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شدند .یافته های پژوهش نشا داد بین کارکرد خانواده با اضطراب و همچنین بین هوش هیجانی با اضطراب رابطوه
منفی معنی دار وجود دارد( .)p<0/01همچنین نتایج تحهی رگرمیو نشا داد که هر دو متغییر کوارکرد خوانواده و
هوش هیجانی قادر به پیش بینی اضطراب هستند و در مجموع  34درصد اا واریوان

اضوطراب را پویش بینوی موی
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مقدمه
اضطراب 3به منزله بخشی اا اندگی هر انسا  ،در همه جوامع ،به عنوا یك پامخ منامب و موااگار تهقوی موی
گردد .فقدا اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن امت ما را با مشکالت و خطرات ایادی مواجه موااد .بنوابراین
وجود اندکی اضطراب می تواند تاثر مثبتی بر فرایند اندگی و تحوول آ داشوته باشود ،طبیعوی اموت کوه ایون نووع
اضطراب نه تنها هیچ ضرری برای فرایند رشد انسا ندارد ،بهکه امری ماانده و مفید نیز هست .عوده ای در موورد
بعضی اا مسائ هیچگونه عک

العمهی اا خود نشا نمی دهند اما افراد مضطرب احساس وحشت یا تورس شودید

دارند(کئو ،بوند و فهکسمن .)2002 ،5در تعریف اضطراب آمده امت که حالتی فراگیر ،ناخوشایند ،مبهم و همرا با بر
انگیختگی دمتگاه عصبی خودکار ،مردرد ،عرق کرد  ،گرفتگی ماهیچه های موینه و بوی قوراری اموت(موادو و

مادو  .)2004 ،2اضطراب نشانه هشدار امت و فرد را اا خطری نزدیك آگاه می کند و می تواند پاموخ مناموب و
در رامتای مااگاری فرد باشد(هتما ،نی و کیندلر  .)2002 ،مطالعات نشا داده که اضطراب رابطه مهمی با یادگیری
دارد و اضطراب و فشارهای عصبی ریشه بسیاری اا مشکالت جسمی و ناکامی های امت که نمی توا آنرا اا بوین
برد و همیشه وجود دارد(هتما ،نی و کیندلر .)2002 ،به هر روی اضطراب در توانایی تمرکز و حافطه دانش آموواا
تاثیر می گذارد ،یادآوری مطالب آموخته شده را دشوار و یا غیر ممکن می مااد و اجااه نمی دهد که دانش آموواا

توانایی های آمواشی و هوشی واقعی خود را بروا دهند(همبری .)8992 ،2فرد در مقابهه با اضطراب ،عالوه بر پامخ
های رفتاری ،پامخهای شناختی می دهد .این قبی پامخها ممکن امت بصوورت تقهیو توجوه و تمرکوز ،افوزایش
فراموشی و حواس پرتی ،افزایش میزا خطا ،تقهی ظرفیت خالقیت ،غیرقاب پویش بینوی شود مورعت پاموخها،

کاهش قدرت مااماندهی و نقصا حافظه کوتاه مدت و بهند مدت آشکار شود(کروفوورد .)2008 ،بیشوتر پوژوهش-
های حواه اضطراب به مبب شنامی آ معطوف بوده اند و دالی متعددی را بوه عنووا رفتوار حواکی اا اضوطراب
معرفی کرده اند که در این پژوهش کارکرد خانوداه و هوش هیجانی به دلی اینکه در ادبیات پژوهشی گذشوته ایواد
مورد توجه قرار نگرفته اند ،مورد بررمی قرار می دهیم.
اعضای خانواده در هنگا رویارویی با موقعیت هوای فشواراا و دشووار ،اضوطراب را تجربوه موی کننود و ایون
اضطراب موجب ناراحتی ،تنش یا نومیدی آنها می شود ،موقعیت فشاراا ،مامانه خانواده را مختو موی کنود ،مگور
اینکه خانواده بتواند با وضعیت تااه خود را مااگار کند .برای اینکه خوانواده بوه کوارکرد عوادی خوود بوااگردد بوه
کوشش ایادی برای اا میا برداشتن یا ح مشک نیاا دارد(موموی .)84 9 ،در تعریف کارکرد خانواده گفتوه موی
شود که کارکرد خانواده توانایی خانواده در هماهنگی یا انطباق با تغیرات ایجاد شوده در طوول حیوات ،حو کورد
تعارض ها ،همبستگی میا اعضا و موفقیت در الگوهای انضباطی ،رعایت حد و مرا میا افراد و اجرای مقررات و
اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت اا ک نظا خانواده امت(پورت

و هواول 8992 ،9؛ بوه نقو اا جووادی،

حسینیا و شفیع آبادی .)8422 ،برای اینکه وظایف اصهی خانواده بهتر صورت گیرد خانواده بایود دارای مواخت و
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کارکردی مالم باشد (مینوچین و فیشمن ،80ترجمه بهواری  .)8422بوه نظور دیکسوتین )200 (88بورای دموتیابی بوه
کارکرد مطهوب در میستم خانواده باید نقش ها ،وظایف و تکالیف در بین همه اعضای خانواده بوه طوور نظامنود و
هماهنگ ،مااما داده شود .همچنین او معتقد امت هماهنگی و تواا  ،رهبری و رابطه موثر ،بورای کوارکرد بهینوه

مهم هستند .دی پاول )2002(82نیز برخی اا ویژگی های خانواده دارای کارکرد مطهوب را اینگونه عنوا موی کنود :
تعام ارتباطی باا ،کنترل و مهار فشارهای روحی و روانی به طور موثر ،همدلی ،رهبوری ،ابوراا محبوت و عالقوه و
مسئولیت پذیری شخصی .بدکارکردی خانواده نقطه مخالف کارکرد مالم امت .منظومه خانواده دارای کارکرد بد ،به
حمایت و تقویت نشانگا مرضی ،در فرایندهای تعامهی پیشرونده می پردااد و اگر این الگوی تغییر نیاید ،نشوانگا

مرضی اا یك عضو به عضو دیگر منتق می شود(والش 8922 ،84؛ به نق اا ربیعی.)8422 ،

پیشایند دیگر هوش هیجانی 83امت .هوش هیجانی به عنوا نوعی توانوایی  ،عبوارت اموت اا ظرفیوت ادرا ،

ابراا ،شناخت ،کاربرد و اداره هیجا های خود و دیگرا ( مایر و مالوی .)899 ،هوش هیجوانی شوکهی اا هووش
اجتماعی امت که پیش بینی کننده منامبی برای کارآمدی در حیطه هوای خوان نظیور عمهکورد شوغهی و تحصویهی
می باشد و افرادی که دارای هوش هیجانی باال هستند توانایی بهتری برای مقابهه بوا اموترس ،اضوطراب و فشوارهای
محیطی داشته و کمتر دچار بیماریهای روانی می شوند(فرنها  .)2000 ،85با توجه به نقش و اهمیت هووش هیجوانی

در اندگی خصوصی و بین فردی مطالعات عدیده بیانگر آ امت که اندگی بشر امروا با اضطراب هوای متعودد و
پیچیدهای عجین شده امت و توانایی مقابهه با این اضطراب ها امینو حفو و توامین موالمت جسومی ،روانوی و
هیجانی شخص را تامین می کند و ناتوانی در تنظیم هیجانها امینه بروا بیماریهای متعدد جسمی و روانی را فراهم
می مااد ،به این ترتیب ،روشهای ارتقاء هوش هیجانی را نوعی عام مهم در شک گیری مالمت جسمی و روانی
اشخان می توا محسوب کرد(گشتامبی .)84 5 ،همچنین این تحقیقات نشا داد که نوعاً هووش هیجوانی بواالتر،
بیشتر به خهق مثبت ،بااماای خهق بعد اا القاء خهق منفی منجر میشود .افرادی که هوش هیجانی پایین توری دارنود ،در
مواجهه با اضطرب های اندگی ،مااگاری و انطباق ضعیفتری خواهند داشت و در نتیجه بیشتر به اضوطراب ،نوا امیودی و
دیگر پیامدهای منفی اندگی مبتال می شوند .برعک

,افراد ی که هوش هیجا ی بواال دارنود موبك انودگی خوود را بوه

گونهای ترتیب می دهند که پیامدهای منفی کمتری را تجر به کنند .و در ایجاد و حف روابط کیفی باال نیوز مهوارت
دارند .بطور کهی هوش هیجانی با وقایع و پیامدهای اندگی ارتباط دارد و به افراد در فهم و پیش بینوی جنبوه هوای

گوناگو روامره کمك کند(میاروچی ،چا  ،کاپوتی و روبرت  .)2008 ،82اهمیت شنامایی اضطراب و عوام تواثیر
گذار بر آ به این عهت امت که با توجه به اینکه در جها کنونی هر فردی بسته به تجربیات و شخصیت خود موی

تواندکم و بیش اضطراب را تجربه نماید .در گروه کثیری اا دانش آموواا در موقعیوت هوای تحصویهی ،اضوطراب
گسترده ای بوجود می آید و موجبات تقهی کارآمدی تحصیهی و به تبع آ  ،افسردگی آنها را فراهم کرده و جامعه را

اا بخش قاب توجهی اا نیروی انسانی خود محرو می مااد(هیمن و پری  .)2004 ،8لذا ،با توجه به مطالبی کوه اا
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نظر گذشت ،پژوهش حاضر به دنبال پامخ گویی به این موال امت که :آیوا کوارکرد خوانواده و هووش هیجوانی بوا
اضطراب رابطه دارند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی و اا نوع همبستگی امت .جامعه آماری پژوهش شام کهیه دانوش آموواا مونود دوره
مو دبیرمتا های منطقه  8شهر تهرا بود .نمونه پژوهش بوا اموتفاده اا روش نمونوه گیوری تصوادفی خوشوهای
انتخاب شد .شیوه انتخاب افراد نمونه بدین صورت بود که پ
کهیه دبیرمتا های دخترانه این منطقه تهیه شد .مپ
انتخاب گردید .مپ

اا هماهنگی با آمواش و پرورش منطقوه  8اموامی

به صوورت تصوادفی اا بوین کهیوه دبیرموتا هوا  2دبیرموتا

با حضور در هریك اا دبیرمتا ها ی انتخاب شده تعوداد کوالس هوای موو آ دبیرموتا و

تعداد دانش آمواا در حال تحصی در آ مقطع مشخص شد که تعداد آنها در مجموع  223نفر بود .موپ
تعداد حجم نمونه بور امواس فرموول تعیوین حجوم نمونوه کووکرا در مطالعوات همبسوتگی

2

2

اا ایون
محاموبه

شد(مرمد ،بااگا و حجاای .)84 2 ،و تعداد  252نفر به عنوا گروه نمونه انتخاب شدند.

ابزارسنجش
 ابزار سنجش خانواده( : )FADاین پرمشنامه  20موالی تومط اپشتاین ،بالدوین و بیشاپ( )8924بنا برالگوی کارکرد خانواده مك مستر برای منجش کارکرد خانواده تدوین شده امت .این الگو خصوصیات ماختاری،
شغهی و تعامهی خانواده را معین می مااد و  2بعد اا کارکرد خانواده را مشخص می کنود .ایون ابعواد اا ایون قورار
امت:ح مشک  ،ارتباط ،نقش ها ،پامخ دهی عاطفی ،مشارکت عاطفی و کنترل رفتار .لوذا ابوزار مونجش خوانواده
متنامب با این  2بعد اا  2خرده مقیاس برای منجش آنها ،بعالوه یك خرده مقیاس هفتم مربووط بوه کوارکرد کهوی
تشکی

شده امت(ثنایی .)84 9 ،نمره گذاری به این صورت امت که به هر موال  8تا  3نمره با امتفاده اا این کهید

داده می شود .قویا موافق=  ،8موافق=  ،2مخالف=  4و قویا مخالف=  .3به موال ها یا عباراتی که توصویف کوارکرد
نا مالم اند ،نمره معکوس داده می شود .نمرات کمتر نشانه کارکرد مالم تر امت .این ابزار کهیود و بورپ پاموخنامه
ای دارد که فرایند نمره گذاری آ و مشخص کرد موال های هر خرده مقیاس را نسبتا آما می کند .ایون آاموو
پ

اا تهیه تومط اپشتاین ،بالدوین و بیشاپ 89در مال  8924بر روی یك نمونوه  504نفوری اجورا گردیود .دامنوه

ضریب آلفای ایر مجموعه های آ بین  0/ 2تا  0/92نشا می دهد که اا همسانی درونی نسوبتا خووبی برخووردار
امت .در ایرا تحقیقات انجا شده بهاری(  ) 84 9و گهی ااده (  ) 8424بیانگر پایوایی بواالی ایون آاموو اموت.
نجاریا ( )84 3آامو مذکور را بر روی  580نفر اا دانشجویا دختر و پسر دانشگاه تهرا برابور بوا  0/94گوزارش
نمود که در مطح  0/08معنی دار امت .در پژوهش حاضر نیز ضریب الفای کرونباخ برای این پرمش ناموه  0/98بوه
دمت آمد.
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 پرسش نامه اضطراب بک ) : (BAIاین پرمش نامه تومط بك ،اپستین ،بروا و امتیر در موال8992ماخته شد .یك پرمشنامه ی خود گزارش  28آیتمی اموت کوه بورا ی انعکواس شودت عالئوم جسومی و
شناختی افراد در یك هفته گذشته امت .این مقیاس به صورت چهار درجه ای اا صفر تا  4نمره گذاری می شود.
در نمره گذاری هر فرد باید فهرمت عالیم را بخواندو شدت هر عالمت را در موتو هوای (اصوالً)( ،خفیوف)،
(متومط) و (شدید) عالمت بزند ،این گزینوه هوای چهوار گانوه بوه ترتیوب امتیااهوای صوفر 8 ،و 2و  4را بوه خوود
اختصان میدهد و باالترین نمره ای که در آ به دمت می آید  24امت .بك و همکارا ( )8992همسانی درونوی
مقیاس را برابر با  0/92و اعتبار بااآامایی یك هفته ای آ را  0/ 5و همبستگی مواده هوای آ اا  0/40توا  0/ 2را
گزارش کرده اند .صهواتی روایی محتوا ،همزما  ،تشخیصی و عامهی را برای هر مقیاس برمی کرده و کوارایی بواالی
این ابزار را در اندااه گیری شدت اضطراب مورد تایید قرار داده امت(به نق اا صهواتی .)8420 ،ضریب اعتبار ایون
پرمش نامه در ایرا با روش باا آامایی به فاصهه دو هفته  0/20گوزارش شوده اموت(صواحبی ،میور عبودالهی و
ماالری .)8420 ،در پژوهش حاضر نیز ضریب الفای کرونباخ برای این پرمش نامه  0/22به دمت آمد.
 پرسش نامه هوش هیجانی بار – ان( : )EQ-Iبار  -ا در مال  8999این پرمش نامه را تدوین کرد .ایونپرمش نامه دارای  90موال بوده و پامخ های این آامو بر روی یك مقیاس پنج درجه ای در طیف لیکرت تنظویم
شده امت .این پرمش نامه اا  5عام مرکب شام ترکیب روابط بین فردی ،ترکیوب روابوط درو فوردی ،ترکیوب
مقابهه با فشار ،ترکیب مااگاری ،ترکیب خهق کهی و 85خرده مقیواس شوام خوو دآگواهی هیجوانی ،ابوراا وجوود،
حرمت نف  ،خود شکوفایی ،امتقالل ،همدلی ،روابط بین فردی ،م

ؤولیت پذیری اجتماعی ،ح مسولله ،آاموو

واقعیت  ،انعطا ف پذیری ،تحم امترس ،کنترل تکانه ،شادکامی و خوشبینی تشکی امت .نحووه نموره گوذاری در
این پرمش نامه روی یك مقیاس  5درجه ای لیکرتی اا  5به (8کامال مووافقم= 5و کوامال مخوالفم=  )8و در برخوی
موالت با محتوای منفی و معکوس(کامال موافقم= 8و کامال مخالفم=  )5انجا می شود .نمره ک آامو نیز برابور بوا
مجموع نمرات  85مقیاس امت که حداق نمره برای آامودنی ها  90و حداکثر  350در نظر گرفته شده اموت .بوار
– آ (  )899میانگین ضرایب آلفای کرونباخ برای همه خرد ه مقیاس ها را در دامنه ای اا (0/29مسوئولیت پوذیری

اجتماعی) تا (0/22حرمت نف ) و میانگین  0/ 2گزارش کردند .در ایرا نیز پایایی پرمش ناموه توموط بشوارت و
همکارا ( )8423با روش همسانی درونی تومط الفای کرونباخ  0/94و با روش اوج – فرد  0/22بورآورد گردیوده

امت .نتایج مطالعات اوارقی و فتاح ااده نیز در مال  8425پایایی قاب قبولی را نشا داده امت .در پژوهش حاضور
نیز ضریب الفای کرونباخ برای این این پرمش نامه  0/29به دمت آمد.

. Beck anxiety inventory
Emotional intelligence questionnaire
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یافته ها
به منظور تجزیه و تحهی داده های جمع آوری شده پژوهش اا روش های آماری در دو مطح توصیفی(فراوانی،
میانگین ،انحراف امتاندارد و خطای امتاندارد) و امتنباطی(رگرمیو چندگانه به شیوه همزما ) امتفاده شد.
جدول  :فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

شاخصهای آماری

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

اضطراب

252

45/4

82/22

1/01

هوش هیجانی

252

208/3

42/209

3/64

کارکرد خانواده

252

880/804

28/39

2/48

متغییرها

جدول  :ماتریس همبستگی کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضطراب

متغییرها
 -1کارکرد خانواده

8

٭٭0/34

 -2هوش هیجانی

٭ p0/01
جدول 2به ماتری

8

٭-0/52

 -3اضطراب

٭٭p0/05

٭- 0/22

8

همبستگی متغییرهای پژوهش می پردااد .همانگونه که مشاهده میشوود همبسوتگی کوارکرد

خانواده با اضطراب  r= - 0/22و همبستگی هوش هیجانی با اضطراب  r= -0/52میباشد و تما همبستگی ها در
مطح  0/08معنادار امت.
جدول: 4جدول رگرسیون همزمان

مدل

مقدار R

مربع R

مربع Rتعدیل شده

خطای استانداد برآورد

0/542

0/342

0/348

88/4525

پیش بین ها(ثابت) :کارکرد خانواده وهوش هیجانی
نتایج جدول  3نشا می دهد که متغیر های کارکرد خانواده وهوش هیجانی وارد معادلوه رگرمویو شوده انود کوه میوزا
همبستگی آنها با کارکرد خانواده برابر 0/542و مقدار مجذور آر برابر  0/342و مجذور آر تعدی شده برابور  0/348موی باشود
بدین معنی که این دو متغییر با هم  0/348اا تغییرات اضطراب دانش آمواا موند را پیش بینی میکنند.
جدول :5نتایج تحلیل واریانس مربوط به تحلیل رگرسیون با روش همزمان

شاخص های
آماری

مجمع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

منابع تغییر
رگرسیون

2222 /450

2

83344/2 5

باقی مانده

25020/50

239

808/ 9 2

888/983

سطح
معناداری
0/000

5422 /25

کل

258
مال  :اضطراب

پیش بین ها(ثابت) :کارکرد خانواده و هوش هیجانی

جدول  5به بررمی معناداری مدل رگرمیو می پردااد که نتایج حاکی اا معنادار بود مدل رگرمیو موی باشود

که مقدار  fمحامبه شده با  888/983بوا درجوات آاادی  2و  249بزرگتور اا مقودار بحرانوی موی باشود و موطح
معناداری کوچکتر اا مطح  0/08می باشد که نشا دهنده معنی دار بود مدل رگرمیو می باشد.
جدول  :6ضرایب رگرسیون

مدل

مقادیر استاندارد نشده
مقدارB

خطای امتاندارد

مقدار ثابت

8 /95

3/232

مقدار بتا

مقدارt

سطح معناداری

0/ 09

0/000

کارکرد خانواده

-0/459

0/028

-0/32

-2/934

0/000

هوش هیجانی

-0/202

0/84

-0/392

- /204

0/000

جدول  2به بررمی معادله رگرمیو می پردااد همانطور که اا نتایج مشاهده می شود دو متغییر کارکرد خوانواده
و هوش هیجانی وارد معادله رگرمیو شوده انود .کوه مقودار بتوای مشواهده شوده بورای متغییور کوارکرد خوانواده
برابر -0/32و برای متغییر هوش هیجانی برابر -0/39می باشد ،بدین معنی که با یك واحد تغییر در هور کودا اا دو
متغییر مقدار اضطراب به اندااه ی آ متغییر ،تغییر می کند و مقدار  tمحامبه شده بورای هور کودا اا متغییور هوا در

مطح  p 0/08معنادار می باشد ،بنابراین با  0/99اطمینا می توا گفوت کوه هور دو متغییور قودرت پویش بینوی
اضطراب را دارند.

بحث و نتیجه گیری
پدیده اضطراب امر جدیدی نیست و انسا ها در همه اعصار و با هر فرهنگی آ را تجربه کورده انود .اضوطراب

نقش مهمی در اندگی و مالمت انسا ها ایفا می کند(مك دونالد .)2008 ،22در جریا رشد ،کودکوا و نوجوانوا

طیف ومیعی اا اضطرابها را تجربه می کنند گاه این اضطرابها اا آنچنا شدتی برخوردار هستند که اندگی رواموره
و تحصیهی آنا را دشوار می مااند .در بعد تحصیهی ،دانوش آمووای کوه انگیوزه ای بورای موفقیوت در تحصوی و
پیشرفت عهمی در خود احساس نکند ،موفقیت و عد موفقیت را امری عهی السویه تهقی کرده و عالقه ای به درس
و مطالعه نشا نمی دهد ،اما اگر اا عد موفقیت احساس اضطراب داشته باشد ،مطح کارکرد و در نهایت موفقیوت
تحصیهی افزایش خواهد یافت .به عبارتی اضوطراب نقوش مهموی در موالمت ،انودگی و موفقیوت افوراد ایفوا موی
کند(دیوی  .)2003 ،24پژوهش حاضر با هدف بررمی رابطه کارکرد خانواده و هوش هیجانی با اضوطراب در بوین
دانش آمواا موند انجا گرفت .تجزیه و تحهی یافته ها نشا می دهود رابطوه بوین کوارکرد خوانواده و اضوطراب
معنادار امت و این متغییر اضطراب در بین دانش آمواا را به صورت منفی پیش بینی می کند .بدین معنا که ،دانوش
آمواانی که کارکرد خانواده مطهوبی دارند به مراتب کمتر دچار کمتر می شوند .این یافته با تحقیقوات محمود امینوی(
 ،)842معین ،عبامی ،جاهدی ،و دمت غیب ( ، )8490ابراهیمی( )8422همخوانی دارد.
در تبیین این یافته می توا بیا داشت که خانواده اولین نهادی امت کوه انسوا را اا موجوود کوامال ایسوتی بوه
. Macdonald
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. Davis
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انسا اجتماعی مبدل می کند و جوابگوی نیااهای امامی و اجتماعی او می شود .خانواده به انسا هویت می دهود
و باورها و هنجارها را در انسا به وجود می آورد .خانواده قوانین اجتماعی ،احتورا اجتمواعی و حتوی تعصوبات و
پیش داوری ها را به انسا یاد می دهد و عالوه بر اجتماعی کرد انسا مجموعه ای اا نیااهای او را ارضا می کنود
مانند نیاا به امنیت و تعهق (امالمی .) 8420 ،اهمیت خانواده به اندااه ای امت که مالمت و بالندگی هر جامعوه ای
وابسته به مالمت و رشد خانواده های آ امت و هیچ یك اا آمیب های اجتماعی نیست که فارغ اا تواثیر خوانواده
پدیدآمده باشد (ربیعی .)8422 ،خانواده دارای کارکرد مطهوب ،یك منظومه باا امت که اعضوای خوانواده بوه طوور
عاطفی به هم پیومته اند ولی با این وجود ،برای گسترش هویت فردی خود تشویق شده اند .فضای چنین خوانواده
ای ممهو اا عشق و پذیرش بی قید و شرط هر عضو خانواده امت .در نتیجه این عشق و پذیرش خانواده می توانود
تعارض و اضطراب را تحم کند و وقتی اعضا نیاامند کمك هستند ،با میو و رغبوت درخواموت آنوا را اجابوت
نماید(پیکرمتا .)8420 ،
بد کارکردی خانواده نقطه مخالف کارکرد امت .در مقایسه با خانواده مالم ،میسوتم خوانواده بود کوارکرد ،بسوته
امت و اعضایش اا لحاظ عاطفی به حال خود رها شده ،مرد و جدا اا هم اند .هر چند که بد کارکردی خانواده هوا
گوناگو می باشد ،در برخی خانواده ها مراهای بین اعضا ،مخت امت و خانواده مرد و رها شده به نظر می رمد،
در مایر خانواده ها ،مراهای درو میستم خانواده روشن نیست و خانواده بهم تنیده یا گرفتار امت .در خانواده بود
کارکرد ،عشق مشروط امت و اعضای خانواده بر گسترش هویت فردی شا  ،مورد تشویق واقع نشده انود ،خوانواده
تعارض را تحم نمی کند و اا قبول مشک و یا انجا کمك خودداری می کند .به نظر می رمد که مشکالت اداموه
یابند یا به شک های دیگری بروا می کننود .منظوموه خوانواده دارای کوارکرد بود ،بوه حمایوت و تقویوت نشوانگا
اضطرابی ،در فرایندهای تعامهی پیشرونده می پردااد .اگر الگوی بد کارکردی تغییور نیابود ،نشوانگا مرضوی اا یوك
عضو به عضو دیگر منتق می شود (والش 8922 ،؛ به نق اا ربیعی.)8422 ،
همچنین مطابق با تجزیه و تحهی های انجا گرفته بین هوش هیجانی و اضطراب موبك رابطوه معنوادار وجوود
دارد و این متغییر اضطراب را به صورت منفی پیش بینی می کند .بدین معنا که دانوش آمووانی کوه هووش هیجوانی
باالیی دارند به مراتب کمتر دچار اضطراب م ی شووند کوه یافتوه هوای ایون پوژوهش هوای موالوی ،موایر ،گهودمن
وهمکارا ( ،)8995میاروچی ،چن و بیجگار ( ،)2008لیائو وتئو ( ،)2004منین ،هیمبورپ و تور
روی ،وی

( ،)2005وا

و اوارا ( ،)2003مالوی و گروال ( ،)2005بروا وامکاتی ( )2002همسو امت.

بنابر نظرمالو ی ومایر(  )899یکی اا فواید مهم توانایی تنظیم هیجا  ،بهبود هیجانات منفی و پرورش هیجانات
خوشایند و مثبت امت  .بنابراین افرادی که در تنظیم هیجانات خود مهار ت د ارند اا توانایی بیشتری جهت جبرا
حاالت هیجانی منفی اا طریق شرکت در فعالیوت هوای خوشوایند ،برخوردارنود و توانشوها ی هیجوانی در تعودی
اضطراب و مالمت روا  ،نقش مهمی دار ند .برخی اشکال هوش هیجانی فرد را اا اضطراب مصو داشته و منجر
به مااگاری بهتر میشود .برای مثال توانایی کنترل هیجا با گرایش به حفو خهوق مثبوت ارتبواط دارد و منجور بوه
پیشوگیری اا حواالت اضوطرابی موی شوود(مویاروچی.و همکوارا  .)2008،در هموین راموتا باموتاین ،بورن

و

نتهبك( )2005گزارش کردند که افراد دارای آمیبهای روا شناختی در تشخیص و توصیف تفاوت بین محرکهوای
عاطفی نقص دارند .یعنی این افراد قادر نیستند اا مهارتهای هوش هیجانی خود امتفاده کنند و لذا بوه احتموال ایواد
برای مدیریت روحیه و خهق خود اا روشهای دیگری که اثربخشی کمتری دارند ،بهره مویگیرنوددر نتیجوه احتموال
دارد که آنها دو برابر بیشتر اا دیگرا مضطرب ،افسرده و یا معتاد شوند و حتی افکار خودکشی به مرشا بزند.
عالوه بر این ،تبیینی که در این رابطه وجود دارد این امت که هوش هیجانی با دو گستره مهم خهق و خو یعنوی

عاطفه مثبت(احساس لذت ،اشتیا ق و عالقه منود ).....و عاطفوه منفوی(اضوطراب ،احسواس خصوومت و نارضوایتی
و ).......نیز رابطه دارد .افراد با خهق منفی به عهت ثبات تجربه هیجانی گرایش دارند که چنین حواالتی ممکون اموت
در واقعی آنچه ر ا که احساس می شود با مشک مواجه مااد ،در حالیکه افراد با خهق مثبت ،گرایش بیشتری بوه
خوش بینی درباره توانایی هایشا دارند؛ و بنابراین ،خود را اا لحاظ توانمندی هیجوانی ،مثبوت ارایوابی میکننود و
افرادی که توانایی تشخیص ،کنترل و امتفاده اا این توانشهای هیجوانی را دارنود اا حمایوت اجتمواعی  ،احسواس
رضایت مندی مالمت روانی بیشتری برخوردار خواهند شد .به طور کهی افرادی که نشانه هوای اضوطراب بیشوتری
تجربه می کنند در کمتری اا ماهیت هیجانهای خود دارند و اا موی دیگر توا کمتری نیز بورای فوایق آمود بور
تجارب هیجانی منفی دارند (ریهی و شوت.)2004 ،
پژوهش حاضر دارای محدودیت جمعیت شناختی بود به طوری که افراد شرکت کننده در آ همگی دانش آموا
و موند بودند که تعمیم یافته های پژوهش حاضر به مایرجامعه فراگیرا بایود بوا احتیواط صوورت گیورد بنوابراین
پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی در متیر فراگیرا نیز انجا شود .مطالعه حاضر به صورت مقطعوی انجوا گرفوت،
پیشنهاد می شود برای در عوام تلثیر گذار بر میزا اضطراب دانش آمواا مطالعات طولی مشابهی در ایون امینوه
انجا شود و هچنین نقش متغیر های مورد مطالعه در اضطراب در پژوهش های آامایشی مورد بررمی قرار گیرد.

منابع
 -ابراهیمی ،جواد6( .

) .مقایسه کارکرد خانواده و مالمت روانی فراندا در خانواده های توك همسوری و

دو همسری شهرمتا خواف .پایا نامه کارشنامی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -اسالمی ،عبداهلل( .

) .بررمی ماختار تعامالت خانواده(کارکرد خانواده) با مبك های مقابهه با فشوارهای

روانی و تفاوت های جنسیتی در دانش آمواا دوره پیش دانشوگاهی شوهر کاشوا  .پایوا ناموه کارشناموی ارشود،
دانشگاه تربیت معهم.
 -بشارت ،محمد علی؛ رضا زاده ،سیدمحمد رضا؛ فیروزی ،منیژ؛ و حبیبی ،مجتبی 4( .

) .بررمی تواثیر

هوش هیجانی بر مالمت روا وموفقیت تحصیهی درمرحهوه انتقوال اا دبیرموتا بوه دانشوگاه  .مجهوه عهوو روا
شناختی ،دوره چهار  ،شماره 84
 -بهاری ،فرشاد( .

) .دیدگاه اکومیستمی در مشاوره خانواده .تهرا :انتشارات تزکیه.

 بهاری ،فرشاد .) 31 (.ارایابی و مقایسه کارآیی خانواده بین اوج های طوالق و اوج هوای در حوال طوالقمرجوعی به بخش روانپزشکی مااما پزشکی قانونی کشور .پایا نامه کارشنامی ارشد ،دانشگاه تربیت معهم.
 -پیکرستان ،عباسعلی( .

) .مقایسه کارکرد خانواده های دارای دخترا نوجووا فوراری و خوانواده هوای

دارای دخترا نوجوا عادی شهر تهرا .پایا نامه کارشنامی ارشد ،دانشگاه تربیت معهم.
 ثنایی ذاکر ،باقر .) 31( .مقیاس های منجش خانواده و اادواج .تهرا :انتشارات بعثت. -جوادی ،بهناز ،حسینیان ،سیمین ،و شفیع آبادی ،عبداهلل( .

) .اثربخشی آمواش تحهی ارتباط .محاوره

ای به مادرا بر بهبود عمهکرد خانواده آنا .فصهنامه خانواده پژوهی20،45 ،
 -صاحبی ،علی؛ میرعبدالی ،عفت السادات و ساالری ،راضیه (

) .هنجاریابی مقیاس اضطرابی ،افسوردگی

و امترس دانشجویا دانشگاه فردومی مشهد .طرح پژوهش ،مشهد :دانشگاه فردومی.
 گشتاسبی ،محمود .) 35( .رابطه بین عزت نف  ،انگیوزش وهووش بوا پیشورفت تحصویهی در بوین دانوشآمواانی که به دوره پیش دانشگاهی راه یافته اند و مقایسه آ با دانش آمواانی که به این دوره راه نیافتوه انود .پایوا
نامه کارشنامی ارشد  ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 مجتهدی ملکی ،محترم ( .) 33بررمی رابطه بین اضطراب امتحا و معدل شاگردا و تولثیر روش شوناختدرمانی بر کاهش میزا اضطراب امتحا شاگردا دختر مال مو نظا جدید شهرمتا مهکا  .پایا نامه کارشناموی
ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.
 معین ،الدن ،عباسی ،زهرا ،جاهدی ،سهیال و دست غیبب ،فیبروزه .) 1 ( .بررموی رابطوه بوین عمهکوردخانواده با ویژگی های شخصیت و خودکارآمدی نوجوانا .مجموعوه مقواالت دوموین هموایش مهوی روانشناموی -
روانشنامی خانواده .مرودشت :دانشگاه آااد امالمی واحد مرودشت.
 -موسوی ،اشرف السادات31 ( .

) .کارکرد نظا خانواده و بهداشت روانی اعضای خانواده .مجهه اندیشوه و
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