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رابطه بین هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی مادران با سالمت
روان دانشآموزان دختر متوسطه دوره اول
جاویدی2

طیبه کردگار 1و حجتاهلل
تاریخ پذیرش95/10/22:
تاریخ دریافت95/3/30:
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی مادران
با سالمت روان دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول بوده است .به لحاظ هدف ،این پژوهش از نوع
کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول دبیرستان شاهد دالکی ناحیه یک شیراز در سال
تحصیلی  95-1394به تعداد  300نفر بوده است .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و مطابق
با جدول مورگان تعداد  169نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است ،که در نهایت ،تعداد
 140پرسشنامه گردآوری شد .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای هوش هیجانی شوت و
همکاران ()1998؛ پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز( )1977و مقیاس افسردگی ،اضطراب،
استرس( ،.DASSالویبوند و الویبوند )1995 ،استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان دادند که بین
هوش هیجانی و سالمت روان مادران با سالمت روان فرزندان رابطهای معنادار وجود ندارد .بین
استرس شغلی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار و منفی وجود دارد .استرس شغلی
مادران قادر به پیشبینی سالمت روان فرزندان میباشد.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،سالمت روان ،استرس شغلی.
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* -نویسنده مسئول مقالهjavidih@hotmail.com:

130

رابطه بین هوش هیجاني ،سالمت روان و استرس شغلي مادران با سالمت روان دانشآموزان ...

پیشگفتار
نوجوانان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر در معرض انواع اختالالت روانپزشکی قرار دارند.
شیوه این اختالالت در نوجوانان بسته به جمعیت مورد مطالعه ،مالکهای تشخیصی و گروه سنی
بین  10تا  20درصد متغیر است .مقدار شیوع اختالالت روانی در جمعیت  15-24ساله مناطق
روستایی و شهری استانهای کشور در سال  1378با استفاده از پرسشنامه سالمت روان17/6 1
درصد گزارش شده است .این در حالی است که میزان شیوع این اختالالت در افراد  15ساله و باالتر
در کشور در همان سال  21درصد گزارش شده است ( Radfar, Haghani, Tavalai, Modirian,
 .)Falahati, 2005امروزه سالمت روانی یکی از موضوعات و مقوالتی است که ذهن بسیاری از
کارشناسان حوزههای گوناگون را به خود مشغول کرده است علت این امر هم ارتباط و تأثیر سالمت
روانی بر کارکردهای گوناگون انسانی است (. )Shirazi, Rezvani, Haghighi, Farzamfar, 2014
سالمت روانی اصطالحی است که برای توصیف سطوح شناختی و هیجانی رفاه و آسایش و نیز عدم
وجود اختالل روانی به کار میرود .بر اساس دیدگاه کل نگر و روانشناسی مثبت نگر سالمت روانی
در برگیرندهی توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی ،ایجاد تعادل بین فعالیتهای زندگی و کوشش
برای رسیدن به بهبود پذیری روانی است ( .)Ness, 2005همچنین )Corsini,1999( ،سالمت روان
را حالت ذهنی ،همراه با سالمت هیجانی نسبتا رها شده از نشانههای اضطراب و ناتوانی در برقراری
روابط سازنده ،مقابله با خواستهها و محرک های تنش زای زندگی میداند (World health
).organization, 2001

یکی از متغیرهای پیشبین در این پژوهش که میتواند بر سالمت روان فرزندان تأثیر بگذارد،
سالمت روان والدین میباشد .خانواده واحدی است که سالمت روانی افراد در آن شکل میگیرد و
همچنین ،در تامین بهداشت روانی مراقب و حمایت از سالمت افراد خود نقشی بسیار تعیین کننده
دارد ( .)Zahrakar, 2008خانواده با فراهم نمودن روابط نزدیک و مثبت میتواند نقشی مؤثر بر
ارتقای سالمت روانی فرزندان داشته باشد .روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در
خانواده شکل میگیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد ،خانواده و در پی آن جامعه
از ثبات و استحکامی بیشتر برخوردار است ( .)Aazazi, 2008این واحد اجتماعی مبدأ بروز عواطف
انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط و تعامالت بین فردی است .خانواده باید مکانی باشد که فرد در
آن احساس ایمنی نموده و حق داشته باشد عالیق ،استعدادها ،عواطف و احتیاجات طبیعی خود را
بدون واهمه ابراز داشته و از افراد دیگر خانواده در حل مشکالت خود کمک بگیرد ( Rahiminezhad
.)and Paknezhad, 2014
- Mental Health
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یکی دیگر از متغیرهای پیشبین در این پژوهش که میتواند سالمت روان فرزندان را تحت تأثیر
قرار دهد ،هوش هیجانی والدین میباشد .بخشی سورشجانی ( )1387در پژوهش خود به این نتیجه
رسید که هوش هیجانی با سالمت روان رابطه مثبت و معنادار دارد .هوش هیجانی در مدیریت
مقولهای بسیار نوین با ریشه روانشناسی است .با توجه به ابعاد گسترده هوش هیجانی و جایگاه
مهم آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانها ،نقش آن در بهبود زندگی فردی و اجتماعی ،محور
اصلی بسیاری از پژوهشها بوده است ( .)Rahnvard and Joybar, 2008بار آن )2000( 1هوش
هیجانی را در برگیرنده مجموعهای از مهارتها ،استعدادها و تواناییهای غیر شناختی میداند که
توانایی فرد را در رویارویی با فشارها و شرایط محیطی بطور موفقیتآمیزی افزایش میدهد (Bar-
 .)on, 2000هوش هیجانی تصویر و شمایی جامع از توانایی شخص برای دستیابی به موفقیت به
دست می دهد در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت افراد دارای هوش شناختی باال و موفقیت
نا منتظره افراد دارای هوش شناختی متوسط را در زندگی به خوبی تبیین میکند ( Faraji Harani,
.)2013
یکی از متغیرهای پیشبین دیگر در این پژوهش که میتواند سالمت روان فرزندان را تحت تأثیر
قرار دهد ،استرس شغلی 2است .بورکه )1993( 3باور دارد که خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی
هستند و تجربیات هر یکی بر دیگری اثر میگذارد ( Pymanpak, Mansour, Sadeghi and
 .)Pourebrahim, 2012استرس شغلی بر تعامالت افراد در درون خانواده تأثیرگذار است و سطح
باالی استرس شغلی و هیجانات منفی ناشی از آن ،منجر به شکلگیری تعارضات ،تنش و پریشانی
در خانواده میشود ( .)Pymanpak et al 2012استرس شغلی در بین عوامل روانی از اهمیتی ویژه
برخوردار است به گونهای که در سال 1992سازمان ملل متحد استرس شغلی را بیماری قرن بیستم
دانست و چندی بعد سازمان بهداشت جهانی آن را مشکلی همهگیر در جهان اعالم کرد .استرس
شغلی به صورت یک پروسه بیولوژیکی ،روانشناختی و ادراکی بدن انسان را وادار به تالش میکند
و بدن نیز طبیعتاً سعی میکند با آن تطابق یابد و این کار با صرف انرژی و جنگیدن با بیماری و
پاسخ حیاتی همراه است ) .(Tangri, 2003بر اساس پژوهش مؤسسه ملی امنیت و سالمت شغلی4
استرس شغلی پاسخهای آسیبزای جسمانی و هیجانی ناشی از عدم توازن و سنخیت تقاضاهای
شغلی با تواناییهای فرد است ( .)Pymanpak et al,1391استرس شغلی زمانی روی می دهد که
انتظارات از فرد بیشتر از اختیارات و تواناییهای او باشد .وقتی که در محیط کار مجال نشان دادن
1

- Bar- on
- job stress
3
- Burke
4
-National Institute of occupational safety & health
2
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خالقیت ،تصمیم گیری و درایت از فرد گرفته شود در او استرس بروز میکند که در نهایت ،منجر
به کاهش کارایی میشود؛ این امر یکی از مشکالت و تهدیدهای بزرگ ،جهت سالمت افراد در
جوامع مدرن امروزی است (.)Ghasemi- Pirbalouti, Ahmadi and Alavi-Eshkaftaki, 2013
پژوهشهایی متعدد در رابطه با موضوع مورد مطالعه انجام شده است که در ادامه به تعدادی از آن
ها اشاره میشود:
( )Berdsely,1983در پژوهش خود با عنوان بیماری روانی والدین و مشکالت رفتاری در میان
دختران دبیرستانی حومه نشین در شهر نیویورک به این نتیجه رسید که بیماری روانی یکی از
والدین احتمال ابتال به بیماریهای روانی را در کودکان افزایش میدهدKovacs, Feinberg, ( .
 )Crouse-Novak, Paulauskas, Finkelstein,1984در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که
وجود اختالل روانی در خانواده در شکلگیری آسیب روانی کودک مؤثر استRoberts, ( .
 )Levenson,2001پژوهشی با عنوان باقیمانده یک روز کاری :تأثیر استرس شغلی و فرسودگی در
تعامالت خانوادگی انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مربوط به محیط کار بر رضایت
زناشویی تأثیرگذار است و بین مقتضیات ،تعارضات و تنشهای شغلی و تعارضات زناشویی و
خانوادگی رابطهای تنگاتنگ وجود دارد .در پژوهشی دیگر ( )Parker, Taylor, Bagby,1999به این
نتیجه رسیدند که هوش هیجانی باال ممکن است عامل حمایت کنندهای برای سالمت روانی و
جسمی باشد )Katerina, Keefer, James, Parker, Saklofske,2009( .در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سالمت روان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
( )Andrews,2014پژوهشی با عنوان اهمیت سالمت روان با توجه به محدودیتهای شغلی انجام
دادند .نتایج پژوهش نشان دادند که استرس شغلی با کاهش سطح سالمت روان افراد شاغل رابطه
دارد و منجر به گرایش به ترک محیط و ارزیابی نادرست از شرایط در افراد میشود .افزون بر این،
نتیجه پژوهش آنها نشان داد که سالمت روان افراد شاغل به گونه شایان توجهی تحت تأثیر رفتار
مقابلهای آنها قرار دارد .عقیلینژاد ،محمدی ،افکاری ،عباسزاده ( )1386در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که استرس شغلی و رویدادهای استرسزای زندگی با سالمت روان رابطه منفی
معنیداری داشته و میتوان استرس شغلی و رویدادهای استرسزای زندگی را متغیرهای پیش-
بینیکننده برای سالمت روان دانستTehrani ,Karami,Cheraghi, Bokaeian, ( .
 )Yaghoobi,1391در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت
تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشکده نیشابور انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطی
معنادار بین هوش هیجانی ،سالمت روان و پیشرفت تحصیلی وجود دارد ) Shirazi et.al.1392( .در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین عدم سالمت روانی مادران با اضطراب فرزندان
همبستگی معنادار ،بین بعد افسردگی نداشتن سالمت روانی مادران و افسردگی فرزندان همبستگی
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معناداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر کمالی و حسنی ( )Kamali and Hasani,1392به این نتیجه
رسیدند که سالمت روانی در افراد دارای هوش هیجانی باال نسبت به افراد دارای هوش هیجانی
پایین بیشتر استMoshtaghe eshgh,Aghaeenegad, Pyman, Amirkhani, ( .
 )Chehrehgosha,1394در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سطح کلی استرس شغلی با
سالمت روان همبستگی معکوس معنی دار وجود دارد.
با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که خانواده میتواند در سالمت روان فرزندان داشته باشد،
میتوان گفت داشتن روابط مثبت و توانایی ابراز هیجانها در خانواده و حمایت از فرزندان برای
سالمتی آنها مفید است زیرا به آنها احساس تعلق داشتن میدهد و عزت نفس را باال میبرد.
نگرشی مثبت که چنین موقعیتی پدید میآورد ،صرف نظر از میزان استرس ،فرزندان را در مقابل
سختیها مقاوم میسازد و موجب تشویق فرزندان به برگزیدن شیوه های زندگی سالمتر میشود.
دیگر این که فرزندان احساس میکنند از آن جایی که دیگران به آن ها اهمیت میدهند و ممکن
است به آن ها نیاز داشته باشند ،پس بهتر است مراقب خود باشند و از رفتار مخرب دوری کنند.
لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی مادران با
سالمت روان دانشآموزان دختر متوسطه شهر شیراز به آزمون سؤالهای زیر میپردازد.
 -1آیا بین هوش هیجانی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
 -2آیا بین سالمت روان مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
 -3آیا بین استرس شغلی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
 -4آیا هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی مادران پیشبینی کننده معناادار ساالمت
روان فرزندان میباشند؟
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل تمامی دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول دبیرستان شاهد دالکی ناحیه یک شیراز در سال
تحصیلی  95-1394با تعداد  300نفر میباشد .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند (با توجه به
اینکه جامعه مورد پژوهش مادران شاغل بوده ،لذا پژوهشگر در پی دانشآموزانی بود که مادران آن
ها شاغل بوده است) و مطابق با جدول مورگان تعداد  169نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده
که در نهایت ،تعداد  140پرسشنامه گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تجزیه و
تحلیلهای این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است .در سطح آمار
توصیفی از میانگین ،انحراف معیار ،مربوط به متغیرهای پژوهش و در سطح آمار استنباطی از
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ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی استفاده شده است .برای گردآوری دادهها از ابزارهای
زیر استفاده شد:
الف) پرسشنامه هوش هیجاني :این پرسشنامه توسط شوت و همکاران در سال  1998بر
اساس مدل نظری هوش هیجانی مایر و سالووی( )1990ساخته شد .این پرسشنامه دارای 33
ماده ،در چهار طبقه میباشد .گویه های  5و  28و  33به گونه معکوس نمره گذاری میشود.
پژوهشگر در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار پایایی را  0/88بدست آورده است.
ب) پرسشنامه استرس شغلي :این پرسشنامه به وسیله ( ،)Steinmetz,1977ساخته شده
و به وسیله ( ،)Attar,1374ترجمه شده است .این مقیاس دارای  36ماده میباشد که به بررسی
استرس فرد در رابطه با ماهیت کار ،همکاران و سرپرستان میپردازد .مادههای این مقیاس دارای
یک پاسخ  3درجه ای شامل کامال درست ،تا حدودی درست و نادرست میباشد .روش نمره
گذاری ماده های این پرسشنامه بدین گونه است که به عبارت کامال درست  2امتیاز ،تاحدودی
درست  1امتیاز و به عبارت نادرست  0امتیاز تعلق میگیرد .پژوهشگر در این پژوهش با استفاده
از آلفای کرونباخ مقدار پایایی را  0/79بدست آورده است.
ج) پرسشنامه افسردگي ،اضطراب و استرس  :1DASSمقیاس افسردگی ،اضطراب،
استرس) ،.DASSالویبوند و الویبوند )1995 ،2مجموعهای از سه مقیاس با  21سوال خود گزارش
دهی برا ی حاالت عاطفه منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس است .کاربرد مهم این مقیاس اندازه
گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ،اضطراب و استرس است .هر یک از خرده مقیاس های
 DASS-21شامل  7سوال است که نمره نهایی هر کدام از راه مجموع نمرههای سوالهای مربوط به
آن بدست میآید .هر سوال از صفر (اصال در مورد من صدق نمیکند) تا ( 3کامال در مورد من
صدق میکند) نمره گذاری میشود .پژوهشگر در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار
پایایی برای فرزندان را  0/71و برای مادران را 0/86بدست آورده است.

1

)-Depression, anxiety, stress scale (DASS
-Lovibond & Lovibond

2
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يافتههاي پژوهشی
دادههای گردآوری شده با توجّه به فرضیههای پژوهش توصیف و تجزیه وتحلیل شدهاند.
الف :يافتههای توصیفي
جدول -1شاخصهای آماری هوش هیجاني ،استرس شغلي ،سالمت روان مادران و سالمت روان
فرزندان.
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

هوش هیجانی
استرس شغلی
سالمت روان مادران
سالمت روان فرزندان

137/3
24/33
12/87
21/52

8/69
6/72
1/093
1/31

100
5
0
0

156
42
48
52

در جدول باال میانگین ،انحراف استاندارد ،کمینه و بیشینه هوش هیجانی ،استرس شغلی،
سالمت روان مادران و سالمت روان فرزندان نشان داده شده است.
ب :يافتههای استنباطي
سؤال نخست :آیا بین هوش هیجانی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  -2نتايج ضريب همبستگي پیرسون بین هوش هیجاني والدين و سالمت روان
فرزندان.

متغیر مالک

سالمت روان فرزندان

متغیر پیش بین
هوش هیجانی مادران
P<0/0 5

*

P<0/0 1

r

0/134

Sig

0/115

**

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین هاوش هیجاانی ماادران و
سالمت روان فرزندان برابر با  r: 0/134و سطح معناداری برابر باا  0/115مای باشاد کاه در ساطح
 p>0/05مع نادار نمی باشد ،در نتیجه بین هوش هیجاانی ماادران و ساالمت روان فرزنادان رابطاه
معناداری یافت نشد.
سؤال دوم :آیا بین سالمت روان مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
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جدول  -3نتايج ضريب همبستگي پیرسون بین سالمت روان مادران و سالمت روان
فرزندان.
متغیر مالک

سالمت روان فرزندان

متغیر پیش بین
سالمت روان مادران
P<0/0 5

*

P<0/0 1

r

0/034

Sig

0/689

**

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،ضاریب همبساتگی باین ساالمت روان ماادران و
سالمت روان فرزندان برابر با  r: 0/034و سطح معناداری برابار باا  0/689مای باشاد کاه در ساطح
 p>0/05معنادار نمی باشد ،در نتیجاه باین ساالمت روان ماادران و ساالمت روان فرزنادان رابطاه
معناداری یافت نشد.
سؤال سوم :آیا بین استرس شغلی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
جدول  -4نتايج ضريب همبستگي پیرسون بین استرس شغلي مادران و سالمت روان
فرزندان.
متغیر مالک

سالمت روان فرزندان

متغیر پیش بین
استرس شغلی مادران

r
Sig

P<0/0 5

*

P<0/0 1

**

-0/250

0/003

**

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین اساترس شاغلی ماادران و
سالمت روان فرزندان برابر با  r: -0/250و سطح معناداری برابر با  0/003می باشاد ،کاه در ساطح
 p>0/01معنادار می باشد ،در نتیجه بین استرس شغلی و سالمت روان فرزنادان رابطاه معناادار و
منفی وجود دارد.
سؤال چهارم :آیا هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی والدین پیشبینی کننده معنادار
سالمت روان فرزندان میباشند؟
با توجه به اینکه بین هوش هیجانی مادران با سالمت روان فرزنادان و ساالمت روان ماادران باا
سالمت روان فرزندان رابطه معنادار یافت نشد بنابراین ،نیاز به اساتفاده از تحلیال رگرسایون نمای
باشد ،اما نتایج تحلیل رگرسیون بین استرس شغلی و سالمت روان فرزندان به شرح زیر میباشد:
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جدول  -5نتايج تحلیل رگرسیون برای استرس شغلي مادران و سالمت روان فرزندان.
R

شاخص
متغیر
استرس شغلی
مادران

R2

0/063 0/250

نسبتF
احتمالP

B

Beta

t

sig

F= 9/23
p=0/003

-0/488

-0/250

-3/039

0/003

همان گونه که در جدول باال مشاهده میشود ،ضریب همبستگی چندگانه برابر با  R= 0/250و
ضریب تعیین بدست آمده برابر با  R2=0/063میباشد .این امر بیانگر این است که استرس شغلی
مادران حدود  6درصد از تغییرات سالمت روان فرزندان را پیشبینی میکند .مقدار بتا و سطح
معناداری نیز نشان میدهد که با هر واحد تغییر در استرس شغلی مادران به مقدار  -0/250واحد
تغییر در سالمت روان فرزندان ایجاد میگردد.
بحث و نتیجهگیري
سؤال نخست :آیا بین هوش هیجانی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود
دارد؟
همان گونه که در جدول  2مشاهده شد بین هوش هیجانی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه
معنادار یافت نشد.
نتایج برخی از پژوهشها حاکی از این است که هوش هیجانی یک فرد میتواند بر ساالمت روان
او تأثیرگذار باشد .بنابراین ،نتایج این بخش از پژوهش با پاژوهشهاای پاارکر و همکااران (،)1999
کاترینا و همکااران ( ،)2009کماالی و حسانی ( )1392و طهرانای و همکااران ( )1391همخاوانی
ندارد.
در تبیین این موضوع میتوان گفت شااید یکای از دالیال ناا هامخاوانی نتاایج ایان فرضایه باا
پژوهشهای گذشته متفاوت بودن جامعه آماری این پژوهش با پژوهشهای گذشته بوده است .برای
مثال سیاروچی و همکاران ( )2002پژوهش خود را در بین دانشجویان دانشگاه انجام دادند .کاتریناا
و همکاران ( )2009پژوهش خود را در بین دانشاجویان ورزشاکار و غیار ورزشاکار انجاام دادناد و
( )Tehrani et.al,1391پژوهش خود را در بین دانشجویان دانشکده پرستاری انجام دادند ،اما در این
پژوهش هوش هیجانی والدین با سالمت روان فرزندان مورد بررسی قرار گرفته است.
هوش هیجانی به عنوان مجموعه عواملی که میتواند فرد را به طرف روابط سالم و توانایی برای
پاسخ به کوششهای زندگی شخصی و حرفهای در جهتی مثبت هدایت کند ،تعریف شده
است( .)Sobhani,1383به بیان دقیقتر ،هوش هیجانی شامل :تشخیص ،درک و ابراز هیجانی
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(توانایی تشخیص هیجانها در نقاشی ،موزیک یا داستان)؛ توانایی تفکر هیجانی ( استفاده از عواطف
و احساسات در تعقل و حل مسأله )؛ فهم هیجانی (حل مسایل مربوط به عواطف و این که چه
روابطی بین عواطف وجود دارد) و مدیریت هیجانی ( درک و فهم اصول مربوط به اقدامهای
اجتماعی روی عواطف و هیجانها و قانون حاکم بر روش کنترل آن در خود و دیگران) میشود
(.)Delavarpour,Soltani,Hosseinchari,1389
هوش هیجانی آن رشته از جنبههای زیربنایی رفتار فرد است که به گونه کامل با تواناییهای
عقالنی و تفکری او متفاوت است .پژوهشها بیانگر آن است که احساسها و عواطف مانند سایر
موضوع های علمی دارای اصول و فنونی است که برخی در آن مهارت دارند و برخی هم ضعیف
هستند .اگر چه مقدار مهارت اشخاص در هوش هیجانی میتواند آنها را در زندگی شخصی و
اجتماعی افراد منعطف ،سازگار ،انسان دوست و موفق بکند ،اما ممکن است این افراد در روابط با
دیگران نتوانند رفتاری مفید و مؤثر داشته باشند و مفهوم سالمت روان شامل احساس درونی خوب
بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکاء به خود ،ظرفیت رقابت ،وابستگی بین نسلی و خودشکوفایی
تواناییهای بالقوه فکری و هیجانی و غیره میباشد .سالمت روان چیزی فراتر از نبود اختالالت روانی
است و آنچه مسلم است این است که حفظ سالمت روان نیز مانند سالمت جسم دارای اهمیت
است .از آنجاییکه سالمت روان فرد دارای ابعادی گسترده میباشد ،بنابراین میتوان گفت هوش
هیجانی نمیتواند همه ابعاد سالمت روان را تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از دالیل احتمالی دیگر شاید این باشد که مادران نتوانستهاند از هوش هیجانی خود در
تربیت فرزندان استفاده کنندو هوش هیجانی خود را به نحو احسن به کار گیرند .از سوی دیگر،
پژوهشهای گذشته نشان دادهاند که هوش هیجانی را میتوان آموزش داد و مقدار آن را در دیگران
افزایش داد .بنابراین ،در صورتیکه مادران هوش هیجانی باالیی داشته باشند ،اما نتوانند استفاده از
آنرا به فرزندان خود آموزش دهند ،فرزندان نیز نمیتوانند از اثرات مثبت و توانشهای هوش
هیجانی استفاده کنند و آنرا بکار گیرند.
سؤال دوم :آیا بین سالمت روان مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
همان گونه که در جدول  3مشاهده شاد ساالمت روان ماادران و ساالمت روان فرزنادان رابطاه
معناداری یافت نشد .نتاایج ایان فرضایه باا پاژوهشهاای ( )Finkleston,1984( ،)Berdsly,1983و
( )Shirazi et al,1392همخوانی ندارد.
در تبیین این موضوع میتوان گفت ساالمت روان قادرت آرام زیساتن و باا خاود و دیگاران در
آرامش بودن است ،آگاهی از درون و احساسات خویشتن است ،قدرت تصمیم گیری در بحران هاا و
مقابله با فشارهای زندگی است .شخصی که از سالمت روانی باالیی برخوردار است ،از کاار و زنادگی
خود احساس رضایت دارد و از وقت خود استفاده مفید میکند ،با دیگران از در تفاهم وارد میشاود
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و برای احساسات و عواطف مردم ارزش قایل بوده و آنها را محترم میشمارد .چنین فردی میتواند
محبت کند ،دیگران را دوست بدارد خود را با دیگران وفق بدهد و با اجتماع سازگار شاود .اگار چاه
روابط مثبت در خانواده و سالمت روان مادران میتواند ،سالمت روانی فرزندان را تحات تاأثیر قارار
دهد ،اما ممکن است مادران نتوانسته باشند ،تأثیر چندانی بر فرزندان خود داشته باشاند و برخاورد
مناسب با فرزندان خود را داشته باشند .از سوی دیگر ،امروزه فرزندان ،بالفاصله زنادگی در ساازمان
هایی مانند کودکستان و مدارس را شروع میکنند .مادران و در کل والدین باه خااطر مشاغلههاای
کاری که دارند فرزندان خود را به کودکستان و مدارس میسپارند .این سازمانهاا مایتوانناد تاأثیر
زیادی بر سالمت روان فرزندان داشته باشند و فرزندان را برای یاک زنادگی ساالم در آیناده آمااده
کنند .مدارس همان گونه که در پرورش و شکوفایی استعداد دانش آموزان مهم تارین نقاش را ایفاا
می کنند ،در برقراری آرامش روانی ،نشاط ،سالمت روح و جسم آنان یا برعکس ،افساردگی و گوشاه
گیری آنها نیز دخیل اند .یک مربی مهربان ،دلسوز و فداکار میتواند با جلاب اطمیناان کاودک باه
خود ،مشکل او را جویا شده و او را از سرگردانی ،دلهره و اضطراب نجات دهد .نقش معلام در ایجااد
نگرش مثبت در کودکان نسبت به مدرسه وکالس درس از اهمیتی ویژه برخوردار است کاه کاودک
در آنجا شایستگی ،شکست ،موفقیت ،محبوبیت ،انزوا و ...را تجربه میکند او با راهنماییهاای معلام
می فهمد که برای ارزش داشتن باید موفق شود .کودک باه کماک معلام باه موفقیاتهاایی دسات
مییابد که اعتماد به نفس در او ایجاد مینماید .این اعمال میتواند سالمت روانی دانشآموز را تحت
تأثیر قرار دهد .بنابراین ،یکی از دالیل احتمالی میتواند این باشد که دانشآموزان به نقاش مدرساه
در ایجاد سالمت روانی بیشتر توجه کردهاند یا اینکه مادران نتوانستهاند تأثیر چندانی بار فرزنادان
خود داشته باشند.
سؤال سوم :آیا بین استرس شغلی مادران و سالمت روان فرزندان رابطه معنادار وجود دارد؟
همان گونه که در جدول  4مشاهده شد ،باین اساترس شاغلی و ساالمت روان فرزنادان رابطاه
معنادار و منفی وجود دارد .نتاایج ایان فرضایه باا پاژوهشهاای (،)Robert and Levinsone,2001
( )Aligholinejad et al,1386و ( )Moshtagh et al,1394همخوانی دارد.
در تبیین این موضوع میتوان گفت استرس شغلی بصورت یک پروسه بیولوژیکی ،روانشناختی و
ادراکی بدن انسان را وادار به تالش میکند و بدن نیز طبیعتاً سعی میکند با آن تطابق پیدا کند و
این کار با صرف انرژی و جنگیدن با بیماری و پاسخ حیاتی همراه است .در مطالعهای کاه در ساال
 1999به وسیله نوریتو 1و همکارانش انجام شد استرس شغلی بعنوان قویترین عامل ایجاد کنناده
ضایعات روانی بویژه افسردگی معرفی شد (.)Aligholinejad et al,1386
- Norito
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میان استرس و بروز بیماری یک ارتبااط علیتای وجاود دارد ،اماا باه ظااهر تجرباه رویادادهای
استرسزای مشابه میتواند اثرهایی متفاوت رادر افراد گوناگون به وجود آورد .هر چه مادران استرس
زیادتری داشته باشد آسیبپذیرتر هستند و این آسیبپذیری میتواند محیط خانواده و زندگی آنها
را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را دچار مشکل کند و در نهایت ،سالمت روان فرزندان را به مخااطره
بیندازد .موقعیتهای استرسزایی که در شغل مادران وجود دارد میتواند موجب مشکالتی از قبیال
نارضایتی ،کاهش کارایی ،ترک خدمت و  ...میشود .این مشکالت میتواند باعث ایجاد آسایبهاایی
جبرانناپذیر در زندگی افراد شود و زندگی خانوادگی آنها را تحت تأثیر قرار دهاد و باه نوباه خاود
سالمت روانی فرزندان آنها را به مخاطره بیندازد.
بورکه باور دارد که خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی هستند و تجربیات هریک بر دیگری تأثیر
میگذارد .تنش و شرایط دشوار در برخی از مشاغل اثرات منفی جدی بر کارآمدی جسمانی و روانی
فرد میگذارد و رواباط خاانوادگی و اجتمااعی وی را باه شادت مختال مایکناد ( Pymanpak et
 .)al,1391پژوهشها نشان دادهاند که وضعیت اشتغال افراد در رضاایت آنهاا از زنادگی نقاش باه
سزایی دارد؛ درآمد کام ،نااامنی و تانش شاغلی باا رضاایت پاایین هماراه اسات ( Mansouri and
 .)Mehrabizadeh,1389این رضایت پایین میتواند کل خانواده را تحت تأثیر قرار دهد .هنگامی کاه
مادران دچار استرس شغلی باشند به خاطر درگیریهایی که بوجود میآید ،نمیتواند سالمت روانای
فرزندان را تأمین کنند.
سؤال چهارم :آیا هوش هیجانی ،سالمت روان و استرس شغلی والدین پیشبینی کننده معنادار
سالمت روان فرزندان میباشند؟
همان گونه که در جدول  5مشاهده شد استرس شغلی مادران قادر به پیشبینی سالمت روان
فرزندان میباشد .نتایج این فرضیه با پژوهشهای (،)Robert and Levinsone,2001
( )Aligholinejad et al,1386و ( )Moshtagh et al,1394همخوانی دارد.
در تبیین این موضوع میتوان گفت استرس شغلی به عنوان یکی از مهمترین آفاات ساازمانهاا
شناخته شده است که از یکسو بر سالمت جسم و روان افراد تأثیر میگذارد و از سوی دیگر فرد را
به سوی پیامدهای منفی در زندگی خانوادگی همچون پریشانی و از هم پاشیدگی رواباط زناشاویی
سوق میدهد .به بیان دیگر ،در دنیای پیچیدهی امروز استرس از یکسو به عنوان یکی از ویژگیهای
زندگی بشر از زندگی وی جداشدنی نیست و از سوی دیگر ،باه عناوان خطاری جادی کانشهاای
جسمانی ،روانشناختی ،خانوادگی و اجتماعی افراد را تهدید میکند .بنابراین ،آن دسته از ماادرانی
که دارای استرس شغلی هستند ،این استرس را با خود به خانه میبرند .این استرس محیط خاناه را
متشنج میکند و بر ساالمت روان فرزنادان تاأثیر مایگاذارد ) Robert and Levinsone,2001(.در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استرس شغلی هر یک از زوجین جو هیجانی و فیزیولوژیکی
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ایجاد میکند که در آن هم زن و هم شوهر بسیاری از نشانههای مرتبط با پریشانی روابط زناشویی
و احتمال جدایی در آینده را بروز میدهند .به بیان دیگر ،استرس ناشی از ویژگیها و شرایط کاری
افراد میتواند سایر حوزههای زندگی ،از جمله کیفیت روابط و رضایت زناشویی آنها را تحت تأثیر
قرار دهد .به بیان دیگر ،عوامل استرسزای شغلی مانند حجم زیاد کار ،فقدان حمایات و تعاامالت
منفی با همکاران ،در فرد احساس تحریکپذیری ،تنش و سرخوردگی ایجاد میکند؛ به دنبال ایان
وضعیت و بعد از یک روز کاری پر تنش ،فرد شاغل باقیمانده این احساسات را همراه باا خاود باه
خانه منتقل میکند و در نهایت ،این مسأله احتمال درگیر شدن در تعامالت ناسازگارانه با همسر را
افزایش میدهد ()Estori and Riti,2006
در صورت ادامه یافتن استرس شغلی و ادامه این شرایط و ادامه یافتن احساسات و هیجانهاای
منفی و مخرب در فرد شاغل ،این هیجانها میتوانند به حوزه زندگی خانوادگی و رواباط ماادر باا
همسر و فرزندان نیز منتقل شود و پیامدهایی همچون ناسازگاری و درگیریهای زناشویی ،تعامالت
ناسازگارانه والد -فرزند و افزایش خشونت در خانه را در پی داشته باشد
افزون بر این ،عوامل فشارزای محیط کار مادران همچون کمبود منابع حمایتی ،حجم کاری
زیاد ،تعارض با همکاران و مواجهه با رنج و مرگ بیماران ( )Sharaki et,1389با افزایش سطح
اضطراب ،ایجاد تغییرات در سیستم قلبی -عروقی ،غدد درونریز و سیستم ایمنی بدن (،Mirzaee
 )1384و کاهش قدرت سازگاری افراد موجب بروز خستگی جسمانی و روانی ،پیدایش نشانههای
رفتاری از جمله غیبت از کار ،ترک خدمت و افزایش حادثههای ناشی از کار و بروز نشانههای روانی
و جسمی مانند افسردگی ،اختالالت اضطرابی ،اختالل خواب و زخمهای گوارشی ،افزایش فشار
خون و سالمت جسم و روان مادران را به خطر میاندازد ( .)Mansour et.al,1389همه موارد ذکر
شده میتواند محیط خانواده و در نهایت ،سالمت روان فرزندان را تحت تأثیر قرار دهد.
این پژوهش با محدودیتهایی نیز همراه بوده است که تعمیم پذیری یافتههای آن را محدود
میکند .از جمله همکاری نداشتن مناسب از سوی برخی از آزمودنی ها که جزء نمونه آماری
پژوهش بودند؛ کنترل نکردن تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی آزمودنیها؛ محدودیت در تفسیر و
تعمیم نتایج به دلیل محدود بودن ابزار مورد استفاده (پرسشنامه)  ،لذا در تعمیم نتایج حاصل به
سایر دانشجویان باید احتیاط کرد.
در ادامه پیشنهادهای زیر ارایه میشود:
با توجه به این که ارتباط محترمانه با همکاران و حمایت از جانب مدیران میتواند مادران شاغل
را از انواع استرسها دور نگه دارد ،لذا پیشنهاد میشود همکاران در محیط کاری ارتباط خوبی با
یکدیگر داشته باشند و مدیران از مادران شاغل حمایت کنند با توجه به اینکه رابطه منفی بین
استرس شغلی و سالمت روان فرزندان وجود دارد ،لذاپیشنهاد میشود مادران شاغل مسایل مربوط
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به محیط کار و استرس های کاری را با خود به محیط خانواده نیاورند؛ با توجه به اینکه مادران
 پیشنهاد میشود مسئوالن باالدست در محیط کار در،نقشی مهم در سالمت خانواده ایفا میکنند
،راستای شناسایی و رفع عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده ناشی از شرایط فشارزای کاری اقدام کنند
پیشنهاد میشود مسئوالن باالدست بررسیهایی بیشتر در زمینه سببشناسی استرس شغلی
.مادران شاغل انجام دهند و راهکارهای کاربردی در راستای کاهش عوامل استرسزا پیشنهاد دهند
 پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده نوع شغل و سابقه خدمت در ارتباط سنجی بین،همچنین
.متغیرها مورد توجه قرار گیرند
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