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رابطه هوش هیجانی و سالمت روان با انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه اول  

 متوسطه شهر گرگان  
 

 2افسانه خواجوند خوشلی، 1عاطفه رضایی

 ران یگلستان، ا  ، یگروه روان شناس قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد روان شناس 1

 ران ی گلستان، ا ،یگروه روان شناس قات، یواحد علوم و تحق ،ید اسالمدانشگاه آزا ،یروان شناس ی دکترا 2 

 

 چکیده 

انگیزش تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر گرگان رابطه هوش هیجانی وسالمت روان با  هدف مطالعه حاضر بررسی

استفاده  نفر با  335از این میان  دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان که  دانش آموزان    تمامی از    بارت بودجامعه آماری ع   بود.

سالمت روانی و    ،هوش هیجانیهای  خواسته شد تا به پرسشنامه    آنهااز    و  روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدنداز  

از بین مولفه های    برطبق نتایج  .رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند   آزموناستفاده از  با  ها داده    پاسخ دهند.انگیزش تحصیلی  

ن بود  حاکی از آهمچنین نتایج    نگیزش تحصیلی را پیش بینی نماید.م هیجان قادر است ابعاد اهیجانی تنها مولفه تنظیهوش  

  توان گفتین مطالعه میاساس ابر  نی نماید. که مدل اختالل در عملکرد اجتماعی قادر است ابعاد انگیزش تحصیلی را پیش بی

باعث بی  تنظیم هیجان  انگیزش درونی و  انگیزگی می شود.  رونی و افزایش  اجتماعی  همچنین    کاهش بی  اختالل در عملکرد 

 باعث کاهش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و افزایش بی انگیزگی می شود.  

 

 انگیزش تحصیلی؛ هوش هیجانی؛ سالمت روانهاي كلیدي:  واژه

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 408-422، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

409 

 

 مقدمه 

اندرکاران تعلیم و تربیت، مسئله افت تحصیلی و پایین    امروزه یکی از مهمترین مسائل و نگرانی های اساسی خانواده ها و دست

آموزان و دانش جویان می باشد. افراد به واسطه موفقیت در تحصیل به موقعیت و جایگاهی دست    تحصیلی دانشبودن عملکرد  

نیروی از حداکثر  یابند که  استفاده نموده و شر  می  تربیتی  اهداف آموزشی و  راستای  بیرونی خود در  برای  درونی و  ایط الزم 

م موفقیت در تحصیل زمینه مشکالت فردی و اجتماعی و  زندگی اجتماعی موفق را کسب می کنند. این در حالی است که عد

(. بنابراین با توجه به 2005یوکین، هانوشک و کاین،  ر)  انحراف از از دستیابی به اهداف سیستم تعلیم و تربیت را به همراه دارد

از جمله مو اهمیت  به عواملی است که عملکرد  این  پژوهشگران دستیابی  از  بسیاری  پیشرفت ضوعات مورد عالقه  تحصیلی و 

اینجاست که به عنوان عامل اصلی در عملکرد تحصیلی فرد مطرح می شود  تحصیلی را تضمین می کنند.    انگیزش تحصیلی 

کیم،  ) و  باشد2013چویی  داشته  باالیی  تحصیلی  انگیزش  فرد  که  زمانی  لیکن  عملکرد    (.  کاهش  و  تحصیلی  افت  با  هرگز 

 اهیم بود. بنابراین این اهمیت ایجاب می نماید تا به دنبال عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی باشیم.  تحصیلی روبه رو نخو

بر جنبه هایی که تنها ماهیت شناختی دارند به عنوان یک عامل فردی نمی  در پی این عوامل باید در نظر داشت تمرکز صرف  

شناختی تنها در کنار عملکرد های هیجانی است  ند مسائل مربوط به انگیزش افراد را تبیین کند. به بیان دیگر عملکرد های  توا

اما هیجان ها همواره در گذشته منشا خشونت    که می توانند کارایی بهینه خود را داشته باشند و در افراد ایجاد انگیزه نمایند.

رح مفهوم هوش را با فرایند های عالی تفکر در تضاد فرض می کردند. این درحالی است که ط  در نظر گرفته می شدند و آن ها 

هیجانی    ( هوش1997)  بارآن  هیجانی از جانب روانشناسان نشان داد که فرایندهای تفکر و هیجان در تقابل با یکدیگر نیستند.  

ند که فرد را قادر می سازد به طور موفقیت آمیزی شرایط  را به عنوان توانایی های غیرشناختی، دانش و شایستگی هایی می دا

انطب به  مختلف زندگی  نیز  فراشناختی، هوش هیجانی  توانایی های شناختی و  بر  یابد. مطالعات نشان داده است که عالوه  اق 

ایی که کفایت  ( معتقد است آنه1995)  در همین راستا گلمن  حصیلی باید در نظر گرفته شود.عنوان عامل مهمی در انگیزش ت

بیشتری دارند توانایی های بیشتری در تمرکز بر مشکالت و استفاده از مهارت های حل مساله دارند که این امر البته   هیجانی

فقیت فرد در آموزش و یادگیری خواه در مدرسه و خواه موجب افزایش توانایی های شناختی آن ها نیز خواهد شد. بنابراین مو

اجتماعی هوش هیجانی مانند  سته به مولفه های شناختی و فراشناختی نیست بلکه با مهارت های هیجانی و  در دانشگاه تنها واب

ران و بیان نیاز های  داشتن انگیزه الزم، توانایی منتظر ماندن، اطاعت از دستورات و کنترل تکانه، مهارت کمک خواستن از دیگ

ارتی در هوش هیجانی مواردی نهفته است که در (. به عب2000وسو،  میر، سالووی و کار)  هیجانی و آموزشی نیز مرتبط است

؛ به نقل از سالووی و مایر و  1980)  الک و بالکبه اعتقاد    فرد ایجاد نیرو و انگیزه برای حرکت به سمت فعالیت ها می نماید. 

کنترلی و  از خود  است. این افرادل هیجانی  بینی و تعادخوش   ،اطیمنان به خود  واجد  هوش هیجانید دارای  فر  (2002کارسو،  

بیر و  رستی تدرا به د  ، عواطف خود پذیر هستندار است و اصولی و مسوولیتشان معنادگی، زندارندانگیزی باالیی برخورد خود 

قانعندکنندابراز می د  ،  به  نسبت  مراقبندیگو  و  زندران حساس  متعاد،  و  پربار  با خودگی هیجانی  دارند،  با دشلی  و  ان،  یگران 

. لیکن همانطور که مالحظه می پذیرندرا می  یدو تجارب جد  نشاطندا  انگیخته و ب  ، اجتماعی، خودشان راحتندمحیط اجتماعی

عتماد به نفس فرد و توانمندی فرد را افزایش داده و در نتیجه در  شود به نظر می رسد این افراد دارای ویژگی هایی هستند که ا

 یزه می نماید. وی انگ

عالوه بر هوش هیجانی به نظر می رسد سطح سالمت روان فرد نیز به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش تعیین کننده ای در  

و    فرد شرایطی امن و ارامش بخش را برای فعالیت  سالمت روان دارای ویژگی هایی است که در زندگی ایجاد انگیزه فرد باشد.  
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 ، رتوانایی در کنترل اختیاری رفتا  خودشناسی،  کارآمدی در ادراک،خود  ویژگی هایی چون  ی نماید.  حرکت اثربخش را فراهم م

خود گویای    هستندسالمت روانی    که از جنبه های مهمتوانایی در برقراری روابط محبت آمیز و باروری را    عزت نفس و پذیرش،

 . (1371،  اتکینسون و هیلگارد) روانی مطرح گردد  این مطلب می باشند که انگیزش نیز باید به عنوان پیامد سالمت

توانایی در تغییر و اصالح محیط اجتماعی خویش  ، ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران در فردی که سالمت روان برخوردار است

حالت    فرد واجد سالمت روان دارایبه عبارت دیگر    .توانا استنی وتمایالت شخصی  و حل مناسب و منطقی تعارضهای هیجا

می گردد و به کمک می کند که با خود و دیگران سازگاری    ویشخصیت    رشد و کمال  خاصی از روان است که سبب بهبود،

 شناخت وسیع   هماهنگ تر،  دتر،شا  داشته باشد. هدف اصلی سالمت روانی کمک به همه ی افراد در رسیدن به زندگی کامل تر،

. این موارد هم به خودی خود و هم به دنبال  (1386محمد امینی  )  است  رفتاری   عاطفی و   و پیشگیری از بروز اختالالت خلقی، 

افرادی که از سالمت روانی    معتقدند(  2004)  ایوانگا، سوئیدا و یکویاما پیامدهایی دارند باعث ایجاد انگیزه در فرد خواهند شد.  

و  سازگارانه تر و غنی تری استفاده می کنند. کارور  در مقابله با استرس و سخی های زندگی از راهبردهایالتری بر خود دارند با

به ایستادگی و مقابله با سختی ها منجر شده و در نتیجه سازگاری فرد   سالمت روان( نیز گزارش می کنند که  1993)  همکاران

یط خواهد شد. در  زگاری باعث ایجاد رفتارهای سالم و در نتیجه بازخورد مثبت از جانب محاین افزایش سا  را افزایش می دهد.

 انگیزه الزم جهت حرکت به سمت تکالیف را پیدا می کند. این نتیجه فرد به دلیل بازخوردی که از محیط می گرد 

انگیزش تحصیلی همانطور که مالحظه شد به لحاظ نظری می توان هوش هیجانی و سالمت روان را دو عام ل مهم در ایجاد 

تری در در سطح نظری است و دست یافتن به چنین نتیجه ای نیازمند مطالعات بیش  مطرح نمود. با این حال این گفته بیشتر

ی و سالمت روان با  رابطه هوش هیجانچهارچوب بررسی های میدانی است. به همین دلیل نیز مطالعه حاضر به منظور بررسی  

 صورت بندی شده است. ی دانش آموزانانگیزش تحصیل

 

 :روش

مطالعات   نوع  از  مطالعه  که روش  آنجایی  از  و  بوده  کمک   توصیفی  به  را  خود  نیاز  مورد  اطالعات  بیشتر  دارد  قصد  محقق 

پرسشنامه جمع آوری و سپس از وضعیت بهداشت روانی و هوش هیجانی به منظور تاثیرگزاری اینها بر روی انگیزش تحصیلی  

 ند روش تحقیق همبستگی می باشد. بررسی ک

 

   :گیري، نمونه و روش نمونهي آماري جامعه

از کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی   آماری عبارت است  این مطالعه جامعه  در 

افراد    نفر می باشند.   =N  2641که بالغ بر شامل  93-92 این  از  نفر با استفاده از جدو  335از  ل مورگان تعیین و با استفاده 

 زیر استفاده شد : ه نامپرسش ها ازدر این پژوهش به منظور گردآوری داده اب شدند. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخ

 

  پرسشنامه هوش هیجانی شوت:

سالو مایر هیجانی  هوش اولی الگوی براساس و 1998 سال در مکارانھ و شوت  توسط شوت هیجانی هوش (  1990)  ویو 

 مشکالت مثبت مانند شادی هستم حل خلق دارای من ههنگامیک   "مانند جمله توصیفی 33 شامل مقیاس ساخته شد. این 

این می  "است آسانتر من برای  خرده برای و کل هوش هیجانی برای  84/0پایایی   نوجوانان میان در مقیاس باشد. مطالعه 
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 نشان می را  55/0 هیجان از برداری بهره و  66/0مدیریت هیجانی ، و تنظیم  76/0  ،هیجان ابراز  و ارزیابی  :به ترتیب مقیاسها

 پایایی و بررسی روایی منظور به شد، انجام کانادایی نوجوانان روی بر که ای مطالعه ( در2000 مکاران،ھ و سیاروچی)  دهد 

 هوش مقیاس مبستگیھ نتخاب شدند و و( ا 21/4نفر مرد با میانگین سنی  119زن و  نفر 235) نفر 355شوت  یجانی ھ وشھ

 پایایی  و  38/0، وظیفه شناسی  18/0، سازندگی  27/0، باز بودن  51/0،برونگرایی    37/0نژندی   روان مقیاس با شوت هیجانی

  افسردگی  با را شوت هیجانی هوش نمرات همبستگی(  1381)  (. خسرو جاوید2004اسکات و ماتیو  )  شد گزارش  89/0آزمون  

 تنظیم  81/0کل   هیجانی وشھ در خنباکرو آلفای از استفاده با را آزمون پایایی همچنین  .نمود گزارش  25/0اب  ، اضطر33/0

 (، پایایی 1383)  انگیریھج شھپژو گزارش نمود. در  50/0یجانھ از برداری بهره و 67/0یجانھ ابراز و ارزیابی  78/0  هیجان

 . آمد بدست 84/0آلفای کرونباخ  روش از استفاده با هیجانی هوش آزمون برای شده محاسبه

 

   :  GHQپرسشنامه سالمت روانی  

 اختالفات شناسایی منظور به پرسشنامه این .شد  استفاده است،  شده تدوین هیلر و کلدبرگ توسط عمومی سالمت نامهپرسش

 پرسشنامه استفاده نای از ضعیف روانی اختالالت تشخیص برای عادی جمعیت در .شده است ابداع گسیخته روان غیر روانی

 سوال 28 حاوی پرسشنامه این .شود ترجمه زنده دنیا زبان 36 به  که شد این به منجر پرسشنامه این  وسیع است کاربرد شده

 کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی می باشد. در این آزمون از در اختالل اضطراب، های جسمانی، نشانه چهارگانه مقیاسهای در

 برش نقطه و است 84 ها نمره کل .دهد پاسخ مقیاس چهار درجه ای به سواالت  یک براساس تا شود می خواسته  آزمودنی

 بدست ضرایب که محاسبه شده کرونباخ الفای  طریق از آزمون پایایی .شود می داده تشخیص است که افراد مشکلدار 21باالی 

 سالمت کلی  مقیاس و افسردگی  اجتماعی، کارکرد در اضطراب، اختالل جسمانی، های نشانه های  مقیاس  خرده برای آمده

 .(1387نقل از حسینی نسب، )  می باشد 90/0، 85/0، 48/0، 77/0، 0/ 77 :از ترتیب عبارتست به روانی

 

   :AMSپرسش نامه انگیزش تحصیلی 

استفاده    AMSدر این پژوهش برای سنجش انگیزش تحصیلی از مقیاس  پرسش نامه انگیزش تحصیلی ولرند و همکاران است  

سال   در  مقیاس  این  است.  و    1989شده  بریر  بلیز،  ولرند،  اندازه توسط  برای  و  فرانسه  زبان  به  کانادا  در  انگیزش پلتیر  گیری 

سال  تحصیلی ط در  و  رواسازی شد  و  این    1992راحی  شد.  گذارده  اجرا  به  و  ترجمه  انگلیسی  به  همکارانش  و  ولرند  توسط 

ن انگلیسی  را به زبا  AMSمقیاس    1992ولرند و همکارانش در سال    اری دسی و ریان است.مقیاس مبتنی بر نظریه خودمخت

ها با استفاده از همسانی درونی و بازآزمایی ضرایب باالیی  های انگلیسی زبان اجرا کردند آنبرگردانده و آن را در میان آزمودنی

هفت مقیاس  خرده  بین  همبستگی  مقیاس  گانهاز  غالب    AMSی  در  باالی  که  آن  80/0موارد  روایی  بود.  سنجش  برای  ها 

جوار باال و بین  های همای استفاده کردند و دریافتند از آنجا که همبستگی بین خرده مقیاسسازه  مقیاس نیز از تکنیک روایی

مان و همبستگی  زای مقبولی دارد. نتایج آزمون روایی همسازهروایی AMSهای غیرهمجوار پایین یا منفی است مقیاس  مقیاس

نیکولزنیر حاکی از روایی گیری تکلیف و اجتناب از کار  جهت  ی درونی گانفرید وو آزمون عالقه  AMSهای  بین خرده مقیاس

نفر آزمودنی    838ی مقیاس آن را بر روی  پس از ترجمه  1382بود. در ایران باقری، شهرآرای و فرزاد در سال    AMSمقیاس  

از ساختار  اجرا کردند و با استفاده   پنج عامل  شود و در واقع  رار میعاملی مقیاس تک  7از تکنیک تحلیل عاملی دریافتند که 

ها همچنین به منظور سنجش  ی ایرانی منطبق ساخت. آنی فرهنگی جامعههاها، مقیاس را با شرایط و تفاوتنتایج بررسی آن
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بود و حاکی از پایایی    77/0سبه کردند که پایایی آن باالتر از  پایایی مقیاس ضرایب همبستگی درونی و آزمون بازآزمایی را محا

مقی ع مناسب  جاللی،  نیا،  گیالنی  پور،  تقی  توسط  مقیاس  این  ایران  در  همچنین  است.  موسویاناس  رزاقی،  رزاز  پور،    زیز 

 مشاهده شد.  902/0دانشجو اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ  807(، بر روی 2012)

 

 : عاتي جمع آوري اطالشیوه

و انتخاب نمونه مناسب از بین ایشان   جامعهن تعداد  در این پژوهش پس از هماهنگی با اداره آموزش و پروش و بدست آورد

تجزیه و تحلیل داده ها از   توزیع و پس از پاسخ دادن جمع آوری و نمره گذاری گردید. برای  آزمودنی ها بین  پرسشنهامه ها  

 تحلیل شدند.  21نسخه  spssبا استفاده از نرم افزار  داده ها اده گردید. رگرسیون چند متغیره استف  آزمون

 

 نتایج

در این مطالعه هوش هیجانی و سالمت روان به عنوان متغیرهای مستقل و انگیزش تحصیلی متغیر وابسته می باشد. مولفه های  

ای انگیزگی.  بی  بیرونی و  انگیزش  انگیزش درونی،  ؛  از  عبارتند  نیز دارای سه انگیزش تحصیلی  ن متغیر توسط هوش هیجانی 

مولفه های سالمت روان نیز عبارتند از ؛ عالئم جسمانی،    از هیجانها و ارزیابی هیجانها است.  مولفه؛ تنظیم هیجان ها، بهره وری

متغیرهای مورد    انحراف استاندارد حداقل و حداکثر نمرات  اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی ، افسردگی. در ادامه میانگین،

 مطالعه آمده است.  

 

المت روان اقل و حداكثر نمرات مربوط به سمیانگین، انحراف استاندارد، حد .1  جدول  

 حداكثر حداقل  انحراف استاندارد میانگین   متغیر 

 123.00 18.00 13.75594 57.3524 انگیزش درونی

 84.00 19.00 13.94917 67.4179 انگیزش بیرونی

 28.00 4.00 5.49322 9.1582 ی بی انگیزگ

 28.00 9.00 4.75906 20.9672 عالئم جسمانی 

 28.00 7.00 5.33950 20.0569 راب اضط

 51.00 10.00 4.19759 19.9970 اختالل در عملکرد اجتماعی  

 28.00 7.00 6.00492 21.5075 افسردگی

 28.00 9.00 4.75906 20.9672 عالئم جسمانی 

 50.00 16.00 5.95891 37.9821 تنظیم هیجان ها 

 43.00 14.00 4.63953 33.4687 بهره وری از هیجانها  

 56.00 18.00 5.74895 43.0209 ارزیابی هیجانها  
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اینکه هوش هیجانی  در این مطالعه به منظور آزمون بررسی روابط بین متغیر ها از  )  با توجه به  تنظیم هیجان ها، بهره وری 

  و انگیزش تحصیلی(  افسردگی  ،عالئم جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی)  سالمت روان(،  هاارزیابی هیجان  ،هیجانها

بیرونی،  انگیزش درونی) انگیزگی،  انگیزش  استفاده گردید.    (بی  پیرسون  از همبستگی  باشند،  در سطح مقیاس فاصله ای می 

 نتایج این تحلیل در جدول زیر گزارش شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نین سالمت روانی با  نتایج به دست امده از تحلیل همبستگی حاکی از آن است که بین تمامی مولفه های هوش هیجانی و همچ

از مولفه های هوش به منظور تعیین تشخیص سهم هریک  ی  انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. عالوه بر همبستگ

  از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در این تحلیل ابتدا سه مولفه هوش هیجانی   انگیزش تحصیلیدر تبیین    هیجانی

ادله رگرسیون  ابعاد انگیزش تحصیلی به تفکیک و در قالب سه مدل به عنوان متغیر مالک وارد مع  به عنوان متغیر پیش بین و

 شدند. نتایج این تحلیل در جداول بعد آمده است.

سالمت روان و انگیزش   هوش هیجانی،  همبستگی پیرسون بین مولفه هاي  نتایج  .2جدول  

 تحصیلی

درونی  انگیزش   بی انگیزگی  انگیزش بیرونی  

 **0.215- **0.401 **0.388 تنظیم هیجان ها 

 *0.108- **0.244 **0.289 بهره وری از هیجانها  

 **0.176- **0.315 **0.284 ارزیابی هیجانها  

 **0.190- 0.098 **0.178 عالئم جسمانی 

 **0.200- 0.083 *0.114 اضطراب 

 **0.255- **0.244 **0.228 اختالل در عملکرد اجتماعی  

 **0.215- 0.099 *0.112 افسردگی

**p< 01/0  

*p< 05/0  

 

 ضریب رگرسیون( براي پیش بینی انگیزش تحصیلی از روي هوش هیجانی)  . ضریب همبستگی چندگانه3جدول  

 R 2R مدل

2R   تعدیل

 شده

یار خطاي مع

 برآورد

 12.72656 0.144 0.152 0.390 : پیش بینی انگیزش درونی از روی متغیرهای پیش بین1مدل 

: پیش بینی انگیزش بیرونی از روی متغیرهای پیش  2مدل 

 بین
0.408 0.166 0.159 12.79373 

 5.37317 0.043 0.052 0.228 : پیش بینی بی انگیزگی از روی متغیرهای پیش بین3مدل 
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اهده می گردد. همانطور که مالحظه می گردد این مقدار در تحلیل فوق برای تعدیل شده مش  2Rو    R  ،2Rمقادیر    3جدول  

وابسته است. همچنین متغیرهای پیش  درصد تغییرات انگیزش درونی به    15می باشد که نشان می دهد    15/0ر با  براب  1مدل  

از تغیرات انگیزش بیرونی و بی  درصد    5و    16  می توان گفت به ترتیب  3و    2با توجه به مقادیر به دست امده در مدل های  

برای هر سه مدل    ANOVAتوجه به اینکه سطح معناداری در جدول  انگیزگی مربوط به هوش هیجانی است. بعالوه بر این با  

می باشد می توان تاثیر متغیرهای پیش بین در متغیر مالک را از لحاظ آماری پذیرفت. حال از آنجا که مقدار   001/0کمتر از  

ارد نشده میزان اهمیت و  سیون معنادار می باشد می توان به وسیله جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاند ضریب رگر

 غیر مالک به تفکیک مشخص نمود.  معناداری هر یک از مولفه های متغیر پیش بین را در تعیین مت

 

 

 

 یجانی(مولفه هاي هوش ه)   . تحلیل واریانس نمرات انگیزش تحصیلی بر متغیرهاي پیش بین 4جدول  

 شاخص آماري  
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح معناداري 

(P) 

 1مدل 

 0.000 19.570 3169.717 3 9509.151 رگرسیون 

   161.965 328 53124.617 باقیمانده 

    331 62633.768 مجموع 

 2مدل 

 0.000 22.018 3603.861 3 10811.58 رگرسیون 

   163.679 331 54177.91 باقیمانده 

    334 64989.49 مجموع 

 3مدل 

 0.001 6.03 174.105 3 522.315 رگرسیون 

   28.871 331 9556.3 باقیمانده 

    334 10078.62 مجموع 

 

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 408-422، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

415 

 

 

پیش بینی  نتایج جدول باال که در هر سه مدل تنها مولفه تنظیم هیجان از هوش هیجانی قادر است ابعاد انگیزش تحصیلی را  

و   39/0 ،34/0موجب  معیار در تنظیم هیجان به ترتیب نماید. با توجه به ضریب بتا می توان گفت تغییری به اندازه یک انحراف

با توجه به جهت روابط می توان گفت  انحراف معیار تغییر در انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی می شود.    -22/0

 یش انگیزش درونی و بیرونی و همچنین کاهش بی انگیزگی می شود. تنظیم هیجان باعث افزا

به منظور تعیین رابطه و همچنین تشخیص سهم ابعاد سالمت روان در تبیین انگیزش تحصیلی نیز از  عه  همچنین در این مطال

بین و ابعاد انگیزش   به عنوان متغیر پیش  تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در این تحلیل چهار مولفه سالمت روان

تحصیلی به تفکیک و در قالب سه مدل به عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شدند. نتایج این تحلیل در جداول بعد  

 آمده است. 

 

 

 

 

 . ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده 5جدول  

 
 اندارد نشده ضرایب است 

ضرایب استاندارد  

 T شده
سطح  

 معناداري 
 Beta خطای استاندارد B متغیر 

 1مدل 

 (Constant) 20.444 5.890  3.471 0.001 

 0.000 4.263 0.345 0.189 0.805 تنظیم هیجان ها 

 0.596 0.530 0.038 0.211 0.112 بهره وری از هیجانها  

 0.732 0.343 0.024 0.171 0.059 ارزیابی هیجانها  

 2مدل 

 (Constant) 30.881 5.851  5.277 0.000 

 0.000 4.925 0.390 0.186 0.914 ا تنظیم هیجان ه 

 بهره وری از هیجانها  
-0.225 0.211 -.075 

-

1.064 
0.288 

 0.204 1.273 0.089 0.170 0.217 ارزیابی هیجانها  

 3مدل 

 (Constant) 16.535 2.458  6.728 0.000 

 تنظیم هیجان ها 
-0.209 0.078 -0.227 

-

2.684 
0.008 

 0.243 1.169 0.088 0.089 0.104 بهره وری از هیجانها  

 0.347 942.- 0.071- 0.072 0.067- ارزیابی هیجانها  
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ده مشاهده می گردد. همانطور که مالحظه می گردد این مقدار در تحلیل فوق برای  شتعدیل    2Rو    R  ،2Rمقادیر    6جدول  

وابسته است. همچنین با  متغیرهای پیش  درصد تغییرات انگیزش درونی به    5می باشد که نشان می دهد    5/0برابر با    1مدل  

های   در مدل  امده  به دست  مقادیر  به  ترتیب  3و    2توجه  به  توان گفت  بی  درص  6و    5  می  و  بیرونی  انگیزش  تغیرات  از  د 

برای    ANOVAانگیزگی نیز مربوط به مولفه های سالمت روان است. عالوه بر این با توجه به اینکه سطح معناداری در جدول  

می باشد می توان تاثیر متغیرهای پیش بین در متغیر مالک را از لحاظ آماری پذیرفت. حال از    001/0هر سه مدل کمتر از  

مقدار ضریب رگرسیون معنادار می باشد می توان به وسیله جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده    آنجا که

 میزان اهمیت و معناداری هر یک از مولفه های متغیر پیش بین را در تعیین متغیر مالک به تفکیک مشخص کرد. 

 ضریب رگرسیون( براي پیش بینی انگیزش تحصیلی از روي سالمت روان )  . ضریب همبستگی چندگانه6جدول  

 تعدیل شده R 2R 2R مدل
ي معیار طاخ

 برآورد

: پیش بینی انگیزش درونی از روی متغیرهای پیش  1مدل 

 بین
0.258 0.066 0.055 13.38283 

: پیش بینی انگیزش بیرونی از روی متغیرهای پیش  2مدل 

 بین
0.255 0.065 0.054 13.57173 

 5.32642 0.063 0.074 0.272 : پیش بینی بی انگیزگی از روی متغیرهای پیش بین3مدل 

 ابعاد سالمت روان(  )   . تحلیل واریانس نمرات انگیزش تحصیلی بر متغیرهاي پیش بین 7جدول  

 
 شاخص آماري 

مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

 سطح معناداري 

(P) 

 1مدل 

 0.000 5.798 1038.450 4 4153.799 رگرسیون 

   179.100 326 58386.612 باقیمانده 

    330 62540.411 مجموع 

 2مدل 

 0.000 5.708 1051.337 4 4205.349 رگرسیون 

   184.192 329 60599.118 باقیمانده 

    333 64804.467 مجموع 

 3مدل 

 0.000 6.561 186.152 4 744.606 رگرسیون 

   28.371 329 9333.984 باقیمانده 

    333 10078.590 مجموع 
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 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده .  8جدول  

 
 ضرایب استاندارد نشده  

ضرایب استاندارد  

 شده
T 

سطح  

  معناداري 
 B متغیر 

خطاي 

 استاندارد
Beta 

 1مدل 

 (Constant) 39.619 3.986  9.939 0.000 

 0.032 2.148 0.169 0.228 0.490 عالئم جسمانی 

 0.342 0.951- 0.077- 0.208 0.197- اضطراب 

عملکرد  در  اختالل 

 اجتماعی  
0.759 0.224 0.232 3.386 0.001 

 0.332 0.973- 0.078- 0.183 0.178- افسردگی

 2مدل 

 (Constant) 51.815 4.020  12.888 .000 

 695. 0.392 0.031 0.229 0.090 عالئم جسمانی 

 356. 0.925- 0.074- 0.210 0.194- اضطراب 

عملکرد  در  اختالل 

 اجتماعی  
0.967 0.227 0.291 4.265 .000 

 655. 0.447- 0.035- 0.184 0.082- فسردگیا

 3مدل 

 (Constant) 16.739 1.578  10.609 .000 

 674. 0.422- 0.033- 0.090 0.038- عالئم جسمانی 

 667. 0.431- 0.034- 0.082 0.035- اضطراب 

عملکرد  در  اختالل 

 اجتماعی  
-0.237 0.089 -0.181 -2.661 .008 

 392. 0.858- 0.068- 0.072 0.062- افسردگی
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نتایج جدول باال نشان می دهد که در هر سه مدل اختالل در عملکرد اجتماعی قادر است ابعاد انگیزش تحصیلی را پیش بینی  

عالئم جسمانی نیز می توانست انگیزش درونی را پیش بینی کند. با توجه به ضریب بتا می توان    1نماید. عالوه بر این در مدل  

انحراف معیار    -18/0و    29/0  ،23/0موجب    اندازه یک انحراف معیار در اختالل در عملکرد اجتماعی به ترتیب به    گفت تغییری

تغییر در انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی می شود. با توجه به عالمت روابط و نحوه نمره گذاری در پرسشنامه 

ی باعث کاهش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و افزایش بی انگیزگی  اع روان می توان گفت اختالل در عملکرد اجتم  سالمت

 می شود.  

 

 بحث و نتیجه گیري 

ارزیابی هیجانها( با    ، تنظیم هیجان ها، بهره وری از هیجانها)   یکی از نتایج این مطالعه این بود که بین سه مولفه هوش هیجانی 

تنظ دارد.  وجود  معنادار  رابطه  تحصیلی  انگیزش  بعد  هسه  انگیزش یم  با  ها  هیجان  ارزیابی  و  ها  هیجان  وری  بهره  ها،  یجان 

رابطه   انگیزگی  بی  با  هیجانی  هوش  مولفه  سه  بین  که  است  حالی  در  این  داشتند.  معنادار  و  مثبت  رابطه  بیرونی  و  درونی 

است قادر  هیجانی  هوش  از  هیجان  تنظیم  مولفه  تنها  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  همچنین  بود.  انگیزش  ابع  معکوس  اد 

تحصیلی را پیش بینی نماید. به طوریکه تنظیم هیجانی باعث افزایش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و کاهش بی انگیزگی می  

؛ به نقل از یوسف و  2007)   گرازیانو(،  1390)  (، احمدی، شیخ االسالمی1391)  شود. این نتایج با یافته های مقیمیان، کریمی 

، سیاروچی،  (1998) ( لیمن، هوفمن، رایرین، کلینسون1381) صابری فر(، 2010) ن و معینی کیا بابال -، زاهد(2010همکاران، 

استرنبرگ و (،2004)  (، زینس، ویسبرگ، ونگ و والبرگ2002)  گومورا و آرسینو(،  2002)  چرنیس(،  2002)  دنس،و اندرسون

 ( همخوان است. 2000آن،  -نقل در بار   1993) واگنر

تنظیم هیجان درای ویژگی هایی است که به نظر می رسد به طور مستقیم و غیر  می توان گفت که  یافته ها  در تبیین این  

 مستقیم با افزایش انگیزش تحصیلی در ارتباط باشد. بعد تنظیم هیجان در هوش هیجانی با قراردادن یک سری از استعداد ها،

ف ها و فشارهای محیطی    ی کند تا در روبروئی با خواستهرد نفوذ مشایستگی ها و مهارت هایی غیر شناختی بر توانائی های 

است. بنابراین   محیطی  با چالشهای  داشتن  کار  و  سر  در  شخص  یک  های  توانایی  هیجانی  آن هوش  –موفق شوند. به اعتقاد بار

یجان هایشان را  ادی که هبا توجه به اینکه تکالیف تحصیلی نیز به عنوان چالش هایی برای دانش اموزان مطرح هستند لیکن افر

تنظیم می کنند می تواند با این چالش ها به خوبی کنار امده و بازخورد الزم را از محیط دریافت نمایند. این بازخوردها است  

  و   خـودش  با   فرد   درونی   روابط  تنها  آن-ارائه شده توسط بار  الگوی  که انگیزش فرد را برای تالش بیشتر افزایش می دهد. در

دهنده  عوامل  از  نیز  را  عمومی  خلق  و  فشار  تحمل  سازش،  مانند  عناصری  بلکه  نیست،  توجه  مـورد  دیگـران  هوش  تشکیل 

  هیجانی   تواناییهای  کلی  ساختار  به  ومنجر به رسیدگی  شده  ترکیب  تفکر  و  هیجانات  از  کـه  هیجانی   هوش.  میشمارد  هیجانی

مـیگـذارد، و می    تـأثیر  محیطـی  فشـارهای   و   سـتهـادرخوا  ا بـ  مقابلـه   استعداد  بر   که  می گردد. آنچه  اجتماعی   شخصی و 

 . (2000آن و پاکر، -بار) توان آن را حتی به عنوان نیروی محرکه و انگیزش به حساب اورد

 مهـارت .  گیـرد  مـی   شکل  مغز  در  جسمانی  تغییرات  ، هیجانی  هوش  باتغییرات  همراه  که  می دهد  نشان  شده   انجام  تحقیقات

  در  بـدن  دفـاعی   سیـستم  شـود  مـی  باعث   واین  کنند   می   تقویت  را  چالش ها  با   مقابله  برای  مغز  نایینی، تواهیجـا   هـوش  هـای

وقتی فردی توانایی مقابله  (.  1384  ،گنجـی  ترجمـه؛  2005  گریـوز،  برادبری و )  باشد   داشته  بیشتری   مشکالت مقاومت  مقابـل 

ی ها را ندارد از پس تکالیف برآمده و می تواند با انگیزه باشد. در  توانایبیشتری با مسائل را داتشه باشد بهتر از کسی که این  
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واقع افرادی که هوش هیجانی پایینی دارند به دلیل شکست ها مداوم از موقعیت ها در هراسند و این مساله باعث می گردد که  

(  2002)  لـری واپـل  و   اسـترود،  ، سـالوویعتقاد  انگیزه ای برای مقابله با تکالیف از جمله وضایف تحصیلی را نداشته باشند. به ا

  و   سیاروچی .  طبیعتا تحمل استرس را باال می برد   شناختی  روان  کارکرد   بین فردی و   کارکرد  به دلیل رابطه با   هیجانی   هوش

  نیوار بهداشت متغیرهای  و  اسـترس بـین  رابطـه در هیجـانی   هوش نیز معتقدند که از همین طریق است که ( 2000) اندرسون

ادامه  .  دارند  کنندگی  تعدیل  اثر برای  بیشتری  انگیزه  از خود  اطمینان  به دلیل  بنابراین فردی که دارای جنین مقاومتی است 

 فعالیت ها دارد، لیکن انگیزش تحصیلی نیز در وی بیشتر خواهد بود.  

  ، طراب، اختالل در عملکرد اجتماعیاض  عالئم جسمانی،)  همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین چهار مولفه سالمت روان

افسردگی( با انگیزش درونی و بی انگیزگی رابطه معنادار وجود دارد. در حالی که تنها بعد اختالل در عملکرد اجتماعی است که 

اضطراب جسمانی،  عالئم  هرچه  گفت  توان  می  کلی  طور  به  باشد.  می  معنادار  رابطه  بیرونی  انگیزش  عمکلرد  ،با  در   اختالل 

اجتماعی و افسردگی پایی تر باشد انگیزش درونی بیشتر و بی انگیزگی کمتر می گردد. همچنین با کاهش اختالل در عملکرد  

اجتماعی نیز انگیزش بیرونی افزایش می یابد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تنها اختالل در عملکرد اجتماعی قادر  

ی نماید. عالوه بر این عالئم جسمانی نیز می توانست انگیزش درونی را پیش بینی کند.  ناست ابعاد انگیزش تحصیلی را پیش بی

در نهایت می توان گفت اختالل در عملکرد اجتماعی باعث کاهش انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و افزایش بی انگیزگی می  

کالکینز کین،  ریواس،  یوسف،  چون  پژوهشگرانی  های  یافته  با  نتایج  این  و  (  1383)  قاضی،  (1383)  خرمی،(،  2010)  شود. 

 ( همخوانی دارد.2001) اینگرسول وهمکاران

ابراز   ،بروز استعداد  ،خالق بودن  ،پایین احساس اطمینان  سالمت روانیباال بیشتر از افراد با    سالمت روانی افراد با    به طور کلی

انگیزش  وجود   نمایند.  و  تعادل  می  روانی  کاهش سالمت  که  دانست  کارآمدی،  باید  بازدهی  و  زده  هم  بر  را  انسان  پویایی  و 

(. به نظر می رسد انگیزش و  1979فورست و همکاران،  )  دهدیادگیری و خالقیت انسان را به طریقی منفی تحت تأثیر قرار می

زیرا که سال انگیزش می شود،  موجب  روان  داشتن سالمت  از طرفی  یعنی  باشند،  متقابل  رابطه  دارای یک  روان  مت  سالمت 

انگیزش  از طرفی دیگر  اثر می گذارد.  برای تحصیل  انگیزش  ایجاد  یادگیری و  از خویشتن در  تلقی مثبت  روان، خودباوری و 

فرد می شود روان  ارتقای سالمت  آموزش، موجب  کار  در  باال  به مدارج  و رسیدن  پرست،  )  تحصیلی  و وجدان  حسینی نسب 

1381.) 

ها پرورش یافته که خودشان را از یک دیدگاه منفی و  ته است این نگرش کلی در آن افرادی که سالمت روان آن ها کاهش یاف

واقعیت بنگرند،  میانتقادآمیز  تعبیر  سوء  منفی  طریق  به  را  جنبه ها  روی  تمرکز کنند،  موقعیت  هر  انتقادآمیز  و  منفی  های 

براهنی،  )   آینده نظری بدبینانه و ناامیدانه دارندکنند آینده بیشتر از گذشته امیدوارتر نیست و در مورد  یابند و احساس میمی

خواهند  1369 پایینی  تحصیلی  انگیزش  نتیجه  در  و  نداشته  خود  اینده  به  نسبت  امیدی  هیچ  تحصیلی  مسائل  در  بنابراین   .)

وقعیت  م به نسبت تا کندمی کمک فرد به سالمت روان باالی سطح (1991)  ترسون، پ و ولز داشت. همچنین به اعتقاد بدنار،

سالمت   که است شده ثابت حل کند. بهتر  را  دشوار  مسائل نیز  و  بگیرد یاد بهتر باشد، داشته واقعی آوردی  روی آمیز تهدید

کانون مهارگری  یک نشانه سالمت روان  باالی سطح (. همچنین1986گارفیلد  )  هستند تنگاتنگی روابط دارای  روان و انگیزش

،  1971فیش و کرابینک  )  رد وی را به سمت عالقه مندی ها و انگیزه هایش سوق می دهد فو با ایجاد انرژی در    ، درونی است

 (. 1984ساثیاواثی و آنتونی 
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عالوه بر مشخص شدن این مطلب که تمامی جنبه های سالمت روان با ابعاد انگیزش رابطه معنادار دارند، لیکن مشخص شد  

مولفه های ای است که قادر است تمامی ابعاد انگیزش را به طور معنادار که از این میان اختالل در عملکرد اجتماعی مهمترین  

 پیش بینی نماید. 

در تبیین این یافته می توان به ویژگی های افراد دارای عملکرد اجتماعی مناسب اشاره نمود که می تواند شرایط روانی الزم 

اساساً به    اد نماید. افرادی که عملکرد اجتماعی مناسب دارندبرای انگیزش درونی، بیرونی و رهایی از بی انگیزگی را در فرد ایج

خود اعتماد دارند. چنین حالتی آنها را عالقمند می سازد که با تمام وجود به استقبال مسایلی بروند و ابراز وجود نمایند. این  

  ، انتقاد را می پذیرند  ،ر و تنها نبودهامر به آنها شجاعت می دهد تادر مقابل تهدید ها ایستادگی نمایند. چنین افرادی گوشه گی 

از خود   ،با وجودی که از نقاط ضعف و قدرت خود آگاه هستند  .ناکامیها را تحمل می کنند، شکست آنها را از پا در نمی آورد

که  شود  لیکن به طور کلی داشتن داشتن عملکرد اجتماعی مناسب باعث می  .  (1376  ،ستوده)  انتقاد نکرده، ایراد نمی گیرند 

افراد نسبت به خود واقعی شان توجه نشان داده و برای آن ارزش قائل باشند که این مسئله زمینه را ایجاد خودانگیزی فراهم  

دوست داشتنی نیستند. آنها از    ، به حقارت خود معتقدند و احساس می کنند  ، دارنداندکی    عملکرد اجتماعیکسانیکه  می سازد.  

انتظار شکست    ،دنناز موقعیتهای اجتماعی هراسنا  ،همیشه به شدت از خویش انتقاد می کنند  ، دارندخود انتظارات غیر منطقی  

در مقابل انتقاد حساسند و بیشتر خالقیت آنها در مسیر فراهم ساختن امکان   ،می کشند و می خواهند همواره در حاشیه باشند

ایجاد    ،احساسات خوداست که بتوانند به توانایی درک  راین بعید  . این افراد خود را ضعیف دانسته و بنابشکست صرف می شود

در حالی که افراد با عملکرد اجتماعی باال از توانایی های خود آگاهی داشته و با  (.  2010نورائی،  )  انگیزش در خود دست یابند

  با   بخش  ثمر و  مفید کردن کار  و گذران  بخش،  اثر و  سالم  روابط تداوم ایجاد  شخصی به ضعف  و  قوت نقاط  و  خود دقیق شناخت

. تمامی ویژگی های  (2003 ،الو  و  نلسون) می پردازند  روزمره زندگی فشارهای   و ها  خواسته با سالم  و  بخش اثر برخورد دیگران،

 یاد شده در افراد با عملکرد اجتماعی مطلوب باعث می شود که فرد هم انگیزش درونی داشته باشد و هم انگیزش بیرونی.  

غم نتایج قابل توجهی که داشت با محدودیت ها و نقاط ضعفی روبه رو بود که در ذیل به اشاره می گردد؛  حاضر علی ر  مطالعه

ایران مشکل است. اوال   افراد در سطح  باشد که تعمیم آن به سایر   نمونه این پژوهش شامل دانش آموزان اول دبیرستانی می 

سشنامه ای است این است که پاسخ دهنده ها گاهی بی  تحقیقات پر  یکی از محدودیت های این پژوهش که خاصهمچنین  

عالقگی و بی انگیزگی در پاسخ دادن از خود نشان می دهند. همچنین گاهی افراد برای ارائه تصویر بهتر از خود پاسخ برخی از  

م ان به نمونه های  ده است تعمیبا توجه به اینکه نمونه مورد پژوهش شامل دختران بوبعالوه    سواالت را به درستی نمی دهند.

 پسر باید با احتیاط صورت گیرد.

انگیزش   ایجاد  در  مهمی  عوامل  عنوان  به  روان  و سالمت  هیجانی  هوش  که  بود  آن  از  حاکی  مطالع  این  نتایج  کلی  طور  به 

یتی دانش  آموزش و تربتحصیلی دانش آموزان دخیل می باشند. این مسئله بسیار حائز اهمیت بوده و باید در ارتباط با مسائل  

در   مسئله  این  گیرد.  قرار  مدنظر  تربیتنظام  آموزان  و  سازیدنبال  بهکه    امروزی  تعلیم  برای دانش  آماده  با    آموزان  رویارویی 

بدون  دانند که  و مربیان این نظام می  معلمان  ، بسیار حائز اهمیت است. چرا کهه استآیندهای بزرگ و کوچک جهان  چالش

انگیز افراد  ایجاد  لیکن  ش در  یابند.  اموزش خود دست  اهداف  به  توانند  باید  نمی  بر آموزشمدارس  را   پرورش  وفعالیت خود 

روان  هوش هیجانی  ارتقاء سالمت  نمایند.  و  داشت  متمرکز  نظر  نظیر  که    باید در  هیجانی مفاهیمی  با    و   هوش  روان  سالمت 

گرایی  روند و هممی  به موازات هم پیش  مفاهیم   این  د.ن قرار دارنهردو در یک مسیر و در نیل به هدفی معی  حصیلی،مسائل ت

   رسد.های تحصیلی محسوس به نظر میفعالیتبا   بهداشت روانیهای مربوط به پرورش هوش هیجانی و میان تالش
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Abstract 

The purpose of this study was investigating the relationship between emotional intelligence and mental health 

with academic motivation junior high school students in Gorgan City. The statistical population consisted of all 

secondary school students in Gorgan city that from these students, 335 people were selected using random 

cluster sampling and asked them to respond questionnaires emotional intelligence, mental health and academic 

motivation. Data were analyzed using multivariate regression. According to the results of between components 

of emotional intelligence, only component of emotion regulation can predict dimensions of academic motivation. 

Also results indicate that the model of social dysfunction can predict dimensions of academic motivation. Based 

on this study, it can be said emotion regulation increases intrinsic and extrinsic motivation and reduce the lack of 

motivation. Also social dysfunction reduces intrinsic motivation, extrinsic motivation and increase the lack of 

motivation. 
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