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Objective: Behavioral problems are a complex set of emotional, cognitive and behavioral 

problems, which are characterized by lack of control and non-adherence to moral and social 

principles and disruption of behavior in a desirable way in society. The aim of this study was to 

compare theory of mind, Positive and negative cognitive emotion regulation and aggression in 

students with and without behavioral problems. 

Materials: The study followed a causal-comparative design and all the juveniles between 95 and 

90 years of age of Noshahr city composed the statistical population. The sample consisted of 49 

adolescents (14 adolescent behavioral problems and 14 normal adolescents). The behavioral 

problems questionnaire was first performed on 988 high school students in Nowshahr city, and 

49 students obtained the required score, 14 of them using Random sampling method was used 

and 14 adolescents were matched for comparison with this group. In addition to Quay and 

Peterson Revised Behavior Problem Checklist (9104), Baron-Cohen Reading the mind in the 

eyes test (2889), cognitive emotion regulation test (2889) and Buss & Perry aggression test 

(9112) was utilized for data collection. 

Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that there were 

significant differences between the two groups of juveniles in the theory of mind, positive 

emotion regulation, and physical aggression variables. Where, the theory of mind and positive 

cognitive emotion regulation variables negatively, and negative cognitive emotion regulation 

variable positively predicted the aggression in the juveniles. 

Discussion and Conclusion: Lack of understanding the mental states of others seems to cause 

problems in regulating emotion and as a result aggressive behavior and behavioral problems in 

adolescents. 
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Another problem for students with behavioral problems is impaired mind theory. 

Theory of mind refers to how people think about their thoughts, feelings, 

motivations and behaviors and those of others (Mashhadi,2881). 

The cause of defect in the theory of mind has been cited in many studies as influential factors 

such as autism spectrum disorders, a wide range of symptoms of developmental disorders, some 

types of dementia and anorexia nervosa. (Brune & Brune-Cohrs, 2889; Hirao et al, 2880). 

Therefore, according to the mentioned cases, the question of the present study is whether there 

is a difference between the theory of mind, cognitive regulation of positive and negative 

emotions and aggression in students with and without behavioral problems? 

2. Materials and Methods 

The research method was descriptive-causal-comparative and the statistical population of the 

study included all adolescents aged 95 to 90 years in high school in Nowshahr. The sample 

consisted of 49 adolescents (14 adolescents with behavioral problems and 14 normal 

adolescents) who were selected by simple random sampling from adolescents. The following 

tools have been used to collect data:2.1. Revised Behavior Problem Checklist (RBPC): The 

Behavioral Problems Checklist was developed by Quay and Peterson(9104) to grade behavioral 

problems in people 5 to 90 years old. Quay and Peterson(9104) obtained its reliability by 

retesting between 8/91 and 8/01. The validity of this questionnaire in Iran by Shahim et 

al.(2884) was obtained by retesting between 8/91 and 8/01.2/2. Buss and Perry Aggression 

Questionnaire: The questionnaire is a self-report tool that includes 21 items. The correlation 

coefficient of physical aggression/anger component and verbal aggression/ hostility component 

with anger scale are 8741 and 8749, respectively (Buss & Perry,9112). The reliability of this 

questionnaire in Iran has been reported by Samani (2884) as 8/40.3/3. Cognitive emotion 

regulation questionnaire: This questionnaire has been developed by Garnefski et al.(2889) 

and has 19 items. The alpha coefficient for the subscales of this questionnaire was reported 

byGarnefski et al.(2882)between 8/49 and 8/09. In Iran, the reliability of this for each of the 

subscales has been reported between 8/99 to 8/02 (Abdi,2880). 

4- Reading the Mind in the Eyes Test: This test has 19 images of different people's eyes. 

Prevost et al.(2891) obtained Cronbach's alpha coefficient of 8/44 for the English version and 

8/51 for the French version.Zabihzadeh et al.(2892) reported the alpha coefficient of this test 

as 8/42 and its retest reliability coefficient as 8/99. 

    

1. Introduction 
ehavioral problems are a complex set of emotional, cognitive and behavioral 

problems, which are characterized by lack of control and non-adherence to moral 

and social principles and disruption of behavior in a desirable way in society 

(Shubina,2899). Studies in the United States show that the prevalence of behavioral 

problems among school-age students is 21722 (Haunt & Marshal, 2898). B 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 
 

 
   

  1 

Autumn 0202. Vol 2. Issue 0 

Hashemi, S., Naderi, H., Dehghan, H. (2222). Comparison theory of mind, Positive and negative cognitive emotion regulation and 

11-1),2(1. Journal of School Counseling.(Persian)aggression in students with and without behavioral problems.  

3. Results 

Table 1: Mean and standard deviation in the research variables 

Variable Group Mean Standard deviation 

Theory of mind 

behavioral 

problems 
99740 9/91 

Normal students 91785 1720 

Physical aggression 

behavioral 

problems 
29729 9791 

Normal students 29740 9759 

Verbal aggression 

behavioral 

problems 
92794 1709 

Normal students 91799 1789 

Anger 

behavioral 

problems 
90799 9790 

Normal students 28791 9785 

Hostility 

behavioral 

problems 
90799 5792 

Normal students 28791 9708 

Positive cognitive emotion 

regulation 

behavioral 

problems 
51759 1701 

Normal students 94701 1799 

Negative cognitive emotion 

regulation 

behavioral 

problems 
98790 99794 

Normal students 99719 92701 

As can be seen in Table 9, in mind theory, the average scores of normal students are higher than 

the scores of students with behavioral problems. And in the components of physical aggression 

and anger, the average student has behavioral problems higher than normal students. Also, in 

the component of cognitive regulation of positive emotion, the average scores of normal 

students were higher. 

With the aim of inferential analysis of research data, first the assumptions related to parametric 

statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) were tested; The results of 

Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests show the normality of the variable distribution 

of mind theory, cognitive regulation of positive and negative emotions and aggression in 

students with and without behavioral problems. 
Table 2: Results from the effects of comparing research variables between two groups 

Variable df Mean Square F P 

Theory of mind 9 245715 90792 87889 

Physical aggression 9 219718 5.19 87829 

Verbal aggression 9 94759 9799 87211 

Anger 9 15715 9714 87821 

Hostility 9 51791 9794 87220 

Positive cognitive emotion 

regulation 
9 2598720 29799 87889 

Negative cognitive emotion 

regulation 
9 92714 87211 87518 

As can be seen in Table 2, there is a significant difference in the three variables of theory of 

mind, physical aggression, anger and positive emotional regulation in the two groups of normal 

students with behavioral problems. 

4. Discussion and Conclusion 

The aim of this study was to compare the theory of mind, cognitive regulation of positive and 

negative emotions and aggression in students with and without behavioral problems. According 
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to the first finding of this study, there is a significant difference between the theories of mind 

in the two groups of students. These results are consistent with the findings of Chambers et 

al.(2882). People with behavioral problems seem to have a defect in the theory of mind, are not 

able to understand the feelings and thoughts of others, cannot understand the intentions and 

mental states of others and have severe problems in predicting the thoughts of others, and may 

be normal and It is common to perceive others with hostility and suspicion, which will lead to 

aggressive behavior by this group of adolescents. According to another finding of this study, 

there is a significant difference between physical aggression, anger and positive emotional 

regulation in two groups of students with and without behavioral problems. These findings are 

consistent with the results of research by Stan and Beldean (2899) and Sirati (2898). It can be 

inferred that people who have difficulty regulating their emotional states often find these 

emotional experiences unbearable. In this case, they are more likely to engage in aggressive 

behaviors to compensate, end, or avoid these emotional states. Therefore, according to the 

mentioned cases and the problems of the mentioned students in using the positive emotion 

regulation guides and defects in the theory of mind, it is suggested that the positive emotion 

regulation strategies be taught to this group of students. 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 

Funding: No funding was received for this research from funding agencies in the public, 

commercial, or non-profit sectors. 

Authors' contributions: All authors wrote and edited the article. 

Conflicts of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported. 
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 . مقدمه8

به آنان کمک  بهداشت روانی تأمین و است بوده برخوردار ایویژه از اهمیت نوجوانان و سلامت کودکان ایجامعه هر در

کنند. وجود مشکلات رفتاری در دوره کودکی و نوجوانی  ایفا بهتر را کند تا از نظر روانی و جسمی سالم و نقش اجتماعی خودمی

. مشکلات رفتاری کننددر بزرگسالی پی ریزی می را افراد یا روانی بنیان سلامتی زندگی، نخستین هایبهمسئله مهمی است، زیرا تجر

ای از مشکلات هیجانی، شناختی و رفتاری هستند، که به وسیله فقدان کنترل و عدم پایبندی به اصول اخلاقی به عنوان مجموعه پیچیده

آموزان دارای مشکلات رفتاری (. بنابراین دانش6102شوبینا،شوند )جامعه، شناخته می و اجتماعی و اختلال در رفتار به شیوه مطلوب

علم و اختلال در م استرس قابل توجهکه این رفتار با شوند با یک الگوی خصمانه، منفی و رفتار نافرمانی و قانون شکنانه مشخص می

دکان و ای کوحرفه ای بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی وملاحظهلطور قاب(. مشکلات رفتاری به6102جیمز، کلاس همراه خواهد شد )
  سندة مسئولنوی*

 حمیدر ضا دهقان

 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراننشانی: 

 13033099212تلفن: 

 yahoo.com383hamiddehghan@پست الکترونیک: 

 

 کلات رفتاریآموزان با و بدون مشمقایسه نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری دانش
 *9، حمیدرضا دهقان6، حبیب اله نادری0سهیلا هاشمی

 ایران.دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر،  -0

 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران -6

 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  -9

 

 پژوهشی-مقالة علمی

(. مقایسه نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری 0210) هاشمی، سهیلا؛ نادری، حبیب اله و دهقان، حمیدرضا استناد به مقاله:

 0-05. 0(6)،فصلنامة مشاورة مدرسهآموزان با و بدون مشکلات رفتاری. دانش

 

:10022001/JSC.202101201 

 

 

برای مطالعه آنلاین مقاله، کد زیر 

 را اسکن نمایید.

ون آموزان با و بده ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دانشهدف پژوهش حاضر مقایسه نظری اهداف:

 مشکلات رفتاری بود.

ساله  01تا  05ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان مقایسه -روش پژوهش توصیفی از نوع علی ها:مواد و روش

نوجوان عادی( بودند که  94نوجوان اختلال رفتاری و  94نوجوان ) 42دوره متوسطه شهرستان نوشهر بودند. نمونه پژوهش شامل 

نفر نمره لازم را کسب کردند  42های نوشهر اجرا شد و های شهرستانآموز دبیرستاندانش 211ابتدا پرسشنامه اختلال رفتاری بر روی 

نوجوان عادی به منظور مقایسه با این گروه همتاسازی  94گیری تصادفی انتخاب شدند و نفر با استفاده از روش نمونه 94و از میان آنها 

(، آزمون خواندن ذهن از طریق چشم 0314ها از پرسشنامه مشکلات رفتاری کوای و پترسون )آوری دادهو انتخاب شدند. برای جمع

 فاده شده است.( است0336( و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری )6110شناختی هیجان )(، پرسشنامه تنظیم6110بارن کوهن )

(، >15/1P(، پرخاشگری بدنی )>10/1Pنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره )مانوا( نشان داد که بین دو گروه در نظریه ذهن ) ها:یافته

 داری وجود دارد.( تفاوت معنی>10/1P( و تنظیم هیجان مثبت )>15/1Pخشم )

ان سبب ایجاد مشکل در تنظیم هیجان و در نتیجه رفتار رسد عدم درک حالات ذهنی دیگربه نظر می گیری:بحث و نتیجه

 شود.پرخاشگرانه و سبب بروز مشکلات رفتاری در نوجوانان می

 

 چکیده

  ها:کلیدواژه

نظریه ذهن، تنظیم شنننناختی 

هنیننجننان، پننرخنناشنننگننری، 

 مشکلات رفتاری

 

 4/01/0411 تاریخ دریافت:
 12/00/0411تاریخ پذیرش:
 5/01/0410 تاریخ انتشار:
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(. مشکلات 6113، 0پاندیاندهد )سالی را افزایش میهای روانی در دوره بزرگگذارد و احتمال ابتلاء به بیمارینوجوانان تأثیر منفی می

های عصب های خلقی، ناتوانی یادگیری، اختلالهای بزهکارانه، اختلالرفتاری احتمال ابتلای افراد به سوء مصرف مواد، فعالیت

آموزان در (. میزان شیوع مشکلات رفتاری در دانش6111، 6بامیستر و همکاراندهد )شناختی و اختلال شخصیت را افزایش میروان

در بین  رفتاری هایدهد که شیوع اختلالهای انجام شده در ایالات متحده امریکا نشان میکشورهای مختلف متفاوت است. بررسی

( با بررسی میزان شیوع 6101) 2نیلسون(. 9،6101هانت و مارشالدرصد گزارش شده است ) 6/69آموزان سنین مدرسه دانش

تا  1 های رفتاری این کودکان بینهای رفتاری در کودکان کشورهای اتیوپی، سودان و هند نشان داد که میزان شیوع اختلالاختلال

های رفتاری آموزان دارای معیارهای تشخیصی اختلالدرصد دانش 6/61( نیز در پژوهشی دریافت که 0931)منادیدرصد است.  03

 باشند.می

باشد. پرخاشگری یکی از می 5آموزان دارای مشکلات رفتاری درگیر آن هستند، پرخاشگرییکی از مشکلاتی که دانش

وتر، پیت، دی سران به اشکال مستقیم و غیرمستقیم تعریف شده است )رفتارهای ضداجتماعی است که به عنوان آزار رساندن به دیگ

تر به رفتار عمدی کلامی و غیرکلامی فرد که منجر به آسیب رساندن شخصی، تعریفی جامع (. در6102، 2ریدر، زیمرمن و استفان

حدادی،  شرفی،اگویند )رخاشگری میروانشناختی یا جسمانی به خود و دیگران برای رسیدن به هدفی یا به منظور تخلیه هیجانی پ

 افراد یحالات درون بر آن ناخوشایند آثار همچنین، و فردیبین رفتار پرخاشگرانه بر رفتار نامطلوب (. آثار0939زاده،نشیبا و قاسم

 اپ زیر کنند،یم زندگی آن در که ای راجامعه اخلاق و رسوم و ندارند را خود قدرت مهار رفتار است. نوجوانان پرخاشگر غالباً

 گذارند.می

جان به شود، مشکل در تنظیم هیجان باشد. تنظیم هیرسد یکی از دلایل عمده که سبب بروز رفتار پرخاشگرانه در افراد میبه نظر می

ی مثبت عدارد. تنظیم هیجانی سازگارانه با سازگاری و تعاملات اجتما توانایی فهم هیجانات و تعدیل تجربه و ابراز هیجانات اشاره

ود و شزا میهای استرسی مؤثر با موقعیتی هیجانی مثبت باعث مراقبه( و افزایش در فراوانی تجربه6105، 4گروسمرتبط است )

(. بررسی متون و مطالعات 1،6116توگاد و فردریکسونبرد )های اجتماعی را بالا میهای لازم در پاسخ به موقعیتحتی فعالیت

 سیچتی،) اجتماعی است هد که تنطیم هیجان، عامل مهمی در تعیین سلامتی و داشتن عملکرد موفق در تعاملاتدروانشناختی نشان می

مانند ریز )( و اختلالات برونریز )مانند افسردگی، اضطراب، انزوای اجتماعی( و نقص در آن با اختلالات درون3،0335اکرمن و ایزارد

فتارهای ر اند که کنترل هیجانی ناسازگارانه، با اقدام بهد. تحقیقات فراوانی نشان دادهدار ارتباط بزهکاری و رفتار پرخاشگرانه(

و  هلمز، کلایور سالیوان،(.00،6102بلدیان استن و و 6102، 01دوناهیو، گورانسون، مک کلور و ون مالپرخاشگرانه ارتباط دارد )

سانچز هد. دسل افراد به پرخاشگری را در بین پسران افزایش می( دریافتند که ناتوانی در تنظیم هیجانات احتمال تو6101)گودمان

 ینیبخودکنترلی پایین، هیجان خشم، پرخاشگری جسمانی و کلامی را پیش ( در پژوهشی نشان دادند که6100) مارتین و همکاران

                                                           
2. Pandean 
0. Baumeister et al. 
3. Haunt & Marshal 
4. Nilsson  
5. Aggression 
6. Suter, Piet, de Ridder, Zimmermann & Stephan 
7. Gross 
8. Tugade & Frederickson 
9. Cicchetti, Ackerman & Izard 
22. Donahue, Goranson, McClure & Van Male 
22. Stan & Beldean 
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ی مشکل دارند با احتمال بیشتری در خودکنترلی هیجان که افرادی دادند ( نشان6101)تاگر، گود و برامر کند. در همین راستا می

( در پژوهش دریافتند که کنترل هیجانی پایین 0936)زاده و صادقیتاجیکدهند. همچنین اطرافیان خود را مورد پرخاش قرار می

اشگرانه ( دریافتند که رفتارهای پرخ6111)گارنر و موردهد. علاوه بر این احتمال پرخاشگری فیزیکی و کلامی نوجوانان را افزایش می

تواند تلاشی از سوی افراد در جهت اجتناب از تجربه کامل هیجانی مانند خشم یا سایر هیجانات مانند پرخاشگری فیزیکی و کلامی، می

تند خویش نیسی ندهدهدهد که افرادی که قادر به مدیریت هیجانات منفی و آزارناراحت کننده دیگر باشد. این مطالب نشان می

ه عنوان تواند باند که خشونت میها در خصوص پرخاشگری نشان دادهخاشگری در آنان افزایش می یابد. پژوهشاحتمال رفتار پر

ا نیست عمل هرسانی که فرد پرخاشگر قادر به تنظیم آنای برای پایان دادن به احساسات یا حالات هیجانی آزارنده یا آسیبوسیله

 سازد که آشفتگی و ناراحتیها رفتارهای پرخاشگرانه برای فرد این امکان را فراهم می(. در این موقعیت6111، 0گاردنر و مورکند )

(. در واقع این افراد برای جبران کردن، پایان دادن و یا 6101، 6تاگر، گود و برامر)سازی کند خود را بر روی دیگران تخلیه و برون

 آورند.روی می اجتناب از این حالات هیجانی منفی به رفتارهای پرخاشگرانه

ند کباشد. نظریه ذهن به این موضوع اشاره میآموزان دارای مشکلات رفتاری، اختلال در نظریه ذهن مییکی دیگر از مشکلات دانش

م کنند. نظریه ذهن به عنوان یک موضوع مهها و رفتارهای خود و دیگران چگونه فکر میی افکار، احساسات، انگیزهکه مردم درباره

توانایی  به گسترده (. نظریه ذهن است که به طور0916مشهدی، نگر دارد )فردی، جایگاه مهمی در روانشناسی تحولیبط بیندر روا

(. به عبارت دیگر 6101، 9گریشام و همکارانها، افکار و متعاقب آن درک رفتارهای دیگران اشاره دارد )درک هیجانات، انگیزه

ها و باورها به خود و دیگران و درک اینکه حالات ذهنی دیگران یعنی نیات، احساسات، خواستههای ذهنی توانایی نسبت دادن حالت

، 5پریماک و وودراف) شودنامیده می (TOM) یا به اختصار 2تواند متفاوت از حالات ذهنی خود فرد باشد، اصطلاحا نظریه ذهنمی

ی رشد این ظرفیت است که رفتار دیگران معنادار و قابل درک ایه(. نظریه ذهن به ظرفیت شناختی خاصی اشاره دارد که بر پ0314

دار بودن ادراک دیگران است. تئوری ذهن ما را قادر شوند. عنصر اساسی در نظریه ذهن، درک عوامل هدفمندی رفتار و جهتمی

(. عامل نقص 6113دوهرتی، کنیم ) سازد تا رفتار دیگران را توضیح دهیم، پیش بینی کنیم و همچنین رفتار دیگران را دستکاریمی

-ای از علایم اختلالات تحولی، روانی گستردههای طیف درخودماندگی، دامنهدر نظریه ذهن در تحقیقات فراوانی مانند اختلال

ر بیان ذااشتهایی عصبی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گگسیختگی، اختلال دوقطبی، برخی از انواع دمانس از جمله پارکینسون و بی

آموزان دارای اختلال رفتاری در استنباط و تفسیر صحیح (. دانش6111، 4و هیراو و همکاران 6112، 2کرس-برون و برونشده است )

آموزان به دلیل نارسایی در نظریه ذهن اغلب رسد این دانشها و احساسات دیگران نقص دارند. به نظر میتفکرات، مقاصد، نیت

(. شناخت 6113، 1لهمنشان، با یک حالت مناسب ناتوان هستند )کنند و از بیان احساسات منفیاشتباه تفسیر می های اجتماعی رانشانه

ها در در پردازش (. این نارسایی6115، 3سرین و بارنهای شناختی و پردازش دقیق اطلاعات اجتماعی است )اجتماعی مستلزم مهارت

ی رفتاری های در نظر گرفته شود که در استمرار رفتار پرخاشگرانه و نگهداری اختلالتواند به عنوان عواملاطلاعات اجتماعی می

                                                           
2. Gardner & Moore 
0. Tager, Good & Brammer 
3. Grisham 
4. Theory of mind  
5. Premack & Woodruff 
6. Brune & Brune-Cohrs 
7. Hirao et al 
8. Lehmann 
9. Serin & Brown 
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(. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده سوال پژوهش حاضر این است که آیا میان 6101، 0لاکمن و ماتیزکنند )مخرب نقش ایفا می

 موزان با و بدون مشکلات رفتاری تفاوت وجود دارد؟آنظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دانش

 ها. مواد و روش2

ساله مقطع متوسطه  01تا  05ای بود و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان مقایسه -روش پژوهش توصیفی از نوع علی

عادی( بودند )این تعداد براساس  نوجوان 94نوجوان اختلال رفتاری و  94نوجوان ) 42شهرستان نوشهر بودند. نمونه پژوهش شامل 

باشد، تعیین شدند( که به صورت نفر می 05ها ای حداقل نمونه برای گروه( که در تحقیقات علی مقایسه0933نظر دکتر دلاور )

 دانش 211 اختلالات رفتاری بر روی لیست چکگیری تصادفی ساده از میان نوجوانان انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا نمونه

گیری نفر را به صورت نمونه 94نفر نمره لازم را کسب کردند و از میان آنها  42آموز دبرستان های شهرستان نوشهر اجرا شد و 

 نوجوان عادی نیز به منظور مقایسه با این گروه همتاسازی و انتخاب شدند. 94تصادفی ساده انتخاب و 

 ست:ها از ابزار زیر استفاده شده اآوری دادهبرای جمع

 پترسون و کوایمشکلات رفتاری توسط  لیست چک :(2RBPCچک لیست تجدید نظرشده مشکلات رفتاری ) -8

 سه پرسشنامه، این گذارینمره برایساله تهیه شده است.  01ا ت 5 نوجوانان و کودکان رفتاری مشکلات بندیدرجه برای( 0314)

 که اتیمشکل به یک صورت حاد دیده شود، نمره به که رفتاری شکلم به دو نمره. شودمی برده کار به دو و یک صفر، نمره

 زمونآ خرده هر دست آمده برایبه نمره بیشترین. شودمی داده رفتاری مشکلات وجود حاد ندارند و نمره صفر به عدم صورت

 ر تاصف از منه مشکلات فرددا. باشدهر خرده آزمون صفر می ها در آن خرده آزمون و کمترین نمره برایبرابر شماره گویه دو

در زمینه پایایی و روایی این چک لیست، روایی ملاک قابل قبول و میزان پایایی آن ( 0314. کوای و پترسون )نوسان دارد 041

. اعتبار این خرده آزمون به دست آمدبرای شش  32/1تا  49/1 پایایی درونی آن بینو  19/1تا  23/1 به روش بازآزمایی بین

و پایایی درونی آن بین  19/1تا  23/1( به روش بازآزمایی بین 0912ه در ایران توسط شهیم، یوسفی و قنبری مزیدی )پرسشنام

گزارش  13/1درصد گزارش شده است. پایایی این ابزار در پژوهش حاضر  31/1و ضریب آلفای کرونباخ آن  32/1تا  49/1

 شده است.

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه  (:8002پرسشنامه پرخاشگری باس و پری ) -2

 63( مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 0336)باس و پری خصومت بود، توسط 

ر آزمودنی عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. ه

( را انتخاب نمایند. 5(، همیشه )2(، اغلب )9(، گاهی )6( به ندرت )0های هرگز )بایست در پاسخ به سؤالات یکی از گزینهمی

ب پایایی، دهد. ضریاین پرسشنامه دو مؤلفه پرخاشگری فیزیکی/ خشم و پرخاشگری کلامی/ خصومت را مورد سنجش قرار می

درصد گزارش شده است. ضریب همبستگی  11/1تا  46/1های آن را پرسشنامه پرخاشگری و مؤلفه بازآزمایی )بعد از نه هفته(

گزارش شده ست. ضریب همبستگی مؤلفه پرخاشگری فیزیکی/ خشم  43/1(، 0332) نواکرپرسشنامه پرخاشگری با مقیاس خشم 

                                                           
2. Matthys & Lochman 
0. Revised Behavior Problem Checklist  
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(. پایایی این پرسشنامه 0336باس و پری،شد )بامی 42/1و  49/1و مؤلفه پرخاشگری کلامی/ خصومت با مقیاس خشم به ترتیب 

 گزارش شده است. 30/1گزارش شده است. پایایی این ابزار در پژوهش حاضر  41/1( 0912در ایران توسط سامانی )

( تدوین شده است و 6110)گرانفسکی و همکاراناین پرسشنامه توسط (: 8..2پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ) -3

باشد. ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می 92دی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ای چند بعپرسشنامه

( راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 3مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه )

خرده  کند. ضریب آلفا برایگاری و ملامت دیگران را ارزیابی میریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انبرنامه

گزارش شده است. در ایران پایایی  این  10/1تا  40/1( در دامنه 6116)گرانفسکی و همکارانهای این پرسشنامه به وسیله مقیاس

(. در 0914عبدی،گزارش شده است ) 16/1تا  22/1ها بین ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از زیرمقیاس

 گزارش شده است. 43/1پژوهش حاضر پایایی این ابزار 

یک ازمون عصب روانشناختی است که نسخة اصلی  (:8..2بارن کوهن ) 8آزمون خواندن ذهن از طریق چشم -4

سی در برر هاآزمون برترینمعت از یکی شده است و معرفی ( در دانشگاه کمبریج6110)بارون کوهن توسط پروفسور آین آزمون

تصویر چشم های افراد مختلف به شرکت کنندگان نشان داده می شود و از آنها  92نظریة ذهن محسوب می شود. در این آزمون 

نمرة  91الی  61بین  است. نمرة 92خواسته می شود وضعیت ذهنی فرد صاحب عکس را تعیین کنند. حداکثر نمره در این آزمون 

ای را نشان هیجانات چهره در شناسایی مشکل 61 از کمتر ای و نمرةبالا در شناسایی هیجانات چهره توانایی 91از  معمول، بیشتر

خوانی افراد سالم و بیمار، از این آزمون عصب روانشناسی غالب مطالعات صورت گرفته برای بررسی توانایی ذهن دهد. درمی

واژگان بکار گرفته شده در این آزمون،  وانگ زو ومنظور برگردان فارسی،  به (6111، 6وانگ، وانگ و چناستفاده شده است )

د. در ش این آزمون استفاده مدادی -شناس نیز بهره گرفته شد. در پژوهش حاضر از نسخه کاغذاز راهنمایی و نظارت چند زبان

و برای  44/1برای نسخه انگلیسی ( ضریب آلفای کرونباخ 6109)، کریر، چوون، زلکوویست، جوزف و گلدپرووستپژوهشی 

بود که به ترتیب از  41/1بود؛ همچنین ضریب همبستگی درون گروهی در نسخه فرانسوی این مقیاس نیز  59/1نسخه فرانسوی 

( ضریب آلفای این 0930)زاده، نجاتی، ملکی، درویشی و رادفرذبیحدهد. پایایی درونی و پایایی بازآزمایی خوب آن خبر می

 گزارش 20/1هفته  دو زمان مدت در و دانشجو 91 از متشکل ای را در نمونهو ضریب پایایی بازآزمایی آن 46/1ا آزمون ر

 بدست آمد. 14/1پایایی آزمون خواندن ذهن از طریق چشم در پژوهش حاضر اند. لازم به ذکر است نموده

 هایافته. 3

درصد ناراضی  0/04درصد افراد از زندگی راضی بودند و  3/16بود و  02/02های جمعیت شناختی میانگین سنی افراد براساس یافته

 کردند.درصد افراد با هر دو والد زندگی می 2/39درصد از افراد با مادر و  9/5درصد افراد با پدر زندگی،  9/0بودند. 

 

 

 

 

                                                           
2. Reading the Mind in the Eyes Test 
0. Wang, Wang, Chen, Zhu & Wang 
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 ها در متغیرهای تحقیق. میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی8جدول 

آموزان دارای آموزان عادی بالاتر از نمرات دانشنگین نمرات دانششود، در نظریه ذهن میامشاهده می 0همانطور که در جدول 

موزان آآموزان دارای مشکلات رفتاری بالاتر از دانشهای پرخاشگری بدنی و خشم میانگین دانشمشکلات رفتاری است و در مؤلفه

میانگین  ی بالاتر بود. اما در سایر مؤلفه بینآموزان عادعادی است. همچنین در مولفه تنظیم شناختی هیجان مثبت میانگین نمرات دانش

 دار وجود نداشت.آموزان تفاوت تفاوت معنینمرات دانش

های مرتبط با آمار پارامتریک و تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا( مورد های پژوهش، ابتدا پیش فرضبا هدف تحلیل استنباطی داده

نشان دهنده نرمال بودن توزیع متغیر نظریه ذهن،  0ویلک -اسمیرنف و شاپیرو -های کولموگروفآزمون قرار گرفت؛ خروجی آزمون

 .(F=2/0,P=1/001) باشدتنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دانش آموزان با و بدون مشکلات رفتاری می

گری در شنتایج تحلیل واریانس چندمتغیری)مانوا(بر نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخا 2جدول 

 آموزان با و بدون مشکلات رفتاریدانش

-ها قابلیت استفاده از تحلیل چند متغیری)مانوا( را مجاز میداری تمامی آزمونشود، سطوح معنیدیده می 6همانطور که در جدول 

با و بدون  نش آموزانشمارند. این امر بیانگر آن است که بین نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دا

 مشکلات رفتاری حداقل از نظر یکی از متغیرها تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

                                                           
2. Kolmogorov-Smirnov & Shapiro- Wilk  

 متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد تعداد

42 

 عادی 41/02 03/2
 نظریه ذهن

 مشکلات رفتاری 15/09 61/9

 عادی 62/60 29/2
 پرخاشگری بدنی

 مشکلات رفتاری 41/62 52/2

 عادی 24/06 12/9
 پرخاشگری کلامی

 مشکلات رفتاری 22/09 12/9

 عادی 02/01 21/2
 خشم

 رفتاری مشکلات 29/61 15/2

 عادی 02/01 06/5
 خصومت

 مشکلات رفتاری 29/61 11/2

 عادی 52/53 19/3
 تنظیم شناختی هیجان مثبت

 مشکلات رفتاری 13/24 22/3

 عادی 01/21 04/00
 تنظیم شناختی هیجان منفی

 مشکلات رفتاری 32/20 19/06

 F مقدار نام آزمون
Df 

 فرضیه

Df 
 خطا

sig 

 110/1 111/22 11/4 490/1 210/1 آزمون اثر پیلایی

 110/1 111/22 11/4 490/1 503/1 آزمون لامبدای ویلکز

 110/1 111/22 11/4 490/1 362/1 آزمون اثر هتلینگ

 110/1 111/22 11/4 490/1 362/1 رویآزمون بزرگترین ریشه
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 آموزان. نتایج حاصل از اثرات مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش3جدول 

بدنی، خشم و تنظیم هیجانی مثبت در دو گروه از  شود در سه متغیر نظریه ذهن، پرخاشگریمشاهده می 9همانطور که در جدول 

 دای وجود دارد.آموزان عادی و دارای اختلال رفتاری تفاوت معنیدانش

 گیری. بحث و نتیجه4

فتاری آموزان با و بدون مشکلات رهدف این پژوهش مقایسه نظریه ذهن، تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و پرخاشگری در دانش

داری وجود دارد. که این نتایج با آموزان تفاوت معنییافته اول این پژوهش میان نظریه ذهن در دوگروه از دانشبود. بر اساس 

سازد تا باشد. توضیح اینکه تئوری ذهن ما را قادر می( همسو می6101)شامای سوری و هراری( و 6116)چرمن و همکارانهای یافته

(. در واقع تئوری ذهن، عملکرد ذهنی مهم است که به 6111دوهرتی، و دستکاری کنیم )بینی رفتار دیگران را توضیح دهیم، پیش

(. تئوری ذهن یک ساختار چند بعدی است و شامل یک پیوستار 6111، 0کال و توماسلورسد برای بشر منحصر به فرد باشد )نظر می

دارند. همچنین گاهی اوقات از این نقص با عنوان  است. نقص در تئوری ذهن دربرگیرنده افرادی است که در داشتن دیدگاه مشکل

شود. این اصطلاح به این معناست که افراد بدون نظریه ذهن، در فهمیدن چیزها از دیدگاه دیگران نسبت به یاد می« کور ذهنی»

 (. 6116مور، خودشان، مشکلات زیادی دارند )

مرتبط با تعامل اجتماعی شامل مشکلاتی در تشخیص و توضیح  نقص تئوری ذهن در خیلی از اختلالات درگیر است و با مشکلات

کنند، در تبیین نیات دیگران (. افرادی که نقص تئوری ذهن را تجربه می6110،فریثرفتار دیگران از روی حالت ذهنی مرتبط است )

دارند. به نظر  ی در تقابل اجتماعیگذارد و نیز مشکلاتکنند که چطور رفتارشان بر دیگران تأثیر میمشکل دارند؛ همچنین درک نمی

وانند ترسد افراد دارای مشکلات رفتاری در تئوری ذهن نقص دارند، توانایی درک احساسات و افکار دیگران را ندارند، نمیمی

حالات  ه بسابینی افکار دیگران دارند و چنسبت به نیات و حالات ذهنی دیگران درک درستی داشته باشند و مشکلات شدیدی در پیش

عادی و معمولی دیگران را با خصومت و سوءظن درک کنند که این مطلب سبب بروز رفتار پرخاشگرانه از سوی این گروه از 

 نوجوانان خواهد شد.

                                                           
2. Call & Tomasello 

sig F میانگین مجذورات df متغیر 

 نظریه ذهن 0 95/654 06/01 110/1

 شگری بدنیپرخا 0 31/690 92/5 162/1

 پرخاشگری کلامی 0 50/04 22/0 699/1

 خشم 0 95/35 34/2 163/1

 خصومت 0 29/59 24/0 661/1

 تنظیم شناختی هیجانی مثبت 0 61/6501 20/62 110/1

 تنظیم شناختی هیجانی منفی 0 94/26 639/1 531/1
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دون مشکلات آموزان با و ببر اساس یافته دیگر این پژوهش میان پرخاشگری بدنی، خشم و تنظیم هیجانی مثبت در دو گروه از دانش

( 6102)استان و بلدان( و 6101)سالیوان و همکارانهای با نتایج تحقیقات داری وجود دارد. که این یافتهتفاوت معنیرفتاری 

توان چنین استنباط کرد که افرادی که در تنظیم حالات هیجانی خود باشد. می( همسو می0913)قنبری و همکاران( و 0913)سیرتی

شوند. در این حالت آنها با احتمال بیشتری برای جبران کردن، برای آنها غیرقابل تحمل میمشکل دارند عمدتاً این تجارب هیجانی 

آورند. به عبارتی افرادی که در تنظیم هیجانات خود پایان دادن و یا اجتناب از این حالات هیجانی به رفتارهای پرخاشگرانه روی می

یجانات خود اجتناب کرده و یا آنها را سرکوب کنند، که این خود احتمال اند ممکن است از تجارب هیجانی یا بیان هبا مشکل مواجه

( 6106)لوماس، استاو، هنسن و داونیبه عنوان مثال نتایج تحقیق (. 6113چمبرز و همکاران،) زیاد منجر به رفتارهای پرخاشگرانه شود

ا نشان هدار رفتار پرخاشگری هستند. بررسیعنیهای مبینهای اساسی کنترل هیجانی به عنوان پیشنشان داد که نقص در مهارت

د و تر پشت سر بگذارنهای زندگی را آسانکنند قادرند چالشدهد افرادی که در زندگی روزمره از هیجانات مثبت استفاده میمی

م ضمن دهند، مفاهیشخیص میهای خود را تدر نتیجه آنها را از سلامت روان بالاتری برخوردارند. افراد توانمند از نظر هیجانی احساس

ای هکنند. این افراد در کنار آمدن با تجربههای هیجانی خود را برای دیگران بیان میکنند و به گونة مؤثری حالتآنها را درک می

وجه به موارد ا تدهند. بنابراین بتری را در ارتباط با محیط و دیگران نشان میمنفی از موفقیت بیشتری برخوردارند و سازگاری مناسب

ود تا شآموزان مذکور در استفاده از راهبرهای تنظیم هیجانی مثبت و نقص در نظریه ذهن، پیشنهاد میذکر شده و مشکلات دانش

 راهبردهای تنظیم هیجانی مثبت به این گروه از دانش آموزان آموزش داده شود.

 ملاحظات اخلاقی .5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. تماماً در این مقاله رعایت شده است؛ شرکتاصول اخلاقی 

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.ر بخشهای تأمین مالی داین تحقیق هیچگونه کمک مالی از سازمان

 مشارکت نویسندگان:

 اند.های پژوهش حاضر مشارکت داشتهتمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو

 منابع

(. بررسی سبک های کنترل هیجانی پیش بین در پرخاشگری دانشجویان دختر. فصلنامه علمی 0936تاجیک زاده، فخری و صادقی، راضیه )

 _html941http://jzvj.miau.ac.ir/article..34-009(،2)2پژوهشی زن و جامعه. 

 ربیتی. نشر ویرایش. تهران. (. روش تحقیق در روانشناسی و علوم ت0933دلاور، علی )

(. بررسی رابطه بین توانایی ذهن خوانی و پنج عامل بزرگ 0930زاده، عباس، نجاتی، وحید؛ ملکی، قیصر، درویشی، لرد و رادفر، معصومه )ذبیح

 fa.html-262-0-URL: http://icssjournal.ir/article. 03-91(، 59)02های علوم شناختی. شخصیت. مجله تازه
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-925(، 2)09(. بررسی پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری باس و پری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 0912سامانی، سیامک )

953. &slc_lang=fa0&sid=624-0-01-https://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A 

های روانسنجی چک لیست تجدیدنظرشده مشکلات رفتاری کوای و (. ویژگی0912شهیم، سیما؛ یوسفی، فریده و قنبری مزیدی، محبوبه )

URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/article-0-955-. 951-951(، 2)09پترسون. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 
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