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 چکیده
  .پذیرفت انجام قم شهر کودک مهد ودکانک مادران در تفکر بکس با انوادهخ عملکرد ابطهر تعیین هدف با پژوهش این :هدف

 زیر که قم شهر کودک مهد کودکان مادران تمامی شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .بود همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش شناسی: روش

 آوری جمع برای شدند. انتخاب ای خوشه تصادفی روش به کودک مهد کودکان مادران از نفر 1۴1 گرفت. صورت بودند، قم شهر بهزیستی سازمان نظر
 آزمون با ها داده شد. استفاده (1983) خانواده سنجش ابزار استاندارد پرسشنامه و (1992)واگنر و استرنبرگ تفکر های سبک پرسشنامه از ها داده

  گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد 21spss افزار نرم از استفاده با  متغیره چند رگرسیون مدل و پیرسون همبستگی معناداری

 و منفی طهراب جزئی تفکر بکس .(p<01/0)داشت وجود تفکر بکس با خانواده عملکرد تغیرم بین معناداری و مثبت رابطه داد نشان ها یافته ها: یافته

 سبک بود. برقرار داری معنی و منفی رابطه خانواده ملکردع با ضاییق فکرت بکس بین و داشت صدم یک معنادار سطح در انوادهخ عملکرد با معناداری
 رابطه ندیش،ا آزاد کار، محافظه درونی، اولیگارشی، تفکر سبک کردند. برقرار انوادهخ عملکرد با داری معنی و منفی ابطهر کلی، راتبی،م لسلهس فکرت های
  ردند.ک برقرار ترتیب به انوادهخ کردعمل با را معناداری و مثبت

 باشد. داشته تواند می بسزایی تأیر ودکیک زمان از افراد تفکر های سبک رورشپ و گیری کلش بر انوادهخ در وجودم عملکرد و تربیت گیری: نتیجه

 مادران کودک، یت،ترب ،تفکر سبک خانواده، عملکرد :ها واژه کلید
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 مقدمه
 مختلف های جنبه از وضوعم این گردد. می محسوب بشری حیات رد موضوعات ترین یچیدهپ از نآ هب ربوطم مسائل و انسانی رفتار مطالعه
 اب تغییرات سرعت و وسعت دگی،زن های پیچیدگی لحاظ هب امروز نیاید انسان د.باش می ارزیابی و مطالعه قابل روانشناختی و شناختی جامعه
 زندگی چگونگی بر ار مشکالتی ها بحران ینا از کی هر .است فزونی به رو ها الشچ این زمان ذشتگ با هک تروس به رو فراوان های چالش
 انسان تربیت به نیاز فزایشا به رو مشکالت این اب رویارویی رایب حاضر الح در .کند می تحمیل ها آن ردیف و اجتماعی ارهایرفت و افراد
 می را خاص های ریزی برنامه و ها نیبی پیش یافته، ضرورت یشب از یشب جامعه، ایه آرمان و دینی های ارزش و اصول به متعهد های
 دینی و اخالقی و جتماعیا عاطفی، جسمانی،عقالنی، های جنبه عنیی فرد شخصیت شدر مختلف ایه نبهج اهنمایر تربیت طلبد

  (.1388 ،نوروزی، است)بدیعیان
 جان و سمج دوران ینا در .کرد قایسهم ها دوره سایر با توان نمی که است ،دورانیودکیک وراند است. کودکی دوران از نآ شروع زمان که

 عمر پایان تا و کند می نفوذ جانش عماقا در آموزد، می کودکى در انسان که را نچهآ و است مهیا بد و خوب ربیتت هـر شپذیر راىب کودک،
 آن در ای دانه هر که است، خالی زمین مچونه کودک دل)) :مایندفر مـی حـدیثی در (ع) علـی امام .نددب بکار آنرا آسانى به تواند می

 دیدگاه از دوران این هک باشد می کودکی وراند در ربیتت اهمیت هندهد شانن ودخ این  (.31 نامه البالغـه، نهـج(()کند می قبول بیفشانند
  .(1391 پور، )بخشیگیرد می بر در را سالگی فته تا تولد انزم از اسالم یدگاهد از و سالگی ازدهی تا تولد مانز از علم

 و یادگیری زمان، ذشتگ با و زندگی عدیب مراحـل در .اسـت نسـانا زندگی دیگر های دوره از ریعترس و عمیقتر بسیار وراند این در یادگیری
 سـری کی و نموده کسب ودخ برای را هایی عادت انزم گذشت با انسان چون .یسـتن کـودکی دوران ماننـد ـهب و شود می دشوارتر تربیت

 (.1389  )رمضانی،شود می مشکل فرد برای نهاآ دادن تغییر هک پذیرد، می را تأثیرهـا و آمـوزشهـا
 می تربیت مهم مباحث از یکی که است، تفکر مسئله دهد می نشان را او رفتارهای پیش از بیش یپیچیدگ که انسان های توانایی از یکی
 ی نحوه رفتارها، ها، طرح ها، تصمیم در را خود تأثیر مستقیم طور به تفکر ، واقع در است. کودکی دوران از آن یادگیری شروع که باشد،

 دارای انسان طرفی از و (1392 ،نژاد ازسعیدی نقل ،به138۵ زارعی،سازد) می متجلی سازمان سطح در گوناگون شرایط و مسائل با برخورد
 در و شـود مـی گفتـه سبک گیرد، کار به جهت آن در را خـود یتواناییها دهد، یم ترجیح فرد که یروشو شیوه که است متعددی تواناییهای

 براساس (.7199 ،گاسترنبر و گریگورینکو)شود می تقسیم تفکر و یشناخت یادگیری، یسبکها بخـش سـه بـه ییـادگیر روانشناسـی هحـوز
 می گفته تفکر سبک آن به که ،دارد آنها هدربار تفکر و یپیرامون امور با برخورد در یترجیحات انسان استرنبرگ، 1ذهنی یحکـومت خـود هنظریـ
 شود می گفته است، رراحت آن با انسان که یتفکر ی شیوه به بلکه بد، نـه هـستند خوب نه خود یخود به تفکر یسبکها البته .شود

  .(1997 استرنبرگ،)
 مانند هم فردی هر کنند، می استفاده رهبری و مدیریت برای متفاوتی های شیوه از حکومتی مسؤالن که طور همان نظریه این مطابق
 را حکومت مدیریت ی نحوه و عملکرد گیرد. می بهره خود ذهن بر مدیریت برای مختلفی های شیوه از و کرده عمل خویش ذهن بر حاکمی

 است. 2قضایی و اجرایی قانونی، ها حکومت اساسی های کارکرد کرد. بندی تقسیم هدامن و سطح،گرایش شکل، د،کارکر لحاظ از توان می
 و کارانه محافظه به ها حکومت ،گرایش جنبه از است. 3ساالری مرج و هرج و ساالری ساالری،گروه مرتبه ، ساالری تک حکومت اشکال

 6درونی و بیرونی سطح دو خارجی و داخلی های سیاست دامنه خصوص ودر ۵جزئی و کلی ،سطح لحاظ از است. پذیر تقسیم ۴آزادمنشانه
 سبک 13 نظریه این در شود. می استفاده ذهن اداره و حکومت منظور به افراد توسط تفکر های سبک یا ها شیوه این از کدام هر است. مطرح
 که است تحقیقی تحقیقات، این از یکی که گرفته صورت زمینه این در زیادی تحقیقات که .(1391 آخوندی، )زارع، است شده ارائه تفکر

                                                 
1 Mental self goverment 
2 legislative ,executive & judicial  
3 monarchic , hierachic , oligarchic , anarchic  
4 conservative & liberal  
5 global & local 
6 external & internal  
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 با (تحصیلی دورة و تحصیلی مقطع) آموزشی و (جنس و سن) شخصی عوامـل کـه دهد می نشان نتایج است، داده انجام (138۵) اکبرزاده
 (.1389 ،فر )نظریاست ارتباط در تحصیلی پیشرفت و تفکر سبکهای

 کانون در ودکانک شخصیت ایهم خمیر است. انوادهخ باشد، می نسانا شالوده تمام و اخالق عواطف، ،احساسات باور، تفکر، اساس که بنیادی
 لگوهایا قدر هر .است دبستانی پیش سنین ویژگیهای بارزترین از خانواده عضایا دیگر و والدین فتارر از قلیدت و گیرد می کلش خانواده
 می قرار کودکان توجه مورد بیشتر آنها المیک غیر و کالمی فتارهایر باشند، اربرخورد ریت محبوب خصیتش از کودکان نظر در رفتاری
 در خویش پناهگاه را نانآ و کند اعتماد آنان به اشد،ب صمیمی خویش الدینو با یو هک شود یم موجب فرزند با عاطفی ارتباط .گیرند

 تعـادل فـظح و برقراری رایب مشترکی الشت ،نیز خانواده عملکرد (.1391 زرندی، حمانیر ازپور نقل به ،1372 افروز،) بداند زندگی بحرانهای
 موفقیت و اعضا بـین همبستگی عارضات،ت و تضادها حل غییرات،ت با ماهنگیه در واناییت هب انوادهخ عملکرد (.1379 ثنایی،) است خانواده در
 خانواده نظام کل از حفاظت هدف بـا هـادن ایـن بـر حاکم صولا و قرراتم جرایا فراد،ا بین زمر و حـد رعایـت نضـباطی،ا الگوهای اعمال در

 ممکن ینکها وجود با موارد بیشتر رد و شود می خـانواده در متفاوت خصیتش گیری شکل باعث فرایند ینا در کیفی و کمی اتتغییر .است
 دارد بسـتگی تعـددیم عوامـل بـه ـهک کنـد می ایجاد را خاصـی رفتـاری شکالتم باشد، افراد رفتاری المتس برای ای پشتوانه است

 (.138۴ ،همکاران و کـدیور)

 توان می فرزندان بر خانواده مثبت أثیراتت خصوص در .کرد تقسیم وانت می منفی و مثبت تأثیر دسته ود به را رزندانف با والدین عملکرد تأثیر
 خانواده طلوبم عملکرد بین ار معناداری باطارت دادند انجام (1386)همکاران و گلچین که ییقتحق یجهنت در .کرد اشاره مختلف پژوهشهای به
 مورد را رزندانف بر خانواده منفی أثیراتت که شهاییژوهپ .کردند گزارش آینده به میدا و مذهبی رایشگ خودپنداری، پذیری، مسئولیت با

 به اغلب ،اتتأثیر کردن بیرونی .کرد شناسایی توان می فرزندان رب تأثیرات کردن درونی و کردن یرونیب عنوان دو با را اند داده قرار مطالعه
 کردن درونی صورت هب فرزندان بر انوادهخ منفی ملکردع تأثیرات .اند گرفته قرار توجه وردم بزهکاری و رخاشگریپ رفتارهای صورت

 (.1393 نژاد، ،پاک نژاد )رحیمیدهند می شانن ار خود افسردگی و اضطراب ورتص به معموال مشکالت،

 هر آن رسیدن ثمر به برای و درخشد می زندگی هر کارنامه در که است ای درخشنده ستاره فرزند که گفت باید فرزند وجود اهمیت در اما
 ابتدای از مادر زیرا است؛ مادران آن از رزندانف بر گذاری تأثیر و تربیت سهم بیشترین میان این در .دارند برعهده را وظایفی مادر و پدر از کدام
 با کسی هر از بیش کودک .است کودک برای یلعم الگویی مادر، (.1389 احمدپناهی،)است انسان همراه مربی عنوان به پیدایش مراحل ترین
 اینکه مهمتر و آموزد می دین و قالاخ علم، کودک مدرسه این در .است تربیتی پایگاه اولین و مدرسه نخستین مادر، دامان ...دارد؛ تماس مادر
 ندارد ونیرویی آگاهی ،گذارد می جهان این عرصه به پای که طفلی .ماند می نزدش همیشه برای آموزد، می مدرسه این در کودک آنچه

 فرزندش خوب زندگی به تواند نمی نکند، دور نادرست قالاخ و فساد عوامل از را خود مادر تا اساس، این بر .است مادر به متکی  ًوکامال
 زندگی روش همان ادامه کودک، بعدی زندگی رسم و راه که کرد ادعا توان می حتی که است ای گونه به مادر قیالاخ ثیرتأ .باشد امیدوار
  (.1389 ،نژاد )برجیاست مادر کنونی

 افراد در خانواده تربیت تحت هک است عواملی جمله زا نیز تفکر های سبک .هستند تفکر های بکس افراد عملکرد رب تأثیرگذار عوامل  جمله از
 سبک با انوادهخ عملکرد رابطه حاضر پژوهش هدف راستا ینا در باشد. می کودکی سن ربیتت و یادگیری رایب سن وبهترین شود. می نهادینه

 باشد. می کودک تربیت در تفکر
 

 روش
  قم شهر کودک مهد کودکان مادران کلیه شامل حاضر پژوهش آماری جامعه .بود همبستگی – توصیفی های پژوهش نوع از حاضر ژوهشپ

 حداقل است ای رابطه مدل همان که پژوهش نوع احتساب با و جامعه افراد تعداد بودن دسترس در قابل غیر به توجه با حاضر پژوهش در .بود
 شیوه و شدند انتخاب بودند بهزیستی سازمان نظر زیر که کودک هدم کودکان مادران از نفر 1۴1 ها آزمودنی افت احتساب با که نمونه میزان
 سازمان نظر زیر های ،مهد نظر مورد جامعه بودن گسترده به توجه با که ،شد گرفته کار به ای خوشه تصادفی نوع از تصادفی گیری نمونه

 و پژوهش اجرای مجوز گرفتن ضمن قم شهر بهزیستی اداره به مراجعه با پژوهشگر که صورت بدین .شدند انتخاب قم شهر بهزیستی
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 های مهد جغرافیای موقعیت و اطالعات طبق بر که نمود. گیری نمونه به اقدام قم شهر مهدهای تعداد بر مبنی اطالعات، گرفتن همچنین
 براساس و تصادفی کامال صورت به مهد سه منطقه هر از شد. گرفته نظر در غرب و شرق و جنوب و شمال صورت به منطقه چهار مذکور،
 توجه با مهد هر کودکان مادران بین شده، انتخاب های مهد مدیران هماهنگی با نظر مورد های پرسشنامه و شدند انتخاب کشی قرعه روش

 است: زیر موارد شامل پژوهش این در گیری اندازه ابزار گشت. توزیع ها مهد آن فراوانی به
 سؤال 6۵ شامل که است کاغذی و مداد و دهی گزارش خود آزمون یک کوتاه (فرمTSIواگنر) و استرنبرگ تفکر های سبک پرسشنامه -الف

 این که است. بوده بعد 13 در افراد مختلف تفکر های سبک بررسی آن هدف است. شده طراحی (1992) واگنر و استرنبرگ وسیله به و است
 این جزئی. کلی، ،بیرونی ،درونی آنارشیست، ارشی،اولیگ سلطنتی، مراتبی، سلسله کار، محافظه اندیش، آزاد یی،قضا اجرائی، قانونی، شامل ابعاد

 پاسخ و دهد می قرار ارزیابی مورد را تفکر سبک یک سؤال ۵ هر که صورت این به باشد. می لیکرت ای درجه ۵ مقیاس اساس بر پرسشنامه
 گیرد. می قرار (۵موافقم= کامال ۴موافقم= .3ندارم= نظری .2لفم=مخا .1= مخالفم )کامال لیکرت ای درجه 1-۵مقیاس یک روی سؤال هر به

 قرار محاسبه مورد با را بعد آن سواالت به مربوط امتیازات مجموع بعد، هر امتیاز آوردن بدست برای شود. می محاسبه هربعد امتیازات سپس
 دهنده پاسخ فرد که دارد امکان البته برعکس. و است بعد آن در دهنده پاسخ فرد  تفکر سبک دهنده نشان بعد هر در باالتر امتیازات .دهند می
 دارد. گرایش تفکر های سبک آن سوی به که است مطلب این نشانگر که بگیرد باال نمره بعد چند در

 ،خراسانی و پور یمعنو ؛1386 ،همکاران و)کدیور است قرارگرفته تأیید مورد مختلف های فرهنگ و ایرانی دانشجویان بین در پرسشنامه روایی
 مؤلفه روش از استفاده بـا و عاملی تحلیل روش از استفاده آ اب نیز آزمون روایی(۵200 ،استرنبرگ و زانگ و 138۴ هومن، و الهی فتح ؛138۴
 و پور امامی ) .کردند تبیین را واریانس کل درصد70/59  میـزان که شد استخراج عامل چهار ، (واریماکس)متعامد چرخش و اصلی های
 وپور امامیدیگر پژوهش در .است نموده گزارش0/80  تا0/50  از را سبک 13 برای کرونباخ آلفای ضریب زانگ، آن اعتبار مورد در (1382،سیف
 کردکـه اجرا دانشجو 30 روی هفته سه زمانی فاصله با آزمایی، باز روش با آنـرا ، آزمـون ایـن پایـایی بررسی منظور به هم ،(1382) سیف

 همچنـین .بـود0/67  میانگین با و کارانه محافظه سبک برای0/87  تا گذارانه قانون سبک برای0/43  از آزمونهـا خـرده پایـایی ضـریب
 ضریب مقدار بر بنا پرسشنامه این پایایی)1386(  همکاران و اهلل یول وهشپژ در .است بوده0/92پرسشنامه سؤاالت کل برای همسانی ضـریب

 آموزشی )شبکهاست مقیاس این قبول قابل پایایی دهنده نشان که مدآ بدست 0/72 تا 0/54 دامنه در پرسشنامه این ابعاد برای کرونباخ آلفای
 طریق از پرسشنامه این درونی باشد.اعتبار می 0/8 تا/04بین پرسشنامه این پایایی ضریب دامنه (2002) زانگ پژوهش در  . مادسیج( پژوهشی

 آلفای مقدارضریب کند. می تبیین را ها داده واریانس 0/80حدود که است آمده بدست پیرسون همبستگی ضریب و واریانس وتحلیل تجزیه
 (،0/83) آزادمنشانه (،0/67) جزئی (،0/65) کلی (،0/74) قضایی (،0/65) اجرایی (،/074) گرایانه قانون تفکر های سبک از یک هر برای کرونباخ

 آمده دست به (0/78) بیرونی (،0/73) درونی (،0/70) اولیگارشی (،0/51) آنارشی (،0/65) سلطنتی (،0/75) مراتبی سلسله (،0/76) کارانه افظهمح
 (1392 ،همکاران و بازدار از نقل به 2002 ،گ)زان است

 الگوی مبنای بر خانواده عملکرد سنجیدن برای که است سوالی 60 پرسشنامه کی (1FAD) خانواده سنجش ابزار استاندارد پرسشنامه -ب
 ساختاری و سازمانی های ویژگی توصیف هدف با بیشاب و بالدوین اپشتاین، توسط 1983 سال در ابزار این است. شده تدوین مستر، مک

 قرار ارزیابی و سنجش مورد هی،د گزارش خود مقیاس یک با خانوادگی وظایف حوزه با سازش در را خانواده توانایی که است شده تهیه خانواده
 و رفتار عاطفی،کنترل عاطفی،آمیختگی پاسخگویی مسأله،ارتباط،نقش، حل شامل: مقیاس خرده شش دارای آزمون (.این1379 دهد)ثنایی، می
 کامالً و 3 مخالف: ،2 موافق: ،1 موافقم: )کامالً لیکرت ای درجه ۴ مقیاس اساس بر پرسشنامه این باشد. می کارکردکلی عنوان به نمره یک

-7-۵-۴-1سؤاالت: است.اما تر ناسالم کاکرد نشانگر باالتر نمره کند. می انتخاب را گزینه از یکی هرماده برای آزمودنی باشد. می (۴ مخالف:
 به ۵8و 8-9-11-13-1۴-1۵-17-19-21-22-23-2۵-28-31-33-3۴-3۵-37-39-۴1-۴2-۴۴-۴۵-۴7-۴8-۵1-۵2-۵3-۵۴

 هر به مربوط سوالهای های نمره ها، مقیاس خرده از کدام هر نمرات آوردن بدست برای بعد مرحله در شوند. می ذاریگ نمره معکوس صورت
 کمتر نمرات آزمون این در است. مقیاسها خرده از کدام هر در فرد هر نمره بیانگر آمده بدست نمرات کنیم. می جمع هم با را آنها از کدام

 است. سالمتر عملکرد بیانگر

                                                 
1 Family Assessment  Device 
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 مسانیه وی .گرفت قرار بررسی وردم آن روانسنجی ویژگیهای و شد ترجمه (3741) نجاریان توسط FAD ای ماده ۵3 نسخه اولین ایران در
 که ماده 8 حذف با و آورد بدست (عاطفی آمیختگی)%70  تا (کلی ارکردک مقیاس)%14  بین کرانباخ آلفای فرمول زا استفاده با ار آزمون درونی

 .نامید1FAD  ار وآن است متفاوت FAD با آن گذاری نمره هک داد ارائه را ای ماده ۵۴ فرم یک دادند، می کاهش را آزمون درونی همسانی
 پرسشنامه بعادا اعتباریابی ،(138۵) خسروی ملک محمدی، زاده پژوهش در که ،رسید ؤالس 6۵ به تدریج به رمف این بعدی حقیقاتت در سپس

 انشد مادران زا نفر494  توسط خانواده ارکردک سنجش پرسشنامه درونی اعتبار  هک صورت بدین آمد بدست (FAD) خانواده کارکرد سنجش
 لفایآ ها، داده آوری جمع از پس دادند؛ پاسخ و کردند ریافتد را پرسشنامه وبارد مادران زا نفر32  شد، تکمیل تهران هرش ابتدایی مدارس آموز

 و ۵0 میانگین با استاندارد مراتن تعیین و Z استاندارد نمرات به خام نمرات معادلسازی و تعیین ابعاد، زا یک ره به ربوطم سؤاالت کرونباخ
 بازآزمایی دوم و اول مرحله نمرات مورد در یرسونپ همبستگی ضریب هک داد شانن آمده دستب نتایج .شد انجام (t )نمره10  استاندارد انحراف

 .است برخوردار کافی ماییبازآز اعتبار از پرسشنامه ینا  ابعاد هک آید می نظر به آنها مهه معناداری به وجهت با و است بوده0/804  تا0/57  از
 خانواده نجشس ابزار مهپرسشنا لیک کرونباخ آلفای.دارد مورد همین زا نشان که است بوده 0/826 مرحله دو رد نیز پرسشنامه کلی همبستگی

 کرونباخ آلفای رسشنامهپ مختلف عاداب وردم در است،0/9051  خانواده کارکرد (ابعاد )مقیاس خرده مورد رد و0/9406  سؤاالت همه با ارتباط در
 بعد ،0/7364 عاطفی میختگیآ بعد ،0/71 نقشها بعد ،0/7007 رتباطا بعد ،0/7227 مسئله حل بعد ،0/8276 لیک کارکرد بعد به مربوط سؤاالت

  .باشد رخوردارب خوبی نسبتاً اعتبار از رسید نظر هب که بود0/6600  کنترل بعد به و0/7106  عاطفی پاسخگویی
 مورد ،23 ورژن ،spss افزار نرم از استفاده با استنباطی و توصیفی بخش دو در آمده دست هب اطالعات و اه داده ا،ه آزمون یاجرا زا پس

 تحلیل بخش در و ( ستانداردا انحراف ، میانگین، فراوانی ) توصیفی آمار های زشاخصا ها داده وصیفت بخش رد رفتند.گ رارق تحلیل و تجزیه
 شد. گرفته کار به  ها داده  برای تغییره(م چند رگرسیون دلم و نپیرسو همبستگی معناداری استنباطی)آزمون مارآ از ها داده

 

 یافته ها
 توصیف برای منظور بدین است. دهش بررسی (( قم شهر کودک مهد کودکان ادرانم در تفکر بکس با انوادهخ عملکرد رابطه ))پژوهش این در

 و استاندارد انحراف و میانگین از ها داده وصیفت بخش در .است دهش استفاده استنباطی آمار از ها داده حلیلت برای و توصیفی مارآ از ها داده
 شده داده نشان 1 دولج در نتایج .است شده استفاده متغیره چند رگرسیون آزمون و پیرسون همبستگی زمونآ از ستنباطیا آمار شبخ رد و ...

 است.

 خانواده عملکرد توصیفی های داده جدول .1 جدول

 متغیر فراوانی میانگین معیار انحراف حداقل حداکثر

 مسأله حل 141 10.1803 3.76811 3.00 24.00

 ارتباطات 141 13.0656 4.56131 1.00 27.00

 نقشها 141 17.8689 4.38244 5.00 29.00

 اثربخش گویی پاسخ 141 12.4508 4.46863 1.00 28.00

 اثربخش درگیری 141 15.7541 4.54784 4.00 29.00

 رفتار کنترل 141 18.8689 5.75240 1.00 37.00

 کلی کارکرد 141 22.6639 7.72525 6.00 48.00

 خانواده عملکرد 141 110.8525 30.06953 22.00 220.00

 مترینک شود، می مالحظه که همانطور .گرفت قرار بررسی وردم خانواده عملکرد ایه مولفه قدارم میانگین 1 جدول های داده اساس بر
 .باشد می کلی ارکردک مولفه به مربوط یانگینم باالترین و  سألهم حل مولفه به مربوط میانگین

 تفکر های سبک توصیفی های داده جدول .2 جدول

 متغیر فراوانی میانگین معیار انحراف حداقل حداکثر

 قانونی  تفکر سبک 141 19.4590 2.61953 11.00 25.00

 اجرائی تفکر سبک 141 19.1721 2.75948 8.00 25.00
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 قضائی تفکر سبک 141 18.8279 3.06592 9.00 25.00

 کلی تفکر سبک 141 16.7213 3.15249 8.00 25.00

 جزئی تفکر سبک 141 17.2951 3.02794 9.00 25.00

 اندیش آزاد تفکر سبک 141 18.3934 3.66479 4.00 25.00

 کار محافظه تفکر سبک 141 18.8770 3.31931 9.00 25.00

 مراتبی سلسله تفکر سبک 141 20.4098 2.58334 14.00 25.00

 سلطنتی تفکر سبک 141 17.7869 3.02395 8.00 25.00

 اولیگارشی تفکر سبک 141 19.1639 2.93838 10.00 25.00

 آنارشیست تفکر سبک 141 18.6803 2.92119 9.00 25.00

 درونی تفکر سبک 141 14.8279 3.63112 7.00 25.00

 بیرونی تفکر سبک 141 19.8115 3.08109 9.00 25.00

 سبک مولفه به مربوط میانگین باالترین که گرفت، قرار بررسی مورد تفکر های سبک های مولفه مقدار میانگین 2 جدول های داده اساس بر
 .شداب می درونی تفکر سبک به مربوط میانگین کمترین و مراتبی سلسله تفکر
 عملکرد بین رابطه نتیجه در که شد استفاده رگرسیون آزمون و پیرسون همبستگی ضریب آزمون از پژوهش های فرضیه به پاسخگویی جهت

 و خانواده عملکرد بین رابطه و قانونی تفکر سبک و خانواده عملکرد بین رابطه که صورت بدین بود، معنادار رابطه یک تفکر سبک با خانواده
 و بود معنادار و مثبت رابطه سلطنتی تفکر سبک با خانواده عملکرد بین رابطه همچنین .آمد بدست معنادار و مثبت رابطه ،اجرائی تفکر سبک

 آمد. وجود به معناداری و منفی رابطه بیرونی تفکر سبک با ،آنارشیست تفکر سبک با خانواده عملکرد بین

 تفکر سبک با خانواده عملکرد متغیره چند رگرسیون ضرایب .3 جدول

 مالک متغیر بین پیش های متغیر بتا استاندارد ضرایب t معناداری سطح

 خانواده عملکرد ثایت اثر  14.605 .000

 قانونی  تفکر سبک -.017 -.125 .901

 اجرائی تفکر سبک -.106 -.715 .476

 قضائی تفکر سبک -.202 -1.696 .048

 کلی تفکر سبک -.290 -2.578 .008

 جزئی تفکر سبک -.487 -3.344 .000

 اندیش آزاد تفکر سبک .233 1.948 .045

 کار محافظه تفکر سبک .278 1.125 .023

 مراتبی سلسله تفکر سبک -.294 -2.682 .007

 سلطنتی تفکر سبک .067 .475 .636

 اولیگارشی تفکر سبک .372 2.804 .004

 آنارشیست تفکر سبک -.005 -.033 .974

 درونی تفکر سبک .249 1.155 .031

 بیرونی تفکر سبک .059 .430 .668

112. R2 a335. R 1 

 سبکهای روی از خانواده عملکرد که گرفت نتیجه توان می 3 جدول در موجود  ²Rمیزان به توجه با که بود قرار بدین رگرسیون ضریب نتایج
 خانواده عملکرد واریانس تبیین در را سهم بیشترین جزئی تفکر سبک بتا، استاندارد ضریب اساس بر .است تبیین قابل شده ارایه مدل در تفکر
 رابطه این که گردد می ایجاد تغییر خانواده عملکرد واریانس در میزان همان به خانواده عملکرد واریانس در تغییر واحد هر با که طوری به .دارد

 (%99  اطمینان با یعنی0.01  آلفای سطح در) باشد می معکوس و منفی
  با  خانواده  عملکرد  بین همچنین .دارد وجود رابطه %95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در قضائی تفکر سبک با  خانواده عملکرد بین

 با یعنی0.05  آلفای سطح در اندیش آزاد تفکر سبک و خانواده ردعملک بین و %95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در کلی تفکر سبک
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 رابطه%95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در کار محافظه تفکر سبک و خانواده عملکرد بین دارد. وجود معناداری رابطه %95  اطمینان
 .دارد وجود معناداری و منفی رابطه %95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در مراتبی سلسله تفکر سبک و خانواده عملکرد بین . است معنادار

 و خانواده عملکرد بین همچنین است معنادار رابطه %95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در اولیگارشی تفکر سبک و خانواده عملکرد بین

 .دارد وجود معناداری رابطه%95  اطمینان با یعنی0.05  آلفای سطح در درونی تفکر سبک

 

 گیری نتیجه و بحث
 ،داد نشان ها داده تحلیل و جزیهت نتایج که صورت بدین آمد. دستب رابطه تفکر های بکس از برخی و خانواده ملکردع بین پژوهش این در
 بین تایجن طبق که طوری به ستا برقرار عناداریم ابطهر ،قم شهر کودک مهد ودکانک مادران در تفکر سبک با خانواده عملکرد بین که

 عملکرد با معنادار رابطه بیینت در را سهم رینت بیش زئیج فکرت سبک و دارد وجود معناداری ی رابطه جزئی تفکر بکس با خانواده عملکرد
 برقرار داری معنی و منفی ابطهر خانواده عملکرد با ضاییق تفکر بکس بین .باشد یم منفی و معکوس طور هب رابطه این هک داراست، خانواده

 صورت به رابطه این هک کردند. برقرار خانواده ملکردع با ارید عنیم و منفی رابطه کلی، تفکر راتبی،سبکم سلسله تفکر بکس باشد. می
 هستیم. خانواده عملکرد با شده کرذ تفکر های بکس از ریکه معکوس هرابط شاهد انوادهخ عملکرد کاهش و فزایشا با که اشدب می معکوس

 به خانواده ملکردع با را عناداریم و ثبتم ابطهر اندیش، آزاد تفکر سبک کار، محافظه فکرت سبک درونی، فکرت سبک ولیگارشی،ا تفکر سبک
 با و بود خواهیم نامبرده های سبک از یک هر افزایش اهدش کلی طور به خانواده ملکردع افزایش با هک طوری هب ندا ردهک رقرارب ترتیب
 شود. می تأیید پژوهش یها فرضیه بنابراین هستیم. دهش ذکر تفکر های سبک یک هر اهشک شاهد انوادهخ عملکرد کاهش
 و ربیتیت مختلف های یوهش بین هرابط در (1396) ینوروز مال و چرابین تحقیق، این اب درارتباط اما  شد،ن یافت تحقیقی نتایج این با همسو

 دار معنی و مثبت رابطه تحصیلی عملکرد و قتداریا تربیتی شیوه ینب داد شانن نتایج داشتند. آموزان دانش تحصیلی ملکردع با خانواده عملکرد
 (1382) سیف ،پور امامی که تحقیق رفیط از و باشد می دار معنا و مثبت رابطه تحصیلی عملکرد و دیگر ایه مولفه از دوتا بین نهمچنی و

 نشان پژوهش های یافته .داشتند تحصیلی پیشرفت و خالقیت با نهاآ رابطه و دانشجویان و آموزان انشد در رتفک های کسب یتحول بررسی
 دانش فکرت های سبک برخی بین -2 .رددا وجود تفاوت گوناگون نیس های وهگر و ها یآزمودن تفکر های سبک از برخی بین -1 که داد

 تفکر ایه سبک از ای عده در پسران و دختران تفکر های بکس بین-3 ددار وجود تفاوت گونگونا تحصیلی مقاطع دانشجویان و آموزان
 و خالقیت افزایش با آزادمنشانه تفکر سبک هک طوری به دارد، وجود ارید معنی رابطه القیتخ و فکرت ایه بکس بین -۴ .دارد وجود تفاوت
 این با ارتباط در .دارد وجود رابطه تحصیلی پیشرفت و تفکر های بکس بین -۵ د.دار رابطه خالقیت کاهش با کارانه محافظه تفکر سبک

 یشرفتپ با اجتماعی ی طبقه ایه شاخص برخی و فکرت های بکس بین ی رابطه بررسی هدف با (138۵) استوار و خیر پژوهش تحقیق،
 پدر شغل و مادر تتحصیال سپس و آزادمنشانه تفکر های سبک نخست، ی درجه در که است داده شانن کودکان از یگروه در تحصیلی
 .است کودکان تحصیلی پیشرفت ی کننده بینی پیش بهترین

 های متغییر از کدام هر که باشد می تحصیلی یشرفتپ و تحصیلی عملکرد حقیقت دو ینا بین ام مبستهه وجه که گفت دبای امر این تبیین در 
 و تعلیم کانون ستیننخ خانواده که گفت باید نآ با رابطه رد که کردند بررسی را نهاآ جداگانه رتصو به تفکر ایه سبک و خانواده عملکرد
 های کارکرد از یکی تفکر رزشیابیا و پرورش رشد، که ستا تفکر ،تربیت و تعلیم در مهم مباحث زا یکی طرفی از و باشد یم فرزندان تربیت
 رببنا و باشد یم خود فرزندان یبرا خانواده ره آرزوی و خواسته ،مطلوب یتحصیل عملکرد و حصیلیت پیشرفت .باشد می تربیت و تعلیم اصلی

 اردد وجود افراد تمام در نسبی طور به مطلوب تحصیلی ملکردع داشتن و پیشرفت وزه،ح این انشمنداند و تربیت و علیمت مرا تخصصانم نظر
 زمینه و کودکان ایرفتاره و شخصیت تکوین و استعدادها تشکیل ساز مینهز خانواده چون و ستا متفاوت نآ رشد میزان و بروز مکانا ولی
 این با همسو که گیرد. می نشأم سر گرفته شکل خانواده رد که ودکک رفتار زا مرا این ،باشد می نآ کارکرهای از جامعه اب فرد سازگاری ساز

 شهر طهمتوس خترد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و  تحصیلی عملکرد با انوادهخ عاطفی جو ابطهر مورد رد (1393) رکزادت حقیقت گفته
 معناداری و مستقیم رابطه خانواده عاطفی جو با حصیلیت پیشرفت و تحصیلی عملکرد ینب که بود نآ از اکیح مدهآ دستب نتایج بود. مرودشت

  .دارد وجود
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 شهر ی متوسطه مقطع دختران تفکر های سبک کارکردهای با دلبستگی های سبک ی رابطه که (1392) همکاران و مقدم یاری تحقیق در
 بینـی پـیش در را سـهم تـرین بـیش یمنا ان دلبستگی سبک خالف بر ایمن ستگیدلب سبک که داد نشان نتـایج ،دکردن بررسی را  همدان
 سبک و تفکّر سبکهای ایکارکرده بـین ضـمن در بود، معنادار آنها بین مثبت همبستگی و داشت قانونگذارانه و اجرایی قضایی، تفکّر سبک

 شیوه ، والدین تعاملی الگوهای بین رابطه در (139۵) گلستانه ،افروزنده که دیگری تحقیق در .شد دیده منفی همبستگی یمنا ان دلبستگی
 والدین عاملیت الگوی بین که یافتند دست نتایج این به .داشتند دبستانی کودکان دلبستگی های سبک بر خانواده عملکرد و پروری فرزند های

 با اقتدارطلبی یپرور فرزند شیوه بین .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه دبستانی کودکان ،سوگرا دو ایمن ان و ایمن یدلبستگ های سبک با
 شیوه بین ،معنادار و منفی رابطه اجتنابی ناایمن  دلبستگی های سبک با و معنادار و مثبت رابطه دبستانی کودکان ایمن دلبستگی های سبک
 ایمن نا دلبستگی سبک با ولی ،دارد وجود معناداری و منفی رابطه دبستانی کودکان ایمن دلبستگی های سبک با آزادمنشانه پروری فرزند

 کودکان با ادوسوگر نمیا ان و ایمن یدلبستگ های سبک با خانواده ملکردع بین است. برقرار معناداری و مثبت رابطه گرا( سو دو و )اجتنابی
  .دارد وجود معنادار و منفی رابطه یاجتناب ایمن نا دلبستگی سبک با خانواده عملکرد اام دارد وجود معنادار و مثبت رابطه دبستانی

 خانواده عملکرد با دلبستگی های سبک که ای رابطه است. دلبستگی های سبک تحقیق دو این تشابه وجه که گفت باید مطالب این تبیین در
 بهزیستی و سالمتی گر تعیین ، گیرد می شکل  خانواده اعضای مابین  که خاصی روابط نوع که طوری به ،باشد می انکار قابل غیر دارند
 می شکل زندگی نخستین سالهای در اولیه مراقب و کودک عاطفی رابطه از ناشی یعنی دورتر سالهای از روابط این ، بود خواهد کودکان روانی
 در که است عواملی از یکی تفکر های سبک چون و داشت عمرخواهد دیگر لیانسا در بعدی روابط و شخصیت رشد بر مهمی تأثیر که گیرد
 در تفکر های سبک بر گذار اثر عوامل از یکی دلبستگی روابط گیرد، می شکل کودکان و والدین مابین فی روابط و یادگیری اثر در و ابتدا

  باشد. می زندگی بعدی های دوران
 خانواده بستر در کودکان شخصیت ی پایه و اولیه رشد است، کودکان برای فراوانی تحوالت و سیر مرکز خانواده گفت، توان می نتیجه در

 روانی و جسمی لحاظ از اعضا سالمت نبود جمله از آن در اختالل گونه هر که باشد، می نظام یک هماهنگ و سالم خانواده ، گیرد می شکل
 رفتار تمام کنند، می زندگی خانواده در متمادی سالهای تا زندگی سالهای نخستین از کودکان کنند، می فراهم را اعضا کل در اختالل موجبات

 عملکرد خانواده اگر زند. می رقم بزرگسالی سنین در را آنها بعدی مناسبات و روابط و رفتار و گرفته چشمه سر خانواده از افراد بین عملکرد و
 آمیختگی ،عاطفی پاسخدهی ،نقشها ات،ارتباط ،مسئله حل یعنی، است، شده گرفته نظر در او عملکرد برای که ابعادی به توجه با را صحیح
 و استانداردها با مطابق رفتار )آموزش ررفتا کنترل ، دارند( خود برای خانواده اعضای که هایی گذاری سرمایه و عالقه کیفیت و درجه ) عاطفی
 که زندگی های موقعیت با متناسب تفکر های سبک و تربیت به مربوط قواعد و اصول یاددهی در تواند می باشد داشته ی(رفتار های آزادی

 انسانی مناسبات انواع و زندگی مختلف شئون در متعهد پویا، نسلی، شواهد ما و .کند عمل مطلوب ی شیوه به دارند، قرار آن در کودکان
 بود. خواهیم

 روند در مزاحم متغییر کنترل عدم ایم: بوده مواجه مواردی با پژوهش این در پژوهشی: و کاربردی پیشنهادات و پژوهش های محدودیت
 تسری تحقیق این ارگانها سایر کودک های مهد به است بهتر که بهزیستی سازمان نظر زیر کودک های مهد به جامعه کردن محدود پژوهش،

 بررسی مورد نیز پدران آتی تحقیقات در است بهتر و اند گرفته قرار بررسی مورد تحقیق این در مادران صرفا که نسیتج ی مؤلفه کند، پیدا
 و متوسطه )دبستان، سنی های محدوده سایر است بهتر ،است شده محدود کودک مهد کودکان مادران به که سنی محدودهای ،گیرند قرار

 بهتر که است گرفته صورت ای خوشه تصادفی صورت به و قم شهر در صرفا پژوهش این نهایت در رد.گی قرار پژوهش و مدنظر نیز دانشگاه(
 پیشنهادات سطح در گردد. استفاده مصاحبه و کیفی روش جمله از پژوهشی های روش دیگر از و دیگر شهرهای در بعدی تحقیقات در است

 قالب در جمعی ارتباط های رسانه کودک، تربیت و پرورش حوزه در مجریان و گزاران سیاست تا گردد، می پیشنهاد کالن سطح در ،پژوهشی
 با برخورد های شیوه گذاری پایه و آموزش جهت در ها برنامه و اهداف اتخاذ با مشاوره مراکز ، دانشگاهها از و والدین برای هایی برنامه

 گنجاندن به ومدارس مختلف ارگانهای نظر زیر ها دبستانی پیش و کودک های مهد اندرکاران دست تمام و مربیان و ، نوجوانان و کودکان
 ،موفقیت جهت در موقعیت به توجه با سبک هر از هنگام به استفاده و تفکر های سبک تقویت و پرورش راههای ، خانواده عملکرد های مؤلفه
 باشیم. متعهد و کوشا نسلی پرورش شاهد تا ،بپردازند مختلف سنین با متناسب کودکان برای
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The Relationship between Family Function and Thinking Styles in Child Training 
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Abstract 

Purpose: The aim of this study was to determine the relationship between family function and thinking 

style in mothers of kindergarten children in Qom. 

Method: The research method was descriptive correlational. The statistical population of this study 

included all mothers of kindergarten children in Qom who were under the supervision of Welfare 

Organization of Qom. Three mothers of kindergarten children were selected by cluster random 

sampling. Sternberg and Wagner (1992) and standard questionnaires (1983) were used to collect data. 

Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multivariate regression model using spss21 

software. 

Results: Findings showed that there was a positive and significant relationship between family 

functioning variable and thinking style (p <0.01). The partial thinking style had a significant negative 

relationship with family functioning at one hundredth level and there was a significant negative 

relationship between judicial thinking style and family functioning. Hierarchical, general thinking 

styles, negatively and significantly correlated with family functioning. Oligarchic, internalized, 

conservative, free-thinking, positive and meaningful relationship with family functioning, respectively. 

Conclusion: Family education and performance can have a significant impact on the development and 

development of people's thinking styles from childhood. 
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