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رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سالمت روانی کارکنان سازمان بنادر و
دریانوردی
ابوالقاسم بریمانی

1

چكیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سالمت روانی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بوده
است .پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ل حاظ روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 290
نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی بندر امیرآباد بوده است .تعداد  165نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به
عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند .جهت گردآوری دادهها از سه پرسشنامه نگرش مذهبی ،هوش هیجانی و سالمت روانی
استفاده شده است .پایایی آنها با محاسبه فرمول آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر  0/88 ،0/84و  0/79به دست
آمد .به منظور تحلیل دادههای حاصله ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .نتایج حاصل از دادهها نشان داد
که بین نگرش مذهبی و مؤلفههای آن و هوش هیجانی و مؤلفههای آن با سالمت روانی کارکنان همبستگی مثبت و رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین سهم هر یک از مؤلفههای نگرش مذهبی و هوش هیجانی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان
متفاوت است.
واژگان کلیدی :نگرش مذهبی ،هوش هیجانی ،سالمت روانی
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مقدمه

یکی از روشهایی که کارکنان در نظام اسالمی بهواسطه آن شرایط روانی خویش را پایدار و با طراوت میسازند جنبههای
مذهبی  -معنوی و اتکا به خداوند و انجام اعمال و فرایض مذهبی است .نزدیکی به خدا و توجه به معنویت زندگی کاری باعث
آرامش ،خشنودی و سالمت روان آنها میشود (قهرمانی و نادی ،1391 ،ص  .)2سالمت روانی یکی از مهمترین ابعاد سالمت
عمومی است که نقش تعیینکنندهای در حیات فردی و اجتماعی افراد دارد .سالمت روانی ،بنا بر تعریف سازمان بهداشت
جهانی ،وضعیت کامالً مناسب جسمانی ،روانی و اجتماعی و نه فقط به نبود بیماری ،معلولیت و ناتوانی داللت دارد ،بلکه شرایط
مساعدی در نظر گرفته میشود که افراد بتوانند ،استعدادها و تواناییهای خود را تحقق بخشیده؛ با استرسهای معمول زندگی
سازگار شده؛ به شکل بهرهورانه ای کار کرده و اقدامات مفیدی برای جامعه انجام دهند .طبق این تعریف ،سالمت دارای حداقل
سه بعد است :بعد جسمانی که داللت بر عملکرد درست و مناسب اعضای بدن دارد؛ بعد روانی که فقدان بیماریهای روانی و
سازگاری با محیط را در بر میگیرد؛ و بعد اجتماعی که به رابطه مناسب فرد با جامعه و افراد دیگر و رضایت فرد از این روابط
بر می گردد .اگرچه سه بعد سالمتی باهم کامالً در ارتباط هستند (آقایاری هیر ،عباسزاده و گراوند .)1395 ،مفهوم سالمت
روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود ،اتکای به خود ،ظرفیت رقابت ،وابستگی بین نسلی و خود
شکوفایی تواناییهای بالقوه فکری و هیجانی و غیره است .بر سر این امر اتفاقنظر وجود دارد که سالمت روان چیزی فراتر از
نبود اختالالت روانی است؛ و آنچه مسلم است این است که حفظ سالمت روان نیز مانند سالمت جسم حائز اهمیت است.
شخصی که سالمت روانی دارد ،میتواند ضمن احساس رضایت از زندگی ،با مشکالت ،بهطور منطقی برخورد نماید.
بهعبارتدیگر ،افراد دارای سالمت روان ،قادرند در عین کسب فردیت ،با محیط نیز انطباق یابند (سلیمی ،آزاد مرزآبادی و
عابدی درزی ،1389 ،ص )5؛ بنابراین سالمت روان عبارت است از حداکثر اثربخشی و رضایت بهدستآمده از تقابل فردی و
اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران میشود (پرچم و قوه عود ،1389 ،ص .)52
یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار که با سالمت روانی کارکنان ،ارتباط دارد و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است،
نگرش مذهبی است .مذهب بهعنوان مجموعهای از اعتقادات ،بایدها و نبایدها و نیز ارزشهای اختصاصی و تعمیمیافته ،از
مؤثرترین تکیهگاههای روانی به شمار میرود و قادر است معنای زندگی را در لحظههای عمر فراهم کند و در شرایط خاص نیز
با فراهمسازی تکیهگاههای تبیینی ،فرد را از تعلیق و بیمعنایی نجات دهد (ایمانزاد ،عطابیگی ممتاز ،موسوی مقدم ،نجفی و
خدادادی ،1392 ،ص  .) 54نگرش مذهبی عبارت است از اعتقادات منسجم و یکپارچه توحیدی که خداوند را محور امور
میداند و ارزشها ،اخالقیات ،آداب ورسوم و رفتارهای انسان با یکدیگر ،طبیعت و با خویشتن را تنظیم میکند (حیدری رفعت
و عنایتی نوینفر ،1389 ،ص  .)62اعتقادات دینی و نگرشهای مذهبی به انسان آرامش میدهد ،امنیت فرد را تضمین
میکند ،خألهای اخالقی ،عاطفی و معنوی را در فرد و اجتماعات بر طرف کرده و پایگاه مناسبی برای انسان در برابر مشکالت
و محرومیتهای زندگی ایجاد میکند (حسنوند عموزاده ،1394 ،ص  .)489در ایمـان به خدا و نگرش مذهبی نیروی
خارقالعادهای وجود دارد که نـوعی قـدرت معنـوی بـه انسان میبخشد و در تحمل سختیهای زنـدگی ،او را کمـک مـیکنـد
و از نگرانـی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتال به آن هستند دور میسازد (کجباف و رئیس پور،1387 ،
ص  .)33باورهای مذهبی و داشتن ایمان به خدا و اعتقاد به یک مبدأ حقیقت و یک قدرت مافوق و مطلق ،قدرت تحمل
ناکامیها را باال میبرد و بدین ترتیب به حفظ سالمت جسم و روان کمک مینماید و از پیدایش بیماریهای جسمی و روانی
پیشگیری میکند و نهایتاً به امید انسان نسبت به آینده میافزاید (قهرمانی و نادی ،1391 ،ص  .)2نگرش مذهبی با معنایی
که به جنبههای مختلف زندگی فرد میبخشد ،احساس کامروایی و ارزشهای شخصی را از محدوده محدودیتها و امکانات
مادی فراتر میبرد .در چنین حالتی ،فرد اهداف و ارزش های اساسی خود را بر مبنای اهدافی فراتر از زندگی مادی و روزمره
خود قرار میدهد ،بهطوریکه هیچیک از این محدودیتها و امکانات ،نمیتواند مانع فرد برای رسیدن به اهداف معناگرای او
شود .مطمئناً چنین احساس کامروایی ناشی از تحقق ارزشها و اهداف میتواند فرد را مستعد تجربه میزان باالیی از هیجانات
منفی ،محافظت نماید (یزدخواستی ،احمدی فروشانی و عریضی ،1394 ،ص  .)170باورهای مذهبی و داشتن ایمان به خدا و
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اعتقاد به یک مبدأ حقیقت و یک قدرت مافوق و مطلق ،قدرت تحمل ناکامیها را باال میبرد و بدین ترتیب به حفظ سالمت
جسم و روان کمک مینماید و از پیدایش بیماریهای جسمی و روانی پیشگیری میکند و نهایتاً به امید انسان نسبت به آینده
میافزاید (قهرمانی و نادی ،1391 ،ص .)2
یکی دیگر از متغیرهایی که با سالمت روانی کارکنان ،ارتباط دارد و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ،هوش
هیجانی است .اصطالح هوش هیجانی طی دهه  1990توسط جان مایر و پیتر سالوی برای اولین بار در چندین مقاله مطرح
شد .این دو روانشناس هوش هیجانی را توانایی فرد برای کنترل هیجانات خود و دیگران ،تمایز میان اثرات مثبت و منفی
هیجانات و استفاده از اطالعات هیجانی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدامات خود تعریف کردهاند .هوش هیجانی فقط هیجانی
بودن یا کنترل هیجان نیست بلکه هر دوی اینها می باشد ،یعنی بدانیم چه موقع بروز هیجانات ،موفق عمل میکند و چه
موقع مشکلزا و دردسرساز است؛ بهعبارتدیگر ما با هوش هیجانی به مدیریت هیجانات پرداخته و ازاینرو بیانگر فرایند
پیچیده ای است که هیجانات و ادراکات را به یکدیگر مرتبط میسازد؛ همچنین در تعریفی دیگر مایر و سالووی (،)2000
معتقدند :هوش هیجانی امکان تفکر با خ القیت بیشتر و استفاده از احساسات و هیجانات برای حل مشکالت را فراهم میسازد.
آن ها بر این باورند که هوش هیجانی نوعی از هوش اجتماعی است که مستلزم توانایی نظارت بر هیجانات خود و دیگران ،تمایز
گذاری میان آن ها و استفاده از اطالعات برای راهنمایی تعقل و اقدامات شخصی است (کیا و حیدری ،1395 ،ص  .)55هوش
هیجانی نه تنها عامل کنترل پاسخ های هیجانی است که برای خود شخص و اطرافیان او مفید نیست ،بلکه عامل کنترل
استفاده مناسب از هیجانها در موقعیتها نیز است و میتواند پیشگوییکننده مهمی برای موفقیت در روابط شخصی،
خانوادگی و شغلی باشد؛ که میتواند سبب بهبود و اصالح فعالیتهای حرفهای ،موقعیتهای شغلی و کسب مهارتهای الزم و
مطلوب گردد (صدری .)1391 ،گلمن ( )1995نیز هوش هیجانی را شیوه استفاده بهتر از بهره هوشی از طریق خودکنترلی،
اشتیاق ،پشتکار و خودانگیزی میداند .او هوش هیجانی را مؤلفههای فردی و اجتماعی میداند و معتقد است مؤلفههای فردی
هوش هیجانی شامل خودآگاهی ،خودتنظیمی و انگیزش و مؤلفههای اجتماعی هوش هیجانی شامل همدلی و مهارتهای
اجتماعی است که زیرمجموعههای هرکدام عبارتنداز:
خودآگاهی :آگاهی هیجانی ،خود سنجی دقیق و اعتماد به خود.
خودتنظیمی :خودکنترلی ،قابلیت اعتماد ،جدیت و وظیفهشناسی ،انطباقپذیری و نوآوری.
خودانگیزشی :سائق پیشرفت ،تعهد ،ابتکار و خوشبینی.
همدلی :فهم دیگران ،رشد دادن دیگران ،جهتگیری خدمتگزاری ،تنوع نفوذ و آگاهی سیاسی
مهارتهای اجتماعی :تأثیر و نفوذ ،ارتباط ،مدیریت تعارض ،رهبری ،کاتالیزور تغییر ،برقراری پیوند ،همکاری و مشارکت،
صالحیتهای گروهی (زهرا کار ،1386 ،ص .)91
کارکنان در طی فعالیتهای شغلی خویش ،به دلیل مواجهۀ بیشتر با عوامل استرسزای شغلی ،مانند تعارض نقش ،تعارض با
همکاران ،ترفیع یا تنزل شغلی ،مسئولیت افراد ،مشارکت اندک در تصمیمگیری و لزوم سازگاری مناسب ،باید از سالمت روانی
و خوداتکایی بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند به توفیق روزافزونتری در حرفۀ خود دست یابند .در حقیقت ،استرس شغلی
سالمت کارکنان را به خطر میاندازد؛ بنابراین باورهای مذهبی ازجمله عواملی است که در پیشگیری و کاهش اختاللهای
روانی و همچنین مشکالت ناشی از آن ،مانند هیجانات ،استرس و افسردگی و اضطراب نقش مؤثری دارد .تقویت باورهای
مذهبی در تمام مراحل زندگی اقدامی پیشگیریکننده برای کاهش اختاللهای روانی است .آموزهها و باورهای دینی قادر است
فرد را بهسوی کمال و رشد و در نتیجه سالمت روان هدایت کند .همچنین ،ایمان به خدا زمینههای بروز اضطراب را در فرد از
بین میبرد؛ بنابراین ،با توجه به اهمیت بهداشت روان کارکنان ،جامعه و سازمانها باید برنامههایی در جهت تقویت ارزشهای
دینی کارکنان فراهم نمایند؛ بنابراین با انجام این پژوهش میتوان وضعیت موجود نگرش مذهبی ،هوش هیجانی و سالمت
روانی کارکنان را شناخت و برنامهریزیهای الزم برای افزایش این ویژگیها را طراحی و اجرا نمود .در واقع با انجام این مطالعه
میتوان به مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی پیشنهاد داد که در راستای تقویت سالمت روانی کارکنان چه اقدامهایی انجام
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دهند و حساسیت آنان را به این کار بیش تر کنیم .تا بر اساس آن کمیت و کیفیت پیامدها ،بروندادها ،نتایج و اثربخشی نگرش
مذهبی و هوش هیجانی بر سالمت روانی کارکنان مشاهده و ارزیابی شود .در نهایت ،این پژوهش در پی یافتن پاسخی برای
این پرسش است که آیا بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سالمت روانی کارکنان رابطه وجود دارد؟
قهرمانی و نعمتی وناشی ( )1397با پژوهشی با عنوان رابطه جهتگیری مذهبی ،هوش هیجانی و هوش معنوی با سالمت
روانی نشان دادند که بین جهتگیری مذهبی و سالمت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین هوش هیجانی
و سالمت روانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوه بر این بین هوش معنوی و سالمت روانی نیز رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .روشن قیاس ،بابائی منقاری ،مهدوی و خالق خواه ( )1395با پژوهشی با عنوان رابطۀ ساده و چندگانه
سالمت روانی و سبکهای دلبستگی با نگرش مذهبی نشان دادند که بین مؤلفههای سالمت روان و سبکهای دلبستگی با
نگرش مذهبی رابطۀ مثبت وجود دارد .همچنین نشانگان بدنی و افسردگی و سبکهای دلبستگی ،نگرش مذهبی را پیشبینی
میکنند .عباسی ،اداوی و حجتی ( )1395با مطالعه ای با عنوان رابطه باورهای مذهبی و سالمت روانی از طریق واسطهگری
هدفمندی در زندگی و ادراک پیری نشان دادند که باورهای مذهبی از طریق هدفمندی در زندگی و ادراک مثبت از پیری
عامل مهمی در بهبود سالمت روانی است .یزدخواستی ،احمدی فروشانی و عریضی ( )1394با پژوهشی با عنوان مدل علی
رابطه بین نگرش مذهبی ،شادی ،لذت و سالمت روان نشان دادند که مدل علی رابطهای بین نگرش مذهبی ،شادی ،لذت و
سالمت روان ،بر اساس شاخصهای مختلف برازش ،تأیید میشود .بر این اساس ،نگرش مذهبی با لذت ،لذت با شادی و
سالمت روان و شادی با سالمت روان ،رابطۀ مستقیم دارد .همچنین نگرش مذهبی بهطور غیرمستقیم از طریق لذت و شادی،
با سالمت روان ،رابطۀ غیرمستقیم دارد .پورآذر ( ) 1393با پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و سالمت روانی
نشان داد که بین نگرش مذهبی و سالمت روان هم چنین بین نگرش مذهبی و اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعی و
افسردگی و نشانههای جسمانی رابطه وجود دارد .نتایج پژوهش فیروزی ،امینی ،اصغری و مقیمی دهکردی ( )1392با عنوان
بررسی ارتباط باورهای مذهبی و سالمت روان نشان داد که بین دینداری و سالمت عمومی ،عالئم جسمانی ،کارکردهای
اجتماعی و اضطراب (بهعنوان متغیرهای کیفی) ارتباط معنیداری وجود داشت .ولی بین افسردگی و دینداری ارتباط معنیدار
وجود نداشت .همچنین بین دینداری و سالمت عمومی و بین دینداری و عالئم جسمانی همبستگی معنیداری وجود داشت،
ولی در رابطه با سایر خرده آزمونها ،همبستگی معنیداری با دینداری مشاهده نشد .قهرمانی و نادی ( )1391با پژوهشی با
عنوان رابطه بین مؤلفههای مذهبی -معنوی با سالمت روان و امید به آینده نشان دادند که بین مؤلفههای بهزیستی وجودی با
امید به آینده ،انگیزه پرستش و سازگاری با امید به آینده و سالمت روان با امید به آینده رابطه معناداری وجود دارد .همچنین
تمام مؤلفههای مذهبی -معنوی دارای همبستگی معناداری با سالمت روان بودند .حسن طهرانی ،کرمی کبیر ،چراغی ،بکائیان
و یعقوبی ( )1391با پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط هوش هیجانی با سالمت روان و پیشرفت تحصیلی نشان دادند که ارتباط
معناداری بین هوش هیجانی ،سالمت روان و پیشرفت تحصیلی وجود دارد .صولتی ،ربیعی و شریعتی ( )1390با پژوهشی با
عنوان رابطه بین جهتگیری مذهبی و سالمت روان نشان دادند که بین جهتگیری مذهبی و سالمت روان همبستگی
معنیداری وجود دارد .مهری ،ملکی و صدقی کوهساره ( )1390با پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سالمت روانی و هوش
هیجانی نشان دادند که بین سالمت روانی و هوش هیجانی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش توان ،جهانی،
سراجی و محمد بیگی ( )1389با عنوان رابطه نگرش دینی و سالمت روانی نشان داد که بین نگرش دینی و سالمت روانی
رابطه مثبتی وجود دارد .سودانی ،محمدی ،احیاکننده و جاللفر ( )1389با پژوهشی با عنوان بررسی رابطه نگرش مذهبی و
سالمت روان با افسردگی نشان دادند که بین نگرش مذهبی با افسردگی و سالمت روان با افسردگی رابطه معناداری وجود
دارد؛ و همچنین سالمت روان پیشبینی کننده افسردگی است .سوتار و پاتیل )2018( 1با مطالعهای با عنوان یک مطالعه
همبستگی بین هوش هیجانی و سالمت روانی نشان دادند که بین هوش هیجانی و سالمت روانی رابطه معنیداری وجود دارد.

1. Sutar & Patil
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یادوا و همکاران )2017( 1با پژوهش ی با عنوان سالمت روان در ارتباط با هوش هیجانی نشان دادند که بین سالمت روانی و
هوش هیجانی همبستگی مثبت وجود دارد .مطالعه سید میرزایی ،بلیاد و ژیان باقری ( )2017با عنوان رابطه بین باورهای
مذهبی و سالمت روانی نشان داد که بین باورهای مذهبی و سالمت روانی رابطه معنیداری وجود دارد .اوزتورک و همکاران2
( )2016با مطالعه ای با عنوان رابطه نگرش و رفتارهای مذهبی با افسردگی نشان دادند که نگرشها و رفتارهای مذهبی
میتوانند برای مقابله با افسردگی مناسب باشند .نتایج مطالعه نوریپور ،حسینیان ،علیخانی ،زادمحمدی و پورابراهیم ()2016
با عنوان رابطه بین سالمت روانی و نگرشهای مذهبی نشان داد که بین سالمت روانی و نگرشهای مذهبی رابطه معنیداری
وجود دارد .پورعاشوری و راسخی ( ) 2016با پژوهشی با عنوان همبستگی بین باورهای مذهبی با سالمت روان و عملکرد
تحصیلی نشان دادند که بین باورهای مذهبی و سالمت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین ارزشهای
دینی و عملکرد تحصیلی رابطه معنیداری وجود ندارد .موسوی چمانی ( ) 2016با پژوهشی با عنوان رابطه بین هوش هیجانی
و نگرش های مذهبی با سالمت روانی نشان داد که بین هوش هیجانی با سالمت روان و بین نگرشهای مذهبی با سالمت روان
رابطه مستقیمی وجود دارد .هم چنین هر دو متغیر هوش هیجانی و نگرش مذهبی به پیشبینی سالمت روانی کمک میکنند.
احمدی و شاهمحمدی ( ) 2015با پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سالمت روان ،معنویت و دین نشان دادند که بین مذهب
و معنویت رابطه وجود دارد .همچنین مؤلفههای باور ،آدابورسوم و مذهبی بیشترین نقش را در پیشبینی سالمت روان دارند.
نتایج پژوهش کومار و میتال ) 2014( 3با عنوان نگرش مذهبی ،نوسازی و پرخاشگری دانشجویان در دانشگاه و تأثیر آن بر
پیشرفت تحصیلی آنها نشان داد که دانشجویان هندو و مسلمان بهطور قابلتوجهی در نگرش مذهبی ،نوسازی و پرخاشگری
تفاوت دارند؛ و بین نوسازی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین
بین نگرش مذهبی ،نوسازی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان هندو همبستگی وجود دارد .مریمکلهر ،پنجوینی و اولیایی
( )2014با مطالعهای با عنوان رابطه بین باورهای مذهبی و سالمت روانی نشان دادند که بین باورهای مذهبی و سالمت روانی
همبستگی منفی وجود دارد .پراکاش و همکاران ) 2013( 4با پژوهشی با عنوان دین و سالمت روان نشان دادند که بین دین و
سالمت روانی رابطه وجود دارد .ساسانپور ،خدابخشی و نوریان ( )2012با پژوهشی با عنوان رابطه بین هوش هیجانی ،شادی و
سالمت روانی نشان دادند که بین هوش هیجانی و شادی با سالمت روانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج پژوهش
طهماسبی پور و طاهری ( )2011با عنوان بررسی رابطه بین نگرش مذهبی (ذاتی و بیرونی) با افسردگی نشان داد که بین
نگرش مذهبی و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد .مطالعه یونگ و چان )2007( 5با عنوان اثرات مثبت مذهب بر سالمت
روان نشان داد که مذهب تأثیر مثبتی بر سالمت روانی دارد.
با توجه به هدف اصلی این مطالعه که بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و هوش هیجانی با سالمت روانی کارکنان سازمان بنادر
و دریانوردی و ارائه پیشنهادهای کاربردی به مسئوالن این سازمان بر اساس نتایج پژوهش است؛ لذا چارچوب نظری پژوهش
حاضر را با توجه به متغیرهای پیشبین و مالک در آن؛ همچنین مطالعات و پژوهشهای پیشین ،میتوان به صورت شکل
شماره  1ارائه کرد .در این مدل هوش هیجانی و نگرش مذهبی به عنوان متغیر پیشبین و سالمت روانی به عنوان متغیر مالک
در نظر گرفته شده است.

1
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. Ozturk et al
3
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4
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5
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2

157

پاییز  ،99شماره 22

فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی
عفت
حلم و مدارا
رازداری

نگرش
مذهبی

ایثار
سالمت روانی

خودانگیزشی
ا
خودآگاهی

خودتنظیمی
همدلی

هوش
هیجانی

مهارت اجتماعی
شكل ( )1مدل مفهومی تحقیق

با توجه به چارچوب نظری ،این پژوهش به دنبال آزمون فرضیههای زیر است..
فرضیههای پژوهش:
 .1بین هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .2بین نگرش مذهبی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین مؤلفههای هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین مؤلفههای نگرش مذهبی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .5سهم هر یک از مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان متفاوت است.
 .6سهم هر یک از مؤلفههای نگرش مذهبی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان متفاوت است.
روششناسی
پژوهش از نظر ه دف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی ،از نوع همبستگی است که در آن روابط بین متغیرها با استفاده از
ضرایب همبستگی ،توصیف و تبیین میشوند .جامعه آماری این پژوهش شامل  290نفر از کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی
بندر امیرآباد در سال  98بوده است .برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید ،که بر اساس آن
تعداد  165نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای مشخص شدن این تعداد نمونه از جامعه آماری با مشخصات فوق از شیوه
نمونهگیری تصادفی طبقهای بر حسب جنسیت استفاده شده است .در این پژوهش ،برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه
هوش هیجانی ،نگرش مذهبی و سالمت روانی متناسب با مبانی نظری موضوع پژوهش استفاده شده است .برای سنجش هوش
هیجانی از پرسشنامه استاندارد شده  32سؤالی شوت و همکاران ( )1998که بر اساس پنج خرده مقیاس شامل (خود
انگیزشی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی ) تدوین شده است ،استفاده شد؛ که بر حسب طیف پنج
گزینهای لیکرت و به ترتیب با گزینههای ( کامالً نادرست ،نادرست تا حدی درست ،درست و کامالً درست) تدوین شده است
که نمرهگذاری گزینهها به ترتیب از  1تا  5میباشد .برای سنجش نگرش مذهبی از پرسشنامه  25سؤالی گلریز و براهنی
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( )1389که بر اساس چهار خرده مقیاس شامل (عفت ،حلم و مدارا ،رازداری و ایثار) تدوین شده است ،استفاده شد؛ که بر
حسب طیف پنج گزینهای لیکرت و به ترتیب با گزینههای (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم و کامالً موافقم) تدوین
شده است که نمرهگذاری گزینهها به ترتیب از  1تا  5میباشد .هم چنین برای سنجش سالمت روانی از پرسشنامه استاندارد
شده  28سؤالی گلدبرگ و هیلر ( )2008که بر اساس چهار خرده مقیاس شامل (عالئم جسمانی ،عالئم اضطرابی و اختالل
خواب ،کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی) تدوین شده است ،استفاده شد؛ که بر حسب طیف پنج گزینهای لیکرت و به ترتیب
با گزینههای (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) تدوین شده است که نمرهگذاری گزینهها به ترتیب از  1تا  5میباشد.
روایی صوری پرسشنامهها از طریق بررسی صاحبنظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت .میزان پایایی
پرسشنامهها با اجرای آزمایشی آن بر روی گروه  30نفری از کارکنان که مربوط به جامعه آماری مورد مطالعه بودند ،انجام
گرفت و مقدار آن ها با استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامهها به ترتیب برابر  0/84 ،0/88و
 0/79محاسبه گردید که ضریب قابل قبولی میباشد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو روشهای آمار توصیفی و
استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
ههای تحقیق
فرضیه اول :بین هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )1نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق

متغیرها
هوش هیجانی و سالمت روانی

ضریب همبستگی

میزان خطا ()α

Sig

0/787

0/05

0/000

با توجه به نتایج جدول  1که میزان معنیداری این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است ،لذا با  95درصد اطمینان فرضیه
پژوهش تأیید و فرضیه صفر رد میگردد .همچنین نتایج حاصل از بررسی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده ()r=0/787
بین متغیرها حاکی از آن است که بین دو متغیر همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان بیان نمود که
بین هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش هوش هیجانی ،سالمت روانی کارکنان
نیز افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه دوم :بین نگرش مذهبی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )2نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق

متغیرها
نگرش مذهبی و سالمت روانی

ضریب همبستگی

میزان خطا ()α

Sig

0/741

0/05

0/000

نتایج جدول  2نشان میدهد که میزان معنیداری این آزمون ( )sig =0/000کمتر از  0/05است ،لذا با  95درصد اطمینان
فرضیه پژوهش تأیید و فرضیه صفر رد میگردد .همچنین نتایج حاصل از بررسی مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده
( )r=0/741بی ن متغیرها حاکی از آن است که بین دو متغیر همبستگی مثبت و رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان
بیان نمود که بین نگرش مذهبی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش نگرش مذهبی ،سالمت
روانی کارکنان نیز افزایش مییابد و بالعکس.
فرضیه سوم :بین مؤلفههای هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول ( )3نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق

ضریب همبستگی

میزان خطا ()α

Sig

خود انگیزی و سالمت روانی

0/576

0/05

0/000

خودآگاهی و سالمت روانی

0/669

0/05

0/000

خودتنظیمی و سالمت روانی

0/725

0/05

/000

همدلی و سالمت روانی

0/712

0/05

0/000

مهارت اجتماعی و سالمت روانی

0/755

0/05

0/000

متغیرها

با توجه به نتایج جدول  3می توان متوجه شد که میزان تمامی سطح معناداری ،به دست آمده این آزمون ( )sig =0/000کمتر
از  0/05است و ضرایب همبستگی بین ای ن متغیرها معنادار و مثبت شده است ،لذا با  95درصد اطمینان فرضیه پژوهش تأیید
و فرضیه صفر رد میگردد؛ بنابراین میتوان بیان نمود که بین مؤلفههای هوش هیجانی (خود انگیزی ،خودآگاهی،
خودتنظیمی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی) با سالمت روانی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین مؤلفههای نگرش مذهبی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول ( )4نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق

ضریب همبستگی

میزان خطا ()α

Sig

عفت و سالمت روانی

0/511

0/05

0/000

حلم و مدارا و سالمت روانی

0/749

0/05

0/000

رازداری و سالمت روانی

0/564

0/05

/032

ایثار و سالمت روانی

0/647

0/05

0/012

متغیرها

با مشاهده جدول  4می توان نتیجه گرفت که میزان تمامی سطح معناداری ،به دست آمده این آزمون کمتر از  0/05است و
ضرایب همبستگی میان این متغیرها معنادار و مثبت شده است ،لذا با  95درصد اطمینان فرضیه پژوهش تأیید و فرضیه صفر
رد میگردد؛ بنابراین میتوان بیان نمود که بین مؤلفههای نگرش مذهبی (عفت ،حلم و مدارا ،رازداری و ایثار) با سالمت روانی
کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم :سهم هر یک از مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان متفاوت است.
جدول ( )5خالصه نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم تحقیق

( Rهمبستگی بین متغیرها)

( R2ضریب تعیین)

F

درجه آزادی

Sig

0/735

0/435

4/19

( 5و )164

0/001

همانطوری که از نتایج جدول  5مالحظه میگردد ،میزان همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش برابر با
( )R=0/735است که همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد؛ و با توجه به مقدار ضریب تعیین ( ،)R2 =0/435این
مقدار نشان میدهد که  43/5درصد از تغییرات متغیر مالک (سالمت روانی) توسط متغیر پیشبین (هوش هیجانی) پیشبینی
میشود؛ و مابقی مربوط به دیگر مؤلفهها می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین میزان
معنیداری این آزمون ( )sig =0/001کمتر از  0/05است .لذا این نتیجه حاصل میگردد که معادالت رگرسیون در سطح 95
درصد معنی دار بوده و استفاده از معادالت رگرسیون مجاز است؛ یعنی هوش هیجانی قادر به پیشبینی سالمت روانی کارکنان
است.
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جدول ( )6ضرایب رگرسیون فرضیه پنجم تحقیق

ضرایب غیراستاندارد شده

مدل

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

Sig

T

مقدار ثابت

79/26

4/55

-

14/55

0/000

خود انگیزی

2/97

4/69

0/277

2/75

0/000

خودآگاهی

1/38

1/98

0/396

3/69

0/000

خودتنظیمی

8/04

1/17

0/599

5/69

0/000

همدلی

7/38

2/24

0/528

5/28

0/000

مهارتهای اجتماعی

0/52

1/42

0/371

3/67

0/000

از نتایج جدول  6مشاهده میشود ،مقدار سطح معناداری تمامی مؤلفههای هوش هیجانی از مقدار  0/05کمتر است .لذا این
مؤلفهها در مدل رگرسیون باقی میمانند؛ و با  %95اطمینان فرضیه پژوهش تأیید میگردد و در واقع مؤلفهها قادر میباشند تا
سهمی از سالمت روانی کارکنان را تبیین نمایند .در نتیجه سهم هر یک از مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی سالمت
روانی کارکنان از بیشترین تا کمترین سهم به ترتیب عبارت است از -1 :خودتنظیمی  -2همدلی  -3خودآگاهی
 -4مهارتهای اجتماعی  -5خود انگیزی.
فرضیه ششم :سهم هر یک از مؤلفههای نگرش مذهبی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان متفاوت است.
جدول ( )7خالصه نتایج تحلیل رگرسیون فرضیه ششم تحقیق

( Rهمبستگی بین متغیرها)

( R2ضریب تعیین)

F

درجه آزادی

Sig

0/653

0/326

2/98

( 4و )164

0/021

همانطوری که از نتایج جدول  7مالحظه میشود ،میزان همبستگی بین متغیرهای پیشبین و مالک پژوهش برابر با
( )R=0/653است که همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .همچنین با توجه به مقدار ضریب تعیین
( ،)R2 =0/326این مقدار نشان میدهد که  32/6درصد از تغییرات متغیر مالک (سالمت روانی) توسط متغیر پیشبین (نگرش
مذهبی) پیشبینی میشود؛ و مابقی مربوط به دیگر مؤلفهها میباشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.
همچنین میزان معنیداری این آزمون ( )sig=0/021کمتر از  0/05است .لذا این نتیجه حاصل میگردد که معادالت رگرسیون
در سطح  95درصد معنی دار بوده و استفاده از معادالت رگرسیون مجاز است؛ یعنی نگرش مذهبی قادر به پیشبینی سالمت
روانی کارکنان است.
جدول ( )8ضرایب رگرسیون فرضیه ششم تحقیق

مدل

مقدار ثابت

ضرایب غیراستاندارد شده

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

T

Sig

81/39

4/97

-

16/37

0/000

عفت

6/84

2/51

0/49

2/72

0/007

حلم و مدارا

9/58

3/39

0/59

2/82

0/005

رازداری

1/48

1/49

0/10

0/99

0/324

ایثار

2/60

1/26

0/18

2/06

0/040
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نتایج جدول  8نشان می دهد که مقدار سطح معناداری متغیر رازداری از مقدار  0/05بیشتر است لذا این متغیر از مدل حذف
میگردد؛ و مقدار سطح معناداری متغیرهای عفت ،حلم و مدارا و ایثار از مقدار  0/05کمتر است .لذا این سه مؤلفه در مدل
رگرسیون باقی میمانند؛ و با  %95اطمینان فرضیه پژوهش تأیید میگردد و در واقع مؤلفهها قادر میباشند تا سهمی از
سالمت روانی را تبیین نمایند .در نتیجه سهم هر یک از مؤلفههای نگرش مذهبی در پیشبینی سالمت روانی کارکنان از
بیشترین تا کمترین سهم به ترتیب عبارت است از -1 :حلم و مدارا  -2عفت  -3ایثارث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از یافتههای این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و مؤلفههای آن شامل عفت ،حلم و مدارا ،رازداری و
ایثار با سالمت روانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و همچنین نگرش مذهبی پیشبینی کننده مناسبی برای
سالمت روانی کارکنان است .بررسی پیشینه پژوهش حاکی از همسانی نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای
پژوهشهای دیگر محققان دارد .نتایج بررسیهای قهرمانی و نعمتی وناشی ( )1397که بین جهتگیری مذهبی و سالمت
روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .روشن قیاس و همکاران ( )1395که بین مؤلفههای سالمت روان با نگرش مذهبی
رابطۀ مثبت وجود دارد .یزدخواستی و همکاران ( )1394که مدل علی رابطهای بین نگرش مذهبی و سالمت روان ،مورد تأیید
است .پورآذر ( )1393که بین نگرش مذهبی و سالمت روان رابطه وجود دارد .فیروزی و همکاران ( )1392که بین دینداری و
سالمت عمومی ارتباط معنیداری وجود دارد .قهرمانی و نادی ( )1391که بین مؤلفههای مذهبی -معنوی با سالمت روان
همبستگی معناداری وجود دارد .صولتی و همکاران ( )1390که بین جهتگیری مذهبی و سالمت روان همبستگی معنیداری
وجود دارد .توان و همکاران ( )1389که بین نگرش دینی و سالمت روانی رابطه مثبتی وجود دارد .سودانی و همکاران ()1389
که بین نگرش مذهبی و سالمت روان رابطه معناداری وجود دارد .سید میرزایی و همکاران ( )2017که بین باورهای مذهبی و
سالمت روانی رابطه معنیداری وجود دارد .اوزتورک و همکاران ( )2016که نگرشها و رفتارهای مذهبی میتوانند برای مقابله
با افسردگی مناسب باشند .نوریپور و همکاران ( )2016که بین سالمت روانی و نگرشهای مذهبی رابطه معنیداری وجود
دارد .پورعاشوری و راسخی ( ) 2016که بین باورهای مذهبی و سالمت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .موسوی
چمانی ( )2016که بین نگرشهای مذهبی با سالمت روان رابطه مستقیمی وجود دارد .همچنین نگرش مذهبی به پیشبینی
سالمت روانی کمک میکنند .احمدی و شاهمحمدی ( )2015که مؤلفههای مذهبی نقش پیشبینی را برای سالمت روان دارد.
مریمکلهر و همکاران ( ) 2014که بین باورهای مذهبی و سالمت روانی همبستگی وجود دارد .پراکاش و همکاران ( )2013که
بین دین و سالمت روانی رابطه وجود دارد .یونگ و چان ( )2007که مذهب تأثیر مثبتی بر سالمت روانی دارد .با توجه به
اینکه اختالالت روانشناختی بر عملکرد شغلی کارکنان به شدت اثر گذاشته و رشد شناختی ،عاطفی و اجتماعی آنان را
مختل میکند .این دسته از کارکنان غالباً مشکالت شایع مرتبط با شغل از قبیل مشکالت تمرکز ،حواسپرتی ،رفتار نامتناسب،
فقدان مهارتهای اجتماعی و اضطراب مفرط را تجربه میکنند .عالوه بر این ،مشکالت روانی در کارکنان منجر به اختالل در
انجام وظایف شغلی ،کاهش انگیزه ،اضطراب ،ترس و نگرانی شده و سبب میشود بخش قابلتوجهی از نیروهای فکری خود را
بهجای صرف فعالیت در امور شغلی در برخورد با چنین مشکالتی هدر دهند در این بین تأثیر تفاوتهای اعتقادی بین
کارکنان و نقش باورهای دینی و مذهبی به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سالمت روان موضوع مورد بحث دانشمندان
و محققین مختلف در طول زمانهای متمادی بوده است (بشیریان و همکاران .)1397 ،نگرشهای مذهبی تعیین میکنند که
چگونه کارک ردهای مذهبی به عنوان مکانیسمی برای ارزشیابی و در ارتباط با حوادث استرسزای زندگی به کار میروند .این
ارزشیابی میتواند بین نگرش مذهبی و سالمت روانی اتصال برقرار کند .صاحبنظران بر این باورند که میل و گرایش دینی یک
عامل مستقل و خودمختار در شخصیت انسان بوده و تمام اجزای دیگر ،شخصیت را در یک سیستم واحد کلی ،وحدت
میبخشد .به این معنا که هرچه فرد دارای دینداری درونی باشد ،سالمت روانی بیشتری دارد ،اما هرچه دین را در جهت رفاه
و برآورده کردن نیازهای اجتماعی به کار ببرد و به اصل آن توجه نداشته باشد ،از سالمت روانی پایینی برخوردار است
(جاحرمی و پوراکبران .)1395 ،بنابراین اعتقادات مذهبی و نگرشهای توحیدی ،عاملهایی هستند که میتوانند دیدگاه و
درک افراد را از مشکالت زندگی تغییر داده و در بسیاری از موارد راه عبور از آنها را آسانتر کنند .نگرش مذهبی افراد
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میتواند روی سالمت آنها تأثیرگذار باشد .یکی از راههای اصلی پیشگیری و درمان اختاللهای روحی و روانی تکیه و تأکید به
مذهب و نگرشهای الهی و توحیدی است ،بنابراین اعتقادات مذهبیِ قویتر ،موجب ارتقای سالمت روان میشود (کشفی و
همکاران .)1394 ،پس سالمت روانی انسانها و تأمین آن برای جامعه و سازمانهای آن بسیار مهم و ضروری است زیرا رابطه
مستقیمی با عملکرد فردی ،اجتماعی و پیشرفتهای شغلی افراد دارد و این اهمیت باعث شده است که اکثر جوامع منابع
زیادی را برای بهبود و گسترش سالمت روانی در جامعه هزینه کنند و در کنار آن به تدوین و اجرای برنامههای متعدد
بهداشت روانی بپردازند .هم چنین برخوردار بودن افراد از سالمت روانی موجب آرامش ذهنی ،احساس توانمندی ،عدم اختالالت
روانی و فکری ،اعتمادبه نفس ،افزایش توانایی مقابله با فشارها و مشکالت زندگی ،اتخاذ شیوه مطلوب در زندگی و توانایی
برقراری رابطه با دیگران میگردد؛ و همچنین برآورده نشدن نیازهای اولیه ،فشارها و استرسهای زندگی ،اضطراب ،ناکامی،
مسائل و مشکالت اجتماعی از مهمترین عواملی هستند که سالمت روانی افراد را تهدید میکنند .لذا توجه به نگرش مذهبی از
موضوعات مهم در محیطهای سازمانی هست .که عملکرد شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد؛ و بهعنوان یک منبع مهم
ارزشی تنها چیزی است که در آینده موجب تمایز کارکنان از یکدیگر میگردد .تکیه و توجه داشتن به اعتقادات مذهبی و
باورهای الهی ازجمله عواملی هستند که میتوانند دیدگاه و درک کارکنان را از مشکالت شخصی و شغلی تغییر داده و در
بسیاری از موارد راه عبور از آنها را آسان تر کنند .درواقع افراد معتقد به دین و مذهب ،اعتقاد دارند که پیروی و اطاعت از
قوانین و احکام دینی کلید خوشبختی است و سعادت دنیوی و اخروی فقط از طریق پیشرفت و موفقیت شغلی میسر نمیگردد
و باورهای دینی مانع پیشرفت شغلی نمیباشند .همچنین اعتقاد دارند که خوشبختی معنوی به خوشبختی مادی بستگی ندارد
و وقتی فرد ازنظر معنوی موفق میشود سعادت و خوشبختی او کامل میگردد .پس نگرش مذهبی این دسته از افراد میتواند
روی سالمت روانی آنها تأثیرگذار باشد و آ نان را از سالمت روانی باالیی نیز برخوردار نماید .درنتیجه دین و مذهب و نگرش
الهی و توحیدی میتواند بهعنوان بهترین راه برای بهبود و ارتقای سالمت روحی و روانی کارکنان در سازمانها باشد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش هیجانی و مؤلفههای آن شامل خودتنظیمی ،همدلی ،خودآگاهی ،مهارتهای
اجتماعی و خود انگیزشی با سالمت روانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و همچنین هوش هیجانی پیشبینی
کننده مناسبی برای سالمت روانی کارکنان است .نتیجه به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای قهرمانی و
نعمتی وناشی ( ) 1397که بین هوش هیجانی و سالمت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .حسن طهرانی و همکاران
( ) 1391که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و سالمت روان وجود دارد .مهری و همکاران ( )1390که بین سالمت روانی و
هوش هیجانی رابطه معنیدار مثبت وجود دارد .سوتار و پاتیل ( )2018که بین هوش هیجانی و سالمت روانی رابطه
معنیداری وجود دارد .یادوا و همکاران ( )2017که بین سالمت روانی و هوش هیجانی همبستگی مثبت وجود دارد .موسوی
چمانی ( ) 2016که بین هوش هیجانی و سالمت روان رابطه مستقیمی وجود دارد و هوش هیجانی ،سالمت روانی را پیشبینی
میکند .ساسانپور و همکاران ( )2012که بین هوش هیجانی و سالمت روانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همسو
است .بر اساس نظر روانشناسان یکی از عواملی که باعث ارتقای سالمت روانی افراد میشود و نقش پیشبینیکنندهای در این
زمینه دارد ،هوش هیجانی است .یکی از شاخصهای مهم هوش هیجانی این است که فرد چهقدر خوب به فشار روانی واکنش
نشان دهد .باور همگانی بر این است که اگر فرد از لحاظ هیجانی با هوش باشد ،بهطور مؤثری میتواند از پاسخهای هیجانی
برخوردار بوده و آنها را متوازن سازد و به این ترتیب از آثار مخرب فشار روانی محافظت شود؛ در هوش هیجانی مهارتهایی
وجود دارد که پردازش اطالعات هیجانی را تسهیل و باعث انسجام فکر میشود؛ بنابراین افرادی که به احساسات خود توجه
کرده و آن را شناسایی و درک مینمایند و حالت خلقی خود را بازسازی میکنند ،میتوانند تأثیر اتفاقات استرسزا را به
حداقل رسانده و به راحتی با آنها مقابله کنند و در نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخوردار باشند یکی از
شاخصهای مهم در سال مت روانی افراد ،نحوه بروز هیجانی است که فرد در برابر فشار روانی از خویش نشان میدهد (حسن
طهرانی و همکاران .)1391 ،فعالیت و تالش بیوقفه در سازمان های امروزی همواره مملو از هیجانات خوشایند مانند شادی،
آرامش ،موفقیت ،فعال و پرجنب وجوش بودن و ناخوشایند مانند اضطراب ،افسردگی ،فشار ،ناکامی و خستگی است .و با توجه
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به نقش هیجانات در موفقیت یا شکست فرد در زندگی حرفهای و شخصی و نقش تسهیلکنندگی هوش هیجانی در رفتارها و
عملکردهای افراد لذا کارکنان بهمنظور اتمام موفقیتآمیز مأموریتهای شغلی و برخورداری از زندگی حرفهای مطلوب و
همچنین جهت کنترل هیجانات و احساسات خویش بیش ازپیش به هوش هیجانی باالیی نیازمندند .افراد با مهارتهای هوش
هیجانی باال بهسرعت و بهسادگی ذهن خود را آرام و شفاف میسازند و بهاینترتیب راه را برای دسترسی به بینش درونی و
خالق به روی خود میگشایند .کارکنانی که از هوش هیجانی قویتر برخوردارند ،ازنظر اجتماعی متعادل ،شاد و سرزندهاند و
هیچ نگرانی ندارند ،احساسات خود را بهطور مستقیم بیان میکنند و در امور شغلی خالق و نوآور هستند .آنها احساساتی مثل
افسردگی ،استرس در امور کاری را بهراحتی کنترل کرده و مانع از بروز مشکل میشوند ،از راههای خالق و نو برای حل مشکل
خود استفاده نموده و در زمینه ارائه خدمات از خود خالقیت ن شان داده و قادر به عملکرد بهتری نسبت به کارکنان دیگرند.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که سازمان بنادر بایستی حمایت ،تقویت ،ترویج و بهبود نگرش مذهبی ،هوش هیجانی و سالمت
روانی کارکنان را بهعنوان امری مهم سرلوحه برنامههای خویش قرار داده تا بتوانند از طریق نگرش مذهبی و هوش هیجانی،
سالمت روانی را در کارکنان افزایش دهند.
یکی از محدودیتهای این پژوهش استفاده از پرسشنامه بهعنوان تنها ابزار گردآوری دادهها بوده است .محدودیت دیگر این
پژوهش استفاده از روش همبستگی بود که قادر به بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها نیست و با توجه به حجم پایین
نمونه و محدود شدن پژوهش به کارکنان بندر امیرآباد ،لذا در تعمیم نتایج آن به کارکنان سایر سازمانها ،بایستی جانب
احتیاط را رعایت نمود؛
بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،مشابه این پژوهش در بنادر دیگر و سازمانهای مشابه و با استفاده از روش
تحقیق دیگری و به کمک سایر ابزارهای جمعآوری دادهها ،اجرا گردد و نتایج آن با یافتههای این پژوهش مقایسه شود؛
 جهت کاهش آسیبهای روانی و افزایش بهزیستی روان شناختی کارکنان ،از طریق برگزاری و اجرای برنامههای مذهبی،اجتماعی و فرهنگی زمینه توسعه و تقویت نگرشهای مذهبی و پایبندی به آموزههای دینی در کارکنان فراهم شود.
 در راستای ارتقای نگرش مذهبی ،هوش هیجانی و سالمت روانی کارکنان ،مدیران از طریق آگاهی دادن و اطالعرسانی بهموقع در مورد وضعیت سالمت روانی ،هوش هیجانی و نگرش مذهبی کارکنان و تشخیص زودهنگام مسائل و مشکالت مربوط
به این متغیرها ،از بروز رفتارها و عکسالعملهای نامعقول سازمانی جلوگیری نمایند.
 در راستای بهبود کنترل هوش هیجانی و استفاده بهینه و مطلوب از احساسات و هیجانات کارکنان ،زمینه توسعه و تقویترفتارهای خودتنظیمی ،همدلی ،خودآگاهی ،خودانگیزی و مهارتهای اجتماعی در کارکنان را فراهم سازند.
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