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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of mental 

health in the relationship between emotional intelligence and academic 

motivation of Gachsaran pre-university students. The research method 

was descriptive-correlative. The statistical population of this study 

included 958 Gachsaran pre-university students. The sample size was 

determined based on Cochran's formula of 274 people who were selected 

based on simple random sampling method. Data collection tools included 

Walland Academic Motivation Questionnaire (1992), Siberia Schering 

Emotional Intelligence Questionnaire (1996) and Goldberg Mental Health 

Questionnaire (1979). Data analysis by means of structural equation 

                                                 
1. MA .Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational 

Sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran. khadij.h912@gmail.com 

 

http://www.jmep.ir/
https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060
https://www.jmep.ir/?_action=article&au=945625&_au=Khadijah++Hussein&lang=en
mailto:khadij.h912@gmail.com


 
 1400شمارة دوم )پیاپی هشتم(، تابستان  دورة سوم، ،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه      78  

modeling method showed that the model has a good fit; As a result, 

mental health has a mediating role in the relationship between emotional 

intelligence and academic motivation of Gachsaran pre-university 

students. Findings of this study emphasize the importance of 

strengthening emotional intelligence in order to strengthen mental health 

and achieve academic achievement of learners. 

Introduction 

Success and academic achievement in any society indicates the 

success of the educational system in the field of goal setting and attention 

to meeting individual needs; Therefore, the educational system can be 

considered efficient and successful if the academic achievement of its 

students in different courses has the greatest and highest figures (Talebi 

Khansari, 2020). In general, motivation for academic achievement as a 

motivation for progress is an internal force that leads the learner to 

comprehensively evaluate his performance according to the highest 

standards, strive for success in performance and enjoy the pleasure that 

accompanies success in performance (Seif, 2019). Academic motivation 

is one of the requirements of learning and is a factor that helps the learner 

to maintain its continuity (Kordloo & Behrangi, 2020). One of the 

effective factors in academic achievement is emotional intelligence 

(Hossein Mardi & Hossein Mardi, 2015) and emotional intelligence can 

be considered as a significant predictor of academic achievement 

(Fernandez, et al., 2012; MacCann, et. al., 2020; Goh & Kim, 2021). 

According to Gelman (1995) Emotional intelligence includes a set of 

emotions, social knowledge and abilities that directs and strengthens the 

overall strength of the individual in a way that can respond appropriately 

to environmental factors and pressures (Mohammadi ahmad abadi & 

Fallahzadeh, 2021). 

Self-awareness means being aware of one's mental state and also 

thinking about it. Conscious people know their values and goals. A sense 

of self-motivation Extinguishes failures, and anxieties that may 

discourage one from going on; which means that the helplessness and 

avoidable failures that each goal brings can be used to progress. Self-

control or self-management also indicates a person's ability of 

adaptability, takeing initiative, desire for success, work conscience, inner 

confidence, flexibility and a comprehensive attitude to everyone's opinion 
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and harmony with feelings of them. Gelman believes that the social 

awareness of others will be important in moral decisions and judgments, 

and that lack of empathy is a fundamental deficiency in emotional 

intelligence. Considering that there is little research on the role of the 

relationship between variables present in students; the researcher decided 

to investigate the relationship between emotional intelligence and 

academic motivation with the mediating role of mental health of 

Gachsaran pre-university students. On the other hand, today, in spite of 

profound cultural changes and changes in lifestyles, many adolescents 

lack the necessary and basic abilities in dealing with life issues, and this 

harms them in the face of problems and issues of daily life and its 

requirements. Usually these students are treated unkindly, unloved and 

punished by others and have low mental health. Therefore, in this 

research, while examining the relationship between emotional intelligence 

and students' academic achievement motivation, an attempt is made to 

answer the question of whether mental health has a positive role in this 

relationship. 

Theoretical framework 

Relationship management, also called social skills, is the ability to 

listen to the emotions and feelings of others, the skill of listening to the 

feelings of others when people have emotions and feelings and need to be 

listened (Amiri, 2019). Numerous studies have shown a significant 

relationship between emotional intelligence and academic achievement 

(Mohammadi Molod & Zavvar, 2020). Loghmanpour Zarrini et al. (2020) 

in a study on students of Mazandaran Technical and Vocational 

University showed that strengthening emotional intelligence in students 

increases their motivation for academic achievement 

(LoghmanpourZarini, et al., 2020). Pekran et al. (2011) in a study 

examined the relationship between emotional intelligence and motivation 

for academic achievement in students, according to which, the students 

who had higher emotional intelligence, rarely had low grades and allowed 

absences, which indicates a high level of academic motivation among 

them (Pekrun, et al., 2011). The importance of emotional intelligence is 

such that it is considered one of the necessary skills to manage daily 

stress, which improves mental health (Rosenstein & Stark, 2015). 

Research on the relationship between mental health and academic 
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motivation has shown that mental health is effective on motivation for 

academic achievement (Mirkamali, et al., 2015). A study by Azimpour et 

al. (2020) on 167 first-year university students showed that academic 

performance was positively related to psychological well-being and 

negatively related to depression and social anxiety (Azimpour, et al., 

2020). Pali & Azani study (2020) on elementary school students showed 

that there is a relationship between happiness and academic motivation 

(Pali & Ezani, 2020). 

Methodology 
This research is descriptive, because it has described the conditions 

and variables under consideration. Also it is correlative, because the 

present study has investigated and determined the relationship between 

the variables of mental health, emotional intelligence and academic 

motivation. The statistical population of this study included 958 

Gachsaran pre-university students. The sample size was determined based 

on Cochran's formula of 274 people who were selected based on simple 

random sampling method. Data collection tool was three standard 

questionnaires. In this study, Walland Academic Motivation 

Questionnaire, Siberia Schering Emotional Intelligence Questionnaire 

(1996) and Goldberg Mental Health Questionnaire were used to collect 

information. In order to analyze the collected data, the structural equation 

modeling method was used by LISREL statistical software. 

Discussion and Results 
The final structural equation model has been used to assess the 

mediating role of mental health in the relationship between emotional 

intelligence and Gachsaran pre-university academic motivation. Since the 

root mean index of the mean squared is approximately 0.039, the model 

has a good fit. In order to investigate the mediating effect of mental health 

in the hypothesis under discussion, the direct effect of the two structures 

with the indirect effect in the case of involving the mediating variable 

should be considered so that if the effect increases, the mediating effect 

can be considered acceptable. In the present hypothesis, the effect is equal 

to 0.49. The indirect effect in the presence of a mediating variable is 

0.567. Due to the fact that the effect of direct path is less than the effect of 
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indirect path, the existence of mediator variable increases the effect, and 

the role of mediator in the present hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

The aim of this study was to investigate the mediating role of mental 

health in the relationship between emotional intelligence and academic 

motivation of Gachsaran pre-university students. Findings of this study 

showed that the direct effect of emotional intelligence on academic 

motivation is 0.49 and significant. This finding was consistent with the 

study of Loghmanpour Zarini.et al. (2020) and Pekrun et al. (2011) which 

showed that there is a correlation between emotional intelligence and 

motivation for academic achievement. This finding was also in line with 

the study of Mohammadi Molod and Zavvar (2020) that there is a 

relationship between emotional intelligence and academic achievement. 

In explaining this finding, it can be noted that emotional intelligence can 

be a good ground for creating a favorable environment for effective 

learning and communication, through which people can freely express 

their needs and expectations for support from others. Basically, emotional 

intelligence is manifested in communication. Emotional abilities play an 

important role in identifying appropriate emotional responses when 

confronted with everyday academic events, and create a positive attitude 

about academic events and issues. Findings of this study also showed that 

the effect of mental health on academic motivation is -0.86 and 

significant. It also showed that the effect of emotional intelligence on 

mental health is -0.66. This finding was in line with the study of Sungur 

and Kahraman (2011), Gross (2015), Gross and Jazaieri (2014) and Hides 

et al. (2019) who emphasized the role of emotion and its regulation in the 

development of mental disorders. In explaining this finding, it is worth 

mentioning that people who perform well in regulating their emotions 

have more social support and a sense of satisfaction, and this support can 

play an important protective role against depression, anxiety and other 

psychological problems. Students with higher emotional intelligence have 

a more positive outlook on life, are more optimistic than others, are more 

satisfied, and score lower on the symptoms of mental disorders. In a 

general conclusion, the present study showed that the indirect effect of 

emotional intelligence on academic motivation in the presence of the 

mediating variable of mental health is 0.576 and due to the lower effect of 
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the direct path than the indirect path, the mediating variable increases the 

effect, and the mediating role in the present hypothesis is confirmed. As a 

result, mental health has a mediating role in the relationship between 

emotional intelligence and academic motivation of Gachsaran pre-

university students. The results of the present study emphasize the 

importance of creating and increasing students' academic motivation and 

the educational system can use the existing potentials and flourish the 

dimensions of emotional intelligence and mental health of students to 

help them improve their academic status and academic performance. 

Keywords: Emotional intelligence, Academic motivation, Mental 

health 
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دانش آموزان مقطع رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی 

 با استفاده از نقش میانجی سالمت روانی دانشگاهیپیش

  1خدیجه حسینی

  دهیچک

 زهینگا و یجانیهوش ه انیدر رابطه م یسالمت روان یانجینقش م یبررس هدف با حاضر مطالعه

 یهمبستگ – یفیگچساران انجام شد. روش پژوهش توص یدانشگاهشیپدانش آموزان مقطع  یلیتحص

 958 تعداد بهران گچسا یدانشگاهشیپدانش آموزان مقطع  هیشامل کل ق،یتحق نیا یبود. جامعه آمار

 یریگنمونهشد که بر اساس روش  نیینفر تع 274نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

(، 1992) والراند یلیتحص زشیپرسشنامه انگ شامل هاداده یآورجمعانتخاب شدند. ابزار  ساده یتصادف

د. ( بو1979) گلدبرگ ی( و پرسشنامه سالمت روان1996) نگیشر ایبریس یجانیه هوش پرسشنامه

 یخوب یبرازندگ از دلم داد نشان یمعادالت ساختار یابی مدل روشاز  استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز

 ش آموزاندان یلیتحص زهیگبا ان یجانیهوش ه نیدر رابطه ب یسالمت روان جه،یبرخوردار است؛ درنت

 یجانیه هوش تیتقو تیاهم برمطالعه  نیا یهاافتهیدارد.  یانجینقش م گچساران یدانشگاهشیپمقطع 

 دارد. دیتأک رندگانیادگی یلیتحص یهاتیموفقسالمت روان و کسب  تیتقو یدر راستا

 .یروان سالمت ،یلیتحص زهیانگ ،یجانیه هوش: یدیکل هایواژه

 

 

 

                                                 
 یرانا یاسوج، یاسوج،،دانشگاه  یتیو علوم ترب  یروانشناس  یتی،دانشکدهترب یگروه روانشناس . 1
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 مقدمه

 ٔ  درزمینهموفقیت نظام آموزشی  دهندهنشانموفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه 

کارآمد  توانمیو توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام آموزشی را زمانی  یابیهدف

ن و یشتریب مختلف دارای هایدورهو موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در 

 عنوانبهپیشرفت تحصیلی  هانگیز طورکلیبه (.Talebi Khansari, 2020) ن رقم باشدیباالتر

عملکرد  جانبههمهپیشرفت، نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی  هایانگیزهیکی از 

از لذتی کـه  یموفقیت در عملکرد و برخوردار یمعیارها، تالش برا ترینعالیخود با توجه به 

یکی از  یلیزه تحصیانگ (.Seif, 2019) دهدمید همراه است، سوق با موفقیت در عملکر

و عاملی است که در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک  آیدمی حساببه یملزومات یادگیر

، هوش یلیشرفت تحصیدر پ مؤثرازجمله عوامل  (.Kordloo & Behrangi, 2020) کندمی

هوش هیجانی را  توانمیو  (Hossein Mardi & Hossein Mardi, 2015است ) یجانیه

 ,.Fernandez, et al) پیشرفت تحصیلی در نظر گرفت توجهقابلکننده  بینیپیشیک  عنوانبه

2021; Goh & Kim, 2020MacCann, et al., ; 2012 .)2( هوش هیجانی1995) 1ازنظر گلمن 

ت که قدرت کلی فرد را در اس هاییتوانمندیاز هیجانات، دانش اجتماعی و  ایمجموعهشامل 

که بتواند به عوامل و فشارهای محیطی پاسخی مناسب بدهد.  کندمیجهتی هدایت و تقویت 

و  ی، همدلی، خودکنترلی، خودآگاهیزگیخودانگخود پنج بعد  هینظردر  (1995گلمن )

 Mohammadi ahmad abadi) را برای هوش هیجانی در نظر گرفته است یاجتماع هایمهارت

2021Fallahzadeh, &  .)به معنای آگاه بودن از حالت روانی خود و نیز تفکر  3خودآگاهی

احساس  .شناسندمیو اهداف خود را  هاارزشافراد خودآگاه، . است فرد درباره آن، حالت

را که ممکن است فرد را از ادامه کار مأیوس سازد  هایینگرانیو  هاناکامی، 4یزگیانگخود

                                                 
1. Goleman, D. 

2. emotional intelligence 

3. self-awareness 

4. self-motivation 
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که هر  پذیریاجتناب هایشکستاز درماندگی و  توانمیه این معنا که ؛ بکندمیخاموش 

نیز نشانگر  1یتیریا خودمدی ی. خودکنترلدارد، برای پیشرفت استفاده کرد هدف به همراه

توانمندی شخص در سازگاری، ابتکار عمل، میل به موفقیت، وجدان کاری، اعتماد درونی، 

معتقد گلمن . هماهنگ بودن با احساسات همه است وو نگرش جامع به عقیده  پذیریانعطاف

قی با اهمیت خواهد بود و الاخ هایقضاوتو  گیریتصمیمآگاهی اجتماعی دیگران در  است

عدم همدلی یک کمبود بنیادی در هوش هیجانی است. مدیریت روابط که به آن مهارت 

اسات دیگران، مهارت ، آگاهی و شناخت نسبت به هیجانات و احسشودمیاجتماعی هم گفته 

گوش دادن به احساسات دیگران است در زمانی که افراد دچار هیجان و احساسات هستند و به 

هوش هیجانی و  انگر رابطه معناداریب های متعددپژوهش(. Amiri, 2019) گوش شنوا نیاز دارند

و  ینیپورزرلقمان (.Mohammadi Molod & Zavvar, 2020) اندبودهپیشرفت تحصیلی 

نشان دادند  مازندران ایحرفهدانشجویان دانشگاه فنی و  یبر رو ایمطالعهدر  (2020همکاران )

 شودمیتقویت هوش هیجانی در دانشجویان سبب افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان 

(LoghmanpourZarini, et al., 2020( پکران و همکاران .)2011 ) ارتباط بین  ایمطالعهدر

آموزان را بررسی کردند که براساس آن،  هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش

نمرات پایین و  یدارا ندرتبه، اندبودهبرخوردار  یکه از هوش هیجانی باالتر آموزانیدانش

 ,.Pekrun, et alدارد ) آنان میان در باال تحصیلی زهیانگکه این نشان از  اندبودهمجاز  هایغیبت

برای مدیریت  الزم هایمهارتو اهمیت هوش هیجانی به حدی است که آن را جز(. 2011

 & Rosenstein) شودمیمت روان فرد البهبودی در س موجب، که دانندمیروزانه  هایتنش

2015Stark, ا ی یمارینبود ب تنهانه» عنوانبه 2بهداشت یدر اساسنامه سازمان جهان ی(. سالمت

« یو اجتماع ی، روانی، خوب و سرحال بودن ازنظر جسمیحالت تندرست»بلکه « تیمعلول

فراتر از نبود  یزیچ یف، سالمت روانین تعریدر ا (.Shahavand, 2020است ) شدهتعریف

                                                 
1. self-management 
2. World Health Organization (WHO) 
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 عالئممت، الابعاد س ترینمهم طورکلیبه (.Mousavi, et al., 2015است ) یاختالالت روان

 ترینشایعجسمانی است. این چهار حیطه  عالئمشغلی و  عالئماضطرابی،  عالئمخلقی، 

 ,.Gelaye, et al) کندمیخص ارزیابی ش در عملکرد تأثیرشانروانی را همراه با  اختالالت

سالمت روان  انددادهنشان  یلیزه تحصین سالمت روان و انگیرامون رابطه بیپ هاپژوهش(. 2015

م پور و ی(. مطالعه عظMirkamali, et al., 2015)است  مؤثر یلیشرفت تحصیزش پیبر انگ

با  یلیدانشجوی سال اول دانشگاه نشان داد عملکرد تحص 167 ی( بر رو2020همکاران )

دارد  یرابطه مثبت و با افسردگی و اضطراب اجتماعی رابطه منف شناختیروان یستیبهز

(Azimpour, et al., 2020.) ییدانش آموزان مقطع ابتدا یرو( بر 2020) یو اذعان یمطالعه پال 

(. مطالعات Pali & Ezani, 2020رابطه وجود دارد ) یلیزش تحصیو انگ ین شادکامینشان داد ب

جان یم هیتنظ هایمهارتآموزش  انددادهز نشان یو سالمت روان ن یجانیرامون رابطه هوش هیپ

 ,Gross, 2015; Sungur & Kahraman) کندمیروانی ایفا  هایاختاللنقش اساسی در 

دو  محور هایاختاللو نیمی از  کی محور هایاختاللهیجانی در تمام  هایناهماهنگی (.2011

 هایاختاللو همچنین خطر افسردگی، اضطراب و ( Gross & Jazaieri, 2014) کندمیبروز 

 (.Hides, et al., 2019) دهدمیمصرف مواد را افزایش 

دانش  حاضر در یرهایرابطه متغنقش رامون یپ اندکی یهاپژوهش کهنیا به توجه با

نقش ی را با لیتحص زهیبا انگ یجانیرابطه هوش ه که شد آن بر دارد؛ محقق وجودآموزان 

دهد. از  قرار موردبررسیگچساران  دانشگاهیپیشدانش آموزان مقطع  یسالمت روان یانجیم

زندگی،  هایشیوهایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در  رغمعلیگر، امروزه ید ییسو

الزم و اساسی هستند و  هایتواناییبسیاری از نوجوانان در رویارویی با مسائل زندگی فاقد 

 پذیرآسیبهمین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن 

و تنبیه  محبتیبی، مهریبیموزان از سوی دیگران مورد نموده است. معموالً این دسته از دانش آ

تا ضمن  شودمیتالش  قیتحق ندر ای روازاینو سالمت روانی پایینی دارند.  گیرندمیقرار 
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پاسخ داده  سؤال نیبه ا ،ی دانش آموزانلیتحص شرفتیپ زهیبا انگ یجانیرابطه هوش ه یبررس

  رابطه دارد؟ ی نقش مثبتی در اینسالمت روان ایشود که آ

 پژوهش شناسی روش

 شدهپرداخته موردبررسیمتغیرهای  وتوصیف شرایط با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به 

ن، به دلیل اینکه تحقیق حاضر به بررسی و تعیین ین تحقیق از نوع توصیفی است. همچنیاست، ا

پرداخته است از نوع  یلیتحص زهیانگ و یجانیهوش هی، سالمت روان رابطه میان متغیرهای

 دانشگاهیپیشدانش آموزان مقطع ، شامل کلیه جامعه آماری این تحقیق. استهمبستگی 

ن شد که یینفر تع 274بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  نفر 958 به تعدادگچساران 

نامه سه پرسش هاداده آوریجمعانتخاب شدند. ابزار  تصادفی ساده گیرینمونهبر اساس روش 

 استاندارد بود.

گویه و در قالب سه  28 یاین پرسشنامه توسط والراند دارای: لیتحص زشیپرسشنامه انگ

 انگیزگیبیو ( 13-24انگیزش بیرونی )جمالت ، (1-12بعد انگیزش درونی )جمالت 

پرسشنامه در مقیاس ن یا گذارینمره (.Vallerand, et al., 1992( است )25-28)جمالت 

. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، شودمیلیکرت انجام  ایدرجهپنج

است. سازنده مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از  تأییدشدهخوب ارزیابی و 

کرونباخ سه  یگزارش کرده است. همچنین، ضریب آلفا 88/0کرونباخ،  یروش آلفا

 86/0و  89/0و  92/0به ترتیب  انگیزگیبیانگیزش درونی، انگیزش بیرونی و زیرمقیاس بعد 

انگیزش  یکرونباخ برا یگزارش شده است. کاووسیان پایایی این مقیاس را با روش آلفا

 ,.Kavousian, et al) به دست آوردند 70/0 انگیزگیبیو  79/0انگیزش بیرونی  ،83/0درونی 

 .به دست آمد 76/0کرونباخ  یپایایی این پرسشنامه با روش آلفا. در مطالعه حاضر (2009
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 ( بر اساس نظریه1996) 1شرینگسیبریا این پرسشنامه توسط  ی:جانیپرسشنامه هوش ه

بود اما به  سؤال 70فرم اصلی این پرسشنامه  (.Mansouri, 2001ساخته شد ) (1995گلمن )

تقلیل  سؤال 33به  عدم تطبیق با فرهنگ ایران، هاسؤالدالیل مختلفی از جمله طوالنی بودن 

و  ی، همدلی، خودکنترلی، خودآگاهیزگیخودانگ مؤلفه پنجپرسشنامه دارای . این یافت

. در شودمی گذارینمره ایگزینهطیف لیکرت پنج بر اساس که  است یاجتماع هایمهارت

در مطالعه حاضر  آمد. به دست 83/0ن پرسشنامه یا ییای( پا2018) یمطالعه ناظم و الجورد

 .به دست آمد 74/0کرونباخ  یپایایی این پرسشنامه با روش آلفا

پرسشنامه سالمت عمومی توسط گلدبرگ  ایماده 28نسخه  ی:پرسشنامه سالمت روان

 کیپزش زکمرا به نندهک مراجعه تیجمع از یبرای تفکیک افراد مبتال به اختالالت روان

 تحت یاس فرعیمق چهار پرسشنامه نی(. اGoldberg, & Hillier, 1979شد ) ساخته یعموم

 و گلدبرگ یبررس در دارد. یو کارکرد اجتماع ی، افسردگیاضطراب ،یجسمان عالئم عنوان

 Goldbergاست ) شده گزارش 95/0پرسشنامه  لک یبرا ردنک مهین دو ییایپا بیامز ضریلیو

& Williams, 2000و ردنک مهین دو ،ییبازآزما روش به را ن پرسشنامهیا ییای(. در ایران پا 

در مطالعه حاضر پایایی این گزارش شده است.  90/0و  93/0، 70/0ب یترت به رونباخک یآلفا

 .به دست آمد 79/0کرونباخ  یپرسشنامه با روش آلفا

 شداده استف ییو محتوا یصور ییاز روا در مطالعه حاضر، ابزار پژوهش ییروا نییجهت تع

دانش آموزان نفر از  30برای تأیید پایایی پرسشنامه ابتدا  استاد راهنما قرار گرفت. تأییدکه مورد 

توزیع گردید و  هاآنمیان  هاپرسشنامه مختلف به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و مدارس

 .آمد دست به هاآن، آلفای کرونباخ هاپرسشنامهو تحلیل  آوریجمعپس از 

 یمعادالت ساختار ابیی مدلروش از  شدهگردآوری هایداده وتحلیلتجزیه منظوربه

 .استفاده شد زرلیل یتوسط نرم افزار آمار

                                                 
1. Sybrya Schering 
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 پژوهش یهاافتهی

 ارائه شده است. 1پژوهش در جدول  یرهایمتغ یفیتوص یج حاصل از بررسینتا

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .1جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 -056/0 -105/0 275/0 52/0 58/3 انگیزه درونی

 -194/0 -011/0 358/0 60/0 55/3 انگیزه بیرونی

 -059/0 -158/0 405/0 64/0 78/3 یزگیانگیب

 -255/0 058/0 242/0 49/0 60/3 انگیزه تحصیلی

 008/0 -281/0 282/0 53/0 80/3 خود انگیزگی

 165/0 124/0 301/0 55/0 22/3 خودآگاهی

 239/0 -335/0 366/0 60/0 61/3 یخودکنترل

 -328/0 041/0 383/0 62/0 55/3 همدلی

 -417/0 108/0 444/0 67/0 65/3 ی اجتماعیهامهارت

 -365/0 119/0 195/0 44/0 57/3 هوش هیجانی

 -410/0 -101/0 384/0 62/0 54/3 عالئم جسمانی

 -066/0 -174/0 246/0 50/0 79/3 عالئم اضطرابی

 346/0 174/0 439/0 66/0 08/3 کارکرد اجتماعی

 788/0 -534/0 326/0 57/0 64/3 عالئم افسردگی

 -213/0 039/0 193/0 44/0 54/3 سالمت روانی

در طیف  کهنجاییازآو  است 3باالتر از عدد  هامؤلفهمیانگین تمامی  دهدمینشان  1جدول 

دن وضعیت آن متغیر در موافق بو دهندهنشان 3میانگین باالتر از  شدهانتخابکه  ایگزینه 5

 مؤلفهبا این  دهندگانپاسخموافق بودن  دهندهنشاناین عامل  روازاین است. جامعه آماری فوق

 .است
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یق ی کجی و کشیدگی متغیرهای تحقهاشاخص، 1جدول  هایدادهن بر اساس یهمچن

است. بنابراین توزیع نرمال  قبولقابل( 5و  -5شیدگی )ک( و 3و  -3دامنه چولگی ) دهندهنشان

 است و مجاز به استفاده از آمار پارامتریک هستیم.

سالمت روانی در رابطه بین هوش هیجانی با انگیزه تحصیلی دانش  فرضیه پژوهش:

 ی دارد.انجینقش مگچساران  دانشگاهیپیشآموزان مقطع 

وش ه نیدر رابطه ب یسالمت روان یانجینقش مسنجش  یبرا یینها یمدل معادالت ساختار

 فرضیه . مدلاستفاده شده است گچساران دانشگاهیپیشمقطع  یلیتحص زهیبا انگ یجانیه

م یزرل ترسیفزار لان مدل با اقتباس از برونداد نرمیارائه شده است. ا 2و  1نمودارهای در  قیتحق

 شده است.

 

 
 فرضیه تحقیق ساختاریمعادالت نتایج تائید مدل  .1نمودار 
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 فرضیه تحقیق معادالت ساختارینتایج تائید مدل  t-valueآماره  .2نمودار 

 یگاست، مدل از برازند 039/0ب برابر ین مجذورات تقریانگیشه میشاخص ر ازآنجاکه

اند که ر گرفتهز در بازه مورد قبول قرایبرازش ن یکوئین یهار شاخصیبرخوردار است. سا یخوب

 آمده است. 2جدول در 

 های نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه تحقیقشاخص .2جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 0-1 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 قبولمقادیر قابل

 94/0 97/0 96/0 98/0 93/0 039/0 شدهمقادیر محاسبه

 دو مستقیم اثر بحث، بایستی مورد فرضیهمیانجی سالمت روانی در  اثر بررسی منظوربه

 در تا داد قرار موردبررسی میانجی متغیر ساختن دخیل حالت در غیرمستقیماثر  با سازه را
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 49/0 برابر اثر حاضر فرضیه دانست. در قبولقابل را اثر میانجی بتوان اثر افزایش صورت

 اثر بودن به کمتر توجه با است. 567/0میانجی  متغیر وجود صورت در غیرمستقیم اثر .است

 نقش و دهدمیافزایش  را تأثیر میانجی متغیر وجود بنابراین مستقیمریغ مسیر از مستقیم مسیر

 .شودمی واقع تأیید مورد فرضیه حاضر در میانجی

 گیری نتیجه و بحث

 و یجانیهوش ه انیدر رابطه م یسالمت روان یانجینقش مبررسی  مطالعه حاضر با هدف

ن مطالعه یا هاییافتهانجام شد.  گچساران دانشگاهیپیشدانش آموزان مقطع  یلیتحص زهیانگ

افته همسو با ین یو معنادار است. ا 49/0 یلیزه تحصیبر انگ یجانیم هوش هینشان داد اثر مستق

بین ( بود که نشان دادند 2011( و پکران و همکاران )2020و همکاران ) ینیپورزرمطالعه لقمان

ن در یافته همچنین یرابطه متقابل وجود دارد. ا هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلیهوش 

هوش هیجانی و پیشرفت ( بود مبنی بر اینکه بین 2020مولود و زوار )یمطالعه محمد یراستا

 تواندمی یجانیهوش هاشاره کرد  توانمیرابطه وجود دارد. در تبیین این یافته  تحصیلی

ارتباط مؤثر باشد، تا  یو برقرار یریادگی یمطلوب برا یطیساختن مح یمناسب برا ایزمینه

گران ابراز ید یت از سویسب حماک یازها و انتظارات خود را برایآن افراد آزادانه ن وسیلهبه

هیجانی در تشخیص  یهاتوانش .یابدمی یدر ارتباطات تجل یجانیهوش ه اصوالًنند. ک

هیجانی مناسب هنگام مواجهه با رویدادهای روزمره تحصیلی، در ایجاد نگرش مثبت  هایپاسخ

دارند. بنابراین، افرادی که توانایی تشخیص،  مؤثریدرباره وقایع و مسائل تحصیلی نقش 

، مندیرضایتها را دارند از حمایت احتمالی، احساس و استفاده از توانش ریزیبرنامهکنترل، 

هوش  یه داراک آموزانیدانش. یشرفت تحصیلی بهتری برخوردار خواهند شدمت روانی و پالس

 خوبیبهگران دارند و ید هایخواسته کجهت در یشتریب ییهستند، توانا ییباال یجانیه

در  یریرات چشمگییتغ هامهارتن یتساب اکابند. با ایفشار همساالن را در توانندمی

 کیبه ادرا هاآن کهنحویبه، شودمیجاد یا دانش آموزان ین فردیو ب یفرد هایشاخص
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نترل احساسات و رفتارها توانمند کو در  یابندمیرامون دست ینسبت به خود و جهان پ بینانهواقع

و  یابندمی یشتریق بیگران توفیق و صادقانه با دیروابط مؤثر و عم ین در برقراری. همچنشوندمی

، رسدمی. به نظر انجامدمیز ین یلیزه تحصیانگ شیو افزا یارآمدکبه احساس خود درنهایت

ز یمثبت ن یاجتماع یبرخوردارند، از رفتارها ییباال یجانیه از هوش هک آموزانیدانش

 .شتر استیب هاآن یلیت تحصیاحتمال موفق درنتیجه ؛دبرخوردارن

و معنادار  -86/0 یلیزه تحصین مطالعه همچنین نشان داد اثر سالمت روان بر انگیا هاییافته

سالمت روان ه ( بود مبنی بر اینک2015است. این یافته در راستای مطالعه میرکمالی و همکاران )

ور و م پیاست. در همین راستا و در مطالعات مشابهی عظ مؤثر یلیشرفت تحصیزش پیبر انگ

ثبت و با مرابطه  شناختیروان یستیبا بهز یلی( نشان دادند عملکرد تحص2020همکاران )

ن یدادند ب ( نشان2020) یو اذعان یدارد. همچنین، پال یافسردگی و اضطراب اجتماعی رابطه منف

ا مطالعه حاضر ر هاییافتهرابطه وجود دارد. این دو مطالعه نیز  یلیزش تحصیو انگ یشادکام

 المت روانی درستکه از س آموزانیدانشدر تبیین این یافته الزم به ذکر است  .بخشندمیقوت 

رمقابل، دو پایداری برخوردار نیستند هنگام انجام تکالیف مدرسه تمرکز الزم را ندارند. 

 تواندمیکه  دهدمیش یرا افزا یریل به فراگیو م یلیاق تحصیاز سالمت روان، اشت یبرخوردار

 دانش آموزان باشد. یلیزه تحصیش انگیانگر افزایب

ن یاست. ا -66/0بر سالمت روان  یجانینشان داد اثر هوش ه ن مطالعه همچنینیا هاییافته

( و 2014) یری(، گراس و جزا2015(، گراس )2011افته همسو با مطالعه سانگور و کاهرامان )ی

 تأکید یم آن در بروز اختالالت روانیجان و تنظی( بود که بر نقش ه2019دز و همکاران )یها

 یرد خوبکخود عمل هایهیجان میتنظه در ک یافراداست  ذکرشایانکردند. در تبیین این یافته 

ت ین حمایا و شوندمیبرخوردار  یشتریب یتمندیو احساس رضا یت اجتماعیاز حما دارند

. ندکفا یا یالت روانکگر مشی، اضطراب و دیدر برابر افسردگ یمهم ینقـش حفـاظت تواندمی

گران یداشته، نسبت به د ینسبت زندگ تریمثبتد یدشتر، یب یجانیدانش آموزان با هوش ه

کسب  یدر عالئم اختالالت روان یدارند و نمرات کمتر یشتریت بیرضا ،بوده تربینخوش
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 کرا در هاآنرده، کبه احساسات خود توجه  توانندمیه ک آموزانیدانشاحتماالً . کنندمی

 زااسترسر اتفاقات ینند، خواهند توانست تأثک یخود را بازساز یخلق هایحالتند و ینما

را به  دستازاین ی، اضطراب کنکور و مواردیلیهمچون اضطراب امتحان، اضطراب تحص

دارند،  کیاند یز و بازسازیه توجه، تماک هاییآننند. کبا آن مقابله  ترراحتحداقل رسانده و 

ن نشخوارها منجر به یا که شوندمی یذهن یدچار نشخوارها هایشانهیجانفهم  یبرا

دنبال  به را یبروز اختالالت روان یمنف یامدهایشده و پ یکیولوژیزیف مدتطوالنی یختگیبرانگ

 .خواهد داشت

زه یر انگب یجانیم هوش هیرمستقی، مطالعه حاضر نشان داد اثر غیکل بندیجمعک یدر 

 ودنب به کمتر توجه است و با 567/0 یمیانجی سالمت روان متغیر وجود صورت در یلیتحص

 نقش و دهدمیافزایش  را تأثیر میانجی متغیر مستقیم، وجودریغ مسیر از مستقیم مسیر اثر

ابطه بین هوش جه، سالمت روانی در ریدرنت .شودمی واقع تأیید مورد فرضیه حاضر در میانجی

ی دارد. انجیمنقش گچساران  دانشگاهیپیشهیجانی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع 

ام ارد و نظد تأکیدت ایجاد و افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان یبر اهم نتایج تحقیق حاضر

دن ابعاد هوش هیجانی و موجود و شکوفا نمو هایپتانسیلاز  گیریبهرهبا  تواندمیآموزشی 

 شانصیلیتحرا در مسیر بهبود وضعیت تحصیلی و عملکرد  هاآنسالمت روانی دانش آموزان، 

 .یاری رساند
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