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 چکیده 

 لهمقاب یاختلال سلوک و اختلال نافرمان یمادرانکودکان دارا ینذهن و عواطف خودآگاه در ب یهنظر یسها هدف مقامطالعه ب ینا

و  یمقابلها یاختلال نافرمان ینفر از مادران کودکان دارا 27پژوهش  ین( انجام شد. در ایا یسهمقا -ی)علّیبه روش مقطع ای

در دسترس انتخاب شدند. ابزار  یوهمراجعه کرده بودند به ش یلاردب یطمفا بیمارستانبه 1338اختلال سلوک که در سال 

 یانسوار یلها ازروش تحلداده یلعواطف خودآگاه بزرگسالان بود. به منظور تحل یاسذهن و مق یپژوهش دو پرسشنامه تئور

، شرم، جمله احساس گناهعواطف خودآگاه از  وهن ذ یهنظر ینب دادنشان  یها یافتهستفاده شد. ا (MANOVA) یریچندمتغ

 اردوجود ند یو اختلال سلوک تفاوت معنادار یا مقابله یاختلال نافرمان یدوگروه مادران کودکان دارا ینر بیتفاوتی و غرور دب

(17/1p> .)یرگذارو مثبت( تاث ی)منف خودآگاه یجان های( و هیگران)شناخت افکار د ذهن یهتوجه به نظر همیتا یجنتا ینا 

کودک برجسته  یجانیه یابیو رشد ارز یو ارتباط اجتماع یشغل یلی،تحص یتنوع کودکان را در بهبود وضع نیمادران ا

 سازد.یم

 اختلال سلوکی، ا مقابله یذهن، عواطف خودآگاه مادران، اختلال نافرمان یهنظر واژگان کلیدی:

 

 

 



 مقدمه 

 آسیبپذیری در این .واع مشکلات روانشناختی قرار دارندپذیر در معرض ان های سنی آسیب عنوان یکی از گروه کودکان به

موقعیتی کودک  و محیطی مقتضیات خاص مراحل آن از یک طرف و کنترل شرایط سنین تحت تأثیر فرآیند فعال رشد و

ان های گذشته توجه فراوانی به اختلالات دور دههر د(. 1363و همکاران،  ساجدی)قرار دارد دیگر طرف توسط بزرگسالان از

جمله اختلالات دوران کودکی که بیشترین نقد و بررسی را  شده و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. از کودکی

اختلالهای بیرونی شده کودکان و (. 1331، 1)شیفچر و واشموتسازی شده است  برونی اند، اختلالات خود اختصاص داده به

اختلال سلوک از مشکلات شایع روان پزشکی و روانشناسی هـستند  و ای فرمانی مقابلهنوجوانان از قبیل اخـتلال لـجبازی/ نا

اختلال نافرمانی  های مشخصه(. 21111)برزگر و زمانی،  گردند موجب اختلال کارکرد اجتماعی و آموزشی در کودک می کـه

ارهای رفت بزرگسالان عصبی، مشاجره با خویالگوهایی از رفتارهای خصمانه، نافرمانی، منفیگرایی و عدم اطاعتپذیری، خلق و 

شود، و  والدین، انجامکارهایی بدون تفکر که موجب رنجش دیگران می ها و قواعد بزرگسالان و انحرافی و رد درخواست

 الگـویی بـا سـلوک است که دست کم چهار مورد از نشانه های مدت شش ماه تداوم داشته باشد. اختلالرفتار کردن  مغرضانه

 و میکنـد نقض را سن بـا متناسـب اجتمـاعی هنجارهـای و دیگران اساسی حقـوق آن در کـه می گردد مـشخص رفتارهـا از

 کسلو اختلال بـه مبـتلا کودکان میان در غیره و دروغگویی تقلب، سرقت، اموال، تخریب و ویرانی پرخاشگری، چنـین هـم

است)انجمن روانپزشکی  شده برآورد درصد 3تا 2و دختران  درصـد18 تا 8می شود. شیوع این اختلال در پسران از  مشاهده

 (.2113، 2آمریکا

های قابل توجهی صورت گرفته که آیا  بحث وجـود دارد که  تشخیصی و مفهومی که بـین ایـن دو اخـتلال به علت همپوشی

اکثریت کودکانی کـه  دهد کـه ی روانی نشان میشواهد در زمینه آسیبشناس اختلال را از هم جدا بدانیم یا خیر باید ایـن دو

های بالینی  علیرغم این حقیقت که در نمونه همچنـین. شـوند دچار اختلال سلوک نمی ای دارنـد، اخـتلال نافرمـانی مقابلـه

های بر اسـاس  هدارند، نمون ای را هم نافرمانی مقابله هـای اخـتلال بالایی از کودکان با اختلال سلوک، مـلاک درصـد خیلـی

طالعات د. مای را ندارنـ های اختلال نافرمـانی مقابلـهملاک نشان دادند که درصد زیادی از کودکان با اختلال سلوک جامعـه

دارای بار عـاملی  ای و اخـتلال سـلوکهـای اختلال نافرمـانی مقابلـهنشـانه اند کـهتحلیل عاملی به طور مکرر نشان داده

اختلال سلوک متفـاوت اسـت. ایـن دو اخـتلال در  هایای از نشـانههای اختلال نافرمانی مقابلـه سـتند نشانهای هجداگانه

و همکاران،  3)اولف آسیبی مرضی با یکدیگر متفاوت هستند تأثیر دوجانبهای که با رفتار والدین دارند و همچنـین روان زمینـه

است که میتواند نیازهای زیستی، روانی و معنوی انسان  هایی ی از طبیعیترین گروهخانواده از ارکان اصلی جامعه و یک. (2113

سلم آنچه م .فردی است برطرف کند. این واحد اجتماعی، مبداء بروز عواطف انسانی وکانون صمیمانهترین روابط و تعاملا بین را

ای معلمان، خانواده و خود کودکان مشکلات اختلالات شایع و ناتوان کنندهای هستند که بر است مشکلات رفتاری کودکان

(. حضور کودک 1337)رحیمی نژاد و رحیمی نژاد،  دهمراهن کنند و با میزان بالایی از معضلات اجتماعی بسیاری را ایجاد می

 و با مشکلات رفتاری سلامت روان والدین  به ویژه مادر در بین به عنوان عضوی از این مجموعه که دارای بیشترین تعامل

(. پژوهش ها نشان 1338نزدیکی با کودک را دارد می تواند در معرض خطر بیشتر این گونه مشکلات باشد )آهنی و همکاران، 

بدین  .که میزان استرس والدینی و رضایت زناشویی تجربه شـده بـا شدت اختلال رفتاری کودک رابطـه مسـتقیم دارد داده اند

، د. مادران این کودکان از سطح اضطرابکنن اختلالات درونی استرس بیشتری ایجاد می همعنی که اختلالات بیرونی نسـبت بـ
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احساس کفایت کمتری و سلامت روانی پایین گزارش را می دهند بنابراین  احساس خشم،کودک،  -استرس و روابط منفی والد 

 (.2117و همکاران،  7؛ هادکی2118، 4از سلامت عمومی پایین برخوردار هست)پام

 شناخت به مفهوم توجه کنند. بای مدگی دنیایی است که در آن زن اند، شـناخت از مسائل عمدهای که کودکان با آن مواجه

د با ارتباط فر امـا نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه شـناخت، بـا د.گیرکل میاسـت که شناخت با افکار افـراد شبدیهی 

 درک خود و دیگران برای داشتن تعاملات اجتماعی موثر،. اسـت جتمـاعا محصـولشود و اساسـاً ی دنیای خارج آغـاز م

رفتار دیگران مستلزم  ضروری است و به این دلیل همیشه مورد توجه پژوهشگرانه حیطه روانشناسی تحولی بوده است. درک

، 2انسانها شامل تمایلات 8درونیکه از طریق آن فرد قادر به درک حالات  نوعی از شناخت اجتماعی به نام نظریه ذهن است

(. مفروضه های اصلی نظریه ذهن عبارتند از ذهن وجود دارد با 2112و همکاران،  11آنها می شود)پاری 3و نیات 6افکار 

دنیای بیرون در ارتباط است مجزا از دنیایی بیرون است میتواند اشیاء رویدادهای را درست یا نادرست تجسم کند و فعالانه بر 

تغییر و تفسیر شخص از واقعیت تاثیرگذار است داشتن مهارت های ارتباطی و  بیان نیت ها، احساس ها و خواسته های نحوه 

خود در ارتباط با موضوعی خاص صحیح در روابط بین مادر و کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است چنانچه مادر در گفت و 

د توجه نداشته باشد و تنها در رابطه با موقعیت عینی پیش آمده بدون گوهای روزمره با کودک به شرح حالت های ذهنی خو

بیان خواسته ها باورها، نیتها و احساس خود با کودک به گفت وگو بپردازد موجب رشد نظریه ذهن کودک می شود و در غیر 

و  11دد )فلاولاین صورت مهارت اجتماعی رشد نخواهد که این خود موجب ضعیف شدن ارتباط اجتماعی کودک می گر

 (.1331همکاران، 

 هدر رابط تاثیرگذار شناختی مفاهیم مهمترین و است برخوردار بسیاری اهمیت از درباره این در نیز هیجانات مناسب داشتن

 یزندگ سال دومین در که است موثر کودک عاطفی رشد در حدی تا فرزند و مادر بین عاطفی کنش هستند کودک -مادر بین

 در نظر ثانویه یا مرکب هیجانهای عنوان به که آگاه خود هیجانهای (2112، 12شود راتر )به نقل از مارشالمی  ظاهر کودک

 از آگاهی آنها به یافتن دست برای که می شود گفته هیجاناتی به و 13می گیرند شکل زندگی بعدی مراحل در میشوند گرفته

برای هیجان های خودآگاه از جمله هیجان  لازم شرط شده ناختهش خود یک دارند که عقیده پردازان است نظریه الزامی خود

 عملی برخوردهای در مادران میتواند عاطفی خود آگاهی یا غرور وجود دارد. وجود بلوغ و خجالت گناه، احساس های شرم،

 مولیمع یا نی بحرا قعموا در خود عاطفی خودآگاهی بستن کار به از استفاده با آن از جلوگیری حتی و رفتاری مشکلات با مادر
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 نتایج این ( به2112و همکاران ) 14. دینسمور(2112بدهد)مارشال،  ارائه فرزندش مناسب رفتار برای عملی الگویی زندگی

 نافرمانی اختلال مقاوم کودکان در درمان به  پاسخ افزایش به منجر خودشان احساست از مادران سازی آگاه که یافتند دست

( در پژوهش به این نتیجه رسیدند که کودکان دارای اختلال سلوک و اختلال نافرمانی 2116کاران )و هم 17دورا .می شود

مقابله ای از کیفیت زندگی بهتری برخوردار نیستند بنابراین باید در علل به وجود آمدن این اختلال ها درکودکان کیفیت 

ذهن و عواطف خودآگاه  یهنظر یسهمقابا هدف  حاضر پژوهش شد گفته آنچه به توجه با .زندگی خانواده ها آنها نیز بررسی شود

 ه ای انجام شد.مقابل یاختلال سلوک و اختلال نافرمان یمادران کودکان دارا یندر ب

 روش 

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مادران کودکان دارای اختلال ی( بود. هامقایس -پژوهش حاضر یک پژوهش مقطعی )علّی

که از  مراجعه کرده بودند 1338 ( سال اختلال سلوک ای و ارستان در شهر اردبیل )اختلال نافرمانی مقابلهرفتاری که به بیم

غربالگری از طریق )مصاحبه بالینی( نفر( به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند.  37نفر )برای هر گروه  27بین آنان 

ش دقیقتر اختلالات رفتاری کودکان به خاطر همبودی نزدیک انجام گرفت سپس برای سنجتشیخص روانپزشک  وروانشناس 

( برای تعیین نوع اختلال کودک Csi-4های مشترک( از تست )علایم مرضی کودکان فرم والدین  این سه اختلال )نوع علایم

بعد از  2ح تا صب 11در روزهای دوشنبه از ساعت ی نمونهگیری در درمانگاه بیمارستان فاطمی بخش روانپزشک گردید استفاده

( در اتاقی که در و اختلال سلوک ای ظهر از تمامی مادران کودکان دارای اختلال رفتاری از جمله )اختلال نافرمانی مقابله

با توجه به اینکه اکثریت مادران کودکان دارای اختلال پژوهشی تکمیل شدند. های  پرسشنامه قرار داشت،اختیار پرسشگر 

ساده و د متوسط به پایین بودند لازم شد از تک تک مادران این کودکان پرسشگری با زبان رفتاری از لحاظ سطح سوا

آید خِللی ایجاد نشود. این نکته قابل توجه است که به  های تحلیلی که به دست می یافته انجام گیرد تا در توضیحات بیشتر

های این پژوهش  آوری نمونه برای جمع . (ورودی )جنس، سن، تحصیلات و.. های موجود هیچ ملاک دلیل کمبود نمونه

( با بهره گیری از نرم افزاری MANOVA) چندمتغیری تحلیل واریانس از استفاده با آمده دست به کنترل نشده است اطلاعات

 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. مشخصات ابزار گرد آوری داده ها به شرح ذیل بود:  SPSS21آماری

ماده در قالب  83( ساخته اند این آزمون 2112) 18فرم بلند این مقیاس را تانگنی و دیرنیگگاه: الف( مقیاس عواطف خود آ

های شرم، گناه، بیتفاوتی، شود. این آزمون مولفهای پاسخی داده میسناریو دارد، که به صورت مقیاس لیکرت پنج درجه18

های (. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس )مولفه2112نیگ، سنجد )تانگنی و دیربرون سازی و غرور )در خود و رفتار ( را می

(. در ایران روشن 1368اند )به نقل از روشن چلسی و همکاران، گزارش کرده66/1تا 71/1ای آنها( را در دانشجویان در دامنه

اند. ا( به دست آورده)غرور بت33/1)شرم ( تا 62/1ی ( ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس را در دامنه1368چلسی و همکاران )

 است.  34/1تا 33/1ی از های کوتاه و بلند این مقیاس در دامنهضریب همبستگی بین فرم

این آزمون یک آزمون عصب روانشناختی است که توسط بارون کوهن و  (:2111ب( پرسشنامه نظریه ذهن )بارون و کوهن، 

 کامپیوتری نسخه از ذهنخوانی سنجش مختلف است برای ( ساخته شده و شامل تصاویری از چشم افراد2111همکاران )

 38 شامل آزمون این شده نظر تجدید فرم. شد استفاده بارون، کوهن، چشمها، طریق از ذهنخوانی شده نظر تجدید آزمون

 هدف حالت یک) ذهن حالت توصیف چهار سوال هر با. است و مرد زن پیشههای هنر چشم از عکسهای شامل که است سوال
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 ودمیش خواسته دهندگان پاسخ از بینایی اطلاعات از استفاده با تنها. میشود ارایه( هیجانی ارزش همان یا انحرافی حالت سه و

 ح،صیحی جواب هر به نمرهگذاری برای. کنند انتخاب چشمهاست صاحب احساس یا فکر کننده توصیف بهترین که کلمهای

 نمرهی پایین ذهنخوانی نشانگر 22از کمتر نمرهی. می گیرند قرار 38و ( رصف) دامنه بین نمرات و می گیرد تعلق یک نمره

این آزمون در ایران توسط علیزاده . میباشد بالاتر ذهنخوانی نشانگر 31 از بالاتر نمره و متوسط خوانی نشانگرذهن 22-31 بین

 درصد به دست آمده است. 62/1( مقدار آلفای کرونباخ برابر با 1332فرد )

( این پرسش نامه یک ابزار غربالگری CSI-4پرسشنامه علائم مرضی کودکان ) ر سنجش نوع اختلال رفتاری کودکان:ج( ابزا

های چهارمین ویرایش راهنمایی تشخیص ترین اختلالات روان پزشکی دوران کودکی است. عبارات آن براساس ملاکبرای شایع

( مربوط به ,A,B,Cعبارت آن )گروه  41سوال است که 112لدین دارای های روانی(  تدوین شده است. فرم والآماری )اختلا

های رفتاری ایذایی،  اختلال بیش فعالی و اختلال سلوک است. هریک از عبارات مذکور، در یک مقیاس چهاردرجه ای: لاختلا

، 1-16بیش فعالی از سوال  : اختلالAهرگز، گاهی، اغلب اوقات، و بیشتر اوقات پاسخ داده می شود. در پژوهش حاضر گروه 

است. در این پژوهش نمره گذاری با  22-41: اختلال سلوک از سوالات Cو گروه  13-28ای از : اختلال نافرمانی مقابلهBگروه 

اند به دست می آید. پرسش نامه مرضی اوقات( پاسخ داده بیشتر اوقات،و اغلب گاهی، جمع زدن تعداد عباراتی که با )هرگز،

های متعددی مورد بررسی قرارگرفته اعتبار، پایایی حساسیت ویژگی آن محاسبه شده است. در پژوهشی در پژوهشکودکان 

انجام گرفت حساسیت آن برای  CSI-3-R( روی نسخه 1361، به نقل از کلانتری و همکاران، 1331که گرارسیون، کارلسون )

به ترتیب گزارش شده است. در تحقیق  22/1ختلال بیش فعالی و ا33/1 اختلال سلوک، 33/1ای، اختلال نافرمانی مقابله

به دست  67/1و برای فرم والدین  31/1( اعتبار این پرسش نامه با استفاده از روش تنصیف برای فرم معلمان 1361کلانتری )

 (.1361تعیین شده است )کلانتری و همکاران،  31/1آمده پایایی چک لیست والدین از طریق باز آزمایی 

 نتایج

کودکان  یدر گروه مادران دارا یلیسال و از نظر مقطع تحص 21-47 ینسن مادران ب یانگینم یشناخت یتجمع یافته های

اختلال  ی( در گروه مادران دارا22درصد ) 3/82با  ییراهنما یلاتمادران تحص یفراوان یشترینب یا مقابله یاختلال نافرمان

 .دادند یل( نفر را تشک71درصد )72/46با  اییابتد اتیلمادران تحص یفراوان یشترینسلوک ب



 . میانگین و انحراف معیار نظریه ذهن و عواطف خودآگاه در گروههای مورد مطالعه1جدول 

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 نظریه ذهن
 31/1 16/3 نافرمانی مقابله ای

 41/1 37/2 اختلال سلوک

عواطف 

 خودآگاه

 گناه
 21/1 27/3 قابله اینافرمانی م

 21/1 64/3 اختلال سلوک

 شرم
 11/1 27/3 نافرمانی مقابله ای

 14/1 33/3 اختلال سلوک

 بی تفاوتی
 12/1 47/3 نافرمانی مقابله ای

 12/1 46/3 اختلال سلوک

 غرور
 76/1 88/3 نافرمانی مقابله ای

 71/1 27/3 اختلال سلوک

 

راف معیار نظریه ذهن و عواطف خودآگاه در مادران کودکان دارای اختلال سلوک و بیش فعالی/ میانگین و انح 1در جدول 

 نقص توجه ارائه شده است.

 نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها .2جدول 

 سطح معنی داری 2درجه آزادی  1درجه آزادی   F متغیر

 361/1 86 1 678/1 خودمختاری

 264/1 86 1 124/1 شایستگی

 471/1 86 1 743/1 ارتباط

 261/1 86 1 116/1 گناه

 384/1 86 1 331/1 شرم

 286/1 86 1 778/1 بی تفاوتی

 223/1 86 1 211/1 غرور

 ها برابر هستند.دهد که واریانس( نشان می<17/1pها )سطح معنیداری خطای آزمون برابری واریانس 2طبق نتایج جدول 

 کواریانس-های واریانسی همسانی ماتریسجهت بررسی مفروضهآزمون باکس  .3جدول 



 F df1 df2 Sig آماره باکس

382/18 167/1 12 824/72 287/1 

کواریانس آورده شده است. براساس -های واریانسی همسانی ماتریسی آزمون باکس جهت بررسی مفروضهنتیجه 3در جدول 

کواریانس -های واریانسی همسانی ماتریسباشد. بنابراین، مفروضهمی 17/1از  (، بزرگتر287/1نتایج مندرج، سطح معناداری )

 باشد.برقرار می

 نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چندمتغیره نیازهای اساسی روانشناختی و عواطف خودآگاه .4جدول

 مجذور اتا P خطا  df فرضیه  F df مقدار نام آزمون 

 گروه

 224/1 111/1 111/82 111/2 334/137 224/1 اثر پیلایی

 224/1 111/1 111/82 111/2 334/137 222/1 لامبدا ویلکز

 224/1 111/1 111/82 111/2 334/137 721/3 اثر هتلینگ

 224/1 111/1 111/82 111/2 334/137 721/3 بزرگترین ریشه خطا

داری وجود نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی های مورد مطالعه حداقل ازدهد در گروه( نشان می4چنانچه جدول )

ها با توجه به متغیرهای وابسته دهد تفاوت بین گروه= لامبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان می 17/1p< ،33/137F= ،22/1دارد.)

 های وابسته میباشد.ها ناشی از تاثیر متقابل متغیردرصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه 24در مجموع معنادار است و 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره نیازهای اساسی روانشناختی و عواطف خودآگاه. 7جدول 

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 گروه

 177/1 134/1 727/4 381/721 1 381/721 خودمختاری

 117/1 413/1 311/1 121/1 1 187/1 شایستگی

 112/1 813/1 267/1 133/1 1 133/1 ارتباط

 111/1 366/1 287/1 176/1 1 176/1 گناه

 183/1 128/1 321/7 763/822 1 763/822 شرم

 113/1 214/1 712/1 312/1 1 312/1 بی تفاوتی

 111/1 361/1 781/1 181/1 1 181/1 غرور

( در بین دو >321/7F= ،122/1p( و  شرم )>727/4F= ،134/1pودمختاری )دهد بین خنشان می 7همانطور که جدول 

گروه مادران کودکان دارای اختلال سلوک و  اختلال بیش فعالی/ نقص توجه تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که 

دارای اختلال سلوک و خودمختاری در گروه مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه بیشتر از مادران کودکان 

شرم در گروه مادران کودکان دارای اختلال سلوک بیشتر از مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه است. اما بین 



های شایستگی، ارتباط، گناه، بی تفاوتی و غرور در بین دو گروه مادران کودکان دارای اختلال سلوک و  اختلال بیش مولفه

 (.<17/1pجه تفاوت معناداری وجود ندارد)فعالی/ نقص تو

 

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین نظریه ذهن و عواطف خودآگاه در مادران کودکان دارای اختلال نافرمان مقابلهای و 

 ندارد. یافته مورداختلال سلوک پرداخته است نتایج نشان داد که هیچ تفاوت معناداری در بین متغیرهای مورد بررسی وجود 

( همسو می باشد از آنجای که پژوهش اندکی 1362( و درویزه )2112نظر با یافته های با یافته های دینسمور و همکاران)

مرتبط با پژوهش مورد نظر موجود بود لذا به یافته های پژوهش مشابه همسو بود یا همسو نبودن پژوهش حاضر اشاره شد. در 

ن به نظریه شناخت اجتماعی ویگوتسگی و مدل فرینبرگ اشاره کرد قانون کلی تحول شناختی در نظریه تبیین یافته ها می توا

ویگوتسکی این است که هر کارکرد عالی ذهنی پیش از آنکه به صورت یک فرایند روانشناختی در شخص رخ میدهد ابتدادر 

 (. 2116یک سطح اجتماعی وجود دارد)فرینبرگ، 

کودک را به خوبی نشان داده است. -خود تحول نظریه ذهن بر اساس تعاملهای اجتماعی مادر ( در مدل 2116فرنیرگ)

هنگامی که مادر و کودک، در ارتباط با موضوعی خاص شروع به گفت گو می کنند و مادر حین گفت و گو آشکارا به بیان 

ح و توضیح علت حالتهای ذهنی خود نیتها، احساسها و خواستههای خود در ارتباط با موضوعی خاص پرداخته و به شر

میپردازد اولین مرحله از فرایند چهار مرحلهای تحول نظریه ذهن آغاز می شود نخستین بار است که کودک در این گفت وگو 

علاوه بر دیدگاه خود نسبت به موضوع با دیدگاه فردی دیگر نیز مواجه می شود. پس از اتمام گفت و گو در مواقعی که مادر 

ندارد و به ویژه در بازهای وانمودسازی، کودک شروع به تمرین این توانایی جدید میکند ودر قالب گفتار بیرونی به بیان حضور 

نظریه خود و بیان حالت ذهنی مادر در ارتباط با آن موضوع خاص می پردازد چنانچه مادر در گفت و گوهای روزمره با کودک 

ه باشد و تنها در رابطه با موقعیت عینی پیش آمده بدون بیان خواسته ها باورها و به شرح حالت های  ذهنی خود توجه نداشت

نیت ها و احساس خود با کودک به گفت وگو بپردازد در چنین شرایطی کودک وارد اولین مرحله فرایند درونیسازی توانایی 

اجتماعی کودک آثار منفی خواهد داشت در  نظریه ذهن هم نخواهد شد ضعف در این توانایی کلیدی نیز به نوبه خود بر رفتار

( نظریه ذهن را  به عنوان توانش فرد اسناد حالت 2111و سیگال ) 16( و پیترسون2116و همکاران ) 12واقع دیدگاه وانگ

های ذهنی به خود و دیگران و پیش بینی رفتارها بر مبنای حالت های ذهنی  بیانئ شده است بیان می کنند. ساندبرگ و 

( نیز اظهار می دارد که نظریه ذهن تحت تاثیر عواملی مانند زبان، هوش اجتماعی و افراد خانواده رشد می 2113) 13لارسون

کند تفسیرها و برداشت های ذهنی متفاوت در افراد منجر به بروز رفتارهای مختلفی در تعاملات اجتماعی آنها با دیگران می 

فتاری از جمله اختلال  نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک قادر به ارتباط شود به دلایل متعددی کودکان دارای اختلال ر

درست با دیگران، همسالان و والدین به ویژه مادرانشان نیستند به همین خاطر شناخت های تحریف شده نادرست و سازش 

مشکلزایی از خود بروز دهند. در یافته ها در مورد خود و دیگران و رویدادهای محیطی دارند موجب میشود رفتارها و احساس 

این صورت مادران کودکان مشکلات رفتاری از رفتارها و اعمال تکانشگرانه فرزندان خود رنج میبرند و به احتمال زیاد این 
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رفتارها در تعامل و سازگاری اجتماعی آنها تاثیر منفی میگذارد به طوری که به دلیل رفتارهای آزار دهنده فرزندان خود و 

رش دادن احساس حقارت در برابر اطرافیان سعی در نگه داشتن کودک در خانه دارند تمامی این مسائل علاوه بر اینکه پرو

سازگاری اجتماعی والدین را با مشکل مواجه می سازد موجب می گردد روابط بین فردی مادر در محیط بیرون کم رنگتر شود 

افزایش یابد وجود چنین تنش های روانشناختی در مادر موجب ضعیف  و افسردگی، اضطراب، استرس، و تنیدگی مادر نیز

 شدن گفت و گو روزمره وروابط بین فردی در مادر و کودک می گردد. 

از سویی دیگر می توان بیان کرد که کودکان دارای مشکلات رفتاری علایم و نشانهای نزدیک مثل تحریکپذیری، عدم ارتباط  

زرگسالان و... دارای هستند داشتن چنین رفتارهایی موجب عدم رشد مهارتهای اجتماعی و درست همسالان، جروبحث با ب

ارتباطی، شناختی در بین خود و مادرانشان میگردد بنابراین میتوان بیان کرد که وجود همپوشی علایمها در این نوع کودکان 

( همسو هست بیان کردند که کودکان 2111، 21کاپلانمیتواند در نتایج به دست آمده تاثیرگذار باشد که با یافته )کللین و 

مبتلا به اختلال رفتاری مشکلات مشابه  بیشتری را در روابط اجتماعی با همسالان والدین به ویژه مادرانشان، خواهرو برادر و 

روانشناختی به طور معلمان تجربه میکنند. بنابراین هر چه مادر در گفت و گوهای روزمره با کودک به بیان حالت های ذهنی و 

و همکاران،  22؛ لوینجر2111، 21مبسوط بپردازد موجب تحول توانایی نظریه ذهن سریع رشد خواهد بود )لیرنر و هاتچینس

2114.) 

و از آنجا که این توانایی لازمه رفتارهای اجتماعی موثر است به تحول رفتارهای اجتماعی و  ارتباطی در کودکان دارای اختلال 

قابله ای و اختلال  سلوک که به عنوان یکی از مهمترین ضعف ارتباطی صحیح در این نوع کودکان  هست منجر نافرمانی م

خواهد شد. یکی از ابعاد وجودی انسان هیجان ها هستند. پژوهشهای اخیر علاوه بر بررسی هیجان های بنیادین به هیجان 

ودآگاه مانند شرم و احساس گناه گسترش پیدا کرده است های پیچیدهتری از جمله هیجان های اجتماعی و هیجان های خ

 ،هیجان شرم و گناه هیجان های هشیارانه ای هستند از نظررفتاری، شناختی، عاطفی متمایزند )چری، تابلو، رایگبی، و سالوود

شکست،  ( هیجانشرمعنوان خانواده بزرگیاز هیجان ها )شرمسازی، تحقیر، کمرویی،2112( تانگنی و همکاران )2111

بیکفایتی( تعریف میشود که به واسطه خطری که برای پیوند اجتماعی دارند با هم مشترک هستند. این امر شرم را 

 بینیپیشاجتماعیترین هیجان میسازد که درتمامی جنبه های تعامل های اجتماعی غلبه دارد. از این دیدگاه، دایماً در حال 

شرم معمولاً به علت این است که مردم ضعف یا شکست شخص را میبینند. افراد شرم هستیم حتی اگر به آن دچار نشویم. 

شرمگین احساس میکنند که برملا شده و در معرض دید دیگران هستند، درحالی که ضرورتاً شرم در معرض نمایش و مشاهده 

خص هست که فکر می کند حضار واقعی نیست و نقص شخص را به شاهدان نشان نمیدهد. اما این تصویر سازی برای خود ش

خود معیوبش به دیگران نشان داده می شود و درنتیجه با چنین تصویرسازی تعجب آور نیست که میبینیم شرم اغلب تمایل 

برای فرار و مخفی شدن را به دنبال دارد. کودکان نزدیک به دو سال طی کامل کردن تکلیف شروع به جستجوی تماس 

و در بیشتر موارد تصدیق والدین خود را درخواست میکردند و به نوبه خود تمجید والدین  چشمی با والدین خویش می کردند

لذت همراه با پیشرفت بچه ها را افزایش می داد. اهمیت تمجید بیرونی ممکن است به صورت یک الگوی دایمی در طول 

های آنان به موفقیت و شکست ایفا زندگی ادامه یابد. درکودکان کوچک واکنش های دیگران نقش مهمی در شکلدهی پاسخ

می کند. اما در اواسط کودکی استانداردهای آنها بیشتر درونی میشود و تجارب غرور آنها درباره خود کمتر وابسته به ستایش و 

ته ( به غرور بیش از حد میتوان  به عنوان تکبر و واکنش سازش نایاف1332تایید دیگران می شود. لویس به نقل از قاضی پور )
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های او تکبر به عنوان یک رفتار است تا یک حالت. به عقیده وی تکبر امری نفرتانگیز است که  کند و در بیشتر بحث نگاه می

 باید اجتناب کرد و همراه با تکبردامنهای از مشکلات بین فردی به وجود میآید.

یدی دکان بر والدینشان تاکید نمود به طوری که ناامتوان گفت که باید به اهمیت تاثیر اختلالات رفتاری کو در تبیین یافته می

والدین از تربیت صحیح کودکان خود منجر به ایجاد یاَس و رنج درونی در آنها میشود. در چنین شرایطی والدین به خصوص 

 ر شکلمادر که تعامل بیشتری با کودک دارد در یک وضعیت درماندگی قرار گرفته و به دنبال آن علایم افسردگی در ماد

میگیرد زمانی که مادران نتواند رفتارهای تجاوزگرایانه کودکانشان را کنترل کنند، احساس شرم و ناامیدی و خجالت زده شدن 

جلو دیگران در آنها شکل میگیرد. از آنجایی که مادران این نوع کودکان در برابر رفتار کودکانشان که نسبت به دیگران انجام 

نند احساس بی ارزشی را پرورش میدهند که منجر به احساس ناخوشایند در آنها می شود این میدهند احساس خجالت میک

ناخوشایندی احساس غرور مثبت به خود را از بین میبرد و به صورت خودکم بینی بروز میکند در این حالت  مادر نمی تواند 

علاوه بر آنچه که بیان شده کودکان دارای اختلال  رفتارهای بعدی خود را براساس استانداردهای ارزشمند و شایسته بنا کند

نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک مشکلاتی را علاوه بر در محیط در خانه برای اعضای خانواده، و اطرافیان  ایجاد می کنند 

رفتارهای  ادر نسبت بهبلکه در محیط بیرون از خانه نیز مشکلات بیشتری را برای دیگران نیز به وجود میآورند که دراین بین م

)قانون شکنانه، تجاوز به حقوق دیگران کودک( دچاراحساس شرمساری میگردد و احساسحقارت و بیکفایتی در تربیت  نابهنجار

کودک را در خود رشد میدهد که وجود این نوع هیجانات منفی مادر می تواند در کودکی که در معرض خطر مشکلات رفتاری 

مدن هراس، بدبینی، خصومت، پرخاشگری، خشم نامناسب احساسات مزمن پوچی و نوسان خلقی هستند باعث به وجود آ

 23نامناسب و پاسخهای پرخاشگرانه و شدید به محرکهای هیجانی بیرون در کودک شود که با یافته پژوهش اکبگ و اردان

یجانی و رفتاری مناسبی با فرزندان ( همسو می باشد که نشان دادند خانواده های به )ویژه مادران( که عملکرد ه2111)

 دهند.  خودشان ندارند پایه های شکل گیری هیجان منفی را در فرزندان خود پرورش می

توان به عدم کنترل اختلال روانی مادر، عدم تعمیم نتایج مورد نظر به سایر مناطق  از مهمترین محدودیت های پژوهش می

به روانشناسان، روانپزشکان و مددکاران اجتماعی  سازمان بهزستی پیشنهاد میگردد  اشاره کرد با توجه به نتایج به دست آمده

های مهارت آموزی در حیطه ارتباط صحیح بین مادر  برای جلوگیری از افزایش روز افزون مشکلات رفتاری این کودکان برنامه

ن در مراکزهای بهداشتی به خانواده در زمینه های آموزشی و ارائه خدمات رایگا کودک درنظر بگیرند همچنین برگزاری دوره -

 فرزند پروری صحیح می تواند کمک شایانی برای حل مشکلات این نوع کودکان باشد. 
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Abstract 

The aim of this study was to Comparison of theory of mind and the emotions self-conscious 

among the mothers of children has conduct disorder and oppositional defiant disorder 

(causal-comparative) method. In this study, 27 mothers of children with congestive heart 

failure and behavioral disorders who had referred to Fatemi Hospital in Ardabil in 2112 were 

selected in an accessible manner. The research instruments were two questionnaires of the 

theory of mind and the scale of adult emotional awareness. Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) was used to analyze the data. Findings showed that there was no significant 

difference between the theory of mind and conscious emotions such as guilt, shame, 

indifference and pride between the two groups of mothers of children with coping disorder 

and behavioral disorders (p <1017). These results highlight the importance of attention to 

mind theory (recognizing the thoughts of others) and the conscious (negative and positive) 

emotions of mothers of this type of children in improving their educational, occupational 

and social status and the development of the child's emotional assessment. 

Keywords: Theory of mind, emotions self-conscious, mothers, conduct disorder, 

oppositional defiant disorder 



 


