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 چکیده 
 و طالق یعاد یهادانش آموزان خانواده یجانیه – یمشکالت رفتار ینیب یشدر پ یذهن و همدل ینقش تئور یبررس:  هدف

 انجام شد. یو همبستگ اییسهمقا – یعل روش به که

به بودند  یلمشغول به تحص 92 -93 یلیکه در سال تحص ییپنجم و ششم ابتدا یهدانش آموزدختر پا 293 : در این پژوهشروش
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 مشکالت نتوانست اما است، یعاد دانش آموزان جانییه – یمشکالت رفتار بینییشذهن قادر به پ ینشان داد تئور یجنتا یافته ها:
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  مقدمه

 یخاص یتاز تولد تا مرگ هرکدام از اهم یعنی یانسان در چرخه زندگ یزندگ یهادوره    

و  یمعتقدند که دوره کودک یبرخوردار است همچنان که اکثر روان شناسان و پژوهشگران روان شناس

ان در انس یتشخص یعنی شودیم یدهنام "شدن " یبشر است و دوره یزندگ یهادوره یناز مهم تر ینوجوان

 Kajbaf) دیابیتکامل م یمختلف بعد یهادر دوره یفیشدن و تحول ک ینکل گرفته و اش یکودک یدوره

et al, 2011ایژهیو یتکودکان از اهم یسالم و مناسب برا یو اجتماع یزیکیف یطمح یجادا ین(. بنابرا 

رشد کودک فراهم نشود تحول کودک دشوار و در  یبرا یمناسب یطکه مح یبرخوردار است و در صورت

 یفتارر یجانیه مشکالتمواجه خواهد شد.  یجانیو ه یاز جمله مشکالت رفتار یبا مشکالت متعدد یجهنت

و  ینس ی،فرهنگ یدر مدرسه با هنجارها یو رفتار یجانیه یهاکه در آن پاسخ شودیاطالق م یطیبه شرا

 یسازگار ،یفرد، مراقبت از خود، روابط اجتماع یلیکه بر عملکرد تحص یتفاوت داشته باشد به طور یقوم

 (. Qbari Bonab et al, 2009بگذارد ) یمنف یرتاث یزکار ن یطدر مح یرفتار در کالس و سازگار ی،فرد

 یکالم یمانند پرخاشگر ییدر رفتارها یرمعموال درگ یو رفتار یجانیه مشکالتبا  یدانش آموزان

 ییتوانا یدارند که به طور منف یاجتماع یهااب و عملکرد مهارتدر اکتس ییهستند و کمبودها یزیکیو ف

 یران را تحت تاثش یلیتجربه تحص یزبا همساالن و بزرگساالن و ن یزآم یتارتباط موفق یبرقرار یآنها را برا

از  یاکه مجموعه دهدینشان م یها در حوزه مشکالت رفتار(. پژوهشLane et al, 2008) دهدیقرار م

ها اختالل نیدر بروز ا یو خانوادگ یتا عوامل اجتماع یعصب یافتگیو رشد نا یکنقص ژنت یلعوامل از قب

هسته هر جامعه و کانون حفظ سالمت  ینتر یخانواده که اصل یانم ین(. در اZargar et al, 2012نقش دارند )

ودکان ک تواندیدر خانواده م یمنف یهاوقوع رخداد ین.  بنابراکندیم یفاا یاست نقش مهم یو بهداشت روان

رس است یعوقا ینکند و سالمت روان آنان را به مخاطره اندازد. از جمله ا یجانیو ه یرا دچار اختالالت رفتار

 اشاره کرد.  ینبه طالق والد توانیزا م

 ممکن است با آن روبه یااست که کودکان هرجامعه ییچالش ها یناز مهمتر یکی ینوالد 1طالق

 یانز یاست وآثار یشدر حال افزا یادیبا سرعت ز یاست که درجوامع امروز اییدهرو شوند، طالق پد

 ی(. طBanky et al, 2009و کودکان دارد ) ینبر والد یو به خصوص روان یاجتماع ی،آور از نظر اقتصاد

ر د یو جد یدارپا یو رفتار یجانیاز مشکالت ه یابه عنوان علت دامنه ینچهل سال گذشته طالق والد

وان به عن یاطالق گرفته به طور گسترده یهاکودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است و خانواده

                                                 
1.Divorce  
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 & Kellyاند )شده یدهگش یرمتخصصان سالمت روان به تصو یلهبه وس یوبمع یبه طور جد یساختارها

Emery,2003 ). یندفرآ یطالق گرفته در ط یندکان والدداشته است که کو یدنکته تاک ینهمواره برا هایافته 

 ودکانک همه سلی بلیک و والرشتاین اعتقاد به و کنندمی تجربه را زیادی استرس والدین)طالق( ییجدا

 ی،فرد نیرا در روابط ب ییکودکان تفاوتها ینا گذرانند،یطالق م یهشان را در سا یو نوجوان یکودک 1طالق

 یزن سان (Gately & schwebel, 1993) کنندیعزت نفس و... تجربه م یلی،تحص یشرفترفتار مدرسه، پ

که در  یدکاننسبت به کو یروان شناخت یستیاز بهز یتر یینطالق گرفته حس پا ینکودکان والد یافتدر

نشان دادند کودکان  یزن یرو ب یر(. کال،ب Landucci, 2008دارند ) کنندیم یزندگ یدو والد یهاخانواده

آنها  ینمچنه ،سالم هستند دارند یهاکه متعلق به خانواده ینسبت به کودکان یتر یینپا یل درسطالق معد

الم هستند س یهاکه از خانواده یبا کودکان یسهکه معلمان به صورت مکرر کودکان طالق را در مقا یافتنددر

از  یاکل دامنه(در   Keramer & Smith,1998) کنندیم ییشناسا یو نگرش یمشکالت رفتار یدارا

: اشدبیموارد م ینتجربه کند شامل ا ینشکودک ممکن است در مواجه با طالق والد یککه  یاحساسات

 ,Landucci) 10یدو ام 9، ترس8، اضطراب7، خشم6ی، افسردگ5یی، تنها4، فقدان3ینی، غمگ2انکار و ناباوری

2008.) 

 ود،شیکودکان م یدر زندگ یدباعث بوجود آمدن مشکالت متعد ینطالق والد ینکها یلبه دل

. به دهد یم قرار تاثیر تحتاز طالق را  یناش یانباراند که اثرات زپرداخته یعوامل یپژوهشگران به بررس

به  عنییطالق با تعداد خواهر و برادرها مرتبط است  ینشان داده شد که اثرات منف یقیعنوان مثال در تحق

  (Sun & Li, 2009کندیم یداطالق کاهش پ یاثرات منف یابدیم یشکه تعداد خواهر و برادرها افزا یزانیم

است که در پژوهشها مورد توجه  یاز موارد یزکودکان در سال بعد از طالق ن یحضور پدر برا یتاهم. )

 گرفته طالق خانواده 30ازکودک 51یموضوع سازگار ینا یبه منظور بررس یقرار گرفته است. در پژوهش

 پژوهش این هایافتهی شد گرفته اندازه لویزویل رفتار فهرست از استفاده با تحقیقاتی مصاحبه از قبل ماه 12 در

                                                 
1.Children of Divorce 

2. Disbelief & Denial  
3. Sadness  

4. Loss  

5. Loneliness  
6. Depression  

7. Anger  

8. Anxiety  
9. Fear  

10. Hope  
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 13تا7 کودکان برای ناسازگاری این و است برده باال را کودکان ناسازگاری نمره پدر حضور عدم داد نشان

 (. Jacobson, 1978) بود بیشتر ساله 6 تا 3 کودکان با مقایسه در ساله

 از عوامل یزن ینوالد یو روان یکودک و سالمت جسم یکودک، خلق و خو -رابطه والد یفیتک

 یزن یشناسان رشدیب(. آسGately & Scwebel, 1993) باشدیکودکان طالق م یزندگ یفیتاثرگذار بر ک

 کنندیه مبرجست یمهم در زندگ ییرتغ یککودک با  یسازگار یرا برا یتوجه به سطح رشد شخص یتاهم

ان با طالق ش یکودکان بر سازگار یرشد هایییو توانا هایتدارند که چگونه محدود یدنکته تاک ینو بر ا

 یچیدهپ یلتقاب یستمس یککودک در  -بهتر است که رابطه والد ین(. بنابراLeon, 2003) گذاردیاثر م ینوالد

عال و هم کودکان به طور ف ینده هم والددر خانوا ییرتغ یندفرا یکه در ط یمعن ینبه ا گیردمورد توجه قرار 

و  یرکر،تفستف ییکودکان به روش خودشان توانا کنند،یتالش م یکدیگر یرشد رابطه و رشد شخص یبرا

به دنبال  ینظر یاز الگوها یبرخ .(Meas et al,2011)را دارند یخانوادگ ییردرباره تغ یدجد یساختن حس

ها هستند. هواسط عنوان به هیجانی و شناختی فرآیندهای بر تاکید با کودکان، بر ینوالددرک اثرات تعارض 

 ی،افسردگ یهانشانه با والدین یانتعارضات م یکودکان، در رابطه یهایابیارز یاواسطه نقش ازها یبررس

 اند.کرده حمایت کودکان در پرخاشگری و اضطراب

 یاسترس الزاروس و الگو یامبادله یهنظر ی،اجتماع – یروان – یستیز یالگو سهجا به  یندر ا

مورد  نیرا که کودک در مواجه با تعارض والد اییجانیو ه یشناخت یندهایبر بافت که فرا یمبتن یشناخت

 .  شودیپرداخته م دهد،یاستفاده قرار م

( مطرح شده است استرس 1994که توسط برنارد و کراپات ) اجتماعی -روانی -زیستی یدر الگو

تند و استرس هس یاست که مقدم بر بازشناس یطیمح یدادهایشامل رو یمولفه است: مولفه خارجشامل سه 

و  یعصب یهااز واکنش یااسترس شامل مجموعه ی. مولفه درونیزندواکنش استرس را برانگ توانندیم

 یشناخت دهایینفرآ یعنی ی،و خارج یداخل یهامولفه ینبه استرس است. مولفه سوم تعامل ب یزیولوژیکیف

  (. Qarebaghe & Vafaie, 2009هستند ) یفرد

 یدتاک استرس یرونیو ب یدرون یهامولفه یناسترس بر تعامل ب یشناخت یه( در نظر1991الزاروس )

نه  یا تهساسترس زا  یدادیرو یاآ کندیم ییناست که تع یتفرد به موقع یدگاهدارد و معتقد است که د

(Qarebaghe & Vafaie, 2009 .)یشدو بخ یندیفرآ یشناخت یابیاسترس الزاروس ارز یامبادله یهدر نظر 

رس زا و مثبت است یدادرو یدرک معنا یندفرآ یننخست یابی. ارزیندوم یابیو ارز یننخست یابیاست شامل: ارز
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رد و درآن ف دهدیچالش رخ م یا یدبه عنوان تهد یدادرو یابیدوم پس از ارز یابیبودن آن است. ارز یو منف

 (.Qarebaghe et al, 2009) پردازدیمقابله م یخود برا یو اجتماع یمنابع و امکانات فرد یبه بررس

 هاییابی( مطرح شده است ارز2007) یچتوسط فوسکو و گر که بافت بر مبتنی شناختی یالگو در

با الهام  الگو ینرد. اکودکان دا یهایتعارض و ناسازگار یردر تفس ینقش مرکز ینکودک از تعارض والد

 توانندیم تیبر بافت و موقع یتعارض و عوامل مبتن یژگیهایکه و کندیالزاروس فرض م یشناخت یهاز نظر

 هاییژگیو و ابعاد یکه در وهله اول کودک به بررس یبترت یناثر بگذارند به ا یابیارز ییبر مرحله ابتدا

(، چه ی)اسناد عل دهدیکه چرا تعارض رخ م یابددارد در یو در وهله دوم پردازش سع پردازدیتعارض م

با تعارض را  مقابله موفق یمناسب برا یمهارتها یاآ ینکه( و ایرو تقص یتمسئول آن است )اسناد مسئول یکس

 (.Qarebaghe & Vafaie, 2009 ()یدارد )انتظار کارآمد

ا توجه ب توانیبر کودکان را م ینمطرح شده در باال اثرات تعارض والد یدر نظر گرفتن الگوها با

 یندهایرآکرد. ف یبررس دهدیرابطه مورد استفاده قرار م ینکه کودک در ا یجانیو ه یشناخت یندهایبه فرآ

 یبرا یتانسان ظرف یرفتار اجتماع یاصل یژگیفرد است. و یو اساس ادراک اجتماع یهپا یجانیو ه یشناخت

و  کنندیر مچگونه فک یگرانآن است که فرد بداند د یازمندن یژگیو ین. اباشدیم یگرانبا د یهتعامل دوسو

ار دادن تا بتواند با قر دهندیامکان را م ینبه فرد ا یذهن و همدل یتئور ییهستند. دو توانا یچه احساس یدارا

داشته  یگراناز رفتار د یدرست یینو تب یفتوص یگریو قرار گرفتن در نقش د یگرفرد د یتخود در موقع

 باشد. 

 وردم دیگران به باورها و تمایالت ها،خواسته مانند ذهنی حاالت دادن نسبت عنوان به ذهن تئوری

 دیگران اعتقادات که است دانش این شامل ذهن تئوری داشتن(. Aminyazdi, 2004) است گرفته قرار اشاره

 تعامالت. (Woolfe et al, 2003)باشد متفاوت واقعیت از شخص،همچنین خود اعتقادات از تواندمی

 شوخی، ،همدلی مانند تری پیچیده تعامالت مخصوصا باشد،می ذهن تئوری به وابسته شکل هر در اجتماعی

 تئوری که است شده عنوان هاپژوهش در. (Peterson & siegal, 2000) دروغ و فریبکاری پردازی، خیال

 رایب فردی به منحصر هاینشانه ذهنی حاالت زیرا دارد اجتماعی رشد برای بسزایی اهمیت کودکان ذهن

 تئوری در سیبآ بنابراین. کنندمی ایجاد فرهنگی مفاهیم کردن تفسیر چنین هم و افراد رفتار از حسی ساختن

 . Gillott)  دارد شخصی نیازهای کردن بیان هم و اجتماعی تعامالت درک برای هم هایی داللت ذهن

Furniss & Walter, 2004) است کودک اجتماعی شناخت و اجتماعی شایستگی در پیچیده مهارتی و 

(Sundvist & Ronnberg, 2010).  
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 دیگران جانیهی تجربیات در شدن سهیم و کردن استنباط برای توانایی عنوان به همدلی دیگر طرف از

 روهیگ انسجام و روابط تنظیم برای افراد بنیادین ظرفیت همدلی(. Vollm et al, 2006) است شده توصیف

 عاطفی تگیبرانگیخ چگونه بگیرند یاد اینکه به دارند نیاز کودکان نوزادی طی در این از پیش اما باشدمی

 ذهنی حاالت درونی صورت به تا دهدمی اجازه ما به همدلی(. Rieffe et al, 2010) کنند تنظیم را خودشان

 در تا ندکمی آماده را ما دیگران حاالت سازی شبیه این و کنیم سازی شبیه را دیگران عاطفی و شناختی

 نوعدوستانه رفتار انگیزه در همدلی .(Nummenmea et al, 2008) کنیم شرکت مناسب همدالنه رفتارهای

 است خالقیا رشد برای عاطفی و انگیزشی اساسی و پایه و کندمی ایفا کلیدی نقش ما رفتاری هایپاسخ و

(Decety, 2011 .)دمور در کردن قضاوت برای را ما همدلی و ذهن تئوری مانند ذهنی فرآیندهای بنابراین 

 هب اجتماعی تعامل موفقیت دیگر بیان به(. Reniers  et al, 2012) سازندمی توانمند رفتار اجتماعی پیامدهای

 (.  Vollum et al, 2006)  دارد بستگی دیگران در شناختی و هیجانی فرآیندهای کشف توانایی

 یجانیه -یکننده مشکالت رفتار ینیب یشبه عنوان عوامل پ ییدو توانا ینگوناگون ا یهادر پژوهش

 یک یاند به عنوان مثال در پژوهشقرار گرفته یو ...( مورد بررس یپرخاشگر ی،)مانند اضطراب، افسردگ

 یخترصورت که نوجوانان د ینشد. به ا یدان پذه یو تئور یاضطراب اجتماع یناز ارتباط ب یچیدهپ یالگو

 هاییتو موقع هایبهرا در مواجه با غر یشتریب یداشتند اضطراب اجتماع تری پیشرفتهذهن  یکه تئور

 یجاتجربه کردند اما درپسران نت یینذهن پا یتئور یهابا نوجوانان دختر با مهارت یسهدر مقا یدجد یاجتماع

را تجربه  یرکمت یاضطراب اجتماع پیشرفتهذهن  یبا تئور یکه پسران یمعن ینبرخالف دختران بود به ا

ر آن اشاره کرد که د یبه پژوهش توانیم یزذهن ن یو تئور ی. در ارتباط با افسردگKlopper, 2010)کردند )

 ییه کمبودهاک یمارانیسال از درمان ب یکشدند؛ بعد از گذشت  یسهمقا یکدیگردو گروه از افراد افسرده با 

 یند و همچنقرار داشتن یاساس یبازگشت مجدد به دوره افسردگ یبرا یذهن داشتند در خطر باالتر یدر تئور

و  یذهن، همدل یتئور ین(. ارتباط بKanba, 2009نشان دادند ) یبعد از بهبود یتر یینپا یعملکرد اجتماع

و  یلردر پژوهش م یبا پرخاشگر یهمدل ینفاست. رابطه م یدهها به اثبات رسدر پژوهش یزن یپرخاشگر

 درک یجانی،ه یهامشخص شده است، کودکان پرخاشگر معموال در خواندن نشانه 1988در سال  یزنبرگآ

 (. Vahedi & Fathizade, 2006خشم مشکل دارند )  یریتطرف مقابل و مد یدگاهد

 یرفتار مشکالت یتانجام شده در ارتباط با وضع یهانکته که عمده پژوهش ینبا در نظر گرفتن ا

 یکودک، تعداد خواهر و برادرها، خلق و خو -رابطه والد یقیتمانند ک یکودکان طالق عوامل یجانیو ه

 یکه بتواند مشکالت رفتار یاند لزوم پژوهشکرده یو ... را بررس ینوالد یو روان یکودک، سالمت جسم
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 ینهمچن شود،یکند احساس م یبررس یذهن و همدل یه به دو عامل تئورکودکان را با توج ینا یجانیو ه

 یتر یقو طالق اطالعات دق یعاد یهادانش آموزان خانواده یسهتا با مقا شودیپژوهش تالش م یندر ا

 که است طرح قابل سواالت این بنابراین. آید دست به گروه دو هر هیجانی -یمشکالت رفتار یزاندرباره م

 میزان بین یاآ باشد؟می طالق کودکان هیجانی -رفتاری مشکالت بینی پیش به قادر همدلی و ذهن تئوری آیا

 وضعیت آیا و دارد؟ وجود تفاوت طالق و عادی هایخانواده آموزان دانش هیجانی -رفتاری مشکالت

 قرار دهد؟ یررا تحت تاث یجانیه -رفتاری مشکالت همدلی و ذهن تئوری رابطه تواندمی طالق

 

  روش 

 شیوه هب روشی چند تحقیق قالب در که است کاربردی پژوهشهای جزء هدف حیث از حاضر تحقیق

 پنجم ایهپ دختر آموزان دانش کلیه آماری جامعه. گیردمی انجام همبستگی روش به نیز و ایمقایسه – علی

 شامل که باشدمی. 92-93تحصیلی سال در مشهد شهر عادی و گرفته طالق هایخانواده ابتدایی ششم و

. دهستن تحصیل به مشغول ششم پایه در نفر 27753 و پنجم پایه در نفر 28253 تعداد این از است؛ نفر 56006

 و زرگب خیلی جامعه همچنین نبوده، دسترس در آموزان دانش کامل فهرست اینکه دلیل به پژوهش این در

 ناحیه 7 بین از که صورت بدین. شد استفاده ایمرحله چند ایخوشه گیری نمونه روش از باشدمی پراکنده

 نیز شده انتخاب نواحی از کدام ازهر و انتخاب تصادفی صورت به ناحیه 3 مشهد شهر پرورش و آموزش

 السک یک شد انتخاب تصادف به کالس دو نیز مدرسه هر از و شد انتخاب تصادفی صورت به مدرسه3

 دانش 43 تعداد این از که داشتند شرکت پژوهش این در آموز دانش 400 تعداد. ششم کالس یک و پنجم

 به. دادندمی تشکیل عادی هایخانواده کودکان را آموز دانش 357 و طالق هایخانواده کودکان را آموز

 کادر و ممعل طریق از که شدند انتخاب آموزانی دانش گرفته طالق والدین آموزان دانش به دسترسی منظور

 کننده شرکت آموزان دانش بین پرسشنامه400 تعداد. شدند معرفی طالق کودکان عنوان به مدرسه دفتری

 31 ادتعد این از که. شد داده برگشت استفاده قابل پرسشنامه 293 تنها آنها میان از که شد توزیع پژوهش در

 آموزان دانش به مربوط پرسشنامه 262 و گرفته طالق هایخانواده آموزان دانش به مربوط پرسشنامه

 ششم و پنجم پایه دختر آموز دانش 293 پژوهش نمونه نهایی تعداد نتیجه در.  باشدمی عادی هایخانواده

 .باشدمی ابتدایی

 ذهن ظریهن پرسشنامه آخنباخ، تجربه بر مبتنی سنجش نظام پرسشنامه سه از ها داده آوری جمع برای 

 .شد استفاده همدلی مقیاس و پیشرفته
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 آخنباخ تجربه بر مبتنی سنجش نظام پرسشنامه

منبع والدین، معلم و خود کودک  3سال می باشد از  18-6این پرسشنامه که مناسب گروه سنی  

)سیاهه رفتاری کودک( که  CBCLاطالعات الزم را در مورد رفتار کسب می کند. در این پژوهش از فرم 

سوال می  113والد یا سرپرست کودک باید آن را تکمیل کند استفاده شده است. تعداد سواالت این فرم 

 -1نادرست،  -0ماه گذشته هر سوال را به صورت  6باشد و پاسخ دهنده بر اساس وضعیت کودک در 

 95/0 تا 63/0 از هامقیاس درونی همسانی ضرایب غالبا درست درجه بندی می کند. دامنه -2تاحدی درست، 

 دهش بررسی نیز دهندگان پاسخ بین توافق است، آمده دست به 67/0 تا 32/0 از زمانی ثبات ضرایب دامنه و

 محتوایی، روایی بررسی از آمده دست به نتایج است داشته نوسان 67/0 تا 09/0 از ضرایب این دامنه است

 (.Minaei, 2006)است  آمده دست به مطلوب نیز مالکی و ایسازه

 پیشرفته ذهن نظریه پرسشنامه

 شامل داستان نوع 12 قالب در و است عجیب داستانهای عنوان تحت کوتاه داستان 24 شامل 

 همف کنایه، لطیفه، باطن، و ظاهر فراموشی، متقاعدسازی، اغراق، آمیز، مصلحت دروغ دروغ، وانمودسازی،

 .باشدمی سوال دو شامل داستان هر. شودمی مطرح مخالف هیجان و گفتار قالب نادرست،

 سوال و( است صحیح گویدمی x که آنچه آیا) مطلب درک به مربوط سوال یک که ترتیب این به

 (. گفت چنین xچرا) است داستان شخصیت به ذهنی حالت اسناد چگونگی به مربوط دیگر

 ای و داستان واقعیت مورد در آزمودنی خطای به که است ترتیب این به آزمون این گذاری نمره

 حالت هب روشن و واضح طور به که هایی پاسخ به گیرد،می تعلق صفر نمره داستان، در مطرح ذهنی حالت

 که هایی خپاس به و یک نمره باشند گرفته نظر در را داستان واقعیت اما باشند نکرده اشاره نظر مورد ذهنی

 باشند، دهکر اشاره آشکار و واضح طور به نظر مورد ذهنی حالت به داستان واقعیت گرفتن نظر در بر عالوه

 .گیردمی تعلق دو نمره

 انجام به موفق که اوتیسمی افراد) توانا اوتیسم افراد نمرات یمقایسه با را مذکور ابزار روایی هاپه،

 است هداد انجام عادی بزرگساالن و کودکان و ذهنی هایمانده عقب ؛(باشند مقدماتی ذهن تئوری تکالیف

 ضریب او. ددانمی آزمون این روایی نشانگر را ابزار این به مربوط تکالیف انجام در اوتیسم افراد شکست و

 . است کرده گزارش مقیاس این کنندگان تصحیح اعتبار برای را 92/0

 آزمودنی 40 با که)پایایی برای و 86/0 ضریب روایی ( برای(Razavieh & etal, 2006 پژوهش در

 .دادند گزارش را 68/0 ضریب( شد انجام روز 15 یفاصله با
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 همدلی مقیاس

 بریانت مقیاس اساس بر 1991 سال در میلر و کارلو اسکالر، فبس، ایزنبرگ، توسط که مقیاس این

 اینمره سه بندی درجه مقیاس با گویه 15 از و شودمی تکمیل کودک توسط است شده ساخته( 1982)

 وقاتا گاهی» سه، نمره «هستم طور همین هم من» عبارت هرگویه برای که صورت بدین است شده تشکیل

 و 15 ینب افراد نمرات بنابراین. گیردمی یک نمره «نیستم اینطور اصال من» و دو نمره «هستم اینطور هم من

 نیز ایران در. اند کرده گزارش مقیاس این پایایی برای را 76/0 آلفای همکاران و ایزنبرگ. باشدمی 45

Yousefi & Rahimi,2010) )نتعیی جهت همچنین.. کردند گزارش مقیاس این پایایی برای را 83/0 آلفای 

 روش به املیع تحلیل نتایج. شد استفاده عاملی تحلیل همچنین و کل نمره با هرگویه همبستگی از روایی

 کرویت و( KMO-90/0) الکین -مایر -کایرز هایآزمون ( نتایج>001/0p)معناداری با نیز اصلی هایمولفه

 . است کرده تایید را مقیاس کلی عامل یک وجود( Bts-2431 (بارتلت

 

 اطالعات تحلیل و تجزیه و گردآوری شیوه

 مورد مجوزهای کسب و پرورش و آموزش سازمان با هماهنگی از بعد ها،داده گردآوری منظور به

 بدین. دش قرارداده نمونه گروه اختیار در هاپرسشنامه والدینشان و آموزان دانش رضایت جلب همچنین و نیاز

 شنامهپرس والدین فرم و گرفت قرار آموزان دانش اختیار در همدلی و ذهن تئوری پرسشنامه که ترتیب

 اس اس پی اس افزار نرم از استفاده با آمده دست به هایداده سپس. گرفت قرار والدین اختیار در آخنباخ

 شکالتم در همدلی و ذهن تئوری کنندگی بینی پیش توان منظور به. قرارگرفت تحلیل و تجزیه مورد

 -فتاریر مشکالت مقایسه منظور به و. شد استفاده ساده رگرسیون تحلیل از کودکان هیجانی -رفتاری

 . شد استفاده واریانس تحلیل آزمون از عادی و طالق کودکان گروه دو هیجانی

 

  ها یافته
ژوهش ارائه پ یها یهفرض یبررس یبرا یو استنباط یفیپژوهش حاضر در دو بخش توص یها یافته

ژوهش پ یرهایمتغ یفیتوص یو شاخص ها  یرهر متغ یرا برا یارو انحراف مع یانگین، م1شده است. جدول 

 همطالع مورد متغیرهای بین همبستگی ضرایب  2دهد. در جدول  یو طالق نشان م یکودکان عاد یکرا به تفک

 نشان داده شده است.  (وهمدلی ذهن تئوری هیجانی، رفتاری مشکالت)طالق  و عادی کودکان گروه دو در
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 یککپژوهش به تف یرهایمتغ یفیتوص یو شاخص ها یر؛هر متغ یبرا معیار انحراف میانگین،:  1جدول 

 و طالق یکودکان عاد

 میانگین میانگین متغیر

 تعداد سواالت

  انحراف

 معیار

  کودکان 

  عادی

 کودکان 

  طالق

 

 انحراف میانگین

 معیار

 انحراف  میانگین

 معیار

 42/24 49.60 85/20 17/33 77/21 36/0 86/34 یهیجان رفتاری مشکالت

 75/6 03/11 74/5 30/7 94/5 44/0 69/7 پرخاشگری

 33/2 17/3 15/2 75/1 21/2 38/0 90/1 کردن جسمانی اختالل

 46/2 33/3 94/1 06/2      04/2 16/0 19/2 شکنانه قانون رفتار

 12/6 57/9 93/4 85/6 12/5 50/0 13/7 توجه اختالل

 27/3 33/4 84/2 97/2 91/2 38/0 11/3 افسردگی

 57/3 37/4 71/2 50/2 86/2  20/0 69/2 تفکر مشکالت

 23/3 90/5 91/2 01/4 99/2 38/0 20/4 اجتماعی مشکالت

 40/4 90/7 81/3 73/5 92/3 45/0 95/5 اضطراب

 31/3 40/16 83/2 33/17 89/2  24/17 ذهن تئوری

 18/4 07/35 78/4 84/34 71/4  86/34 همدلی

 قطال کودکان هیجانی رفتاری مشکالت کلی میانگین شود،می مشاهده جدول در که طور همان

 که دهدمی نشان نتایج ذهن تئوری متغیر با ارتباط در. باشدمی بیشتر( 33.17) عادی کودکان از( 49.60)

 متغیر با ارتباط در. است( 16.40) طالق کودکان از باالتر( 17.33) عادی کودکان ذهن تئوری میانگین

( 35.07) طالق کودکان در همدلی میانگین که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته که کرد عنوان باید همدلی

 . باشدمی( 34.84) عادی کودکان از باالتر
 



 1395بهار و تابستان ، 1، شماره 6سال                          مشهد یو مشاوره، دانشگاه فردوسشناسی بالینی های روانپژوهش   34

 

ل
دو
ج

2
ی 
ار
رفت
ت 
کال
مش
ق )

طال
و 
ی 
اد
ن ع

کا
ود
 ک
وه
گر
و 
 د
در
ه 
الع
م 
د 
ور
ی م

ها
یر
متغ
ن 
 بی
ی
تگ
ب 
هم
  

رای
 
 :

–
ی(
دل
هم
ن، 

ذه
ی 
ور
 تئ
ی،
جان
هی
 

 

غیر
مت

 
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

11
 

1
ی 

تار
 رف

ت
کال

مش

نی
جا

هی
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
ری

شگ
خا

پر
 

**
84/0

 
1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
ی 

مان
جس

الل 
خت

ا

دن
کر

 

**
64/0

 
**

40/ 0
 

1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4
انه

کن
ن ش

انو
ر ق

رفتا
 

**
77/0

 
**

68/0
 

**
41/0

 
1

 
 

 
 

 
 

 
 

5
جه

 تو
الل

خت
ا

 
**

85/0
 

**
71/0

 
**

51/0
 

**
64/0

 
1

 
 

 
 

 
 

 

6
گی

رد
فس

ا
 

**
62/0

 
**

34/0
 

**
47/0

 
**

41/0
 

**
33/0

 
1

 
 

 
 

 
 

7
کر

 تف
ت

کال
مش

 
**

74/0
 

**
51/ 0

 
**

45/0
 

**
54/0

 
**

59/0
 

**
45/0

 
1

 
 

 
 

 

8
عی

تما
 اج

ت
کال

مش
 

**
81/0

 
**

65/0
 

**
42/0

 
**

62/0
 

**
66/0

 
**

43/0
 

**
50/0

 
1

 
 

 
 

9
ب

طرا
اض

 
**

77/0
 

**
50/0

 
**

50/0
 

**
46/0- 

**
52/0

 
**

58/0
 

**
56/0

 
**

62/0
 

1
 

 
 

10
هن

ی ذ
ور

تئ
 

**
23/0- 

**
17/0- 

**
15/0- 

**
31/0- 

**
19/0- 

*
14/0- 

**
17/0- 

**
23/0- 

*
13/0- 

1
 

 

11
لی

مد
ه

 
06/0- 

10/0- 
01/0

 
11/0- 

02/0
 

07/0- 
06/0- 

03/0- 
03/0- 

**
21/0

 
1

 

 
س 
در 
ی 
ار
اد
معن
 *
* 
   
   
   

   
01/0  

   
   
  
س 
در 
ی 
ار
اد
معن
* 
   
   
   

05 /0 
 



 35  ...در یذهن و همدل ینقش تئور                                                                           1395، بهار و تابستان 1، شماره 6سال 

 و مثبت رابطه هیجانی رفتاری مشکالت هایمقیاس خرده بین دهدمی نشان 2جدول که طور همان

 و است( P، 0.71 =xyr<0.01) پرخاشگری و توجه اختالل بین همبستگی باالترین که دارد وجود معناداری

 پرخاشگری و توجه اختالل .است( P، 0.33 =xyr<0.01)افسردگی و توجه اختالل بین همبستگی ترین پایین

 مشکالت هایمقیاس خرده بررسی در. دارند هیجانی رفتاری مشکالت کل نمره با را همبستگی باالترین نیز،

 خرده امتم و هیجانی رفتاری مشکالت کل بین که دهدمی نشان هایافته ذهن تئوری با هیجانی رفتاری

 کل رهنم بین دهدمی نشان هایافته همچنین. دارد وجود معناداری و منفی رابطه ذهن تئوری با آن هایمقیاس

 بین.ندارد وجود معناداری رابطه همدلی با آن هایمقیاس خرده از کدام هیچ و هیجانی رفتاری مشکالت

 (.P، 0.21 =xyr<0.01)دارد وجود معناداری و مثبت همبستگی همدلی و ذهن تئوری

 شکالتم بینی پیش به قادر همدلی و ذهن تئوری که فرضیه این بررسی منظور به بعد مرحله در

 فادهاست چندگانه رگرسیون تحلیل روش از است عادی و طالق های خانواده آموزان دانش هیجانی – رفتاری

 . شد

 دلیهم و ذهن تئوری متغیرهای ترکیب که داد نشان چندگانه رگرسیون اجرای از حاصل نتایج

(. P، 8.645 =(2,290)F<0.001) نمایند بینی پیش کودکان کل در را هیجانی رفتاری مشکالت توانندمی

 ولی پایین ضریبی که است( 2R= 0.05) چندگانه همبستگی ضریب مجذور دهدمی نشان نتایج همچنین

 مشکالت تغییرات از درصد 5 همدلی، و ذهن تئوری هایمتغیر که است آن بیانگر مساله این. است معنادار

 تنهایی به ذهن یتئور استاندارد شده نشان داد که رگرسیون ضرایب همچنین. کندمی تبیین را هیجانی رفتاری

 .باشدمی کودکان کل هیجانی رفتاری مشکالت( P، 4.021- =t<0.001)  معنادار و منفی بینی پیش به قادر

. شد واهدخ کاسته هیجانی رفتاری مشکالت از یابد افزایش کودک ذهن تئوری میزان هرچه که معنا این به

 -P، 0.192>0.05) نبود کودکان کل در هیجانی – رفتاری مشکالت بینی پیش به قادر تنهایی به همدلی اما

=t .) 

 . رفتگ انجام نیز طالق و عادی کودکان تفکیک به ها بررسی تر دقیق نتایج به رسیدن برای

 مشکالت نادارمع و منفی بینی پیش به قادر ذهن تئوری که داد نشان شده استاندارد رگرسیون ضرایب

 رفتاری مشکالت بینی پیش به قادر اما(. P، 3.81- =t<0.001)باشدمی عادی کودکان هیجانی رفتاری

 اننش شده استاندارد رگرسیون ضریب نتایج همچنین(. P، 0.457 =t>0.05)باشد نمی طالق کودکان هیجانی

 چه و( P، 0.50- =t>0.05)عادی چه کودکان هیجانی رفتاری مشکالت بینی پیش به قادر همدلی که داد

 .باشدنمی (P، 0.407 =t>0.05) طالق
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 هایادهخانو آموزان دانش در هیجانی -رفتاری مشکالت که هیفرض نیا به ییگو پاسخ منظور به

ن لون ابتدا آزمو در.شد استفاده متغیره چند واریانس تحلیل روش از( است عادی هایخانواده از باالتر طالق

 یجانیه -یها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو گروه در مشکالت رفتاربرای برابری واریانس

 هم اب هاواریانس کندبود بنابراین فرض صفر که بیان می 05/0به دست آمده بزرگتر از  pبرابر است چون 

 .شد تائید هستند برابر
 موزانآ دانش در هیجانی رفتاری مشکالت مقای ه جهت متغیری چند واریانس تحلیل نتایج4جدول

 عادی و طالق هایخانواده

 وابسته متغیر منبع
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین

 مجذورات
F معناداری 

 

 

 

 عادی کودکان

 طالق و

 000/0 166/17 759/7714 1 759/7714 هیجانی رفتاری مشکالت

 001/0 051/12 968/410 1 968/410 پرخاشگری

 001/0 099/11 570/52 1 570/52 کردن جسمانی اختالل

 001/0 460/10 147/42 1 147/42 شکنانه قانون رفتار

 003/0 066/9 372/231 1 372/231 توجه اختالل

 01/0 791/5 362/48 1 362/48 افسردگی

 001/0 123/12 762/95 1 762/95 تفکر مشکالت

 001/0 522/11 007/100 1 007/100 اجتماعی مشکالت

 002/0 386/9 833/140 1 833/140 اضطراب

 خطا

   420/449 291 221/130781 هیجانی رفتاری مشکالت

   104/34 291 144/9924 پرخاشگری

   737/4 291 358/1378 کردن جسمانی اختالل

   029/4 291 528/1172 شکنانه قانون رفتار

   522/25 291 959/7426     توجه اختالل

   351/8 291 143/2430 افسردگی

   899/7 291 539/2298 تفکر مشکالت

   679/8 291 706/2525 اجتماعی مشکالت

   005/15 291 498/4366 اضطراب

 داد اننش متغییری چند واریانس تحلیل آزمون نتایج کنید،می مشاهده فوق جدول در که طور همان

 آن هایمقیاس خرده(و P، 17.166 =(1،291)F< 001/0) هیجانی رفتاری مشکالت کل در گروه دو بین که
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 رفتار ،(P، 11.099 =(1،291)F< 01/0)کردن جسمانی اختالل ،(P، 12.051 =(1،291)F< 01/0)پرخاشگری)

 05/0)افسردگی ،(P، 9.066 =(1،291)F< 01/0)توجه اختالل ،(P، 10.460 =(1،291)F< 01/0)شکنانه قانون

>P، 5.791 =(1،291)F)، تفکر مشکالت(01/0 >P، 12.123 =(1،291)F)، 01/0) اجتماعی مشکالت >P، 

11.522 =(1،291)F)اضطراب و(01/0 >P، 9.386 =(1،291)F)این به. دارد وجود گروه دو بین معناداری تفاوت 

 مسئله ینا. است عادی کودکان از باالتر معناداری طور به طالق کودکان هیجانی رفتاری مشکالت که معنا

 .باشدمی مشاهده قابل نیز هامیانگین جدول در

 کالتمش و همدلی ذهن، تئوری متغیرهای همبستگی آیا که سوال نیا به ییگو پاسخ منظور به

 دو تفاوت معناداری آزمون است؟از متفاوت طالق و عادی هایخانواده آموزان دانش در هیجانی -رفتاری

 .شد استفاده همبستگی ضریب

 هنذ تئوری همدلی، همبستگی میزان لحاظ از طالق و عادی کودکان نمونه دو بین دادکه نشان نتایج

 .ندارد وجود تفاوت هیجانی -رفتاری مشکالت و

 

 نتیجه 

 یجانیه – یمشکالت رفتار ینیب یشدر پ یذهن و همدل ینقش تئور یپژوهش با هدف بررس این  

 هب قادر ذهن تئوری داد نشان رگرسیون تحلیل نتایجانجام شد.  یطالق و عاد یدانش آموزان خانواده ها

 دست به ایه یافته با همسو. باشد می عادی های خانواده آموزان دانش هیجانی – رفتاری مشکالت بینی پیش

 خود هایپژوهش (Wang et al, 2008; Kanba, 2009; Cao et al, 2013) پژوهش از بخش این در آمده

 سالم افراد با قایسهم در افسرده بیماران داد نشان نتایج. پرداختند ذهن تئوری و افسردگی بین ارتباط بررسی به

 منظور به پژوهشی در نیز( Fahie & Symons, 2003. )داشتند ذهن تئوری تکالیف در بیشتری اشتباهات

 دست نتیجه اینبه  یبا مشکالت توجه و مشکالت رفتار یذهن در کودکان یو تئور ییعملکرد اجرا بررسی

 عملکرد و تکانشگری حافظه، توجه، مشکالت نمرات مجموع با دار معنی ایگونه به ذهن تئوری که یافتند

 یاراذهن در افراد د یدهنده کمبود تئور مطالعات ذکر شده که نشان یجبرخالف نتا است مرتبط اجرایی

 در( Abu-Akel & Abushualeh, 2004از جمله ) یگریپژوهشگران د باشدیم یجانیه یمشکالت رفتار

 هایحالت اطاستنب به مربوط تکالیف در پرخاشگر و قلدر ستیز، جامعه افراد که دادند نشان خود هایپزوهش

 افراد این هک کرد اشاره موضوع این به توانمی نتایج این مورد در. کردند کسب باالیی نمرات دیگران ذهنی

 که است حالی رد این و باشندمی دیگران رفتار کردن اداره به قادر ذهن تئوری در باال بسیار توانایی داشتن با

 کنند کاریدست را دیگران ذهنی هایبازنمایی توانندمی توانایی این با آنها. کنندمی پنهان را واقعیشان نیات
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 جهت در ذهن تئوری توانایی از افراد این که شودمی دیده بنابراین. کنند پیدا دست شان شخصی اهداف به تا

 .کنندمی استفاده اجتماعی ضد و منفی اهداف

را در  یجانیه یذهن نتوانست مشکالت رفتار یها تئور یانسوار یرغم برابر یو عل یگرد یسو از

 یادگیریازان پرد یهنظر یدگاهدر نظر گرفتن د بارابطه  ینا درکند  ینیب یشطالق پ یهادانش آموزان خانواده

 به رگسالبز الگوهای مشاهده بواسطه را فردی بین هایمهارت از تنوعیکه معتقد هستند کودکان  یاجتماع

 یجانیه – یذهن و مشکالت رفتار یعدم ارتباط تئور ینهدر زم یاحتمال تبیینی به توانمی آورندمی دست

 کیحضور در  یلطالق گرفته به دل ینصورت که کودکان والد یندر کودکان طالق  اشاره داشت به ا

و  یفضع یارتباط یخصمانه هستند با مهارتها یکه احتماال از لحاظ عاطف ینیخانواده آشفته و داشتن والد

کودکان  دشویموضوع به نوبه خود باعث م ینکه ا کنندینامناسب رشد م یدفر ینب یاز رفتارها یامجموعه

ند و لذا دچار نقص شو یطاز مح یافتیدر یمحرکها ینتفاوت ب یفو توص یصگونه خانواده ها در تشخ ینا

 یجهدر نت و یرنددارند بهره گ یکمتر یکه اثر بخش ییخود از روش ها هیجانات یریتمد یبرا یادبه احتمال ز

کودک  ابییاست. ارز یشترشوند ب یجانیه – یذهن باال دچار مشکالت رفتار یرغم تئور یعل ینکهاحتمال ا

 باشد.  داشته یکودکان را در پ یشناخت یبآس یهانشانه یشافزا تواندیم یزن ینوالد یاناز تعارضات م

دو گروه دانش  کدام از یچدر ه یجانیه یو مشکالت رفتار یهمدل ینپژوهش ب یندر ا یطرف از

از جمله  یمطالعات یجبا نتا یقبخش از تحق ینا هاییافتهمشاهده نشد.  یو طالق ارتباط معنادار یآموزان عاد

 یدبستان یشه گزارش کردند در دوران پک 1995زان واکسلر و همکاران ، و 2000و همکاران، ینگزهاست

 Jollif)پژوهش( و همچنین با Arefi & latifian, 2011یستند)به ضرورت مرتبط ن یو مشکالت رفتار یهمدل

& Farrington, 2006) دریقل با همدلی منفی ارتباط از حاکی و شد انجام انگلیسی نوجوانان روی بر که 

 یندرسنا العهمط نتایج نیز و نیامد دست به دختر هایآزمودنی مورد در الگو این اما بود پسر نوجوانان برای تنها

 بین 15/0 ضعیف همبستگی وضریب شد انجام نروژی یساله 16 تا 13 نوجوان 2286 با که 202یوسو اولو

  مانند دیگری مطالعات با و همخوان  (،(Arefi & latifian, 2011 آمد دست به گرم همدلی و قلدری

 ,Loudin,Loukas & Robinson)و (Abu-Akel & Abushualeh, 2004) توسط شده انجام هایپژوهش

ا رفتار مثبت آن ب یو رابطه یبا خشم و پرخاشگر یهمدل ینب یمنف یدر مطالعات خود به رابطهکه   (2003

 . باشدینا همخوان م یافتندجامعه پسند دست 

صورت  نی. به اباشدیم یمولفه همدل یتماه یارائه داد بررس توانیم یافته ینکه در مورد ا تبیینی

طرف مقابل شود و مسائل و  یایخود خارج شده و وارد دن یایکند از دن یسع یدبا یکه فرد در رفتار همدل
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باال با  یبا همدل یاحتمال مطرح است که افراد یناو بنگرد. ا یایفرد مقابل و از دن یدگاهمشکالت را از د

از حد به  یشو ب کنندیتجربه م یرا به طور دائم یگرانبا مشکالت د یکچون رفتار مواجهه نزد یگران،د

دچار  ییتماس ها ینچن یلآنها به دل یروان شناخت یتظرف شوندیم یکنزد یگراند یهاشکالت و رنجم

 یو افسردگ اضطراب یلاز قب یجانیه – یتجربه مشکالت رفتار یشده و مستعد تر برا یشتریب یتحساس

 یهااله و مهارتحل مس ییتوانا یجان،ه یممثل تنظ یگرید هایییبا توانا یدبا یهمدل ییتوانا ینباشند بنابرا

 یتاسبه خاطر حس یتواند باعث کاهش مشکالت گردد و حت یصورت نم ینا یرهمراه باشد در غ فردی ینب

 آزارنده اند.  یجانیه یهامستعد تجربه یگران،د یدشد یبه حاالت ذهن

 یدانش اموزان خانواده ها یجانیه – یپژوهش حاضر نشان داد که مشکالت رفتار یجنتا همچنین

 ,Dronkers) از جمله: یمطالعات یجبا نتا یقبخش از تحق ینا هاییافتهاست.  یعاد یطالق باالتر از خانواده ها

1999; Amato & Cheadle, 2005; Landucci, 2008; Mahmud et al, 2011) باشد.   یهمخوان م 

 از تری نپایی حس گرفته طالق والدین کودکان که دادند نشان خود تحقیقات در پژوهشگران این

 جربهت کنندمی زندگی والدی دو هایخانواده در که کودکانی با مقایسه در را شناختی روان بهزیستی

 مانند منفی هیجانی حاالت ایجاد باعث شناختی روان بهزیستی از تری پایین سطوح داشتن. کنندمی

 گرفته قطال والدین کودکان که شده عنوان همچنین. شودمی کودکان در پرخاشگری و اضطراب افسردگی،

 نفس عزت لی،تحصی پیشرفت مدرسه، رفتار فردی، بین روابط در را تفاوتهایی عادی کودکان با مقایسه در

 یهااز فرزندان خانواده تریینطالق پا یهافرزندان خانواده پذیرییتمسئول ین. همچنکنندمی تجربه...  و

 گزارش شده است.  یعاد

 یقات( در تحق(Kelly & Emery, 2003; Kelly,2000از پژوهشگران از جمله  یتعداد یگرد یسو از

از نشانگان  ادییو تعداد ز یستمشکالت کودکان ن ینفسه علت عمده یکه طالق ف یدندرس یجهنت ینخود به ا

 ینو ا دقبل از طالق بوجود آمده باش یدر سالها تواندیم شودیم یدهکه در کودکان طالق د یروان شناخت

شود. در  جادینامناسب ا هایازدواج یمشکالت ممکن است به علت اثرات منف یننکته است که ا ینا یانگرب

دانش آموزان  یستیبهز یرو ینتعارضات و طالق والد ی( به منظور بررسDronkers, 1999) ینهزم ینهم

به دانش  نسبت کنندیم یدگکه با مادر زن یدانش آموزان یستیکه بهز یافتدست  یجهنت ینبه ا یهلند

 با هم دارند، باالتر است.  یادیکه پدر و مادر تعارض ز کنندیم یزندگ ییکه در خانواده ها یآموزان

 .کرد اشاره نکودکا هیجانی -رفتاری مشکالت رشد در خانواده نقش به توانمی هایافته این تبیین در
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 تعارضات و ارتباطات بنابراین. گذاردمی تاثیر فرزندان بر که است اییافته سازمان نظام خانواده

 شکالتم بروز در موثر عوامل از یکی. شودمی مطرح است موثر فرزندان رشد بر که منابعی عنوان به خانواده

 فرآیندهای از منظور. است خانواده فرآیندهای در والدین ویژه به و خانواده اعضای ناتوانی خانوادگی،

 کندمی مهیا خانواده اعضای برای را موثرتر چه هر انطباق و سازماندهی امکان که است هاییکنش خانواده،

 در مهارت مقابله، هایمهارت تربیتی، هایسبک ارتباطی، هایسبک و هامهارت نظیر مواردی شامل و

. است...  و خود بیان در مهارت خانواده، پذیری انعطاف خانوادگی، انسجام مسئله، حل و گیریتصمیم

 است رفتهگ انجام خانواده فرآیندهای برخی و کودکان رفتاری مشکالت ارتباط یزمینه در که هاییپژوهش

 که دهدیم نشان پژوهشی هاییافته. است کودکان رفتاری مشکالت با هازمینه این بین یرابطه بیانگر

 یک یانگرب همچنین هایافته. گذاردمی اثر کودکان روانی فشار و افسردگی اضطراب، بر خانواده فرآیندهای

که در  یمعن ین. به ااست کودکان رفتاری دادهای برون و والدین زناشویی تعارضات بین محکم ارتباط

 یتارهاتعارض به فرزند و رف باشد،یو سرشار از تعارض و اختالف م یروابط منف یفیتکه ک ییخانواده ها

دکان در کو یموجب مشکالت سازگار یخانوادگ هایینهگونه روابط و زم ینو ا کندیم یدااو گسترش پ

 یهااز اختالل یاریسب (Zargar; MohammadiBahramAbady & Bassaknezhad, 2012) .  شودیم

فرزند  یحاکم بر آن پرخاشگرانه باشد و ارتباطات برا یکه فضا شودیمشاهده م ییدر خانواده ها یرفتار

دان موثر فرزن یخانواده بر بروز مشکالت رفتار یفضع یرو مهارت ارتباط ینشود. از ا یتلق یزآم یدتهد

ودکان ک یشناخت یبنقش نظام خانواده در رشد مشکالت آس یبا بررس یز( ن1998) ینگزو کام یویساست. د

 طالق و روابط کم یی،زناشو یهاها مانند کشمکشنشان دادند که عوامل استرس زا در درون خانواده

 دیانجامآنها ب یکودکان به مشکالت سازگار یجانیه یمنیبا کاهش احساس ا توانندیم یخانوادگ

(Qarebaghi et all, 2009 .)قوی زای استرس یک والدین تعارض مشاهده که کنندمی گزارش کودکان 

 هپرخاشگران تعامالت یا خشم با مواجهه هنگام در کودکان که دهدمی نشان ایمشاهده هایبررسی و است

 افزایش نوالدی پرخاشگری و خشم با مکرر مواجهه با استرس این و دهندمی نشان بیشتری استرس والدین،

له با مواجهه و مقاب یو خانواده در استفاده از مهارتها یشترب یلذا احتماال هرچه قدر انسجام خانوادگ یابدمی

از  کمتر هایمقابله با تعارضات و دشوار یه براکارآمدتر باشد، فرزندان خانواد هایتعارضات و دشوار

استفاده  یجهیدر آنها که نت یبروز مشکالت رفتار یجهو در نت کنندیناکارامد استفاده م یامقابله یهاروش

ن و ذه یتئور ینب همبستگیپژوهش  یندر ا یابد همچنینیمقابله ناکارآمد است کاهش م یهااز روش

 یله دلب یمتفاوت نبود. از طرف یدر دو گروه کودکان طالق و عاد یجانیه – یبا مشکالت رفتار یهمدل
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گونه  نیا توانیبه دست آمد م یکودکان طالق باالتر از کودکان عاد یجانیه -یمشکالت رفتار ینکها

 – یعدم وجود مشکالت رفتار یاوجود  ییتوانند به تنها ینم یذهن و همدل یکرد که تئور یریگ یجهنت

 یامقابله یاالگوه ین،والد یناز جمله تعارض و کشمکش ب یگریکنند و عوامل د یینودکان را تبک یجانیه

 – یاقتصاد یتکودک، وضع یخلق و خو دهد،یکه کودک در مواجهه با مشکالت مورد استفاده قرار م

بر عهده  یامدهنقش ع یانم یندر ا یزو ... ن ینکودک به والد ینوع دلبستگ ین،والد یتیسبک ترب ی،اجتماع

 یرتاث هاییرمتغ یناز روابط ب یعوامل در شبکه ا ینهر کدام از ا یاثر گذار یزانالزم است م یندارند.. بنابرا

با حضور  یمدل ساختار یکدر  یرهامتغ ینمنظور بهتر است که توان ا ین. بدیرندقرار گ یگذار مورد بررس

 شوند.  یسبرر یا ینهعوامل زم یگرمولفه ها و د یرسا

 
References 
Abu-Akel, A. Abushua'leh, K. (2004). Theory of mind' in violent and nonviolent patients 

with paranoid schizophrenia.Schizophrenia Research, 69(1), 45 – 53.  

Amato, P & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: divorce and child well – being 

across three generations. Journal of marriage and family, 67, 191 – 206.  

Amin Yazdi, SA. (2004). Social cognition: development of theory of mind reasoning in 

children. Studies of education and psychology, 5(1), 43-66. (In Persian)  

Arefi, M & Latifian, M. (2011). The role of empathy and Makyavlysty belief in sufficiency 

and insufficiency of social nine to twelve- years- old students. Theaching and 

learning studies, 3(1), 61-82. (In Persian) 

Banky, Y. Amiri, SH & Asadi, S. (2009). The effectiveness of on the rate of separation 

anxiety and depression in children of divorced parents. Clinical psychology & 

personality, 16(37). 1-8. (In Persian)  

Cao, Y. Zhao, Q. Hu, L. Sun, Z. Yun, W & Yuan, Y. (2013). Theory of mind deficits in 

patients with esophageal cancer combined with depression. World journal of 

gastroen terology, 19(19), 2969-2973.  
Decety, J. (2011). Dissecting the neural mechanisms mediating empathy. Emotion Review, 

3(1), 92-108. 

Dronkers, J. (1999). The effects of parental conflicts and divorce on the well- being of 

pupils in Dutch secondary education. Uropean sociological review, 15(2), 195- 212. 

Fahie, C & Symons, P. (2003). Executive functioning and theory of mind in children 

clinically referred for attention and behavior problems. Journal of Applied 

Developmental Psychology, 24(1), 51 – 73.  

Gately, D & Schwebel, A. (1993). Farvorable outcomes in children after parental divorce. 

Journal of Divorce & Remarriage, 18(3- 4), 57- 78. 

Gillott, A. Furniss, F & Walter, A. (2004). Theory of mind ability in children with specific 

languge impairment. Child languge teaching and therapy, 20(1), 1- 11.  

Jacobson, D. (1978). The impact of marital separation/divorce on children. Journal of 

Divorce, 1(4), 341- 360 

Jolliffe, D & Farrington, D. (2006). Examining the relationship between low empathy and 

bulling. Aggressive behavior, 32 (6), 540 – 550.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abu-Akel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15145470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abushua'leh%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15145470
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09209964
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01933973
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01933973


 1395بهار و تابستان ، 1، شماره 6سال                          مشهد یو مشاوره، دانشگاه فردوسشناسی بالینی های روانپژوهش   42

Kajbaf, MB. Areizy, HR. Amiri, SH & Kahnogi, R. (2011). The efficacy of cognitive-

behavioral family therapy on behavioral problems in children exposed to divorce. 

Journal of shahed university, 3(4), 1-8. (In Persian) 

Kanba, S. (2009). S61-01 Deficit in theory of mind is a risk factor for relapse of major 

depression. European Psychiatry, 24(1), 294.  

Kelly, J & Emery, R. (2003). Children's adjustment following divorce: risk and resilience 

perspective. Family relations, 52, 352-362. 

Kelly, J. (2000). Children's adjustment in conflicted marriage and divorce: Adecade review 

of research. Journal of the American Academy of child & adolescent psychiatry, 

39(8), 963- 973. 

Klopper, ME. (2010). Does Mind-Reading Matter for Adolescent Social Functioning? A 

Study of Theory of Mind, Social Anxiety and Social Acceptance. School of 

Psychology, the University of Queensland.1-123. 

Kramer, P & Smith, G. (1998). Easing the pain of divorce through children’s literature. 

Early childhood education Journal, 26(2), 89- 94.  

Landucei, N. (2008). The impact of divorce on children: what school counselors need to 

know? University of Wisconsin-Stout, 1-30. 

Lane, K. Barton-Arwood, S. Nelson, J. Wehby, J. (2008). Academic Performance of 

Students with Emotional and Behavioral Disorders Served in a Self-Contained 

Setting. Journal of Behavioral Education, 17(1), 43- 62.  

Leon, K. (2003). Risk and protective factors in young children's adjustment to parental 

divorce: A review of the research. Family Relations, 52(3), 258- 270. 

Loudin, J. Loukas, A & Robinson, S. (2003). Relational aggression in college students: 

Examining the roles of social anxiety and empathy. Aggressive Behavior, 29 (5), 430 

– 439. 

Maes, S. Moland, J & Buysse, A. (2011). Children's experiences and meaning construction 

on parental divorce: A focus group study. Childhood, 19(2), 266- 279. 

 Mahmud, Z. Aziz, R. Salleh, A & Amat, S. (2011). Counseling children of divorce. World 

applied science s Journal 14(learning innovation and intervention for diverse 

learners), 21- 27. 

Minaei, A. (2006). Adaptation and Standardization of the child behavior checklist Akhen 

bakh, self-assessment questionnaire and teacher report form. Research in 

exceptional children, 6 (1), 529-558. (In Persian) 

Nummenmea, L. Hirvonen, J. Parkkola, R & Hietanen, J. (2008). Is emotional contagion 

special? An fMRI study on neural system for affective and cognitive empathy. 

Neuro image, 43, 571 – 580.  

Peterson, C & Siegal, M. (2000). Insights in to theoty of mind from deafness and autism. 

Mind & language, 15(1), 132- 145.  

Qarebaghi, F & Vafaie, M. (2007). Marital conflict, assess and cognitive coping child with 

conflicts between parents and psychopathological symptoms and health child. 

Research in mental health, 2(1). 49-60. (In Persian) 

Qarebaghi, F & Vafaie, M. (2009). Evaluation of cognition, emotion-oriented coping with 

conflicts in the family and the health child: To investigate cognitive theory of stress 

in school chidren. Psychological studies, 5(4), 67-84. (In Persian) 

 



 43  ...در یذهن و همدل ینقش تئور                                                                           1395، بهار و تابستان 1، شماره 6سال 

Qarebaghi, F; Agvilar Vafaie, M & Allahyari, AA. (2009). Emotional security in the 

family, the child, s cognitive assessment of parental conflict and child 

psychopathological symptoms: Exploring the mediating mechanisms. Journal of 

psychiatry and clinical psychology, 15 (1), 70-80. (In Persian) 

Qbari Bonab, B. parand, A. KHanzade Fyrozjoh, AH. Mulali, G & Nemati, SH. (2009). 

The onset of behavioral problems among primary school students in Tehran. 

Research in exceptional children, 9(3), 223-238. (In Persian) 

Razavieh, A. Latifian, M & Arefi, M. (2006). Theory of mind and empathy inpredicting 

agreesive behaviors, communication, clear and friendly community of students. 

Studies of psychology, 2(3, 4), 35-38. (In Persian) 

Reniers, R. Corcoran, R. Vollm, B. Mashru, A. Howard, R & Liddle, P.(2012). Moral decision -       

making, TOM, empathy and the default mode network. Biological Psychology, 90, 202-

210.                                                                                                                                              
Rieffe, C. Ketelaar, L & Wiefferink, C. (2010). Assessing empathy in young children: 

construction and validation of an empathy questionnaire (EMQUE). Personality and 

individual differences, 49(5), 362- 367. 

Sun, Y & Li, Y. (2009). Parental divorce, sibship size, family resources and children s 

academic performance. Social science research. 38(3), 622- 634. 

Sundqvist, A & Ronnberg, J. (2010). Advanced theory of mind children using 
augmentative and alternative communication. Communication Disorders Quarterly. 

31(2), 86-97.   

Vahedi, SH & Fathizade, E. (2006). Teaching social competence in reduction aggression in 

preschool children: report of 6 cases. Jornal of the fundamentals of mental health, 8 

(31, 32), 131-140. (In Persian) 

Vollm, B. Taylor, A. Richardson, P. Corcoran, R. Stirling, J. Mckie, S. Deakin, J & Elliott, 

R.(2006). Neuronal correlates of theory of mind and empathy: A functional 

magnetic resonance imaging study in a nonverbal task. Neuro image, 29, 90- 98. 

Wang, Yg. Wang, Yi. Linchen, S & Kai wang, Ch. (2008). Theory of mind disability in 

major depression with or without psychotic symptoms: A componential view. 

Psychiatry research, 161, 153 – 161.  

Woolfe, T. Want, S & Siegal, M. (2003). Siblings and theory of mind in deaf native signing 

children. Journal of deaf studies and deaf education, 8(3), 340- 347. 

Yousefi, F & rahimi, M. (2010). The role of family communication patterns of empathy and 

self-control in children. Journal of family research, 6 (4), 433-447. (In Persian) 

Zargar, Y, Mohammadi Bahram Abady, R & Bassak nezhad, S. (2012). Evaluation of 

family processes as predictors of behavior problems in high school second grade 

students yasuj. Psychology school, 1(2), 77-103. (In Persian) 


