اصفهان دو ناحیه  نواحی ششگانه آموزش
به شیوه ) جمعاً ده مدرسه( و از هر ناحیه پنج مدرسه) 5و 

تصادفی انتخاب شد و حجم نمونه براساس جدول کوکران 
 مسؤولینبعد از هماهنگی با . آموز تعیین شددانش 384

ذهن و فرزندپروري بامریند  نظریهمدارس هر دو پرسشنامه 
 سؤاالتن قرار گرفت، تا با دقت به اختیار دانش آموزا در

پرسشنامه نظریه ذهن بعد از این که هر داستان توسط 
پژوهشگر خوانده شد، پاسخ دهند و پرسشنامه فرزندپروري 
بامریند را در اختیار مادران قرار داده و بعد از پاسخ گویی به 

  .پژوهشگر عودت دهند
  

  ابزار پژوهش
هاي فرزندپروري، شامل دو پرسشنامه سبک ابزار پژوهش

  . باشدمیذهن نظریه  پرسشنامه
 سنجش شیوه: هاي فرزندپروريپرسشنامه شیوه

اي که توسط باومریند با استفاده از پرسشنامه 1فرزندپروري
این پرسشنامه . طراحی شده است، صورت گرفت) 1971(

هاي فرزندپروري را در سه است که شیوه سؤال 30شامل 
 10بدانه و مقتدرانه و هر سبک را در مست، سبک سهل گیرانه

نمره گذاري پرسشنامه نیز بر اساس مقیاس . سنجدماده می
 موافقم تا کامالً باشد که از کامالًاي لیکرت میپنج درجه

  . مخالفم تنظیم یافته است
با استفاده از ) 1991( 2روایی پرسشنامه در تحقیق مور

گیرانه، براي سهل 81/0روش باز آزمایی در بین گروه مادران، 
براي مقتدرانه به دست آمده  78/0براي استبدادي و  86/0

گیرانه، براي سهل 77/0روایی در بین گروه پدران نیز . است
. براي مقتدرانه حاصل شده است 88/0براي استبدادي و  85/0

به  درانما از اينمونه روي بررا  نموآز پایایی) 1383( ئیسیر
           يهاهشیواي رـبو  هداد د بررسی قرارمور ماییزآزبا شیوه

                                                             
1. parenting style 
2. Moore 

37 



 ...ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر  نظریهبین شیوه هاي فرزندپروري با  رابطه :و همکاران اسالمی چهرازيزهرا 

  

 

و  77/0، 69/0مستبدانه به ترتیب  و قاطعانه ،نهاگیرسهل  
  . گزارش نمود 73/0

پرسشنامه پیشرفته نظریه  :پرسشنامه پیشرفته نظریه ذهن
 24ساخته شده است و شامل ) 1995( 2توسط هپی 1ذهن

ست که در هاي عجیب اداستان کوتاه تحت عنوان داستان
، دروغ 4، دروغ3نوع داستان شامل وانمود سازي 12قالب 

، ظاهر و 8، فراموشی7، متقاعد سازي6، اغراق5مصلحت آمیز
و 13گفتار صنایع ادبی، 12، فهم نادرست11، کنایه10، لطیفه9باطن

مطرح گردیده است و توانایی ذهن را مورد  14هیجان مخالف
مربوط به  السؤبه این ترتیب که یک . دهدسنجش قرار می

 سؤالو ) می گوید صحیح است xآیا آنچه که ( درك مطلب
دیگر مربوط به چگونگی اسناد حالت ذهنی به شخصیت 

این آزمون به صورت ). چنین گفت  xچرا( داستان است
ترتیب گذاري این آزمون به این نمره شود وفردي اجرا می

به مورد واقعیت داستان و یا است که به خطاي آزمودنی در
به . گیردحالت ذهنی مطرح در داستان، نمره صفر تعلق می

هایی که به طور واضح و روشن به حالت ذهنی مورد پاسخ
نظر اشاره نکرده باشد، اما واقعیت داستان را در نظر گرفته 

هایی که عالوه بر در نظر گرفتن باشد، نمره یک و به پاسخ
ر واضح و واقعیت داستان به حالت ذهنی مورد نظر به طو

این پرسشنامه . گیردآشکار اشاره کرده باشد نمره دو تعلق می
مورد استفاده ) 1385(براي اولین بار در ایران توسط عارفی 

پرسشنامه را  قرار گرفت، عارفی ضریب روایی و پایایی این
و ضریب  89/0 ضریب روایی( مناسب گزارش کرده است

 پژوهش با ینتجزیه و تحلیل حاصل از ا). 98/0 پایایی

                                                             
1. advanced test of theory of mind 
2. Happe 
3. pretend 
4. lie 
5. white lie 
6. double bluff 
7. precaution 
8. forgetting 
9. appearance-reality 
10. joke 
11. irony 
12. misunderstanding 
13. figures of speech 
14. contrary emotion 

در دو سطح آمار  18SPSSاستفاده از نرم افزار آماري 
جهت در بخش آمار توصیفی، . توصیفی و استنباطی انجام شد

هاي آماري میانگین و شاخص ها ازتجزیه و تحلیل داده
معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی، ضریب  انحراف

ي فرزندپروري هاهمبستگی به منظور تحلیل رابطه بین سبک
ذهن و از تحلیل رگرسیون گام به گام براي دست  نظریه با

یافتن به میزان پیش بینی کنندگی سبک هاي فرزندپروري 
  .ذهن استفاده شد نظریهبراي 

  هاهتیاف
هاي توصیفی گروه نمونه از لحاظ  آماره) 1( جدولدر

      هاي فرزند پروريشامل سبک که متغیرهاي پژوهش
ذهن است، ارائه شده  و نظریهمقتدرانه  وانه، مستبدانه گیرسهل
  .است

  متغیرهاي پژوهش میانگین و انحراف استاندارد .1جدول
  .در گروه نمونه

  
سهل 
  گیرانه

  مقتدرانه  مستبدانه
نظریه 
  ذهن

 13/16 07/42 56/27 98/24  میانگین

انحراف 
  استاندارد

04/5  12/7  63/4  50/3 

   
سبک  در متغیر، شودمشاهده می )1(جدول  درچنانکه 

و  98/24میانگین برابر است با گیرانه فرزندپروري سهل
در متغیر سبک ، 04/5انحراف استاندارد آن برابر است با

و انحراف  56/27میانگین برابر است با مستبدانهفرزندپروري 
سبک فرزندپروري  ، در12/7ن برابر است بااستاندارد آ

و انحراف استاندارد آن  07/42میانگین برابر است با مقتدرانه
برابر است با  ذهنو میانگین نظریه  63/4 برابر است با

در  .می باشد 5/3آن برابر با  انحراف استانداردو  13/16
  ماتریس همبستگی براي بررسی رابطه بین ) 2(جدول 

  .ذهن ارائه شده است نظریه زندپروري باهاي فرسبک
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  .هاي فرزندپرورو شیوه ذهن نظریهعملکرد  ماتریس همبستگی بین .2جدول
  ذهن نظریه  مقتدرانه  مستبدانه  سهل گیرانه  متغیرهاي پژوهش

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

-08/0  ذهن نظریه  ** 34/0-  ** 29/0  1 

                                           ** 01/0≤P  
باشد بین قابل مشاهده می) 2( طور که در جدولهمان

 ذهن در دانش آموزان نظریهو  گیرانهسهلپروري شیوه فرزند
، بین شیوه )P<05/0( رابطه معناداري وجود ندارد

   مبستگی منفی و معنادارهذهن  نظریهمستبدانه و فرزندپروري 

)01/0≤P( ذهن نظریهو  و بین شیوه فرزندپروري مقتدرانه 
  . حاصل شده است )P≥01/0(همبستگی مثبت و معنادار 

بینی نتایج رگرسیون همزمان براي پیش) 3(در جدول 
  . ه شده استهاي فرزندپروري ارائاز طریق شیوهذهن  نظریه

  
  
  

  
  
  
  
  
  

نتایج تحلیل شود شاهده میم) 3(چنانچه در جداول 
پروري هاي فرزندگام نشان داد که سبک به رگرسیون گام

ذهن در  نظریه بینیدر دو گام قادر به پیشو مستبدانه  مقتدرانه
این دو شیوه سبک فرزندپروري در  .باشندمی دانش آموزان

ذهن در دانش آموزان  نظریهنمره درصد از میزان  19مجموع 
درصد مربوط به سبک مقتدرانه و  13 که کنندیبینی مپیش را 
تأثیر ضریب . درصد مربوط به سبک مستبدانه بوده است 6

 8و  17 و مستبدانه به ترتیب مقتدرانهپروري هاي فرزندسبک

ضریب بتا نیز نشان داده که با اضافه شدن یک . استدرصد 
برحسب  34/0انحراف استاندارد به سبک مقتدرانه به میزان 

ذهن افزوده شده و با افزوده شدن  نظریهاف استاندارد به انحر
 11/0بک مستبدانه به میزان یک انحراف استاندارد به س

. ذهن کاسته شده است نظریه انحراف استاندارد از برحسب
  : فرمول رگرسیون نیز بدین صورت است

 ذهن نظریه= 8/20+ 17/0) سبک مقتدرانه( -08/0سبک مستبدانه 

  بحث و ري یگنتیجه
ذهن  نظریههاي فرزندپروري و نتایج همبستگی بین سبک

ذهن  نظریهبین شیوه فرزندپروري مقتدرانه و  نشان داد که
بین شیوه  و ،)P≥01/0(همبستگی مثبت و معنادار 

 همبستگی منفی و معنادارذهن  نظریهمستبدانه و فرزندپروري 

)01/0≤P( گیرانهلسهپروري شیوه فرزندبین  اما. وجود دارد 
 رابطه معناداري وجود ندارد ذهن در دانش آموزان نظریهو 
)05/0>P( . نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که دو

. اندذهن بوده نظریهبینی کننده سبک مقتدرانه و مستبدانه پیش

  .هاي فرزندپروريذهن از طریق شیوه نظریهبینی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیش .3 جدول
 B SE  β  t P  معناداري R R2  F  متغیرهاي مالك

69/0  84/20  -  -  -  -  مقدار ثابت  -  13/30 001/0  
29/0  درانهمقت  13/0  52/49  001/0  17/0  02/0  34/0  03/7  001/0  

-34/0  مستبدانه  19/0  59/27  001/0  08/0-  05/0  11/0-  25/3-  001/0  

 

39 



 ...ذهن در دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر  نظریهبین شیوه هاي فرزندپروري با  رابطه :و همکاران اسالمی چهرازيزهرا 

  

 

که  اول مطرح شده در پژوهش سؤالدر پاسخ به  نتایج تحقیق
        اي که والدین در تربیت فرزندان خود برآیا بین شیوه

هاي با یافته ذهن ارتباطی وجود دارد؟ نظریهگزینند و می
استینگتون و و ) 2011(، علیزاده )2010( رودریگز و همکاران

مبنی بر ) 2011(سودیان همچنین با یافته  ،)2010( ادوارد
ط ارتباذهن  نظریهو  دلبستگی ایمنسبک  بین ارتباط مثبت

که نشان داد ) 2006(هریسون ج تحقیق ینتابا  همچنین. داشت
ذهن رابطه  نظریهگیرانه و بین شیوه فرزندپروري سهل

  .معناداري وجود ندارد، همسواست
در تحقیقات خود به این موضوع اشاره ) 1991( بامریند 

هاي ترین نتایج تحولی که سبب سازگاريکرد که مطلوب
شود با شیوه همه جانبه آنان می مختلف در فرزندان و رشد

براین مقایسه عالوه. فرزندپروري مقتدرانه در ارتباط است
که کودکان اوتیسم  نشان دادذهن در کودکان اوتیسم،  نظریه

ذهن  نظریهبا توانایی کالمی بیشتر، توانایی بیشتري در مهارت 
توان رشد زبانی پس می .)1999استینگتون و جنکینز،( دارند

از و . ذهن دانست نظریهگیري ثري در شکلؤرا عامل مکودك 
در شیوه مقتدرانه است که تنها بین سه شیوه فرزندپروري، 

اي با فرزندان دارند و ارتباط والدین ارتباط گرم و صمیمانه
با بحث و منطق مشکالت  ها برقرار است،کالمی قوي بین آن

ها ي در آناعتماد به نفس و روحیه همکار شده،ها حل بین آن
 نظریهتوان انتظار داشت که بدین سان می. شودتقویت می

ذهن که همان پردازش حاالت ذهنی خود و دیگران، و در 
بینی رفتار دیگران است در فرزندانی که با نتیجه درك وپیش

  .گیردشوند بهتر و سریعتر شکلشیوه مقتدرانه تربیت می
فت و شنود در شیوه فرزندپروري استبدادي فرایند گ

والدین با فرزندانشان عموماً به شکل آمرانه است و نتیجه آن 
. )1385 هافمن،( باشدپذیرش بی چون و چراي فرزندان می

   استانداردهاي رفتاري به طور کامل توسط والدین تعیین 
، ارتباط کالمی نشدهشود، رفتار مستقل در فرزندان تشویق می

این کودکان . گیردنمیچندانی بین کودك و والدین شکل 
فاقد اعتماد به نفس کمتر و استقالل و خالقیت کمتري دارند، 

اند و از لحاظ رشد اخالقی کمتر رشد یافته و ذهن کنجکاو،

در برخورد با مشکالت روزمره، تحصیلی و ذهنی انعطاف 
    به نظر . )1388سانتراك، (دهند نشان میپذیري کمتري 

ذهن هر انسانی نیازمند  نظریه گیريرسد که براي شکلمی
تعامل اجتماعی با دیگران است و الزم است نوعی ارزشیابی 

هاي اجتماعی خود داشته باشد و بتواند شناختی از موقعیت
ارتباط خود با دیگري را در زمینه اجتماعی خاص آن در نظر 

کنند و چه احساسی بگیرد و بداند که دیگران چگونه فکر می
توان استنباط کرد که ه به مطالب گفته شده میبا توج. دارند

 نظریهوالدین استبدادي، محیط مناسبی را براي کسب مهارت 
، چرا که در چنین محیط کنندذهن کودکانشان فراهم نمی

    اي بین والدین و فرزندان برقرار تربیتی، تعامل دو طرفه
ه شود تا بتوانند به سادگی افکار و نظرات خود را ارائنمی

  . دهند یا از نقطه نظرات و احساسات دیگران آگاه شوند
. گیر پاسخگو هستند، ولی متوقع نیستندوالدین سهل

میزان تعامل این والدین با فرزندانشان زیاد است، اما محتواي 
در نتیجه این . ها بیانگر انتظارات والدین نیستتعامل آن

هاي مهارتفرزندان معموالً پرتوقع و نافرمان هستند و از 
ها گیرانه بچهدر شیوه سهل .اجتماعی ضعیفی برخوردارند

تمایل به منفعل شدن و پاسخگو نبودن در روابط متقابلشان با 
دیگران دارند که منجر به وابسته شدن و فقدان پاسخگویی 

انتظار حالی که در). 2011علیزاده،( شودها میاجتماعی در آن
گیري شناخت اجتماعی کلذهن که اساس آن ش نظریه رودمی

است، در محیطی کسب شود که تعامل اجتماعی مناسبی بین 
گیر معموالً تعامل زیادي والدین سهل. اعضاي آن برقرار باشد

توان استنباط کرد که پس می. با فرزندان دارند اما متوقع نیستند
گیرد تا روابط اجتماعی مناسبی در این محیط شکل نمی

دیگران به  هاي ذهنی خود وید از حالتکودکان، شناختی مف
  .ذهن برسند نظریه به مهارت باالیی در دست آورند و

از ها نشان داد که دادهدوم پژوهش،  سؤالدر پاسخ به  
 شیوه مستبدانه باو  مقتدرانه فرزندپروري، شیوهسه شیوه  بین

نظریه  بینیو قادر به پیش معناداري داشتهذهن رابطه  نظریه
، )2002(، رافمن )1997(هاي بالدوین یافتهد که با ذهن هستن

که معتقد ) 2011(علیزاده و ) 2006(هریسون ، )2002(ماینز 

40 



 1392، بهار و تابستان 3 دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال دوم، شماره

 

  

 

اي در رشد مقتدرانه والدین اثر مثبت پیوستهاست شیوه 
 هایی که شیوهدهد که نشان می .، همسو استکودکان دارد

اسی گیرند، نقش اس کار می  والدین در تربیت فرزندان خود به
 ها دارد فرزندان آنو رشد همه جانبه مین سالمت روانی أدر ت

پروري در بین سه شیوه فرزند. )1387احدي و بنی جمال،(
مقتدرانه است که والدین در عین گرم و صمیمی  ،بهترین شیوه

این شیوه به . بودن با فرزند خود، کنترل کننده و مقتدر هستند
اجتماعی بهتر سازگار  کند تا با هنجارهاي فرزندان کمک می
. هاي فردي کودکان دارد کمی بر آزادي تأثیرشوند و همچنین 

گرا، داراي اعتماد به نفس، فعال، این کودکان با کفایت، واقع
همچنین این والدین کودك . ول هستندؤبخش و مس خود نظم

 کنندرا به ابراز کردن افکار، احساسات و امیال ترغیب می
استبدادي کمترین مهرورزي و   دین درشیوهوال .)2009بابیرز،(

به ویژه این والدین به ندرت . دهند محبت را از خود نشان می
اي که منجر به خشنودي کودك شود، شرکت  در رابطه

هاي کودکان براي  نسبت به تالش ها عموماً آن. کنند می
تفاوتند و به ندرت از تقویت مثبت استفاده  حمایت و توجه بی

ترین سطح قرار  براز محبت در این الگو در پائینا. کنند می
، همدلی و همدردي اندکی را نسبت به تأییداین والدین، . دارد

کنند و شواهد اندکی مبنی بر روابط  فرزندان خود ابراز می
اساس در حقیقت بر. داردقوي میان مادر و فرزند وجود 

ز هاي موجود، این والدین براي کنترل کودکان خود ا گزارش
کنند و هیچ گونه تفاهمی بین  هاي ایجاد ترس استفاده می شیوه

این والدین اطاعت . والدین مستبد و فرزندانشان وجود ندارد
کنند و در مواقعی که اعمال و  کودك را یک حسن تلقی می

گیرد، از  ها قرار می رفتار کودك در تعارض با معیارهاي آن
 کنند ودك استفاده میتنبیه و اعمال زور براي مهار خواسته ک

ارتباط کالمی بسیار کمی  در نهایت و .)1385 فوالد چنگ،(
با توجه به تحقیقات و . شودبین والدین و فرزندان برقرار می

توان انتظار داشت که شیوه مطالبی که عنوان شد می

ذهن شده و بر  نظریهفرزندپروري مقتدرانه موجب رشد 
 .د آن را کند سازدعکس شیوه فرزندپروري مستبدانه رش

هاي این پژوهش محدود بودن سنجش از جمله محدودیت
هاي فرزندپروري فرزندپروري والدین به شیوه هايشیوه

آموزان پایه مادران و محدود بودن نتایج پژوهش به دانش
احتیاط در تعمیم نتایج به  است کهچهارم و پنجم ابتدایی 

را الزم هاي تحصیلی هدبستانی و سایر پای پیش آموزان  دانش
  .داردمی

رابطه معناداري که بین دو شیوه فرزندپروري مقتدرانـه  با توجه به 
ـیش   نظریهو مستبدانه و  بینـی  ذهن وجود داشت و همچنین قـدرت پ

ذهـن کودکـان مـورد     نظریـه کنندگی دو متغییر مـذکور در عملکـرد   
 والدین به خصوص مادران که نقش مهمـی  گرددمیپژوهش، توصیه 

ذهن و عملکرد اجتماعی فرزندان دارند رابطه اي  نظریهگیري در شکل
ذهـن،   نظریـه از آن جایی کـه   .گرم و صمیمی با کودکان برقرار کنند

درك احساس و افکار دیگران است، لذا به منظور افزایش این شناخت 
ـین از     اجتماعی، فعالیت ـتفاده معلم ـتري همچـون اس هاي گروهی بیش

هاي گروهی در ساعات ورزش در تدریس، بازيهاي مشارکتی روش
در نهایت با توجـه بـه    .شودو برگزاري اردوها در مدارس پیشنهاد می

ذهـن در برقـراري تعـامالت اجتمـاعی دارد،      نظریـه نقش مهمی که 
شایسته است که ارتباط این متغییر با سایر عوامل فرهنگی، اقتصادي و 

. هشگران عالقمند قرار گیرداجتماعی در سنین متفاوت مورد توجه پژو
ذهن از جمله  پیشنهاد پژوهشی  نظریهاثربخشی فرزندپروري مثبت بر 
  .دیگري براي محققان آتی است
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