http://www.jmep.ir
doi: https://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060

1400/02/21 :تاریخ دریافت

فصلنامه مدیریت و چشمانداز آموزش

1400/06/08 :تاریخ پذیرش

)8  (پیاپی1400  تابستان،2  شماره3 دوره

Journal of Management and
educational perspective, Summer 2021

Received: Tuesday, May 11
Accepted: Monday, August 30

The relationship between emotional intelligence and
academic motivation of pre-university students using the
mediating role of mental health
Khadijah Husseini1

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
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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. Selfcontrol 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

81

...رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی

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 preuniversity 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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رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع
پیشدانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سالمت روانی
1

خدیجه حسینی
چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سالمت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه
تحصیلی دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران انجام شد .روش پژوهش توصیفی – همبستگی
بود .جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران به تعداد 958
نفر بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  274نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونهگیری
تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی والراند (،)1992
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ ( )1996و پرسشنامه سالمت روانی گلدبرگ ( )1979بود.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد مدل از برازندگی خوبی
برخوردار است؛ درنتیجه ،سالمت روانی در رابطه بین هوش هیجانی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان
مقطع پیشدانشگاهی گچساران نقش میانجی دارد .یافتههای این مطالعه بر اهمیت تقویت هوش هیجانی
در راستای تقویت سالمت روان و کسب موفقیتهای تحصیلی یادگیرندگان تأکید دارد.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،انگیزه تحصیلی ،سالمت روانی.

 .1گروه روانشناسی تربیتی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
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مقدمه
موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی درزمینهٔ
هدفیابی و توجه به رفع نیازهای فردی است؛ بنابراین نظام آموزشی را زمانی میتوان کارآمد
و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در دورههای مختلف دارای بیشترین و
باالترین رقم باشد ( .)Talebi Khansari, 2020بهطورکلی انگیزه پیشرفت تحصیلی بهعنوان
یکی از انگیزههای پیشرفت ،نیرویی درونی است که یادگیرنده را به ارزیابی همهجانبه عملکرد
خود با توجه به عالیترین معیارها ،تالش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی کـه
با موفقیت در عملکرد همراه است ،سوق میدهد ( .)Seif, 2019انگیزه تحصیلی یکی از
ملزومات یادگیری بهحساب میآید و عاملی است که در حفظ تداوم آن به یادگیرنده کمک
میکند ( .)Kordloo & Behrangi, 2020ازجمله عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،هوش
هیجانی است ( )Hossein Mardi & Hossein Mardi, 2015و میتوان هوش هیجانی را
بهعنوان یک پیشبینی کننده قابلتوجه پیشرفت تحصیلی در نظر گرفت (Fernandez, et al.,

 .)2012; MacCann, et al., 2020; Goh & Kim, 2021ازنظر گلمن )1995(1هوش هیجانی

2

شامل مجموعهای از هیجانات ،دانش اجتماعی و توانمندیهایی است که قدرت کلی فرد را در
جهتی هدایت و تقویت میکند که بتواند به عوامل و فشارهای محیطی پاسخی مناسب بدهد.
گلمن ( )1995در نظریه خود پنج بعد خودانگیزگی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،همدلی و
مهارتهای اجتماعی را برای هوش هیجانی در نظر گرفته است ( Mohammadi ahmad abadi

 .)& Fallahzadeh, 2021خودآگاهی3به معنای آگاه بودن از حالت روانی خود و نیز تفکر
فرد درباره آن ،حالت است .افراد خودآگاه ،ارزشها و اهداف خود را میشناسند .احساس
خودانگیزگی 4،ناکامیها و نگرانیهایی را که ممکن است فرد را از ادامه کار مأیوس سازد
1
. Goleman, D.
2
. emotional intelligence
3
. self-awareness
4
. self-motivation
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خاموش میکند؛ به این معنا که میتوان از درماندگی و شکستهای اجتنابپذیری که هر
هدف به همراه دارد ،برای پیشرفت استفاده کرد .خودکنترلی یا خودمدیریتی1نیز نشانگر
توانمندی شخص در سازگاری ،ابتکار عمل ،میل به موفقیت ،وجدان کاری ،اعتماد درونی،
انعطافپذیری و نگرش جامع به عقیده و هماهنگ بودن با احساسات همه است .گلمن معتقد
است آگاهی اجتماعی دیگران در تصمیمگیری و قضاوتهای اخالقی با اهمیت خواهد بود و
عدم همدلی یک کمبود بنیادی در هوش هیجانی است .مدیریت روابط که به آن مهارت
اجتماعی هم گفته میشود ،آگاهی و شناخت نسبت به هیجانات و احساسات دیگران ،مهارت
گوش دادن به احساسات دیگران است در زمانی که افراد دچار هیجان و احساسات هستند و به
گوش شنوا نیاز دارند ( .)Amiri, 2019پژوهشهای متعدد بیانگر رابطه معنادار هوش هیجانی و
پیشرفت تحصیلی بودهاند ( .)Mohammadi Molod & Zavvar, 2020لقمانپورزرینی و
همکاران ( )2020در مطالعهای بر روی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای مازندران نشان دادند
تقویت هوش هیجانی در دانشجویان سبب افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی آنان میشود
( .)LoghmanpourZarini, et al., 2020پکران و همکاران ( )2011در مطالعهای ارتباط بین
هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان را بررسی کردند که براساس آن،
دانشآموزانی که از هوش هیجانی باالتری برخوردار بودهاند ،بهندرت دارای نمرات پایین و
غیبتهای مجاز بودهاند که این نشان از انگیزه تحصیلی باال در میان آنان دارد ( Pekrun, et al.,

 .)2011اهمیت هوش هیجانی به حدی است که آن را جزو مهارتهای الزم برای مدیریت
تنشهای روزانه میدانند ،که موجب بهبودی در سالمت روان فرد میشود ( & Rosenstein

 .)Stark, 2015سالمتی در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت2بهعنوان «نهتنها نبود بیماری یا
معلولیت» بلکه «حالت تندرستی ،خوب و سرحال بودن ازنظر جسمی ،روانی و اجتماعی»
تعریفشده است ( .)Shahavand, 2020در این تعریف ،سالمت روانی چیزی فراتر از نبود
1
. self-management
2
). World Health Organization (WHO

86

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش ،دورة سوم ،شمارة دوم (پیاپی هشتم) ،تابستان 1400

اختالالت روانی است ( .)Mousavi, et al., 2015بهطورکلی مهمترین ابعاد سالمت ،عالئم
خلقی ،عالئم اضطرابی ،عالئم شغلی و عالئم جسمانی است .این چهار حیطه شایعترین
اختالالت روانی را همراه با تأثیرشان در عملکرد شخص ارزیابی میکند (Gelaye, et al.,

 .)2015پژوهشها پیرامون رابطه بین سالمت روان و انگیزه تحصیلی نشان دادهاند سالمت روان
بر انگیزش پیشرفت تحصیلی مؤثر است ( .)Mirkamali, et al., 2015مطالعه عظیم پور و
همکاران ( )2020بر روی  167دانشجوی سال اول دانشگاه نشان داد عملکرد تحصیلی با
بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و با افسردگی و اضطراب اجتماعی رابطه منفی دارد
( .)Azimpour, et al., 2020مطالعه پالی و اذعانی ( )2020بر روی دانش آموزان مقطع ابتدایی
نشان داد بین شادکامی و انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد ( .)Pali & Ezani, 2020مطالعات
پیرامون رابطه هوش هیجانی و سالمت روان نیز نشان دادهاند آموزش مهارتهای تنظیم هیجان
نقش اساسی در اختاللهای روانی ایفا میکند ( Gross, 2015; Sungur & Kahraman,

 .)2011ناهماهنگیهای هیجانی در تمام اختاللهای محور یک و نیمی از اختاللهای محور دو
بروز میکند ( )Gross & Jazaieri, 2014و همچنین خطر افسردگی ،اضطراب و اختاللهای
مصرف مواد را افزایش میدهد (.)Hides, et al., 2019
با توجه به اینکه پژوهشهای اندکی پیرامون نقش رابطه متغیرهای حاضر در دانش
آموزان وجود دارد؛ محقق بر آن شد که رابطه هوش هیجانی با انگیزه تحصیلی را با نقش
میانجی سالمت روانی دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران موردبررسی قرار دهد .از
سویی دیگر ،امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوههای زندگی،
بسیاری از نوجوانان در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای الزم و اساسی هستند و
همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیر
نموده است .معموالً این دسته از دانش آموزان از سوی دیگران مورد بیمهری ،بیمحبتی و تنبیه
قرار میگیرند و سالمت روانی پایینی دارند .ازاینرو در این تحقیق تالش میشود تا ضمن
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بررسی رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،به این سؤال پاسخ داده
شود که آیا سالمت روانی نقش مثبتی در این رابطه دارد؟
روش شناسی پژوهش
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به توصیف شرایط و متغیرهای موردبررسی پرداختهشده
است ،این تحقیق از نوع توصیفی است .همچنین ،به دلیل اینکه تحقیق حاضر به بررسی و تعیین
رابطه میان متغیرهای سالمت روانی ،هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی پرداخته است از نوع
همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی
گچساران به تعداد  958نفر بودند .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  274نفر تعیین شد که
بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها سه پرسشنامه
استاندارد بود.
پرسشنامه انگیزش تحصیلی :این پرسشنامه توسط والراند دارای  28گویه و در قالب سه
بعد انگیزش درونی (جمالت  ،)1-12انگیزش بیرونی (جمالت  )13-24و بیانگیزگی
(جمالت  )25-28است ( .)Vallerand, et al., 1992نمرهگذاری این پرسشنامه در مقیاس
پنجدرجهای لیکرت انجام میشود .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور،
خوب ارزیابی و تأییدشده است .سازنده مقیاس میزان همسانی درونی مقیاس را با استفاده از
روش آلفای کرونباخ 0/88 ،گزارش کرده است .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ سه
زیرمقیاس بعد انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی به ترتیب  0/92و  0/89و 0/86
گزارش شده است .کاووسیان پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای انگیزش
درونی  ،0/83انگیزش بیرونی  0/79و بیانگیزگی  0/70به دست آوردند (Kavousian, et al.,

 .)2009در مطالعه حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/76به دست آمد.
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پرسشنامه هوش هیجانی :این پرسشنامه توسط سیبریا شرینگ )1996(1بر اساس نظریه
گلمن ( )1995ساخته شد ( .)Mansouri, 2001فرم اصلی این پرسشنامه  70سؤال بود اما به
دالیل مختلفی از جمله طوالنی بودن سؤالها ،عدم تطبیق با فرهنگ ایران به  33سؤال تقلیل
یافت .این پرسشنامه دارای پنج مؤلفه خودانگیزگی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،همدلی و
مهارتهای اجتماعی است که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای نمرهگذاری میشود .در
مطالعه ناظم و الجوردی ( )2018پایایی این پرسشنامه  0/83به دست آمد .در مطالعه حاضر
پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/74به دست آمد.
پرسشنامه سالمت روانی :نسخه  28مادهای پرسشنامه سالمت عمومی توسط گلدبرگ
برای تفکیک افراد مبتال به اختالالت روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی
عمومی ساخته شد ( .)Goldberg, & Hillier, 1979این پرسشنامه چهار مقیاس فرعی تحت
عنوان عالئم جسمانی ،اضطرابی ،افسردگی و کارکرد اجتماعی دارد .در بررسی گلدبرگ و
ویلیامز ضریب پایایی دو نیمه کردن برای کل پرسشنامه  0/95گزارش شده است ( Goldberg

 .)& Williams, 2000در ایران پایایی این پرسشنامه را به روش بازآزمایی ،دو نیمه کردن و
آلفای کرونباخ به ترتیب  0/93 ،0/70و  0/90گزارش شده است .در مطالعه حاضر پایایی این
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/79به دست آمد.
جهت تعیین روایی ابزار پژوهش در مطالعه حاضر ،از روایی صوری و محتوایی استفاده شد
که مورد تأیید استاد راهنما قرار گرفت .برای تأیید پایایی پرسشنامه ابتدا  30نفر از دانش آموزان
مدارس مختلف به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامهها میان آنها توزیع گردید و
پس از جمعآوری و تحلیل پرسشنامهها ،آلفای کرونباخ آنها به دست آمد.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده از روش مدل یابی معادالت ساختاری
توسط نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد.

1
. Sybrya Schering
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یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از بررسی توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

انگیزه درونی

3/58

0/52

0/275

-0/105

-0/056

انگیزه بیرونی

3/55

0/60

0/358

-0/011

-0/194

بیانگیزگی

3/78

0/64

0/405

-0/158

-0/059

انگیزه تحصیلی

3/60

0/49

0/242

0/058

-0/255

خود انگیزگی

3/80

0/53

0/282

-0/281

0/008

خودآگاهی

3/22

0/55

0/301

0/124

0/165

خودکنترلی

3/61

0/60

0/366

-0/335

0/239

همدلی

3/55

0/62

0/383

0/041

-0/328

مهارتهای اجتماعی

3/65

0/67

0/444

0/108

-0/417

هوش هیجانی

3/57

0/44

0/195

0/119

-0/365

عالئم جسمانی

3/54

0/62

0/384

-0/101

-0/410

عالئم اضطرابی

3/79

0/50

0/246

-0/174

-0/066

کارکرد اجتماعی

3/08

0/66

0/439

0/174

0/346

عالئم افسردگی

3/64

0/57

0/326

-0/534

0/788

سالمت روانی

3/54

0/44

0/193

0/039

-0/213

جدول  1نشان میدهد میانگین تمامی مؤلفهها باالتر از عدد  3است و ازآنجاییکه در طیف
 5گزینهای که انتخابشده میانگین باالتر از  3نشاندهنده موافق بودن وضعیت آن متغیر در
جامعه آماری فوق است .ازاینرو این عامل نشاندهنده موافق بودن پاسخدهندگان با این مؤلفه
است.

90

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش ،دورة سوم ،شمارة دوم (پیاپی هشتم) ،تابستان 1400

همچنین بر اساس دادههای جدول  ،1شاخصهای کجی و کشیدگی متغیرهای تحقیق
نشاندهنده دامنه چولگی ( -3و  )3و کشیدگی ( -5و  )5قابلقبول است .بنابراین توزیع نرمال
است و مجاز به استفاده از آمار پارامتریک هستیم.
فرضیه پژوهش :سالمت روانی در رابطه بین هوش هیجانی با انگیزه تحصیلی دانش
آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران نقش میانجی دارد.
مدل معادالت ساختاری نهایی برای سنجش نقش میانجی سالمت روانی در رابطه بین هوش
هیجانی با انگیزه تحصیلی مقطع پیشدانشگاهی گچساران استفاده شده است .مدل فرضیه
تحقیق در نمودارهای  1و  2ارائه شده است .این مدل با اقتباس از برونداد نرمافزار لیزرل ترسیم
شده است.

نمودار  .1نتایج تائید مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق
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نمودار  .2آماره  t-valueنتایج تائید مدل معادالت ساختاری فرضیه تحقیق

ازآنجاکه شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر  0/039است ،مدل از برازندگی
خوبی برخوردار است .سایر شاخصهای نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفتهاند که
در جدول  2آمده است.
جدول  .2شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری فرضیه تحقیق
شاخص برازندگی

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابلقبول

>0/1

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

0-1

مقادیر محاسبهشده

0/039

0/93

0/98

0/96

0/97

0/94

بهمنظور بررسی اثر میانجی سالمت روانی در فرضیه مورد بحث ،بایستی اثر مستقیم دو
سازه را با اثر غیرمستقیم در حالت دخیل ساختن متغیر میانجی موردبررسی قرار داد تا در
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صورت افزایش اثر بتوان اثر میانجی را قابلقبول دانست .در فرضیه حاضر اثر برابر 0/49
است .اثر غیرمستقیم در صورت وجود متغیر میانجی  0/567است .با توجه به کمتر بودن اثر
مسیر مستقیم از مسیر غیرمستقیم بنابراین وجود متغیر میانجی تأثیر را افزایش میدهد و نقش
میانجی در فرضیه حاضر مورد تأیید واقع میشود.
بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سالمت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و
انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران انجام شد .یافتههای این مطالعه
نشان داد اثر مستقیم هوش هیجانی بر انگیزه تحصیلی  0/49و معنادار است .این یافته همسو با
مطالعه لقمانپورزرینی و همکاران ( )2020و پکران و همکاران ( )2011بود که نشان دادند بین
هوش هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه متقابل وجود دارد .این یافته همچنین در
راستای مطالعه محمدیمولود و زوار ( )2020بود مبنی بر اینکه بین هوش هیجانی و پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان اشاره کرد هوش هیجانی میتواند
زمینهای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب برای یادگیری و برقراری ارتباط مؤثر باشد ،تا
بهوسیله آن افراد آزادانه نیازها و انتظارات خود را برای کسب حمایت از سوی دیگران ابراز
کنند .اصوالً هوش هیجانی در ارتباطات تجلی مییابد .توانشهای هیجانی در تشخیص
پاسخهای هیجانی مناسب هنگام مواجهه با رویدادهای روزمره تحصیلی ،در ایجاد نگرش مثبت
درباره وقایع و مسائل تحصیلی نقش مؤثری دارند .بنابراین ،افرادی که توانایی تشخیص،
کنترل ،برنامهریزی و استفاده از توانشها را دارند از حمایت احتمالی ،احساس رضایتمندی،
سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار خواهند شد .دانشآموزانی که دارای هوش
هیجانی باالیی هستند ،توانایی بیشتری جهت درک خواستههای دیگران دارند و بهخوبی
میتوانند فشار همساالن را دریابند .با اکتساب این مهارتها تغییرات چشمگیری در
شاخصهای فردی و بین فردی دانش آموزان ایجاد میشود ،بهنحویکه آنها به ادراکی
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واقعبینانه نسبت به خود و جهان پیرامون دست مییابند و در کنترل احساسات و رفتارها توانمند
میشوند .همچنین در برقراری روابط مؤثر و عمیق و صادقانه با دیگران توفیق بیشتری مییابند و
درنهایت به احساس خودکارآمدی و افزایش انگیزه تحصیلی نیز میانجامد .به نظر میرسد،
دانشآموزانی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند ،از رفتارهای اجتماعی مثبت نیز
برخوردارند؛ درنتیجه احتمال موفقیت تحصیلی آنها بیشتر است.
یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد اثر سالمت روان بر انگیزه تحصیلی  -0/86و معنادار
است .این یافته در راستای مطالعه میرکمالی و همکاران ( )2015بود مبنی بر اینکه سالمت روان
بر انگیزش پیشرفت تحصیلی مؤثر است .در همین راستا و در مطالعات مشابهی عظیم پور و
همکاران ( )2020نشان دادند عملکرد تحصیلی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت و با
افسردگی و اضطراب اجتماعی رابطه منفی دارد .همچنین ،پالی و اذعانی ( )2020نشان دادند بین
شادکامی و انگیزش تحصیلی رابطه وجود دارد .این دو مطالعه نیز یافتههای مطالعه حاضر را
قوت میبخشند .در تبیین این یافته الزم به ذکر است دانشآموزانی که از سالمت روانی درست
و پایداری برخوردار نیستند هنگام انجام تکالیف مدرسه تمرکز الزم را ندارند .درمقابل،
برخورداری از سالمت روان ،اشتیاق تحصیلی و میل به فراگیری را افزایش میدهد که میتواند
بیانگر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان باشد.
یافتههای این مطالعه همچنین نشان داد اثر هوش هیجانی بر سالمت روان  -0/66است .این
یافته همسو با مطالعه سانگور و کاهرامان ( ،)2011گراس ( ،)2015گراس و جزایری ( )2014و
هایدز و همکاران ( )2019بود که بر نقش هیجان و تنظیم آن در بروز اختالالت روانی تأکید
کردند .در تبیین این یافته شایانذکر است افرادی که در تنظیم هیجانهای خود عملکرد خوبی
دارند از حمایت اجتماعی و احساس رضایتمندی بیشتری برخوردار میشوند و این حمایت
میتواند نقـش حفـاظتی مهمی در برابر افسردگی ،اضطراب و دیگر مشکالت روانی ایفا کند.
دانش آموزان با هوش هیجانی بیشتر ،دید مثبتتری نسبت زندگی داشته ،نسبت به دیگران
خوشبینتر بوده ،رضایت بیشتری دارند و نمرات کمتری در عالئم اختالالت روانی کسب
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میکنند .احتماالً دانشآموزانی که میتوانند به احساسات خود توجه کرده ،آنها را درک
نمایند و حالتهای خلقی خود را بازسازی کنند ،خواهند توانست تأثیر اتفاقات استرسزا
همچون اضطراب امتحان ،اضطراب تحصیلی ،اضطراب کنکور و مواردی ازایندست را به
حداقل رسانده و راحتتر با آن مقابله کنند .آنهایی که توجه ،تمایز و بازسازی اندکی دارند،
برای فهم هیجانهایشان دچار نشخوارهای ذهنی میشوند که این نشخوارها منجر به
برانگیختگی طوالنیمدت فیزیولوژیکی شده و پیامدهای منفی بروز اختالالت روانی را به دنبال
خواهد داشت.
در یک جمعبندی کلی ،مطالعه حاضر نشان داد اثر غیرمستقیم هوش هیجانی بر انگیزه
تحصیلی در صورت وجود متغیر میانجی سالمت روانی  0/567است و با توجه به کمتر بودن
اثر مسیر مستقیم از مسیر غیرمستقیم ،وجود متغیر میانجی تأثیر را افزایش میدهد و نقش
میانجی در فرضیه حاضر مورد تأیید واقع میشود .درنتیجه ،سالمت روانی در رابطه بین هوش
هیجانی با انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیشدانشگاهی گچساران نقش میانجی دارد.
نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت ایجاد و افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان تأکید دارد و نظام
آموزشی میتواند با بهرهگیری از پتانسیلهای موجود و شکوفا نمودن ابعاد هوش هیجانی و
سالمت روانی دانش آموزان ،آنها را در مسیر بهبود وضعیت تحصیلی و عملکرد تحصیلیشان
یاری رساند.
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