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 در شاغل  متاهل  زنان در خانوادگی عملکرد بر و هیجانی هوش و تفکر سبکهای بین رابطه تعیین حاضر پژوهش هدف

 باشدمی همبستگی عنو از و توصیفی تحقیق روش .باشدمی 1399  زمستان و پاییز در تهران شهر کودکان طبی مرکز بیمارستان

 ژوهشپ آماری جامعه باشد می خانوادگی عملکرد پژوهش وابسته متغیر و هیجانی هوش و تفکر سبکهای مستقل متغیرهای

 پرسشنامه از اطالعات آوریجمع برای شدند. انتخاب تصادفی گیری نمونه روش به که بود نفر 121 آماری نمونه و نفر 181

 دافاه و فرضیه آزمون برای شد استفاده (FAD)خانوادگی عملکرد پرسشنامه و شات هیجانی هوش استرنبرگ، تفکر سبک

 آمار بخش در شده هاستفاد استنباطی و توصیفی آماری های روش از اختصاصی و کلی هایفرضپیش بررسی از بعد پژوهشی

 آزمون از باطیاستن آمار بخش در بیشترین و کمترین معیار، انحراف میانگین، فراوانی، چون آماری هایشاخص از توصیفی

 هوش و تفکر های سبک که داد نشان پژوهش گردید. نتایج استفاده متغیره چند خطی رگرسیون تحلیل پیرسون همبستگی

 عملکرد اختالل و یهیجان هوش بین. دارد وجود رابطه  درمانی درمرکز  شاغل  متاهل زن کارکنان در خانواده عملکرد با هیجانی

 وجود معناداری و مثبت رابطه خانواده عملکرد و هیجانی هوش بین دیگر عبارت به دارد وجود معناداری و رابطه منفی خانواده

 تفکر های بکس بین شد داده نشان همچنین ندارد وجود معناداری رابطه خانواده عملکرد و تفکر های سبک بین همچنین  دارد

 همراهی و طفیعا آمیزش نقش، ایفای و تفکر های سبک بین و دارد وجود رابطه( خانواده عملکرد مولفه)مشکل حل توانایی  و

 آمیزش قش،ن ایفای مشکل، حل توانایی و هیجانی هوش بین همچنین. ندارد وجود رابطه( خانواده عملکرد های مولفه)عاطفی

 .دارد وجود رابطه( خانواده عملکرد های مولفه)عاطفی همراهی و عاطفی
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 مقدمه

است. و  دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده.خانواده یکی از ارکان اصلی جامعه به شمار می رود 

به نقل از  2)بورنشتاینداشتن رابطه مطلوب با یکدیگر استتحقق خانواده سالم، برخورداری افراد آن از سالمت روانی و 

( مفهوم خانواده صرفا حضور تعدادی از افراد که در یک 1397سلیمی و بجستانی ،کالنتر هرمزی ،اختیاری، فرحبخش

خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی فرهنگی تلقی  ، نیست.قرار دارندناختی در کنار یکدیگر فضای فیزیکی و روانش

نقش خاصی شود، که در کنار همه خصوصیات دیگرش دارای مجموعه ای از قواعد است و هریک از اعضای آن نیز می

بنیادی شامل موارد الگوی مک مستر عملکرد خانواده را در سه دسته وظایف  .(1397به نقل از علیایی  19873)بوئن دارند

و  )شامل مسائل مربوط به رشد و مراحل تحول خانواده مثل ازدواج و بارداری()مثل سرپناه و غذا( وظایف رشدییذات

 6و بیشاب 5، بالدوین4)اپشتاین کندبندی می( دستههای مربوط به بیماری و حوادث)شامل بحران رویدادهای مخاطره آمیز

تعادل در خانواده عبارت دیگر عملکرد خانواده تالش مشترک برای برقراری و حفظ ( به 1397نقل از علیای  1987

ها را در دو دسته توان خانوادهاز نظر عملکردی می .(1391اسدی، کیایی، شیرعلیپور و احمد دوست ،است)بخشی پور

زمان بندی های متفاوت  عملکردی و غیر عملکردی تقسیم کرد. خانواده های عملکردی مشکالت خود را به درجات و در

ای باز است که اعضا به طور عاطفی به هم پیوسته اند. البته برای گسترش در واقع خانواده عملکردی، مجموعه کنند.حل می

های مملو از عشق و  پذیرش بی قید و شرط است. در نتیجه هویت فردی  خود نیز تشویق می شود،  فضای چنین خانواده

ترجمه تبریزی  1994  7)استریتکنند ند وبا میل و رغبت درخواست کمک یکدیگر را اجابت میکنتعارض را تحمل می

خانواده های غیر عملکردی، حالت بسته دارد و لذا از لحاظ عاطفی به حال خود رها شده، و جدا . (1394وعلوی نیا

از هم هستند. مرزها بین اعضا سخت و حتی مبهم است. عشق مشروط بوده، و اعضای خانواده برای گسترش هویت 

و به نظر می رسد که  و یا درخواست کمک خودداری نموده، خانواده از قبول  مشکلشوند. فردی تشویق نمی

در  .(1391به نقل از حبیبی و سلیمانی 1380)پیکرستانکندهای دیگری بروز میلمشکالت ادامه می یابد و یا به شک

مهدی شود)و پیشرفت اعضای خانواده می صورتی که، محیط سالم، روابط گرم و تعامل بین فردی صمیمی،  باعث رشد

گی رابطه دارد سبک های یکی از عواملی که با عملکرد خانواد. (1397 ،اردکانیبه نقل از مسیبی  1395زاده طورزنی 

سبک های تفکر ترجیحات ما درباره چگونگی  .(1396ی، سوداگر، مسچی وجعفری آذر )بهرامی هیدچتفکر است

بک تفکر به آنچه کند، اما ستواند انجام دهد اشاره میاستفاده از هوش و استعدادهایمان هستند. هوش به انچه  فرد می

اینکه ما از چه دریچه ای به زندگی  .(1392به نقل از صادقی 1388)سیف شودهد گفته میدهد، انجام دفرد ترجیح می

کنیم و عکس العمل ما در مقابل وقایع چگونه باشد، همگی از تفکرات ما چشمه می گیرد. سبک تفکر و نوع نگاه می

رسد با عملکرد یکی دیگر از عوامل مهمی که به نظر می. (1391 ه،حمدی گوندرزند)متفکر مسیر زندگی ها را رقم می

خانواده ارتباط دارد و حتی می تواند پیش بینی کننده آن باشد، هوش هیجانی است. هوش هیجانی در واقع هوش 
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شناسایی  1920در سال   8غیر شناختی است و از مفهوم هوش اجتماعی نشات می گیرد. که اولین بار توسط ثراندیک

کند و آن را به حد کمال می رساند،  نوعی افرادی که هوش هیجانی خود را تقویت می .(10ص1390ی،قمرشد)

شوند و رنج می آورد تا در شرایط و موقعیت هایی که دیگران در آن گرفتار میتوانایی منحصر به فرد به دست می

با مشکالت اجتماعی کند چگونه رفتار کنیم، چگونه ت که، تعیین میکشند به خوبی شکوفا شوند. هوش هیجانی اس

. (1396به نقل از خطیبی  1396و همکاران  ابراهیمی)گیریم که به نتایج مثبت ختم شودچگونه تصمیماتی بکنار بیاییم و

توجه به اینکه تصمیم  برند و باهای ایشان از سبک های تفکر بهره میاز آنجایی که افراد برای اداره و هدایت فعالیت

گیری درخصوص استفاده از این روش ها بر عهده هوش هیجانی است. و چون سبک های تفکر و هوش هیجانی در 

نوع عملکرد خانوادگی فرد دارای اهمیت  است. بنابراین پژوهشگر در این پژوهش درصد است که رابطه  سبک های 

 اهل را مورد بررسی قرار دهد.تفکرو هوش هیجانی بر عملکرد خانوادگی زنان مت

میده می شود افراد برای اداره و هدایت فعالیت هایشان ازشیوه های متفاوتی استفاده میکنند که سبک تفکر نا

عات وتصمیم گیری در خصوص استفاده از این روش ها بر عهده هوش هیجانی است یعنی افراد میتوانند ازاطال

ن بهره ت می گیرد وبه عنوان راهنمای فرایندتفکر و اقدامات شخصی شاعاطفی خود که از هوش هیجانی شان نشأ

اخت وشخصیت ببرند در واقع می توان گفت سبکهای تفکر و هوش هیجانی سازه هایی هستند که میتوانند پلی میان شن

د خانواده کربا توجه به اینکه در حیطه رابطه هوش هیجانی و سبک های تفکر با عمل. (1396ایجاد کند.)قایمی طلب

متغیر  پژوهش های پراکنده و کمی انجام شده است و اینکه تا به حال پژوهش منسجمی به بررسی رابطه بین دو

دد پاسخگویی )هوش هیجانی و سبک های تفکر( با عملکرد خانواده بطور توأماَ نپرداخته است. لذا این پژوهش در ص

نان متاهل های تفکروهوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در زبه این مساله خواهد بود که آیا رابطه ای بین سبک 

 ؟جود داردو

 فرضیه های پژوهش

 .بین سبک  های تفکر وهوش هیجانی بر عملکرد خانواده در زنان متاهل شهر تهران رابطه وجود دارد

  سبک های تفکروعملکرد خانواده شکل بین  طه راب، امیزش عاطفی( نقش، همراهی عاطفی ،)مولفه های حل م

 وجود دارد.

 ه رابط (همراهی عاطفی، امیزش عاطفی ،نقش ،بین هوش هیجانی وعملکرد خانواده)مولفه های حل مشکل

 .وجود دارد

 سبک های تفکر وهوش هیجانی در پیش بینی عملکرد خانواده سهم دارند. 
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 مبانی نظری پژوهش

 تعریف مفهومی عملکرد خانواده

عملکرد   و وظایف خانوده در قبال اعضااای خود می باشااد. به عبارت دیگر منظور از عملکرد خانواده، نقش ها 

اکر،  )ثنایی ذء و زیر منظومه آن صااورت می پذیردخانواده عبارت اساات از تحقق تکلیف خانواده که توسااط اعضااا 

 (.1388هومن و عالقبند، 

شکل:   شکالت در حدی که بت   حل م شود به توانایی خانواده در حل م شته   واند کارآیی مؤثراین بعد مربوط می  ی دا

ط رساندن،   ( مشکل را به اطالع افراد یا منابع ذیرب 2( شناسایی مشکل،    1باشد. حل مشکل شامل هفت مرحله است:     

شی برای راه حل های متعدد،  3 صمیم در مورد یک راه حل عملی،  4( چاره اندی صمیم،   ( اجرا و عمل نمودن5( ت ت

شیابی میزا 7( کنترل اجرایی و 6 شده. هرگاه مراحل به خوبی اجرا ( ارز شکل    ن موفقیت راه حل بکار گرفته  شوند، م

شکال          شکل خود در بماند، در حل م شخیص م سایی و ت شنا شود و هرگاه خانواده در  ت  به مؤثرترین وجه حل می 

 ناتوان خواهد بود.

این سااازه، کارآمدی خانواده را بر اساااص تخصاایص وظایف و تکالیف به اعضااای خانواده و کامل نمودن  ها: نقش

صیص می             سمی تخ صورت غیر ر سمی و گاه به  صورت ر صیف می کند. نقش ها گاه به  سوی آنها تو تکالیف از 

سیار         صیص می یابند، در ب سمی تخ صورت غیر ر شتر به  سیاری از خانواده ها بی شتر به  یابند، در ب ی از خانواده ها بی

صااورت الگوهای عادتی برای اعضااای خانواده در می آیند. این الگو نقش هایی را که برای عملکرد سااالم خانواده   

،  11و هربرت10و گودیار  9)تامپلین  (14ص1393)نجفی، رد های غیر ضاااروری متمایز می ساااازد  انجام می گیرد از کارک  

خانواده قابل شااناسااایی اند: قواعد آشااکار و قواعد پنهان. قواعد آشااکار مانند   دو نوع قاعده و مقررات در  (.1988

مداخله کودکان در صااحبت والدین، آویختن لباص بچه ها در جای مربوطه، و امثال آن مشاااهده و درک آن آسااان   

ه با همسرش،  است. قواعد پنهان، قواعدی مانند در میان گذاشتن به موقع مسأله حاد شغلی که برای شوهر پیش آمد      

صحبت کردن به موقع و مناسب پدر با فرزند بزرگش که دچار مشکل روحی شده است را شامل می شود. اعضای           

خانواده با مشاااهده الگوی رفتار دیگران در خانه، موجودیت و چگونگی آنها را اسااتنباط می کنند. در خانواده کارا،   

 .یط خاص نیز اجازه تغییرات الزم را می دهندقوانین به حفظ نظم و انظباط کمک می کند و در شرا

ت و هیجانی مثب همراهی عاطفی به توان اعضااای خانواده در پاسااخ دهی مناسااب به موقعیت هایهمراهی عاطفی: 

 ده است:ش(. در مدل مک مستر دو نوع همراهی عاطفی عمده شناخته 1998)تامپلین و همکاران، منفی گفته می شود

 ل واکنش های هیجانی مثبتی مانند عشق، مهربانی و شادی است.احساسات آسایش که شام .1

شود. کارآیی           .2 شم و مانند آن می  ضطراب، خ شامل عواطفی مانند ترس، ا ضطراری که  سات ا سا اح

سب با موقع       سات متنا سا سیعی از اح شامل توانایی خانواده در برابر دامنه و یت  عاطفی در این بعد 

 است.

                                                           
9 Tamolin 
1 0 Goodyer 
1 1 Herbert 
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ست که    آمیختگی عاطفی: شی ا شان می دهد. در وا    واکن ضاء در برابر عالقه و توجه دیگری ن قع میزان  هر یک از اع

ده آل، به طور ای (.1998)تامپلین و همکاران، ده را نساابت به هم توصاایف می نماید عالقه و نگرش اعضااای خانوا

ن نیازها توسط   ز ایخانواده نیازهای هیجانی همه اعضایش را برآورده می کند تا به مرحله ای از رشد برسند. بعضی ا    

ای در دوره طبیعی رشااد و در مقطع نوجوانی روی افراد بیرون از خانواده برآورده می شااوندا این امر به طور فزاینده

 می دهد.

 متمایز شده اند: 12انواع دخالت عاطفی در الگوی مک مستر  

شتر مانند غریبه       ضای خانواده بی شاره به این دارد که اع ندگی می کنند.  زها در خانه ای بزرگ الف( فقدان دخالتا ا

 آنها اغلب تنها هستند و کام روا نیستند.

ضای خانواده با یکد         سد آمیختگی اع ستا در چنین خانواده هایی به نظر می ر سات جدا سا یگر از ب( عالقه از اح

 احساص وظیفه، نیازی در یک عضو برای کنترل عضوی دیگر، و حس کنجکاوی نشأت می گیرد.

دیگر  گی خود خواهانها در این جا عضوی از خانواده به منظور حفظ احساسات ارزشمند خویش به عضو      ج( آمیخت

 همراه می شودا نه به خاطر مراقبت یا نگرانی واقعی نسبت به وی.

س        ست مبتنی ا ست به گریبان ا سوزانها این امر بر درک واقعی نیازهایی که فرد با آنها د سخ   د( دخالت دل ت و به پا

 ی انجامد که این نیازها را برآورده می سازد.هایی م

ست         ستر حاوی دو طبقه ا ست. هرچند الگوی مک م صطالح در الگوی فرایند به کار رفته ا شبکها این ا ه مفهوم  که( 

شاادت   ر روابط به، مفهوم دوم تنها د«آمیختگی همزیسااتی»و « آمیختگی بیش از حد»مشااابهی را توصاایف می کند: 

 (.1988)تامپلین و همکاران، مختل دیده می شود

 تعریف عملیاتی عملکرد خانواده

 (FADه)در این پژوهش منظور از عملکرد خانواده نمره ای است که آزمودنی از طریق پرسشنامه سنجش خانواد    

 آوردبه دست می. گیرد(که شش بعد را در نظر می()1388( )به نقل ازثنایی ذاکر 1983)اپشتاین، بالدوین و بیشاپ

 تعریف مفهومی سبک های تفکر

اری  تفکر نامگذی سبکهاان به عنوت را طالعادازش اپراد در فراتفکر وت متفای هاهشیو(، 1994)13گسترنبرت ابررا

د  برریا کان بیاروش نایی نیست بلکه است. سبک تفکر توایافته تفکر ن جحا، روش رسبک تفکروی نظر از ست. ده اکر

دارد  ست د دوینکه فرابه ، حالی که سبکره دارد، در شاری اکان مدآبره عهداز به خوبی ، ناییاتوست. انایی ایک یا چند تو

و  ساابک تفکر جریانی مشااتمل بر دو مرحله: الف (ابتدایی، که مرحله شااک اللت میکند.، دهدم دنجار را اچگونه کا

ست و ب( مرحله انتهایی  ست می یابد، می ، که فرد به نتیابهام ا شد  جه و جواب  د  14به نقل از دیویی1390)جهانیانبا

سترنبرگ،   . (1932 ست     (2004) 15به نقل از ژانگ 1998 -1997سبکهای تفکر به نظریه خود مدیریتی ذهنی ا ستوار ا ا

و مطرح می کند همانگونه که برای مدیریت یک جامعه راه های متفاوتی وجود دارد افراد نیز برای بهره گرفته و از              

                                                           
1 2 Mcmaster 
1 3 Sternberg 
1 4 Dewey 
1 5 Zhamg 
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کند و در پنج بعد از سبک تفکر را توصیف می   13کنند این نظریه های متفاوتی استفاده می شیوه  توانایی های خود از

 .(1380)امامی پورا سطوح حوزه ها، و گرایش ها استهشوند که شامل: کارکردها، شکلیکدیگر متمایز می

 تعریف عملیاتی سبک های تفکر

سبک های تفکر نمره ای خواهد  سبک های تفکر        در این پژوهش منظور از  شنامه های  س بود که ازمودنی از پر

 ( به دست می آورد.1994)16استرنبرگ و واگنر

 تعریف مفهومی هوش هیجانی

هوش هیجانی نوعی توانایی و به عنوان ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و اداره هیجانات در خود و دیگران  

گلمن هوش  . (1384حبیبی، بشااارت، رضااا زاده، فیروزی وقل از ا به ن1997، 17)مایر و سااالوویتتعریف شااده اساا

ستعداد  هیجانی را ست که عمیقاً تمامی توانایی  قابلیتی یا مهارت ،ا سبحانی نژاد دایره خود داردهای فردی را در دان (،  

 :استطور خالصه پنج حوزه اساسی هوش هیجانی مورد بررسی قرار گرفتهدر مدل گُلمن به .(1387و یوزباشی

 خودآگاهی خود،ها و احساسات شناخت هیجان .1

 خودمدیریتی ها و احساسات خود،مدیریت هیجان .2

 خودانگیزشی .3

 دیگرآگاهی ها و احساسات دیگران،تشخیص و درک هیجان .4

 دیگر مدیریتی مدیریت رابطه با دیگران، .5

شده     مدل گُلمن امروزه به شناخته  ست. این مدل می طور وسیعی به رسمیت  گوید وقتی فردی دارای هوش عقلی یا ا

باالیی اساات، لزوماً دارای هوش هیجانی باال نیساات. هوشاامند بودن یک امتیاز اساات که البته    (IQ) هوشاای بهره

کاتلر         یا  هد بود)فیل ماعی نخوا یت در زندگی و روابطی بین فردی و اجت یا و   18تضااامینی برای موفق ، ترجمه امیری ن

  .(1393اقازاده، 

 تعریف عملیاتی هوش هیجانی

و همکاران    19هوش هیجانی نمره ای اسااات که آزمودنی از طریق مقیاص هیجانی شاااات     در این پژوهش منظور از 

 .آوردبه دست می (1998)

 تعریف عملیاتی زنان متاهل

اییز و پ، زنان متاهل شااااغل در شاااغل پرساااتاری مرکز طبی کودکان تهران در پژوهش منظور از زنان متاهل در این

 میباشد. 1399زمستان سال 

 روش پژوهش

پژوهش از لحاظ اجرایی، توصیفی و از نوع همبستگی است و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری این 

با تاکید بر پرستاران آن یمارستان مرکز طبی کودکان تهران)پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان زن متاهل شاغل در ب

                                                           
1 6 Wagner 
1 7 Solvey 
1 8 Kotler 
1 9 schutte 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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نمونه این پژوهش بر اساص جدول . می باشد 1399نفر می باشد( در بازه زمانی پاییز و زمستان  180مرکز که تعدادشان

نفر بود. برای دستیابی به این نمونه، از روش نمونه گیری در درسترص استفاده شد. با توجه به  121مورگان شامل 

اینکه انجام این پژوهش در زمان شیوع کرونا انجام شده است و پیرو شرایط شیوع بیماری، امکان تماص رو در رو و 

ریافت پرسشنامه های کاغذی میسر نبود، پرسشنامه های فوق الذکر در قالب آزمون آنالین لینک دار طراحی ارائه و د

شد و با توضیحات کامل اینکه این پرسشنامه ها جهت سنجش بهداشت و روان عمومی تنظیم شده و داده های آن 

نگی مدیر مرکز و با استفاده از سامانه محرمانه خواهد بود و با هدف انجام پژوهش علمی صورت می گیرد، با هماه

پیام رسانی بیمارستان فوق الذکر، لینک پرسشنامه ها در اختیار کارکنان زن متاهل شاغل در آن بیمارستان قرار گرفت 

پرسشنامه سالم و قابل تحلیل  121و پس از ثبت پاسخ پرسشنامه ها، پرسشنامه های معیوب خارج و در نهایت تعداد 

 بدست آمد.

 یافته های پژوهش

ها در بخش  پردازیم. جهت تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می  بررسی یافته 

معیار، کمترین و بیشاااترین و در بخش آمار های آماری چون فراوانی، میانگین، انحرافآمار توصااایفی از شااااخص

 همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.استنباطی از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره و 

ها به بررسی   های اخذ شده از نمونه و قابل درک نمودن آن به منظور روشن نمودن روابط میان داده : توصیف داده ها 

آوری، تلخیص، تنظیم و در ها جمعمتغیرهای مورد مطالعه پرداخته شااده اساات. برای دسااتیابی به هدف فوق، داده 

 به صورت فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس، محاسبه گردیده است.قالب جداول آماری 

 اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهش

شناختی مشارکت کنندگان پژوهش در قالب جد    ول و توضیحات   در این قسمت ابتدا بیوگرافی و اطالعات جمعیت 

ین متغیرهای سن، تعداد فرزندان و تعداد سال های ازدواج   ( کمترین، بیشترین و میانگ 1)جدول آن ارائه خواهد شد. 

 .را نشان می دهد
 

 کمترین، بیشترین و میانگین سن، تعداد فرزندان و تعداد سال های ازدواج(: 1)جدول

 متغیر تعداد کمترین بیشترین میانگین

 سن 121 26 50 93/40

 تعداد فرزند 121 0 4 50/1

 ازدواجسال های  121 1 22 73/11

 

 

  50و  26همانطور که نتایج جدول فوق نیز نشان می دهد، حداقل و حداکثر سن مشارکت کنندگان آزمون به ترتیب    

شت از ازدواج    4تا  1بود. همچنین تعداد فرزندان آنان نیز بین  سال های گذ فرزند بود و نیز حداقل و حداکثر تعداد 

 و درصد فراوانی هریک از مقاطع تحصیلی را نشان می دهد( فراوانی 2)جدول بود. 22و  1نیز به ترتیب 
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 فراوانی و درصد فراوانی هریک از مقاطع تحصیلی (:2)جدول

 درصد فراوانی فراوانی مقاطع تحصیلی

 3/65 79 کارشناسی

 3/27 33 کارشناسی ارشد

 4/7 9 دکتری

 

فراوانی مقطع تحصاایلی در شاارکت کنندگان به همانطور که نتایج جدول فوق نشااان می دهد، بیشااترین و کمترین 

( فراوانی و درصااد 3)جدول نفر بود. 9نفر و دکتری با  79ترتیب مربوط به مقطع کارشااناساای پرسااتاری با تعداد   

 :فراوانی میزان درآمد در زنان مشارکت کننده را نشان می دهد
 

 کنندهفراوانی و درصد فراوانی میزان درآمد در زنان مشارکت (: 3)جدول

 درصد فراوانی فراوانی میزان درآمد

 3/3 4 کم درآمد

 7/53 65 متوسط

 8/24 30 متوسط به باال

 2/18 22 خوب

 

شرکت کنندگان به ترتیب       شترین فراوانی میزان درآمد در  شان می دهد، کمترین و بی همانطور که نتایج جدول فوق ن

 نفر می باشد. 65درآمد متوسط با فراوانی نفر و گروه  4با فراوانی  مربوط به گروه کم درآمد

ها به بررسی  های اخذ شده از نمونه و قابل درک نمودن آن به منظور روشن نمودن روابط میان داده : توصیف متغیرها 

آوری، تلخیص، تنظیم و در ها جمعمتغیرهای مورد مطالعه پرداخته شااده اساات. برای دسااتیابی به هدف فوق، داده 

ری به صورت فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس، محاسبه و در موارد ضروری، نمودارهای     قالب جداول آما

 مربوط نیز رسم گردیده است.

 توصیف متغیرهای پژوهش

(  4)جدول . تحقیق در بخش زیر آورده شاااده اسااات جداول مربوط به توزیع فراوانی و اطالعات توصااایفی نمونه    

 معیار، کمترین و بیشترین سبک های تفکر را نشان می دهد.فراوانی، میانگین، انحراف 

  
 فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین سبک های تفکر(: 4)جدول

 فراوانی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر 

 121 25 11 2.613 19.26 سبک تفکر قانون گرایانه 

 121 25 12 2.711 19.55 سبک تفکر اجرایی

 121 25 12 2.481 18.96 سبک تفکر قضاوتی

 121 25 13 2.271 17.61 سبک تفکر مونارشی



 2شماره 4، دوره1400پاییزجغرافیا و روابط انسانی،                           

 

496 

 

 121 25 11 2.327 20.09 سبک تفکر سلسه مراتبی

 121 25 12 2.552 18.60 سبک تفکر الیگارشی

 121 25 13 2.270 18.65 سبک تفکر آنارشی

 121 25 10 2.947 16.20 سبک تفکر کلی

 121 25 10 2.669 17.32 سبک تفکر جزئی 

 121 25 8 3.374 15.13 سبک تفکر درونی

 121 25 14 2.224 20.05 سبک تفکر بیرونی

 121 25 11 3.058 18.79 سبک تفکر آزادمنشانه

 121 25 11 3.013 18.80 سبک تفکر محافظ کارانه

 

نشان می دهد بزرگترین و کوچکترین میانگین به ترتیب مربوط به سبک تفکر سلسله  4همانطور که نتایج جدول 

( فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین 5)جدول می باشد. 13/15و سبک تفکر درونی با نمره  09/20مراتبی با نمره 

 و بیشترین هوش هیجانی را نشان می دهد.
 

 یار، کمترین و بیشترین هوش هیجانیفراوانی، میانگین، انحراف مع (:5)جدول

 فراوانی بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین متغیر

 121 158 107 866/11 11/130 هوش هیجانی

 

شان می دهد میانگین هوش هیجانی   5همانطور که نتایج جدول  شینه برابر با  11/130ن   107و کمینه برابر با  158، بی

 میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین عملکرد خانواده را نشان می دهد.( فراوانی، 6)جدول می باشد.

 
 فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین عملکرد خانواده(: 6)جدول

 فراوانیکمترین          بیشترین             انحراف معیار  میانگین      متغیر                  

 331 41 12 987/5 10/23 عملکرد خانواده

 

شان می دهد میانگین عملکرد خانواده   6همانطور که نتایج جدول شینه برابر با  10/23ن می  12و کمینه برابر با  41، بی

 باشد.

 بررسی وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش

شد. در        ستفاده  سمیرنف ا سی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف ا این آزمون فرض   به منظور برر

شود که       صورت بیان می  ست »صفر به این  همچنین فرض  «. متغیر مورد نظر از توزیع نرمال در جامعه برخوردار ا

لذا اگر معنی «. تمتغیر مورد نظر از توزیع نرمال در جامعه برخوردار نیساا»آماری به این صااورت بیان می شااود که 

(، فرض صاافر تأیید و توزیع متغیر  P>0/05)( بزرگتر باشااد05/0فای مورد نظر)( از مقدار آلP)داری بدساات آمده

 مورد نظر نرمال می باشد. و در غیر این صورت فرض نرمال بودن توزیع داده های متغیر مورد نظر رد می شود.
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 اسمیرنوف، به منظور بررسی نرمال بودن متغیر های پژوهش -آزمون کولموگروف(: 7)جدول

 (P)معنی داری  Z تعداد متغیر

 834/0 428/0 121 سبک تفکر قانون گرایانه 

 855/0 426/0 121 سبک تفکر اجرایی

 780/0 563/0 121 سبک تفکر قضاوتی

 849/0 456/0 121 سبک تفکر مونارشی

 801/0 516/0 121 سبک تفکر سلسه مراتبی

 873/0 469/0 121 سبک تفکر الیگارشی

 813/0 448/0 121 سبک تفکر آنارشی

 796/0 519/0 121 تفکر کلیسبک 

 795/0 532/0 121 سبک تفکر جزئی 

 803/0 511/0 121 سبک تفکر درونی

 798/0 488/0 121 سبک تفکر بیرونی

 787/0 536/0 121 سبک تفکر آزادمنشانه

 783/0 583/0 121 سبک تفکر محافظ کارانه

 909/0 380/0 121 هوش هیجانی

 993/0 332/0 121 عمکرد خانواده

 

مورد نظر یعنی  نشان می دهد مقدار معنی داری تمام متغیر های پژوهش از مقدار آلفای 7همانطور که نتایج جدول 

(، لذا چنین نتیجه گیری می شود توزیع داده های پژوهش دارای توزیع نرمال بوده و برای <05/0P)بزرگتر بوده 05/0

 پارامتریک استفاده شده است.تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمونهای آماری 

 آزمون فرضیات پژوهش

 در این بخش نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش ارائه شده است.

بین ساابک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانواده در کارکنان زن متلهل در مراکز درمانی  : فرضیییه اصییلی

 تهران رابطه وجود دارد.
 

 هوش هیجانی با اختالل عملکرد خانواده را نشان می دهد.همبستگی سبک های تفکر و (: 8)جدول
ضریب همبستگی  تعداد متغیر

 پیرسون

 معنادارای

 067/0 -167/0 121 رابطه سبک تفکر قانون گرایانه با عملکرد خانواده

 856/0 017/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با عملکرد خانواده

 876/0 -014/0 121 رابطه سبک تفکر قضاوتی با عملکرد خانواده

 783/0 -025/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با عملکرد خانواده
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 308/0 -093/0 121 رابطه سبک تفکر سلسه مراتبی با عملکرد خانواده

 417/0 075/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با عملکرد خانواده

 415/0 -075/0 121 رابطه سبک تفکر آنارشی با عملکرد خانواده

 077/0 162/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با عملکرد خانواده

 154/0 -131/0 121 رابطه سبک تفکر جزئی با عملکرد خانواده

 412/0 075/0 121 رابطه سبک تفکر درونی با عملکرد خانواده

 027/0 -201/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با عملکرد خانواده

 148/0 -132/0 121 عملکرد خانوادهرابطه سبک تفکر آزادمنشانه با 

 284/0 098/0 121 رابطه سبک تفکر محافظ کارانه با عملکرد خانواده

 001/0 -410/0 121 رابطه هوش هیجانی با عملکرد خانواده با عملکرد خانواده

عملکرد خانواده  گانه، فقط سبک تفکر بیرونی با 13نشان می دهد از بین سبک های تفکر ( 8)همانطور که نتایج جدول

با ( برابر r)اختالل عملکرد خانواده( رابطه منفی معناداری دارد. در این رابطه، ارزش ضریب همبستگی پیرسون)

( می باشد. α=05/0(، که این ارزش کوچکتر از خطای معنی داری مدنظر )027/0)( و نیز ارزش معناداری-201/0)

گانه دیگر،  12ختالل عملکرد خانواده تایید شده و سایر سبک های در نتیجه فقط رابطه بین سبک تفکر بیرونی و ا

، بین هوش 8همچنین مطابق نتایج جدول کرد خانواده از خود نشان ندادند.هیچگونه ارتباط معنی داری را با عمل

نفر، ارزش  121هیجانی و اختالل عملکرد خانواده رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، تعداد نمونه برابر با 

(، که این ارزش کوچکتر از خطای 001/0( و نیز ارزش معناداری )-410/0( برابر با )rضریب همبستگی پیرسون)

( می باشد. در نتیجه رابطه بین هوش هیجانی و اختالل عملکرد خانواده تایید و فرضیه α=05/0معنی داری مدنظر )

 صفر رد می شود.

)مولفه حل مشااکل، مولفه نقش،  تفکر و مولفه های عملکرد خانوادهبین ساابک های »: فرضیییه فرعی اول پژوهش

 :«مولفه همراهی عاطفی و مولفه آمیزش( رابطه وجود دارد

 
 همبستگی سبک های تفکر با  مولفه های اختالل عملکرد خانواده(: 9)جدول

 معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 004/0 -262/0 121 گرایانه با مولفه حل مشکلرابطه سبک تفکر قانون 

 692/0 -036/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با مولفه حل مشکل

 104/0 -148/0 121 رابطه سبک تفکر قضاوتی با مولفه حل مشکل

 109/0 -146/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با مولفه حل مشکل

 027/0 -201/0 121 مشکلرابطه سبک تفکر سلسه مراتبی با مولفه حل 

 124/0 -141/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با مولفه حل مشکل

 033/0 -195/0 121 رابطه سبک تفکر آنارشی با مولفه حل مشکل

 477/0 065/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با مولفه حل مشکل

 010/0 -234/0 121 رابطه سبک تفکر جزئی با مولفه حل مشکل

 971/0 003/0 121 تفکر درونی با مولفه حل مشکل رابطه سبک
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 001/0 -328/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با مولفه حل مشکل

 001/0 -291/0 121 رابطه سبک تفکر آزادمنشانه با مولفه حل مشکل

 829/0 022/0 121 رابطه سبک تفکر محافظ کارانه با مولفه حل مشکل

 015/0 -221/0 121 مولفه نقش هارابطه سبک تفکر قانون گرایانه 

 844/0 -018/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با مولفه نقش ها

 243/0 -107/0 121 رابطه سبک تفکر قضاوتی با مولفه نقش ها

 615/0 -046/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با مولفه نقش ها

 111/0 -146/0 121 رابطه سبک تفکر سلسه مراتبی با مولفه نقش ها

 975/0 -003/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با مولفه نقش ها

 475/0 -066/0 121 رابطه سبک تفکر آنارشی با مولفه نقش ها

 017/0 217/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با مولفه نقش ها

 021/0 -211/0 121 رابطه سبک تفکر جزئی با مولفه نقش ها

 305/0 094/0 121 نقش ها رابطه سبک تفکر درونی با مولفه

 022/0 -208/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با مولفه نقش ها

 081/0 -159/0 121 رابطه سبک تفکر آزادمنشانه با مولفه نقش ها

 549/0 055/0 121 رابطه سبک تفکر محافظه کارانه با مولفه نقش ها

 541/0 056/0 121 رابطه سبک تفکر قانون گرایانه با مولفه همراهی عاطفی

 169/0 126/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با مولفه همراهی عاطفی

 966/0 004/0 121 رابطه سبک تفکر قضاوتی با مولفه همراهی عاطفی

 332/0 089/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با مولفه همراهی عاطفی

 535/0 -057/0 121 رابطه سبک تفکر سلسه مراتبی با مولفه همراهی عاطفی

 935/0 008/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با مولفه همراهی عاطفی

 912/0 010/0 121 رابطه سبک تفکر آنارشی با مولفه همراهی عاطفی

 092/0 155/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با مولفه همراهی عاطفی

 861/0 -016/0 121 رابطه سبک تفکر جزئی با مولفه همراهی عاطفی

 039/0 188/0 121 رابطه سبک تفکر درونی با مولفه همراهی عاطفی

 028/0 -199/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با مولفه همراهی عاطفی

 295/0 096/0 121 رابطه سبک تفکر آزادمنشانه با مولفه همراهی عاطفی

 023/0 206/0 121 رابطه سبک تفکر محافظه کارانه با مولفه همراهی عاطفی

 319/0 091/0 121 رابطه سبک تفکر قانون گرایانه با مولفه آمیزش عاطفی

 462/0 068/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با مولفه آمیزش عاطفی

 828/0 -020/0 121 رابطه سبک تفکر قضاوتی با مولفه آمیزش عاطفی

 163/0 128/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با مولفه آمیزش عاطفی

 244/0 -107/0 121 سبک تفکر سلسه مراتبی با مولفه آمیزش عاطفیرابطه 

 444/0 071/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با مولفه آمیزش عاطفی

 219/0 113/0 121 رابطه سبک تفکر آنارشی با مولفه آمیزش عاطفی
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 014/0 225/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با مولفه آمیزش عاطفی

 067/0 168/0 121 جزئی با مولفه آمیزش عاطفیرابطه سبک تفکر 

 003/0 265/0 121 رابطه سبک تفکر درونی با مولفه آمیزش عاطفی

 255/0 -104/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با مولفه آمیزش عاطفی

 970/0 -004/0 121 رابطه سبک تفکر آزادمنشانه با مولفه آمیزش عاطفی

 055/0 175/0 121 با مولفه آمیزش عاطفی رابطه سبک تفکر محافظه کارانه

 

ترین ارتباط را با گانه، سبک تفکر بیرونی قوی 13نشان می دهد، از بین سبک های تفکر 9همانطور که نتایج جدول

نفر، ارزش  121)یکی از مولفه های اختالل عملکرد خانواده( از خود نشان داد. تعداد نمونه برابر با مولفه حل مشکل

-(، که این ارزش کمتر از خطای معنی001/0( و نیز ارزش معناداری )-328/0( برابر با )r)همبستگی پیرسونضریب 

 ( می باشد، در نتیجه رابطه مذکور، تایید می شود.α=05/0داری مدنظر )

ارتباط گانه، سبک تفکر قانونگرایانه قویترین  13نشان می دهد، از بین سبک های تفکر  9همچنین، نتایج جدول 

نفر،  121)یکی از مولفه های اختالل عملکرد خانواده( از خود نشان داد. تعداد نمونه برابر با فه ایفای نقشرا با مول

زش کمتر از خطای (، که این ار015/0( و نیز ارزش معناداری )-221/0( برابر با )rارزش ضریب همبستگی پیرسون )

نشان می دهد،  9همچنین، نتایج جدول جه رابطه مذکور، تایید می شود.( می باشد، در نتیα=05/0)داری مدنظرمعنی

گانه، سبک تفکر محافظه کارانه قویترین ارتباط را با مولفه همراهی عاطفی )یکی از مولفه  13از بین سبک های تفکر 

( rهمبستگی پیرسون )نفر، ارزش ضریب  121های اختالل عملکرد خانواده( از خود نشان داد. تعداد نمونه برابر با 

( می باشد، α=05/0داری مدنظر )(، که این ارزش کمتر از خطای معنی023/0( و نیز ارزش معناداری )206/0برابر با )

گانه، سبک  13همچنین، نتایج جدول نشان می دهد، از بین سبک های تفکر  در نتیجه رابطه مذکور، تایید می شود.

)یکی از مولفه های اختالل عملکرد خانواده( از خود نشان داد. زش عاطفیمولفه آمی تفکر درونی قویترین ارتباط را با

(، که 003/0)( و نیز ارزش معناداری265/0با ) ( برابرr)نفر، ارزش ضریب همبستگی پیرسون 121تعداد نمونه برابر با 

 ر، تایید می شود.( می باشد، در نتیجه رابطه مذکوα=05/0)داری مدنظرزش کمتر از خطای معنیاین ار
 

 همبستگی انواع سبک های تفکر با  عملکرد خانواده(: 10)جدول

 معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 067/0 -167/0 121 رابطه سبک تفکر قانون گرایانه با عملکرد خانواده

 856/0 017/0 121 رابطه سبک تفکر اجرایی با عملکرد خانواده

 876/0 014/0 121 قضاوتی با عملکرد خانوادهرابطه سبک تفکر 

 873/0 025/0 121 رابطه سبک تفکر مونارشی با عملکرد خانواده

 308/0 093/0 121 رابطه سبک تفکر سلسه مراتبی با عملکرد خانواده

 417/0 075/0 121 رابطه سبک تفکر الیگارشی با عملکرد خانواده

 415/0 075/0 121 خانوادهرابطه سبک تفکر آنارشی با عملکرد 

 077/0 162/0 121 رابطه سبک تفکر کلی با عملکرد خانواده
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 154/0 131/0 121 رابطه سبک تفکر جزئی با عملکرد خانواده

 412/0 075/0 121 رابطه سبک تفکر درونی با عملکرد خانواده

 027/0 201/0 121 رابطه سبک تفکر بیرونی با عملکرد خانواده

 148/0 132/0 121 تفکر آزادمنشانه با عملکرد خانواده رابطه سبک

 284/0 098/0 121 رابطه سبک تفکر محافظ کارانه با عملکرد خانواده

 

سبک تفکر بیرونی با عملکرد خانوا     10همانطور که نتایج جدول سبک های تفکر، فقط  شان می دهد از بین انواع  ده  ن

سون     121نمونه برابر با ، تعداد رابطه مثبت و معنی داری دارد ستگی پیر ضریب همب و  201/0( برابر با r)نفر، ارزش 

 ، معنی دار بود.027/0نیز ارزش معناداری نیز در سطح 

ضیه فرعی دوم پژوهش  شکل، مولفه نقش، م نی و مولفه های عملکرد خانواده)بین هوش هیجا»: فر ولفه  مولفه حل م

 «داردرابطه وجود همراهی عاطفی و مولفه آمیزش( 

 
 همبستگی هوش هیجانی با مولفه های  اختالل عملکرد خانواده را نشان می دهد.(: 11)جدول

 معنادارای ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 001/0 -490/0 121 رابطه هوش هیجانی با مولفه حل مشکل

 003/0 -267/0 121 رابطه هوش هیجانی با مولفه نقش ها

 001/0 -312/0 121 مولفه همراهی عاطفیرابطه هوش هیجانی با 

 011/0 -232/0 121 رابطه هوش هیجانی با مولفه آمیزش عاطفی

 

نشااان می دهد بین هوش هیجانی و  مولفه ناتوانی در حل مشااکل رابطه منفی و معنی   11همانطور که نتایج جدول

ضریب   121داری وجود دارد. همچنین، تعداد نمونه برابر با  ستگ نفر، ارزش  سون همب ( و -490/0با )( برابر r)ی پیر

شد در نتیجه رابطه بین  α=05/0)داری مدنظرزش کمتر از خطای معنی(، که این ار001/0)نیز ارزش معناداری ( می با

نشان می دهد که بین   11همچنین، نتایج جدول  هوش هیجانی با مولفه حل مشکل تایید و فرضیه صفر رد می شود.    

فه   جانی و مول با       هوش هی عداد نمونه برابر  طه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین، ت نفر، ارزش   121نقش راب

داری  (، که این کمتر از خطای معنی003/0)( و نیز ارزش معناداری-267/0( برابر با)r)ضااریب همبسااتگی پیرسااون

 فرضاایه صاافر رد می شااود.  ( می باشااد، در نتیجه رابطه بین هوش هیجانی با مولفه نقش تایید و α=05/0مدنظر )

شان می دهد که بین هوش هیجانی و مولفه ناتوان در همراهی عاطفی رابطه منفی و معنی   11همچنین، نتایج جدول ن

سون )     121داری وجود دارد. همچنین، تعداد نمونه برابر با  ستگی پیر ضریب همب ( و -312/0با )( برابر rنفر، ارزش 

( می باشاااد در نتیجه رابطه  α=05/0داری مدنظر )ارزش بزرگتر از خطای معنی (، که این001/0)نیز ارزش معناداری

شود.      صفر رد می  ضیه  شان می دهد   همچنین، نتایج جدول بین هوش هیجانی با مولفه همراهی عاطفی تایید و فر ن

، تعداد نمونه که بین هوش هیجانی و مولفه ناتوانی در آمیزش عاطفی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.  همچنین

(، که این 232/0)( و نیز ارزش معناداری-159/0با )( برابر rنفر، ارزش ضااریب همبسااتگی پیرسااون )  121برابر با 
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( می باشاااد در نتیجه رابطه بین هوش هیجانی با مولفه آمیزش        α=011/0)داری مدنظر بزرگتر از خطای معنی  ارزش

 عاطفی تایید و فرضیه صفر رد می شود.

 
 همبستگی مولفه های هوش هیجانی با  عملکرد خانواده(: 12)جدول

 معناداری ضریب همبستگی پیرسون تعداد متغیر

 027/0 203/0 121 رابطه مولفه تنظیم هیجان با عملکرد خانواده

 001/0 675/0 121 رابطه مولفه ارزیابی و بیان هیجان با عملکرد خانواده

 001/0 654/0 121 با عملکرد خانواده رابطه مولفه بهره برداری از هیجانی

 

نشااان می دهد از بین موله های هوش هیجانی بیشااترین ارتباط مربوط به ارتباط مولفه ارزیابی و  12همانطور که نتایج جدول

سون )      121بیان هیجان با عملکرد خانواده بود. تعداد نمونه برابر با  ستگی پیر ضریب همب و نیز   675/0( برابر با rنفر، ارزش 

 ( معنی دار بود001/0)ارزش معناداری نیز در سطح

سوم پژوهش    ضیه فرعی  بینی عملکرد خانواده در کارکنان زن ساابک های تفکر و هوش هیجانی قادر به پیش»: فر

 «می باشند. شاغل در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران متلهل 
 

، هوش هیجانی در کارکنان زن متاهل نتایج رگرسیون خطی پیش بینی عملکرد خانواده بر پایه سبک های تفکر و (:13)جدول

 (n=121)بیمارسنان مرکز طبی کودکان تهرانشاغل در 

 نتیجه فرضیه پژوهش معناداری (βضریب رگرسیون ) T متغیر

 تایید 001/0 -410/0 -906/4 هوش هیجانی

 رد 067/0 -167/0 -852/1 گرایانهسبک تفکر قانون 

 رد 856/0 017/0 182/0 سبک تفکر اجرایی

 رد 876/0 -014/0 -156/0 سبک تفکر قضاوتی

 رد 783/0 -025/0 -277/0 سبک تفکر مونارشی

 رد 308/0 -093/0 -023/1 سبک تفکر سلسه مراتبی

 رد 417/0 -075/0 -814/0 سبک تفکر الیگارشی

 رد 415/0 -075/0 -818/0 سبک تفکر آنارشی

 رد 077/0 162/0 787/1 سبک تفکر کلی

 رد 154/0 -131/0 -435/1 سبک تفکر جزئی

 رد 412/0 075/0 823/0 سبک تفکر درونی

 تایید 027/0 -201/0 -234/2 سبک تفکر بیرونی

 رد 148/0 -132/0 - 456/1 سبک تفکر آزادمنشانه

 رد 284/0 098/0  076/1 سبک تفکر محافظ کارانه
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بینی عملکرد خانواده در کارکنان می باشد. نشان می دهد، متغیر هوش هیجانی، قادر به پیش 13همانطور که نتایج جدول 

 =sig 0/ 001(. همانطور که جدول فوق، نشان می دهد =001/0p< ،906/4- T=ضریب رگرسیون یا بتا،  -410/0)

قادر است  -410/0است و هوش هیجانی در سطح  α=05/0سطح اهمیت است، که ارزشی معناداری از لحاظ آماری در 

 13نشان می دهد، از بین سبک های تفکر  13اختالل عملکرد خانواده را پیش بینی نماید. همچنین، مطابق نتایج جدول 

رسیون یا بتا، =ضریب رگ -201/0بینی عملکرد خانواده در کارکنان می باشد. )گانه، فقط سبک تفکر بیرونی قادر به پیش

001/0p< ،234/2- T= 0/ 027(. همانطور که جدول فوق، نشان می دهد sig= لحاظ  است، که ارزشی معناداری از

قادر است اختالل عملکرد خانواده را  -201/0است، لذا  سبک تفکر بیرونی در سطح  α=05/0آماری در سطح اهمیت 

 پیش بینی نماید. 

 

 نتیجه گیری

هدف بررسی رابطه بین سبک های تفکر و هوش هیجانی با عملکرد خانوادگی در کارکنان زن   پژوهش حاضر با  

ستان       ستان مرکز طبی کودکان تهران در بازه زمانی پاییز و زم شاغل در بیمار شد. در ابتدا هدف    1399متاهل  انجام 

ه، بصااورت جدا جدا بررساای این بود که رابطه دو متغیر ساابک های تفکر و هوش هیجانی با متغیر عملکرد خانواد

شااود. نتایج این بررساای نشااان داد که بین ساابک های تفکر و عملکرد خانواده رابطه معنی داری وجود ندارد، اما    

 ( بدست آمد.r= 0/41برعکس بین هوش هیجانی و عملکرد خانواده یک رابطه مثبت و معنی داری )

مولفه عملکرد خانواده )مولفه حل  4سبک های تفکر با  در فرضیه فرعی اول پژوهش که با هدف بررسی همبستگی    

مشکل، مولفه نقش ها، مولفه همراهی عاطفی و مولفه آمیزش عاطفی( انجام شد، نتایج نشان داد که سبک های تفکر      

(. همچنین در فرضیه فرعی دوم پژوهش نیز   r= 0/242فقط با مولفه حل مشکل رابطه مثبت و معنی داری داشت )  

مولفه عملکرد خانواده )مولفه حل مشاااکل، مولفه نقش ها، مولفه   4متغیر هوش هیجانی با هر  مشاااخص شاااد که

همراهی عاطفی و مولفه آمیزش عاطفی( رابطه مثبت و معنی دارد و قوی ترین رابطه هم بین هوش هیجانی با مولفه           

ی عملکرد خانواده بر اساص   در فرضیه فرعی سوم پژوهشگر به دنبال بررسی پیش بین      (.r= 0/49حل مشکل بود ) 

نشان داد که هر دو متغیر پیش  دو متغیر سبک های تفکر و هوش هیجانی بود. نتایج تحلیل رگرسیون از نوع همزمان  

درصاااد از واریانس متغیر عملکرد خانواده را در  21)سااابک های تفکر و هوش هیجانی( باهمدیگر، توانساااتند بین

یین این یافته که یکی از عواملی که با عملکرد خانواده رابطه دارد هوش هیجانی          در تب کارکنان زن پیش بینی نمایند.    

اسااات، می توان گفت که کارکنان زنی که از هوش هیجانی مطلوبی برخوردارند، به راحتی هیجانات خود را می             

ضای خانه و خانواد      شکل بهینه نیز می توانند مانع از بروز هیجانات منفی خود در ف سند و به  ه گردند و از طرف  شنا

دیگر این کارکنان زن به راحتی می توانند هیجانات مثبت خود را بروز دهند و زمانی که فضااای خانواده خشااک و  

سرد است، هیجانات مثبت خود را به فضای خانواده تزریق کنند. همچنین هوش هیجانی مطلوب به این کارکنان زن    

می گردند، آن هیجانات منفی و آن مشکالت شغلی خود را شناسایی       کمک می کند زمانی که از محل کار به منزل بر

و مدیریت نموده و از انتقال هیجانات منفی محیط کاری خود به خانه و خانواده، خودداری می کنند. همچنین هوش     

ضای خانواد    سایر اع ه را هیجانی کمک می کند که کارکنان زن، در محیط خانه نیز به راحتی هیجانات مثبت و منفی 
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درک کرده و به راحتی بتوانند پاساااخ های هیجانی هوشااامندانه ای به فضاااای هیجانی پیش آمده بدهند.عالوه بر              

کارکردهای مهم هوش هیجانی که در فوق به آن شاااره شااد، هوش هیجانی یک ابزار ذهنی قدرتمندی در کنترل و  

این زنان هم در محیط شااغلی بتوانند تکانه   مدیریت تکانه ها اساات. این توانایی مدیریت تکانه، ساابب می شااود که

های شااغلی و محیط بیرون از منزل را کنترل و مدیریت کنند و نیز زمانی که در فضااای خانه و خانواده، مشااکالت  

غیرقابل پیش بینی رخ می دهد، به راحتی کنترل نمایند. بعالوه اینکه فضای شغلی و فضای خانواده دائم با مشکالت      

شکالت          متعددی همراه  شغلی و م شکالت  ست، زنانی که از هوش هیجانی مطلوبی برخوردارند، در مواجهه با م ا

شغلی و           شکالت  سایر افراد با م سایی کرده و زودتر از  شنا خانوادگی، به راحتی خم و  چم های این محیط ها را 

شوند. همچنین هوش هیجانی به این کارکنان زن کمک می کند تا ب    سازگار می  ه راحتی با دیگران ارتباط  خانودگی 

شغلی و یا خانوادگی مواجه می           شکالت  شند و زمانی که با م شته با ستان خوب و همراهی نیز دا برقرار کنند و دو

شوند، به راحتی با دوستان خود مشورت می کنند و راهکارهای کارآمدتری را برای حل مشکالت دورن و بیرون از     

جانی به این زنان کمک می کند تا در مجموع افراد شاااادتر و امیدوارتری          منزل بکار می گیرند. همچنین هوش هی  

شتر مدنظر قرار داده و        سایی و مدیریت نموده و هیجانات مثبت خود را بی شنا شند، چرا که هیجانی منفی خود را  با

از سوی   رشد می دهند و در محیط های کاری و بخصوص در چارچوب خانواده، زنان شادتر و امیدوارتری هستند.     

دیگر، عالوه بر هوش هیجانی، یکی دیگر از عواملی که با عملکرد خانواده رابطه دارد، سبک های تفکر است )رابطه   

ساابک های تفکر فقط با مولفه حل مشااکل عملکرد خانواده برقرار بود(، می توان اذعان داشاات در وهله اول باید    

شکل به معنای توانایی  شکالت و نیز مراحلی که برای این کار طی   بدانیم که مولفه توانایی حل م خانوده برای حل م

شدا این بدان معناست که اوآل تمام مشکالت خانواده صرفا مشکالت عاطفی و هیجانی نیست، چرا           می کنند، می با

که مشکالت شغلی و کاری و نیز مشکالت اقتصادی که از فضای بیرون از چارچوب منزل وارد خانه می شود را نیز     

سایی و تعریف          شام  شنا شکلی پس از  شد که برای حل هر م شود. دلیل دوم برای این ارتباط می تواند این با ل می 

دقیق مشکل، باید راهکارهای عملیاتی اندیشیده شود، اینجاست که سبک های تفکر و مدل های متفاوت اندیشیدن         

یدا نماید، لذا برای حل مشااکالت  می تواند به فرد کمک کند تا راهکاری مناسااب و شااایسااته برای مشااکالت پ   

خانوادگی و بخصاااوص مشاااکالت فراخانوادگی، مدل ها و سااابک های تفکر می تواند یکی از ابزارهای کمکی و 

شد و از نظر عملی نیز همین اتفاق می افتد و بین       شکل با شیدن و یافتن راه حل ها و راهکارهای حل م کارآمد اندی

بطه واقعی و منطقی ایجاد می شااود. بطور کلی می توان گفت که هوش  ساابک های تفکر و توانایی حل مشااکل را 

هیجانی به کارکنان زن کمک می کند که از یکسااو بطور کلی، تمام هیجانات منفی و مخرب محیط شااغلی و محیط   

سوی دیگر نیز اگر به هر دلیل      شگیری می کند و از  شکالت جدید هیجانی، پی ی خانواده را کنترل نمایند و از بروز م

مشااکلی در سااطح خانه و خانواده نیز به وجود آید، ساابک های تفکر به کارکنان کمک می کند تا با فعال کردن قوه 

حل مشااکل، مشااکالت و مسااائل پیش رو را به صااورت حرفه ای تعریف نموده و راهکارهای عملیاتی و کارآمدی  

و سااابک های تفکر می توانند تا حد   برای حل آن مشاااکل ایجاد نماید، از اینروسااات که دو عامل هوش هیجانی     

 معقولی، منجر به بهبود عملکرد خانواده در کارکنان زن گردند.
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 پیشنهادهای کاربردی

 سلط بودن به هوش ه  ییاز آنجا شد و   یمثبت و انرژ دیشاه کل  کیتواند به عنوان  یباال م یجانیکه م بخش با

  نیا جیخانواده باشااد لذا نتا یو کارکرد یجانیحل کننده مسااائل ه تواندیم یبه راحت دیشاااه کل نیا تیدر نها

با آموزش   وو کار دارند موثر باشاااد  رکه با درمان و آموزش خانواده سااا یمراکز هیکل یتواند برا یپژوهش م

سئله   ییتوانا یجانیهوش ه سیم  در خانواده صحیح به طور   فینقش ها و وظاباال ببرند و افراد را در حل م   تق

و  شااودیم گریکدیخانواده با  یاعضااا یعاطف یختگیو ام یعاطف یباعث باال رفتن همراه نیو همچن شااودیم

ی  جانیآموزش هوش ه توصیه میشود  برآورده شود پس   شیاهمه اعض  یجانیه یازهایشود خانواده ن  یباعث م

 ، در اولویت قرار گیرد . یجانیبا منشاء ه   ییتعارضات زناشو ،یمشکالت خانوادگدر 

 داشااته باشااند چون  یشااتریب دیتاک یجانیگردد مراکز مشاااوره قبل از ازدواج در آموزش  هوش ه یم شاانهادیپ

ستق  یبر تمام مولفه ها یجانیهوش ه ست و م  ریتاث میعملکرد خانواده به طور م س  یتواند جلو یگذار ا   یاریب

 .گرفته شود ندهیدر آ ییاز تعارضات زناشو

 که هرچقدر عملکرد   ییدارد و از آنجا  میرابطه مسااتق یبا عملکرد خانوادگ یجانیکه هوش ه با توجه به اینکه

ستر آن خانواده رشد م   یکند فرزندان دایبهبود پ یخانوادگ کنند فرزندان سالم تر و با نشاط تر هستند      یکه در ب

را  در  یجانیهسااتند آموزش هوش ه طفرزند  مرتب تیکه با ترب ییمراکزوسااازمانها هیشااود کل یم هیلذا توصاا

 .دنبال کنند یخود به طور جد یبرنامه کار

 ستق   یجانیهوش ه کهیاز آنجائ سئله در عملکرد خانواده رابطه م بروز  نکهیدارد  با توجه به ا یمیبا مولفه  حل م

  یجانیخانواده هوش ه یاساات لذا و اگر اعضااا ریتنش در بسااتر خانواده در دوران بلوف فرزندان  اجتناب ناپد

  یکمتر یها دوران را با تنش  نیا توانند یوم افت ی خواهد   شیافزا زیحل مسااائله ن   ییخود را باال ببرند  توانا   

سات     رانیشود که مد  یم شنهاد یکنند لذا پ یسپر  ستقر در مدارص جل شاوره م را جهت باال   یمدارص و مراکز م

 .برگزار کند و دانش آموزان  نیوالد یبرا  یجانیبردن هوش ه
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نقش مدیریتی عمرانی در بهسااازی و نوسااازی بافت های فرسااوده شااهری با تأکید بر ارتقاء کیفیت ، 1400مزرعه، امیررضااا،  .16

 120-101 پاییز، صفحه 14 پیاپی شماره - 2 شماره ،4 دوره، مجله جغرافیا و روابط انسانی، زندگی

فی)                        .17 ط نی مصااا قربااا هزاد و  ب یش  ک قوی  ت میااد،  ح یش  هوش        1395مهاادی زاده، آسااااا تی و  ی جنسااا تفاااوت   .) 

یه                     مایی بو ما تاری و  کده پرسااا له علمی دانشااا تان. مج گاه علوم پزشاااکی گلسااا یان دانشااا جانی در دانشاااجو  هی

 .30-34، 2، 8گرگان، 

(. رابطه سااابک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشاااگری در نوجوانان دختر. پایان نامه              1393نجفی، صااااحبه )  .18

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، رشت.  
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