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کنکاش در عملکرد خانواده :مقایسه موقعیت فرهنگی -اجتماعی ،سبکهای والدگری،
انسجام و عملکرد خانواده ،قابلیتهای درون فردی و بین فردی در دانشآموزان دختر و پسر

یگانه عزیزی *
چکیده

پژوهش حاضر تفاوت بین دختران و پسران را در سبکهای والدگری ،موقعیت فرهنگی -اجتماعی ،انسجام و گسستگی
خانواده در راســتای ارتقــای قابلیتهای درون فردی و بینفردی فرزندان در یک گروه از دانشآموزان مقطع متوســطه
بررســی کرد .شــرکتکنندگان  381دانشآموزان شهر کرمانشاه در محدوده ســني  14تا  18سال بودند ،که به روش
خوشــهای چند مرحلهاي به عنوان نمونه انتخاب شــدند و به پرسشنامه عملكرد خانواده ) FFSبرنارد  )1985 ،و آزمون
هــوش هيجاني بار – آن ( )1980 ،Bar – onپاســخ دادند .نتایج نشــان داد در خرده مقیاسهای خانواده مســتبد،
گسســتگی ،بهم تنیدگی ،بیانگری و همبستگی بین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوتها در سه
مورد نخست به نفع دختران و در دو مورد دوم به نفع پسران است .در مهارتهای هوش هیجانی تفاوت بارزی بین نمرات
دختران و پسران دیده نشد ،اگر چه در ابراز وجود تفاوت اندکی در نمرات به نفع دختران دیده شد .به طور کلی؛ به نظر
میرســد تدارک برنامههایی برای آموزش عملکرد مناســب به اعضای خانواده میتواند به بهبود هوش هیجانی و کیفیت
زندگی آنان کمک خواهد کرد.
واژگان کلیدی :عملکرد خانواده ،هوش هیجانی ،جنسیت ،قابلیتهای فردی ،مهارتهای اجتماعی
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مقدمه

هیچ بستری از نظر قدرت و گستره تأثیر با خانواده برابری نمیکند .خانواده بین افراد پیوندهایی

برقرار میکند که منحصر به فرد هســتند .فرزندان در خانــواده ،زبان ،مهارتها و ارزشهای
اجتماعی و اخالقی و فرهنگ خود را میآموزند و افراد در تمام ســنین برای دریافت اطالعات،
کمــک و تعامل جالب و لذت بخش به اعضای خانــواده رو میآوردند (پارک و بوریل1998 ،

به نقل از برک .)1387 ،از آنجا که خانواده و روابط پویای درون آن اساســیترین و نخســتین

زمینههای روانی ،اجتماعی و زیستی در رشد افراد میباشد ،عملکرد خانواده  -توانایی خانواده

در هماهنگی یا انطباق با تغییرات ایجاد شده در طول حیات ،حل کردن تعارضها ،همبستگی
میــان اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی ،رعایــت حد و مرز میان افراد و اجرای مقررات و

اصول حاکم بر این نهاد با هدف محافظت از کل نظام خانواده (پورتس و هاول1992 ،؛ به نقل

از کرامتی ،مرادی و کاوه -)1384 ،از مهم ترین متغیرهای موثر بر رفتار نوجوانان است.

عملکــرد خانواده به ویژگیهای ســاختاری و اجتماعی محیط خانواده اشــاره دارد که در

برگیرنده تعامالت و روابط درون خانواده ،ســطوح تعارض و پیوستگی ،سازگاری ،سازماندهی
و کیفیت روابط اســت (آلدرفر و همکاران2008 ،؛ به نقل از لئوندوسکی ،پالرمو ،استینسون،

هندلــی و چمبرز .)2010 ،عملکرد خانــواده (بلوم )1985 ،را میتوان به  4مولفه اساســی
شــامل انســجام (همبســتگی ،بیانگری ،ســازماندهی ،آرمان خانوادگی و جامعه پذیری)،

گسســتگی (گسســتگی ،تعارض ،منبع کنترل بیرونی ،به هم تنیدگی ) ،موقعیت فرهنگی-
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اجتماعی (موقعیت فرهنگی .موقعیتهای سرگرمی و تاکیدات مذهبی) و سبکهای والدگری
(مستبدانه ،مقتدرانه و سهل انگارانه) تقسیم کرد .این احتمال وجود دارد که عملکرد خانواده
در ارتباط با فرزندان دختر و پســر متفاوت باشــد ،برای مثال ،راســل ( )1999در پژوهش

خود نشــان داد که والدین در مورد دختران از ســبک والدگری مقتدرانه و در مورد پسران از
سبک والدگری مستبدانه یا سهل گیرانه استفاده میکنند ،همچنین ،هارت ،نیوول و اولسن
( )2003نشــان دادند که به سبب ویژگیهای خاص پسران نظیر سطح باالی جنب و جوش

و رفتارهای پرخاشــگرانه ،گرایش والدین پســران در مقایسه با والدین دختران در برخورد به

شیوه مستبدانه بیشتر است (لورابرگ.)1387 ،
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مطابق با پژوهش رضوانخواه ( )1388بر اســاس نوع بافت اجتماعی -فرهنگی جامعه ما،

والدین به فرزندان پسر اجازه میدهند از استقالل بیشتری برخوردار باشند و برعکس دختران

بیشــتر از پسران وابسته به والدین تربیت میشوند ،شاید به همین علت جهتگیری مذهبی

دختران قویتر از پســران اســت (لونتال ،مکلود ،گولدبالت ،البیتش و والنتین ،)2002 ،به
عبارتی ،شاید تاکیدات مذهبی در خانواده دختران را بیشتر از پسران تحت تاثیر قرار میدهد.
با این همه ،شــواهد پژوهشــی اندکی وجود دارد که تفاوت در  4مولفه عملکرد خانواده را در

فرزندان دختر و پسر بررسی کرده باشند.

از ســوی دیگر ،عملکرد خانواده و نحوه تعامالت افراد خانواده بر هدایت و تنظیم هیجانات

فرزندان تاثیرگذار اســت .گاتمن در پژوهش  10ساله خود ،در بررسی والدین و فرزندان آنها

و روند رشــد آنان ،با گروهی از والدین مواجه شــد که در موقع بروز هیجان در فرزندان خود

با رعایت نکاتی بسیار ساده مسیر رشد و تحول را در فرزندان خود تسهیل و هدایت نموده و

فرزندانی تربیت نمودهاند که از توانمندیهای عمومی بیشتری در حوزه هیجاناتشان برخوردار
بودند .این فرزندان ســریعتر از سایرین میتوانســتند در مواقع ناراحتی خود را آرام کنند ،با
دیگران رابطه بهتر برقرار میکنند ،حتی در موقعیتهای اجتماعی دشــوار بهتر از بقیه خود
را کنترل میکنند ،مردم را بهتر درک میکنند ،روابط دوســتانه بهتری با دوستانشان دارند و
در مدرســه از عملکرد تحصیلی بهتری برخوردارند .گاتمن این امتیاز ویژه را هوش هیجانی

1

مینامد (گاتمن ،ترجمه بلوچ .)1391 ،در این میان به ســبب تاثیر عملکرد خانواده بر هوش
شــاید تفاوت در نوع عملکرد والدیــن در ارتباط با فرزندان دختر و پســر موجب تفاوت در
مهارتهای هوش هیجانی آنها نیز شــود .از این رو ،بررســی تفاوتهای دختران و پسران در
مهارتهای هوش هیجانی دانش بیشــتری را برای ما در خصوص نحوه تاثیر عملکرد خانواده

بر فرزندان با توجه به جنسیت آنها فراهم میکند.

بنابر اعتقاد بار-آن هوش هیجانی شامل تواناییها و مهارتهای غیر شناختی است که باعث
1. emotional intelligence
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هیجانــی (فیتزپاتریک2004 ،؛ تجلی و لطیفیان1387 ،؛ وانگ ،درفو ،وانگ و وونگ)2007 ،
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فایق آمدن فرد بر فشــارها و نیازهای محیط و موجب تطابق فرد در زندگی میشــود .مایر و
سالووی ( )1997در آخرین تجدید نظر خود ،هوش هیجانی را توانایی دریافت ،ابراز ،شناخت،

کاربــرد و مدیریت هیجانها در خود و دیگران تعریف کردهاند (تجلی و لطیفیان .)1387 ،در
متون مشهور بیشتر به وجود تفاوت جنسیتی از نظر هوش هیجانی اشاره میشود و غالبا زنان

و دختران را دارای هوش هیجانی باالتر میدانند.

برای مثال ،مالیی ،آســایش ،تقوی کیش و قربانی ( )1390در بررسی هوش هیجانی نشان

دادند دختران هوش هیجانی باالتری نســبت به پســران داشتند و همچنین مولفههای خود

کنترلی ،خودآگاهی و هوشــیاری اجتماعی هــوش هیجانی نیز در دختران به طور معناداری
باالتر بود .بدین ترتیب برخورد عاطفیتر زنان با مسایل ،توجه بیشتر آنان به عالیم اجتماعی

ظریفی که نشــاندهنده نیازها یا خواستههای دیگران اســت ،برخورداری از احساس همدلی

بیشــتر و باالخــره مهارت آنان در ادراک ،تنظیم و اســتفاده از هیجانات بــرای ایجاد روابط
اجتماعی (بیسســر )2011 ،میتواند از جمله عواملی باشد که به برتری نمره هوش هیجانی

زنان نسبت به مردان کمک میکند.

حکیم جوادی ( )1383در بررسی خود نشان داد که دختران در خصوصیاتی مانند مواجهه،

حرمت خود ،خودشــکوفایی و سازه هوش هیجانی باالتر از پســران هستند .به عبارت دیگر
دختران در هنگام دشــواری ،مقابله و حل مشــکالت بهتر از پسران عمل میکنند .عالوه بر
این دختران توان روابط بین فردی بیشــتر و مســتحکمتری نسبت به پسران دارند ،بشارت و
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همــکاران ( ،)1385آدیمو ( )2008و دیوید ،ونــروی و چاکلینگام ( )2004نیز دریافتند که
میزان هوش هیجانی دختران بیش از پســران اســت .در مطالعه دیگری (عسگری و روشنی،

 )1391نشان داده شــد که زنان در مقایسه با مردان سازگارتر هستند ،در تبیین این تفاوت
بین دختران و پســران میتوان رشد اجتماعی زنان ،اجتناب از تنهایی و انزوا در آنان ،تمایل
به کســب مقبولیت اجتماعی و تمایل آنها به برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با دوســتان
و خانواده ،به منظور کســب حمایت آنها (کتل ،)1998 ،را از جمله عوامل موثر بر ســازگاری

بیشتر زنان نسبت به مردان دانست (عسگری و روشنی.)1391 ،

در مقابل ،صبری ،البــرزی و بهرامی ( )1392در پژوهش خود تحت عنوان رابطه الگوهای
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ارتباطی خانواده ،هوش هیجانی و خالقیت هیجانی در دانشآموزان دبیرستانی بین میانگین

دختــران و پســران در هوش هیجانی تفــاوت معناداری را به دســت نیاوردند .همچنین در

پژوهش داوودی و شــکرالهی ( )1390و اکبری ،رضاییان و مودی ( )1386تفاوت معناداری

بین هوش هیجانی دختران و پسران آشکار نشد.

با توجه به مطالب باال ،در مورد تفاوت بین دخترها و پسرها در مولفههای عملکرد خانواده و

مهارتهای هوش هیجانی شواهد روشن و دقیقی وجود ندارد .از این رو ،سوالی اصلی پژوهش

حاضر این بود که آیا بین دخترها و پســرها در سبک والدگری ،موقعیت فرهنگی -اجتماعی،

انســجام و گسستگی خانواده ،قابلیتهای درون فردی و قابلیتهای بین فردی تفاوتی وجود

دارد؟
روش

شــرکت کنندگان این مطالعه شــامل کلیه دانش آموزان رشتههای تحصیلی (دختر و پسر)

دوره متوســط نظري ،مهارتي و پيش دانشگاهي شــهر كرمانشاه ( 51000نفر) که در سال

 90-91مشغول به تحصیل بودند میشد كه در محدوده سني  14تا  18سال با میانگین سنی
 16/79و انحراف استاندارد  0/96قرار داشتند .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 381

نفر برآورد شــد و نمونه گیری در این مطالعه به شــیوه خوشهای صورت پذیرفت ( 400نفر،

و پرورش ،مدارسی(شامل مدارس دخترانه و پسرانه) انتخاب ،و در نهایت تمام کالسهای این
مدارس به عنوان نمونه انتخاب شد.

نتایج بدســت آمده نشان میدهد که تحصیالت والدین شــرکت کنندگان بین بی سواد و

فوق لیسانس بوده است .همچنین با توجه فراوانیهای بدست آمده نشان میدهد که 75/80

درصد از پدران شرکت کنندگان و  85/50درصد از مادران تحصیالتی کمتر از دیپلم دارند و

در حدود  25درصد از پدران دارای تحصیالتی بیشــتر از دیپلم هستند در حالی که تنها 15

درصد از مادران دارای تحصیالتی بیشــتر از دیپلم هستند .عالوه بر این از نظر اعضاء خانواده
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والدین شــرکت کنندگان دارای یک تا  12فرزند هســتند که تقریبا  27درصد از شــرکت

کنندگان دارای تعداد فرزندی کمتر از پنج فرزند بودند 70 ،درصد از شرکت کنندگان دارای
تعداد فرزند کمتر از شش نفر هستند ،همچنین هشتاد درصد از افراد کمتر از هفت فرزند ،و

 91درصد کمتر از هشت فرزند دارند.
ابزار

مقيــاس عملكرد خانواده :این مقیــاس جهت ارزيابي عملكرد نظام درونــي خانواده به کار

مــیرود (بلوم .)1985 ،مقیاس عملکرد خانواده داراي  75عبارت توصيفي درباره ويژگيهاي
خانواده اســت که دارای چهار مولفه و پانزده خرده مقیاس میباشــد .این چهار خرده مولفه

که شــامل سبک والدگری (سبک خانواده آزاد منش ،ســبک خانواده بی قید و بند ،و سبک
خانواده مستبد) ،گسستگی (گسستگی ،منبع کنترل بیرونی ،تعارض و بهم تنیدگی) ،انسجام
(همبستگی ،بیانگری ،ســازماندهی ،جامعه پذیری ،و آرمان خانوادگی) و موقعیت فرهنگی-

اجتماعی (موقعیت فرهنگی ،موقعیت ســرگرمی ،و تاکیدات مذهبی) خانواده میشود در یک
طیــف چهار گزینهای (هرگز ،گاهی اوقات ،معموال و همیشــه) از یک تــا چهار نمرهگذاری
میشــود .روایی این آزمون در مطالعات گذشــته بررسی شده اســت ،و اعتبار این آزمون در
مطالعه اســامی ( )1380از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)  0/78گزارش شده است.

اعتبار این مقیاس در پژوهش حاضر از روش همسانی درونی به شیوه آلفای کرونباخ محاسبه
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شد که برای کل مقیاس مقدار همسانی درونی برابر با  0/73بود.

مقياس هوش هيجاني بار – آن :آزمون هوش هیجانی یکی از آزمونهای نگرشی میباشد

که در واقع در جهت پاســخ گویی به این سوال که چرا بعضي مردم نسبت به بعضي ديگر در

زندگي موفقترند ســاخته شــد (بار-آن .)1980 ،این ازمون دارای  90سوال است که شامل
پنج مولفه با پانزده خرده مقیاس میباشد .این پنج مولفه که شامل درون فردی (خودآگاهی
هیجانی ،ابراز وجود ،عزت نفس ،خودشــکوفایی ،اســتقالل) ،بین فردی (همدلی ،مسئولیت
پذیــری ،روابط بین فردی) ،قابلیت ســازگاری و انطباق (حل مســئله ،واقع گرایی ،انعطاف
پذیری) ،مدیریت فشــار روانی (تکانش فشــار روانی وکنترل تکانش) ،خلق کلی (خوشبینی
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و شــادمانی) میشــود .میتوان این پنج مولفه را در دو سازه کلیتر قابلیتهای درون فردی
(شــامل مهارتهای درون فردی ،مدیریت فشار روانی و خلق کلی) و قابلیتهای بین فردی

(شامل مهارتهای بین فردی و قابلیت سازگاری و انطباق) تقسیمبندی کرد .سواالت آزمون
هــوش هیجانی بر روي يك طیــف  5درجه اي ليكرت (كام ً
ال موافقــم ،موافقم ،تا حدودي،
مخالفم و كام ً
ال مخالفم) تنظيم شده است .در پژوهشهای گذشته اعتبار این مقیاس از روش
آلفای کرونباخ  0/93گزارش شده اســت (دهشیر .)1381 ،در این مطالعه نیز برای محاسبه

ی اعتبار از روش همســانی درونی به شــیوه آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن از این

روش برابر با  0/94بود.
شیوه اجرا

جمع آوری دادهها بدین صورت انجام شــد که در شــروع کالس پس از معارفه پژوهشگر با

دانشآموزان ،معلم کالس درس را به مدت یک ســاعت ترک میکرد .جهت اجرای پژوهش
به دانشآموزان هدف از پژوهش حاضر به صورت مختصر بیان شد و سپس گفته شد که این
آزمونها هیچ تاثیری در نمرات آموزشی آنها ندارد .همچنین قابل ذکر است که در حین پاسخ

دهی هیچ یک از شــرکت کنندگان با دیگری صحبت نمیکرد .با توجه به شــرایط تحصیلی

و زمانبنــدی کالسهای دانشآموزان هر دو پرسشــنامه در یک مرحله و ابتدا پرسشــنامه
شــماره یک ( هوش هیجانی بار-آن) و پس از پذیرایی و اهداء بســتههایی از سوی محقق به

مدت زمان پاسخگویی به هر دو پرسشنامه به طور متوسط در حدود  30دقیقه به طول کشید.

مدت زمان گردآوری دادهها به طور کلی نیز حدود دو ماه به طول انجامید.
نتیجهگیری

جهت بررسی تفاوت دو گروه دختران و پسران در مولفههای هوش هیجانی و عملکرد خانواده
در ابتدا آمارههای توصیفی این دو متغیر در جدول  1تفکیک شده است .برای بررسی تفاوت
مولفههــای هوش هیجانی و عملکــرد خانواده در بین دختران و پســران نرمال بودن توزیع

دادهها در دو گروه از طریق آزمون نرمال بودن (کالموگروف اســمیرنوف) بررســی شــد که
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دانشآموزان پرسشــنامه عملکرد خانواده بلوم توزیع و توســط دانش آموزان پاسخ داده شد.
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نشــان داد توزیع دادهها نرمال است .همچنین همگنی واریانس از طریق آزمون لوین صورت

پذیرفت که نتایج بدست آمده نشان داد تفاوت معنادار و بارزی در بین واریانسهای دو گروه
دختران و پسران وجود نداشت ،بدین معنا که واریانسها همگن هستند .عالوه بر این انحراف

اســتانداردهای گزارش شده در جدول  1نیز نشان میدهد که نسبت دو واریانس به یکدیگر

تقریبا برابر است و این نیز همگنی واریانسها را تأیید میکند.

ddجدول  .1آمارههای توصیفی دو گروه دختران و پسران در خرده مقیاسهای هوش هیجانی و عملکرد خانواده
هوش هیجانی
متغیر

دختر
M

SD

پسر
M

عملکرد خانواده
SD

متغیر

دختر
M

پسر
SD

M

SD

خودآگاهی هیجانی 0/63 3/44 0/57 3/43

سبک خانواده آزاد
منش

3/01 15/11 3/14 15/03

ابراز وجود

0/61 3/25 0/53 3/35

سبک خانواده بی
قید و بند

2/38 11/78 2/20 11/85

عزت نفس

0/62 3/72 0/56 3/69

سبک خانواده
مستبد

2/81 12/33 2/53 11/70

خودشکوفایی

0/64 3/70 0/62 3/61

تعارض

استقالل

9/78

2/78

9/98

2/76

 0/61 3/55 0/64 3/54منبع کنترل بیرونی 9/71

2/46

9/86

2/68
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همدلی

0/53 3/98 0/51 3/97

گسستگی

2/61 11/31 2/31 10/32

مسئولیت پذیری

0/56 4/03 0/54 3/99

بهم تنیدگی

2/84 13/10 2/78 12/54

روابط بین فردی

0/69 3/87 0/61 3/85

همبستگی

17/57 2/69 17/13

2/5

حل مسئله

0/54 3/70 0/51 3/68

بیانگری

2/79 15/95 3/21 15/35

واقع گرایی

0/59 3/25 0/58 3/19

سازماندهی

2/80 16/53 3/18 16/14

انعطاف پذیری

0/54 3/39 0/56 3/37

جامعه پذیری

2/80 16/58 2/57 16/97

تحمل فشار روانی

0/55 3/17 0/48 3/19

آرمان خانوادگی

2/93 15/23 3/41 15/26
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هوش هیجانی
متغیر

دختر

عملکرد خانواده

پسر

پسر

دختر

متغیر

M

SD

کنترل تکانش

0/81 3/03 0/73 3/05

موقعیتهای
فرهنگی

13/46

3/5

خوش بینی

0/59 3/67 0/59 3/68

موقعیتهای
سرگرمی

3/16 12/79 3/32 13/24

شادمانی

0/68 3/85 0/54 3/89

تاکیدات مذهبی

2/47 17/28 3/38 17/01

M

SD

M

SD

M

SD

3/09 13/87

نکته M :میانگین SD-انحراف استاندارد ،تعداد دختران= ،200تعداد پسران 200

تفاوت در مولفههای عملکرد خانواده

عملکرد خانواده نیز شــامل چهار مولفه ی سبک والدگری (سبک خانواده آزاد منش ،سبک
خانواده بی قید و بند ،و ســبک خانواده مستبد) ،گسستگی (گسستگی ،منبع کنترل بیرونی،
تعارض و بهم تنیدگی) ،انسجام (همبســتگی ،بیانگری ،سازماندهی ،جامعه پذیری ،و آرمان

خانوادگــی) ،موقعیت فرهنگی-اجتماعی (موقعیت فرهنگی ،موقعیت ســرگرمی ،و تاکیدات
مذهبی) است که برای بررسی تفاوت بین دختران و پسران هر مولفه از روش تحلیل واریانس
چند متغیری آزمون شد.

همچنین قابل ذکر اســت که پس از گزارش نتایــج آزمون چند متغیری در ادامه تک تک

متغیری سعی در کاهش خطای نوع اول دارد آزمونهای تک متغیری از این موضوع ناتوانند.

برای همین الزم به توجه هســت که هر کدام از آزمونهای تک متغیری به عمل آمده که از
ســطح  0/05کمتر است همیشه به معنی معناداری آماری نیست .چرا که در آزمونهای تک
متغیری بســته به تعداد متغیر سطح معناداری تقسیم میشود .برای مثال اگر در یک آزمون

چند متغیری پنج مولفه وجود داشــته باشد ،در هنگام محاسبه به صورت تک متغیری سطح
معناداری  0/05بر تعداد متغیرها تقســیم شــده که برابر  0/01است ،بنابراین اگر در آزمون
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خرده مقیاسها نیز به صورت تک متغیری بررســی شــده است ،و از آنجایی که آزمون چند
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تک متغیری ســطح معناداری کمتر از  0/01باشد بین دو گروه تفاوت وجود دارد ،که به این

تصحیح خطای نوع اول ،تصحیح بونفرونی گفته میشود.

اولین مولفه ی عملکرد خانواده شــامل سبک والدگری بود که نتایج آزمون چند متغیری

اثر پیالیی با ارزش  ، 0/01مقدار  3F، 396=0/97و ســطح معناداری  ،=0p/12نشان داد که

بیــن دو گروه تفاوت معناداری در این مولفه وجود نــدارد .نتایج آزمون تحلیل واریانس تک
متغیری نیز نشان داد بین دو گروه دختران و پسران در بین خرده مقیاسهای سبک خانواده

آزاد منش ( ،)1F، 398=0/07 ،=0p/80ســبک خانواده بی قید و بند (398=0/08 ،=0p/78
 ،)1F،و سبک خانواده مستبد (،)1F، 398=5/56 ،=0p/02تفاوت معناداری وجود ندارد.1

دومین مولفه عملکرد خانواده گسســتگی اســت که نتایج آزمون چند متغیری اثر پیالیی

بــا ارزش  ، 0/05مقدار  3F، 396=5/05و ســطح معناداری  ،=0p/001نشــان داد که بین
دو گــروه تفاوت معناداری در این مولفه وجود دارد .پــس از معناداری آزمون چند متغیری

تحلیل واریانس ،از طریق آزمون تحلیل واریانس تک متغیری بررســی شــد تا مشخص شود
تفاوت معنادار در بین کدام یک از خرده مقیاسهای گسســتگی اســت .نتایج آزمون تحلیل

واریانس تک متغیری نیز نشان داد بین دو گروه دختران و پسران در خرده مقیاس گسستگی
( ،)1F، 398=16/34 ،=0p/001بین دو گروه دختران و پســران تفاوت معناداری وجود دارد.

بیــن خرده مقیاسهای منبع کنترل بیرونی ( ،)1F، 398=0/36 ،=0p/55تعارض (،=0p/47
 ،)1F، 398=0/52و بهم تنیدگی ( ،)1F، 398=3/89 ،=0p/05تفاوت معناداری از نظر آماری
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بین دو گروه دختران و پسران وجود نداشت.

انســجام سومین مولفه عملکرد خانواده اســت که نتایج آزمون چند متغیری اثر پیالیی با

ارزش  ، 0/04مقــدار  394،4F=3/16و ســطح معناداری  ،=0p/08نشــان داد بین دختران

و پســران تفاوت معنــاداری از نظر آماری در این مولفه وجود نــدارد .نتایج تحلیل واریانس
تــک متغیری نیز تأیید کرد کــه بین دو گروه در همبســتگی (،)398،1F=2/87 ،=0p/09

 .1از آنجایی که تعداد متغیرهای وابســته شامل ســه متغیر است سطح معناداری  0/05به  3متغیر وابسته تقسیم میشود
تا خطای نوع اول را کنترل کند ،که برابر با  0/016میشود ،بنابراین هر سطح معناداری که کمتر از  0/016است از نظر
آماری معنادار است و نشان دهنده تفاوت بین گروهها است.
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بیانگــری ( ،)398،1F=4/05 ،=0p/05ســازماندهی ( ،)398،1F=1/74 ،=0p/19جامعــه
پذیری ( ،)1F، 398=2/11 ،=0p/15و آرمان خانوادگی ( ،)1F، 398=0/01 ،=0p/93تفاوت

معناداری از نظر آماری وجود ندارد.

آخرین مولفه ی عملکرد خانواده موقعیت فرهنگی-اجتماعی بود که در این مولفه نیز نتایج

آزمــون چند متغیری اثر پیالیی با ارزش  ، 0/015مقدار  394،4F=1/99و ســطح معناداری

 ،=0p/11نشــان داد بین خــرده مقیاسهای موقعیت فرهنگی-اجتماعــی در بین دو گروه
دختران و پســران تفاوت معناداری از نظر آماری وجود ندارد .همچنین نتایج آزمون تحلیل
واریانس تک متغیری نیز نشان داد در موقعیت فرهنگی ( ،)1F، 398=1/55 ،=0p/22موقعیت

سرگرمی ( ،)1F، 398=1/89 ،=0p/17و تاکیدات مذهبی ( ،)398،1F=1/24 ،=0p/27بین

دو گروه دختران و پسران تفاوت معناداری از نظر آماری وجود ندارد.
تفاوت در مهارتهای هوش هیجانی

همانگونه که بیان شــد هوش هیجانی شامل پنج مولفه ی درون فردی (خودآگاهی هیجانی،
ابراز وجود ،عزت نفس ،خودشــکوفایی ،اســتقالل) ،بین فردی (همدلی ،مســئولیت پذیری،
روابط بین فردی) ،قابلیت ســازگاری و انطباق (حل مســئله ،واقــع گرایی ،انعطاف پذیری)،
مدیریت فشــار روانی (تکانش فشار روانی وکنترل تکانش) ،خلق کلی (خوشبینی و شادمانی)

میشدف به همین دلیل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در این مولفهها ،برای هر مولفه
نتایــج آزمون چند متغیری اثر پیالیی با ارزش  ، 0/025مقدار  5F، 394=1/99و ســطح

معناداری  ،=0p/08در مولفه ی درون فردی نشــان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در

بین دختران و پســران تفاوت معناداری وجود ندارد ،عالوه بر این نتایج آزمون تک متغیری
برای بررسی تفاوت خرده مقیاسها نشان داد بین خودآگاهی هیجانی (398=0/09 ،=0p/77

 ،)1F،ابــراز وجــود ( ،)1F، 398=3/38 ،=0p/07عزت نفــس (،)398،1F=0/30 ،=0p/55
خودشکوفایی ( )1F، 398=2/10 ،=0p/15و اســتقالل ( )1F، 398=0/06 ،=0p/80تفاوت

معناداری در بین دو گروه دختر و پسر وجود ندارد.
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یک آزمون تحلیل واریانس چند متغیر به ترتیب بر اساس مولفههای بیان شده محاسبه شد.
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همچنین آزمون چند متغیری اثر پیالیی با ارزش  ، 0/001مقدار  3F، 396=0/138و سطح

معناداری  ،=0p/94نشــان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری در سه خرده مقیاس همدلی،
مســئولیت پذیری ،و روابط بین فردی وجود ندارد .آزمون تــک متغیری تحلیل واریانس نیز

نتایج بدســت آمده از تحلیل واریانس چند متغیری را تأیید کرد و نتایج آن نشان داد بین دو

گروه دختران و پســران در همدلی( ،)398،1F=0/05 ،=0p/82مسئولیت پذیری (،=0p/54

 ،)1F، 398=0/39و روابــط بین فــردی ( ،)1F، 398=0/05 ،=0p/83تفاوت معناداری وجود
ندارد

ســومین مولفه هوش هیجانی ســازگاری و انطباق بود که نتایــج آزمون چند متغیری اثر

پیالیی با ارزش  ، 0/003مقدار  3F، 396=0/36و ســطح معناداری  ،=0p/78نشــان داد که
بیــن دو گروه در این مولفه نیز تفاوت وجود نــدارد .آزمون تک متغیری تحلیل واریانس نیز
نتایج بدست آمده از تحلیل واریانس چند متغیری را تأیید کرد و نتایج آن نشان داد بین دو

گـروه دخـتران و پسران در حل مسئله ( ،)1F، 398=0/13 ،=0p/72واقع گرایی (،=0p/30
 ،)1F، 398=1/07و انعطــاف پذیــری ( ،)1F، 398=0/23 ،=0p/63تفاوت معناداری وجود
ندارد.

چهارمین مولفه مدیریت فشــار روانی بود .نتایج آزمــون چند متغیری اثر پیالیی با ارزش

 ، 0/001مقدار  397،2F=0/13و ســطح معناداری  ،=0p/88نشــان داد که بین دو گروه در
این مولفه تفاوت معناداری وجود ندارد .آزمون تک متغیری تحلیل واریانس نیز نتایج بدست
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آمده از تحلیل واریانس چند متغیری را تأیید کرد و نتایج آن نشان داد بین دو گروه دختران

و پســران در تکانش فشــار روانی ( ،)1F، 398=0/13 ،=0p/72وکنترل تکانش (،=0p/30

 )1F، 398=1/07تفاوت معناداری وجود ندارد

آخرین مولفه ی هوش هیجانی شــامل خلق کلی اســت که نتایج آزمون چند متغیری اثر

پیالیی با ارزش  ، 0/002مقدار  2F، 397=0/39و سطح معناداری  ،=0p/68نشان داد که بین
دو گروه در این مولفه نیز تفاوت معناداری وجود ندارد .آزمون تک متغیری نیز نشان داد بین

دو گروه دختران و پســران در خوشبینی ( ،)398،1F=0/01 ،=0p/91و شادمانی (،=0p/44

 )1F، 398=0/60تفاوت معناداری وجود ندارد.
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در این پژوهش عملکرد خانواده بر اساس  4مولفه ،انسجام (همبستگی ،بیانگری ،سازماندهی،
آرمان خانوادگی و جامعه پذیری) ،گسستگی (گسستگی ،تعارض ،منبع کنترل بیرونی ،به هم

تنیدگی ) ،موقعیت فرهنگی-اجتماعی (موقعیت فرهنگی .موقعیتهای ســرگرمی و تاکیدات

مذهبی) و ســبکهای والدگری و هوش هیجانی بر اســاس دو قابلیت ،قابلیت درون فردی
(درون فردی و مدیریت اســترس و خلق) و قابلیت بین فردی (بین فردی و سازگاری) مورد

بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد بین سه مولفه ی سبکهای والدگری ،انسجام و موقعیت فرهنگی-اجتماعی

تفاوت معناداری در بین دو گروه دختر و پسر وجود ندارد ،و بین دختران و پسران در مقیاس

عملکرد خانواده در خرده مقیاسهای ســبک خانواده مستبد ،و گسستگی تفاوت معناداری از

نظر اماری وجود دارد و میانگین گروه پسران از گروه دختران باالتر است .این نتیجه با نتایج

پژوهش راسل ( )1999و هارت ،نیوول و اولسن ( )2003همسو بود .شاید به علت ویژگیهای
خاص پسران نظیر سطح باالی جنب و جوش و رفتارهای پرخاشگرانه ،گرایش والدین پسران

در مقایسه با والدین دختران در برخورد به شیوه مستبدانه بیشتر است .همچنانکه پژوهشها
نشان میدهد پسرها در مقایسه با دخترها میزان باالتری از خشم و سرپیچی را نشان میدهند
(هارت ،نیوول و اولســن2003 ،؛ به نقل از لورابرگ1387 ،؛ ترشــیزی و سعادتجو.)1391 ،

این امر ســبب میشود والدین در برخورد با پسران بر اطاعات بی چون و چرا تاکید کرده ،در
بیشــتر در فرزند و بالتبع استبداد بیشتر از سوی والدین یکدیگر را تقویت میکنند .در بحث
از گسستگی باید گفت ،تعارض و گسستگی برای فرزندان چه دختران و چه پسران پیامدهای

منفی به دنبال دارد .با این حال مطابق با نتایج پژوهش میزان گسســتگی در گروه پســران

بیشتر از دختران بود .شاید به این علت که رفتار پسرها بسیار سرکش است ،مادرها ،معلمان
و همساالن از آنها حمایت عاطفی کمتری میکنند .بنابراین به این دلیل تاثیر گسستگی بر

پســران بیشتر است (لورابرگ .)1387 ،از طرفی همین حمایت عاطفی کمتر میتواند موجب

دوری بیشتر پسران از اعضای خانواده گردد.
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به عالوه بر اساس نتایج به دست امده در مولفههای هوش هیجانی میان دختران و پسران

تفاوتی به دســت نیامد .این نتیجه با نتایج برخی پژوهشها از انجمله شیخ السالمی و رضویه

( ،)1384اکبری و همکاران ( )1386و صبری و همکاران ( )1392همسو بود .در توضیح باید

گفت امروزه تفاوتهای دختران و پســران در اســتعدادهای گوناگون در حال کاهش است و
با تغییراتی که در نگرشهای جامعه به وجود آمده اســت ،هر دو جنس از فرصتهای برابری
برای شکوفایی رشد و بروز هیجانات خود بهره مند هستند .اما برخالف نتایج پژوهش ،برودي

و هــال ( )1993در مطالعه خود تحت عنوان “:جنســيت و هيجان” بيان مي دارند پســرها
ودخترهــا در كنترل هيجانهاي خود درسهاي متفاوتي را فرا مي گيرند .والدين در مجموع
با دختران خود بيشتر از فرزندان پسر خويش درباره هيجانها  -به استثناي خشم – صحبت

مي كنند .در مقايسه با پسرها ،والدين اطالعات بيشتري درباره احساسات در اختيار دخترها
قــرار مي دهند و این موارد موجب برتری دخترها در مقایســه با پســرها در هوش هیجانی
میشــود (گلمن  :1995 ،ترجمه پارسا  .)1380 ،اما در توضیح میتوان گفت در این سالها

تاکید بر کاهش کلیشــه سازی جنسی در کودکان خردسال است (مکوبی2000 ،؛ به نقل از
لورابرگ .)1387 ،این امر والدین را برمی انگیزد تا در مقابل دختران و پســران خود به شیوه

ایی یکســان عمل و رفتار کننــد .بنابراین با تغییر نوع روابط و تعامــات والدین و فرزندان

میتوان کاهش تفاوتها میان دختران و پسران در هوش هیجانی را انتظار داشت.
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