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چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ومقایسه آن در دختران دانش آموز دارای
مادران شاغل و غیرشاغل بوده است 853 .نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی از دو ناحیه آموزش و پرورش شهرستان رشت در سال تحصیلی
 9821-9829به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و سالمت روانی گلدبرگ و هیلر پاسخ
دادند .نتایج تحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد در هر دو گروه دختران دارای مادران شاغل و غیرشاغل بین همه مولفه های هوش
هیجانی و همه مولفه های سالمت روانی همبستگی منفی و معنادار در سطح کمتر از  1/19وجود داشت .نتایج آزمون  Tبیانگر آن بود که از لحاظ هوش
هیجانی ،سالمت روانی و مولفه های آنان تفاوتی بین دو گروه دختران دارای مادران شاغل وغیرشاغل وجود نداشت اما از لحاظ عملکرد تحصیلی این
تفاوت معنادار و به نفع دختران مادران شاغل بدست آمد.
کليد واژگان :هوش هیجانی ،سالمت روانی ،عملکردتحصیلی

مقدمه

نیز الزم است .بسیاری ازافراد درزمینه علمی به خاطر بهره

اصطالح هوش هیجانی 9اولین بار درسال  9221ازسوی

هوشی باال درموسسات آموزشی و دانشگاهها به مدارج

سالوی و مایر 5به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح

باالیی نایل می شوند بعضی ازهمین افراد درمحیط کار

شد (خسروجاوید .)9839 ،از نظرآنها هوش هیجانی عبارت

وخانواده چندان موفق نیستند اما بعضی ازافراد با بهره

است از نوعی پردازش اطالعات هیجانی شامل ارزیابی

هوشی پایین درمحیط خانواده و کارافرادی موفق و سازگار

درست هیجان ها درخود و دیگران ،تظاهر مناسب هیجان

به شمارمی روند که علتش می تواند به سطح هوش هیجانی

و تنظیم انطباقی هیجان به گونه ای که باعث تقویت زندگی

( )EIبا توان هدایت هیجان ها درتعامالت فردی ارتباط

شود (مایر وهمکاران .)5113،در سالهای اخیر تحقیقات

پیدا کند (مایر و سالوی.)9227،

علمی نشان داده که تنها داشتن هوش شناختی باال برای
کسب موفقیت کافی نسیت و عالوه بر  ،IQکیفیات دیگری
2 -salovey & mayer

1 -emotional intelligence
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مطالعاتی که درزمینه هوش هیجانی صورت گرفته مبین

حاالت خلقی خود را تنظیم کنند ،انها دید مثبتی به زندگی

نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف

داشته و رضایت بیشتری را از زندگی گزارش کرده اند

زندگی فرد همچون سالمت روانی ،9پیشرفت تحصیلی،

(مایر ،سالوی و کارسو.)5111 ،7

روابط اجتماعی ،شغل،ازدواج و ...است .در این راستا

اشتغال مادر وعدم حضور تمام وقت وی درخانه ،با تاثیر

مطالعات وسیع ورنون 5و همکاران ( ،)5113درباره رفتار

کمی و کیفی بر مراقبت فرزندان ،به عنوان یکی از عوامل

افراد طبق الگوی هوش هیجانی و رابطه آن با پیشرفت

موثر بر سالمت روانی فرزندان مطرح می شود

تحصیلی نشان داد بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

(روبرتز )5115،3و با در نظر گرفتن دامنه ای وسیع از

رابطه معنادار وجود دارد .یازیسی ،سییز و آلتان)5199( 8

الگوهای کاری ،از تمام وقت تا پاره وقت ،ممکن است بر

نیز در پژوهشی بر روی دانش آموزان دبیرستانی نشان دادند

شاخص هایی چون سازگاری اجتماعی و عاطفی ،رشد

هوش هیجانی پیش بینی کننده قوی موفقیت تحصیلی

هوشی و عملکرد تحصیلی فرزندان در مدرسه اثری طوالنی

است .در زمینه رابطه هوش هیجانی و سالمت روانی بار-

مدت گذارد (بایدر و بروکس-گان9229،2؛ هان،91

ان )5112( 4معتقد است هوش هیجانی یکی از عوامل مهم

والدفوگل 99و بروکس-گان ،9222،بائوم .)5114،95افزون بر

در تعیین موفقیت فرد در زندگی محسوب می شود که

این هوش هیجانی نیز تحت تاثیر محیط پرورشی قرار دارد.

مستقیما بر سالمت روانی فرد تاثیر دارد .در یک پؤوهش

شواهد حاکی است که حداقل بخشی از هوش هیجانی

تسائوسیس و نیکوالاو ،)5112( 2رابطه بین هوش هیجانی

پایین ناشی از اختالل در روابط مادر-فرزند است که بر

و سالمت روانی و جسمانی را مورد بررسی قرار دادند و

تحول سیستم های شناختی وعصبی درگیر در پردازش

رابطه معناداری میان هوش هیجانی و سالمت روانی و

اطالعات هیجانی اثر می گذارد .نحوه ی تعامالت هیجانی

جسمانی بدست آوردند .نتایج پژوهش بیرامی ( ،)9837در

مادر-فرزند بر بخش هایی از مغز که درگیر تنظیم هیجانات

بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر ابراز وجود،

است تاثیر می گذارد و ممکن است هوش هیجانی پایین

سالمت روانی و خودکارآمدی دانش آموزان نشان داد

نتیجه آسیب های روانی ازجمله محرومیت های هیجانی و

آموزش هوش هیجانی منجر به افزایش قدرت ابراز وجود،

بی توجهی والدین باشد که رسش برخی از ساختارهای مغز

سالمت روانی و خودکارآمدی در دانش آموزان می شود.

و ظرفیت های ذهنی مرتبط با پردازش هیجانی را مختل می

سالوی ،بدل  ،دتویلر و مایر  ،)5111( 2اظهار می دارند که

سازد ( تیلور و

اکثر افراد با هوش هیجانی باال ،روش های مقابله ای موفق

باگبی.)5111،98

همانطور که فوکونیشی،

موریتا و ریهن )9222( 94نشان داده اند  ،تحول عاطفی

تری دارند ،چرا که آنان می دانند چگونه و چه وقت

ومهارتهای شناختی برای تنظیم عواطف و درنهایت هوش

احساس خود را بیان کنند و می توانند به گونه کارآمد

8 - Roberts
9 - Bayder, & Brooks-Gunn
10 - Han
11 - Waldfogel,12 - Baum
13 - Taylor, & Bagby
14 - Fukunishi, Morita, & Rahan

1 -mental health
2 -Vernon
3 -Yazici, Seyis,& Altun
4 -Bar-on
5 - Tsaousis, & Nikolaou
6 - Salovey, Bedall, Detweiller, & Mayer
7 - Carsuo

35

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1332پیاپی 11

هیجانی ،عمیقا با روابط فرزند ووالدین بویژه مادر مرتبط

نسبت به مادران خانه دار صرف نظر کنند( بیرن بام.)9272 2

است ورابطه ضعیف والدین با فرزند ،دستیابی به

از طرف دیگر ،نظارت کمتر مادران شاغل بر نوجوان می

احساسهای روشن و آگاهانه رابرای کودک دشوار خواهد

تواند منجر به افزایش پیامدهای منفی و فعالیتهای غیرقانونی

ساخت .دراین راستا نتایج پژوهش آزادی و محمد طهرانی

ازقبیل رابطه جنسی قبل از ازدواج ،استفاده از الکل و مواد

( )9832نشان داد سبک های دلبستگی به مادر باهوش

و بزهکاری در نوجوان شود .عالوه براین ممکن است رابطه

هیجانی ارتباط دارد ودرافراد واجد سبک دلبستگی

والدین و نوجوان متشنج باشد زیرا نوجوان احساس می

ایمن،هوش هیجانی باالترازافراد دارای سبک دلبستگی

کند توسط مادر شاغل طرد شده و یا به دلیل افزایش کار

ناایمن می باشد.

خانگی و مسولیت نگهداری از خواهر و برادران
کوچکتراعتراض می کند (مونتمایورو کالیتون.)5119،2

تاثیربالقوه اشتغال مادر بر مراقبت اولیه کودک درمطالعات
زیادی موردبررسی قرار گرفته است (بلسکی5119 ،9؛

نتایج پژوهش مک اینتاش ،)5112( 7دررابطه با تاثیر

رام4

مادران شاغل و غیرشاغل بر فرزندان نشان داد هیچ

 .)5112این تحقیقات بیشتر برکودکان سنین دبستانی

شواهدی وجود ندارد که فرزندان مادران غیرشاغل دارای

متمرکز شده اند تا نوجوانان ،زیرا این عقیده وجود دارد که

عملکرد نامطلوب تری نسبت به فرزندان مادران شاغل

ارتباط کم و جدایی میان مادر و کودک ممکن است منجر

هستند .دراین راستا نیک یاکوب و سین سیو،3

به مشکالت روانی برای کودکان شود ،اما نوجوانان نیاز

نشان دادند تفاوت معنی داری درپرخاشگری فرزندان

کمتری به ارتباط و تماس با مادر دارند (بالبی .)9278،با

مادران شاغل و غیرشاغل وجود ندارد .برخی مطالعات

این وجود اشتغال مادر می تواند دارای پیامدهای مثبت و

نشان داده اند فقدان حضور مادر می تواند دارای اثرات

منفی برای نوجوانان نیز باشد .از یک طرف نوجوانان دارای

منفی بر فرزندان باشد اما این اثرات منفی به اندازه تاثیرات

مادران شاغل ممکن است خودمختاری و پختگی بیشتری

منفی مادران غیرشاغل بر فرزندانشان سخت و دشوار

نسبت به نوجوانان مادران غیرشاغل داشته باشند همچنین

نیست .اثراتی مانند فقر ،تحصیالت والدین و کیفیت

مادران شاغل می توانند الگویی از شایستگی زنانه برای

نگهداری از فرزند .بدون درآمد مادر ممکن است خانواده

نوجوانان باشند که ممکن است منجر به کاهش عقاید سنتی

در فقر زندگی کند (بوت .)5111،2براساس پژوهشی در

و قالبی نقش جنسیتی زنان شوند .سرانجام اینکه مادران

سال  ،9223بهبود استانداردهای زندگی توسط مادران

شاغل ممکن است رابطه تنش زای کمتری با نوجوانان

شاغل ،اثرات منفی اشتغال مادر را تعدیل می کند (

داشته باشند زیرا آنها همه وقتشان را صرف تربیت فرزندان

کارول .)5119،91آگینباو و جیتل من ،)5118( 99در پژوهش

نمی کنند و بنابراین بیشتر می توانند از کنترل های مادرانه

خود نشان دادند که اشتغال مادران دارای اثرات مثبت برای

1 - Belsky
2 - Shonkoff, & Phillips
3 - Bornstein
4 - Ruhm
5 - Birnbaum
6 - Montemayor, & Clayton

7 - McIntosh
8 - Nik Yaacob, & Sin siew
9 - Boot
10 - Carvel
11 - Aughinbaugh, & Gittleman

شونکوف و فیلیپ55111؛ برنستین 8و همکاران5119؛
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 .5آیا میزان هوش هیجانی و مولفه های آن در دختران

نوجوانان مانند الگودهی نقش مثبت و اجازه کسب استقالل

نوجوان دارای مادران شاغل و غیرشاغل متفاوت است؟

به نوجوان است،اما یافته های پژوهشهای بام (،)5114
کارول ( )5119و لپو ،)5112( 9بیانگر آن بود که اشتغال

 .8آیا میزان سالمت روانی و مولفه های آن در دختران

مادر دارای پیامدهای منفی ازقبیل کاهش نمرات تحصیلی ،

نوجوان دارای مادران شاغل و غیرشاغل متفاوت است؟

خالقیت وافزایش استرس روانشناختی برای نوجوانان

 .4آیا عملکردتحصیلی در دختران نوجوان دارای مادران

است.

شاغل و غیرشاغل متفاوت است؟

جنی تین 5و همکاران ( ،)5117در پژوهشی در رابطه با
ساعات کاری مادر و پیامدهای تحصیلی نوجوانان دریافتند،

روش

ساعات کار طوالنی مدت مادران دارای اثرات نامطلوب

جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری

مانند افزایش احتمال فرار از مدرسه ،کاهش عملکرد

این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است .جامعه

تحصیلی و افزایش احتمال کشمکش والدین و مدرسه

آماری پژوهش را کلیه جمعیت دانش آموزان دختر مدارس

درباره مشکالت رفتاری نوجوان است .نتایج پژوهش

راهنمایی تحصیلی در نواحی یک و دو آموزش و پرورش

( )5113نشان داد ،مادران دارای شغل پاره وقت ،اثرات

شهرستان رشت در سال تحصیلی  9829-9821تشکیل می

منفی بر موفقیت تحصیلی فرزندان پسر و دختر دارن اما

دهند .در انتخاب نمونه تعداد  853دانش آموزکه نیمی از

مادران دارای شغل تمام وقت تنها بر موفقیت تحصیلی

آنان دارای مادران شاغل و نیمه دیگر دارای مادران

فرزندان پسرخود تاثیرمنفی دارند.

غیرشاغل بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله
ای انتخاب شدند .بدین صورت که از دو ناحیه آموزش و

باتوجه به مطالب فوق و یافته های ناهماهنگ و متناقض

پرورش یک ناحیه به تصادف انتخاب و از این ناحیه 4

در زمینه تاثیر اشتغال مادر بر فرزندان و رابطه بین هوش

مدرسه دخترانه دولتی و  5مدرسه دخترانه غیردولتی به

هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی در دختران

تصادف انتخاب گردید سپس از هر پایه تحصیلی  4کالس

نوجوان دارای مادران شاغل و غیرشاغل ضرورت بررسی

به صورت تصادفی انتخاب شدند .برای تعیین شاغل بودن

هرچه بیشتر احساس مس شود .بدین منظور پژوهش حاضر

مادر سوالی در پرسشنامه در این رابطه منظور گردید.

در راستای همین هدف در پی پاسخگویی به سواالت زیر

ابزار

است.

.9پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان :این پرسشنامه را بار-

 .9آیا بین متغیرهای هوش هیجانی با سالمت روانی و

ان( )9231برای نخستین بار ساخته است .نسخه اصلی آن

عملکردتحصیلی دختران مادران شاغل و غیرشاغل رابطه

با  988گویه به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است و

وجود دارد؟

در مقیاس پنج درجه ای از«کامال مخالف تا کامال موافق»

3 - Tanaka

1 - Lopoo
2 - Gennetian
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نمره گذاری می شود .نسخه فارسی آن با 21گویه در جامعه

و اختالل خواب )8نارساکنش وری اجتماعی )4افسردگی

دانشگاهی ایران هنجار شده است(سموعی .)9831،این

وخیم .هومن( ،)9877در پژوهشی تحت عنوان

پرسشنامه دارای 92خرده مقیاس و 2مقیاس است که

«استاندارسازی پرسشنامه سالمت عمومی ( »)GHQبر

عبارتند از)9:خلق عمومی)5،مهارت بین فردی)8،مهارت

روی دانش جویان دختر و پسر دوره های کارشناسی

درون فردی)4،سازگاری و)2مدیریت استرس.ازآنجاکه

دانشگاه تربیت معلم در سال تحصیلی  9872-72بر روی

گزینه ها بر روی طیف  2درجه ای لیکرت تنظیم شده اند

یک گروه  729نفری ،ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده

نمره گذاری از  2به ( 9کامال موافقم 2و کامال مخالفم )9و

هماهنگی درونی است برای مقیاس های فرعی عالیم

درسواالت با محتوای منفی یا معکوس از  9به  ( 2کامال

جسمانی  ،1/32عالیم اضطراب  ،1/37نارساکنش وری

موافقم 9و کامال مخالفم )2انجام می شود .نمره کل

اجتماعی  1/72و عالیم افسردگی اساس برابر  1/29و برای

هرمقیاس برابر با مجموع نمرات هریک از سواالت آن

کل مقیاس که نشان دهنده سالمت عمومی است برابر با

مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات مقیاس

 1/38می باشد وهمچنین مقدار ضریب روایی این ازمون

هااست .درپزوهش بخشی سورشجانی ( ،)9837اعتبار این

برابر با  1/35بوده است.دراین پژوهش نیز ضریب آلفای

آزمون با استفاده ازآلفای کرونباخ و روش دونیمه کردن

کرونباخ برای کل مقیاس  1/33محاسبه شده است.

آزمون به ترتیب  1/34و 1/29به دست آمد .درپژوهش

در پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد تحصیلی

دیگری (زینعلی و خسروجاوید )9832،ضریب آلفا برابر با

دانش آموزان از معدل تحصیلی استفاده شده است .جهت

 1/71وبازآزمایی (بافاصله یک ماه) برابر با %75/2گزارش

تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون برای

شده اند .درپژوهش حاضراعتبار آزمون با استفاده ازآلفای

بررسی روابط بین متغیرها و از آزمون Tمستقل به منظور

کرونباخ برابر با  1/38محاسبه گردید.

مقایسه رابطه بین متغیرها بانرم افزار آماری  SPSSبهره
گرفته شده است.

.5پرسشنامه سالمت روانی :پرسشنامه سالمت روانی دارای
 53ماده است که گلدبرگ و هیلر 9272 ( 9به نقل از

یافته ها

هومن )9877،آن را ساخته اند .این پرسشنامه چهار مقیاس

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی با

فرعی دارد و برای غربالگری اختالالت روانی

سالمت روانی و عملکردتحصیلی دختران مادران شاغل و

غیرسایکوتیک در مراکز درمانی وجوامع طراحی و تدوین

غیرشاغل نتایج تحلیل همبستگی در جداول  9و 5ارائه شده

شده است .هریک از مقیاس ها  7پرسش دارد .مقیاس های

است.

تشکیل دهنده عبارت است از)9عالیم جسمانی )5اضطراب

1 - Goldberg & Hiller
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جدول .2ماتریس همبستگي پيرسون ميان مولفه های هوش هيجاني ،مولفه های سالمت رواني و عملكرد تحصيلي دختران مادران شاغل
خرده مقياسها

1

2

4

9

1

3

8

7

21

3

21

22

.2خلق عمومي
9
.1مهارت

**

بين فردی

1/27

9

.9مهارت

**

**

درون فردی

1/72

1/22

9

.4سازگاری

**

**

**

1/75

1/22

1/38

9

**

**

**

**

.3مدیریت استرس
.1هوش هيجاني
.7عالیم جسماني
.8اضطراب

1/22

1/21

1/28

1/27

9

**

**

**

**

**

1/32

1/78

1/24

1/32

1/77

9

**

**

**

**

**

**

-1/24

-1/83

-1/23

-1/29

-1/28

-1/28

9

**

**

**

**

**

**

**

-1/25

-1/42

-1/23

-1/23

-1/24

-1/75

1/27

9

.3نارساکنشوری

**

**

**

**

**

**

**

**

اجتماعي

-1/27

-1/29

-1/23

-1/23

-1/21

-1/29

1/28

1/23

.21افسردگي
.22سالمت رواني
.21عملكردتحصيلي

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-1/22

-1/22

1/23

-1/22

-1/29

-1/72

1/27

1/72

1/29

9

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-1/75

-1/27

-1/75

-1/72

-1/27

-1/31

1/35

1/33

1/72

1/29

**

**

*

*

-1/92

1/92

1/94
*P < 0/05

9

1/52

1/12

-1/17

-1/12

1/98

-1/12

1/15

9
-1/95

9

**P<o/o1

همانطور که در جدول  9مشاهده می شود ،بین همه

سطح کمتر از  1/19بدست آمد و همبستگی بین

مولفه های هوش هیجانی و همه مولفه های سالمت روانی

عملکردتحصیلی با مولفه های مهار زندگی و افسردگی از

همبستگی معنادار و منفی در سطح کمتر از  1/19وجود

میان مولفه های سالمت روانی در سطح کمتر از  1/19نیز

دارد .همبستگی عملکردتحصیلی تنها با مولفه مهارت بین

معنادار است.

فردی از میان مولفه های هوش هیجانی مثبت و معنادار در
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جدول: .1ماتریس همبستگي پيرسون بين مولفه های هوش هيجاني ،مولفه های سالمت رواني و عملكرد تحصيلي دختران مادران غيرشاغل
2

خرده مقياسها

1

4

9

1

3

7

3

8

21

22

21

.2خلق عمومي
9
.1مهارت

**

بين فردی

1/23

9

.9مهارت

**

**

درون فردی

1/27

1/47

.4سازگاری

**

**

**

1/25

1/49

1/23

9

**

**

**

**

.3مدیریت استرس
.1هوش هيجاني
.7عالیم جسماني
.8اضطراب

9

9

1/22

1/82

1/29

1/28

**

**

**

**

**

1/38

1/22

1/32

1/35

1/77

**

**

**

**

**

**

-1/44

-1/54

-1/82

-1/49

-1/41

-1/47

**

**

**

**

**

**

**

9
9

-1/23

-1/82

-1/42

-1/24

-1/25

-1/29

1/21

.3نارساکنشوری

**

**

**

**

**

**

**

**

اجتماعي

-1/27

-1/87

-1/42

-1/21

-1/42

-1/27

1/42

1/23

.21افسردگي
.22سالمت رواني
.21عملكردتحصيلي

9

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-1/29

-1/84

-1/27

-1/29

-1/27

-1/24

1/28

1/24

1/25

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

-1/27

-1/41

-1/27

-1/22

-1/28

-1/71

1/72

1/32

1/31

1/37

**

**

*

*

**

**

1/59

-1/89

-1/93

-1/92

-1/55

-1/59

**
1/54

*P < 0/05

9

**
-1/12

1/48

1/99

-1/94

9
9
9

**P<o/o1

باتوجه به جدول  5می توان اظهار کرد همبستگی بین تمام

برای پاسخگویی به سواالت دوم ،سوم و چهارم پژوهش

مولفه های هوش هیجانی و همه مولفه های سالمت روانی

از آزمون تفاوت میانگین (Tاستودنت) ،به منظور بررسی

معنادار و منفی در سطح کمتر از  1/19است .همبستگی

تفاوت میانگین های متغیرهای هوش هیجانی ،سالمت

میان عملکردتحصیلی با مولفه های خلق عمومی ،مهارت

روانی و عملکردتحصیلی در دو گروه دانش آموزان دختر

درون فردی ،مدیریت استرس و هوش هیجانی کل معنادار

دارای مادران شاغل و غیرشاغل بهره گرفته شده است .نتایج

و مثبت و با مولفه های افسردگی و سالمت روانی کل

این تحلیل در جداول  8و  4و  2نشان داده شده است.

معنادار و منفی در سطح کمتر از  1/19بدست آمد.همچنین
همبستگی میان عملکردتحصیلی با اضطراب و نارساکنش
وری اجتماعی در سطح کمتر از  1/12معنادار است.
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بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی و عملکردتحصیلی در دختران / ...سندی و همکاران
جدول .9نتایج آزمون تفاوت ميانگين برای مقایسه هوش هيجاني و زیرمقياس های آن در دختران مادران شاغل(گروه )2و دختران مادران
غيرشاغل(گروه.)1
متغير

گروه
گروه9

ميانگين
47/52

انحراف معيار

درجه آزادی

T

مقدارP

7/28
854

خلق عمومي
گروه5

47/12

7/72

گروه9

74/12

7/49

گروه5

78/51

3/79

گروه9

917/22

92/22

854

روابط بين فردی

855

روابط درون فردی
گروه5

912/19

92/42

گروه9

22/38

2/82

گروه5

21/99

2/17

گروه9

82/32

2/28

854

سازگاری

854

مدیریت استرس
گروه5

82/91

3/71

گروه9

852/57

45/88

گروه5

859/21

82/31

855

هوش هيجاني کل

1/52

9/13

1/32

-1/53

1/75

1/38

1/77

1/53

1/87

1/73

1/47

1/49

جدول: 4نتایج آزمون تفاوت ميانگين برای مقایسه سالمت رواني و زیرمقياس های آن در دختران مادران شاغل(گروه )2و دختران مادران
غيرشاغل(گروه.)1
متغير

انحراف معيار

گروه

ميانگين

گروه9

91/22

8/25

گروه5

99/49

8/42

گروه9

95/42

4/22

852

عالیم جسماني

852

اضطراب
نارسا کنش وری

درجه آزادی

گروه5

95/42

4/29

گروه9

95/27

4/98

گروه5

95/32

8/39

گروه9

99/73

2/34

852

اجتماعي

852

افسردگي
گروه5

99/25

2/2 3

گروه9

43/59

92/31

گروه5

43/22

94/28

852

سالمت رواني کل
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T

-9/84

1/92

1/99

-1/52

-1/49

مقدارP
1/93

1/33

1/29

1/72

1/23
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جدول .3نتایج آزمون تفاوت ميانگين برای مقایسه عملكردتحصيلي در دختران مادران شاغل(گروه )2و دختران مادران غيرشاغل(گروه.)1
متغير

گروه
گروه9

ميانگين

انحراف معيار

5/24

درجه آزادی

1/17
852

عملكردتحصيلي
گروه5

5/33

T

مقدارP

2/42

1/111

1/99

باتوجه به جدول  8مشاهده می شود تفاوت نمرات هوش

گروه دختران مادران شاغل و غیرشاغل معنادار است .همسو

هیجانی و زیرمقیاس های آن در دو گروه دختران دارای

با نتایج پژوهش حاضر یافته های پژوهش خواجه

مادران شاغل و غیرشاغل معنی دار نیست .به عبارت دیگر

پور( )5199در رابطه بین هوش هیجانی ،درگیری والدین

هوش هیجانی و هیچکدام از زیرمقیاس های آن دردوگروه

در امور تحصیلی فرزندان و عملکرد تحصیلی در دانش

دختران مادران شاغل و غیرشاغل تفاوتی ندارد.

آموزان دبیرستانی نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین هوش
هیجانی و درگیری والدین در مسائل تحصیلی فرزندان می

همانطور که جدول 4مشاهده می شود تفاوت نمرات

تواند موفقیت تحصیلی را پیش بینی کند .این یافته با نتایج

سالمت روانی و زیرمقیاس های آن در دو گروه دختران

پژوهشهای پارکر ،)5118،5115،5119(9آبیسامرا)5111( 5

دارای مادران شاغل و غیرشاغل معنی دار نیست .به عبارت

و ورنون و همکاران( )5113نیز هماهنگ است .در تبیین

دیگر سالمت روانی و هیچکدام از زیرمقیاس های آن

این یافته می توان گفت ،مدیریت موثر احساسات یک جنبه

دردوگروه دختران مادران شاغل و غیرشاغل تفاوتی ندارد.

مهم از رفتار است .تحقیقات اخیر در زمینه شخصیت نشان

باتوجه به جدول  2متوسط نمره عملکردتحصیلی دانش

داده است بلوغ عاطفی و مهارتهای اجتماعی همراه با هوش،

آموزان دختر دارای مادران شاغل  5/24و دختران مادران

منجر به سازگاری و موفقیت در زندگی شخص می شود.

غیرشاغل  5/33است وتفاوت نمرات عملکرد تحصیلی در

فردی که دارای هوش هیجانی باالیی است می تواند

این دو گروه از دختران معنادار بدست آمد که می توان

احساساتش را به روش بهتری مدیریت کند و توانایی

گفت عملکردتحصیلی دختران مادران شاغل بهتر از دختران

بیشتری در مقابله با استرس و حل مشکالت دارد ،به تبع

مادران غیرشاغل است.

چنین شخصی در زمینه های مختلف تحصیلی و حرفه ای

بحث

موفق تر و سازگارتر است .هوش هیجانی یک پیش بین
مطمئن پیشرفت تحصیلی نسبت به هوش عمومی است (

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه رابطه بین

گوجار8

هوش هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی در

و همکاران.)5191،

دانش آموزان دختر دارای مادران شاغل و غیرشاغل است.

درخصوص رابطه میان هوش هیجانی و سالمت روانی

یافته های پژوهش نشان داد رابطه بین متغیرهای هوش

شوت 4و همکاران( ،)5117در یک بررسی فراتحلیلی بر

هیجانی با سالمت روانی و عملکرد تحصیلی در هر دو

روی  49مطالعه انجام شده درمورد هوش هیجانی و سالمت

1 - Parker
2 - Abisamra

3 - Gujjar
4 - Schotte
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روانی دریافتند که هوش هیجانی و سالمت روانی دارای

اثر منفی ونه اثر مثبت بر رشد فرزندان است (نیک یاکوب

همبستگی مثبت هستند .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای

وسین

کارنیروو

تسائوسیس و نیکوالاو( ،)5112اوگینسکا-بولیک)5112( 9

هکمان .)5118،8در تناقض با یافته های پژوهش حاضر،

و یعقوبی و همکاران ( )9837است .در پژوهشی که

نتایج پژوهش دب 4و همکاران ( )5191نشان داد ،نوجوانان

آمسترانگ 5و همکاران( ،)5199در رابطه با هوش هیجانی

دارای مادران شاغل نسبت به نوجوانان دارای مادران

و انعطاف پذیری در برابر حوادث منفی زندگی انجام دادند

غیرشاغل مضطرب تر و دارای سالمت روانشناختی کمتری

نتایج نشان داد هوش هیجانی با حوادث و اندوه همبستگی

بودند.این نتایج با یافته های پژوهشهای بام (،)5114

منفی دارد و افراد دارای هوش هیجانی باال ،حوادث منفی

کاول( )5119و لپو( )5112هماهنگ است.

و تنش زای کمتری را گزارش کردند که منجربه تداوم

سیو5191،؛

مک

اینتاش5112،؛

از دیگریافته های پژوهش حاضر تفاوت معنادار در

کمتری در رنج و اندوه آنان می شود .اوگینسکا-

عملکرد تحصیلی دختران مادران شاغل و غیرشاغل است.

بولیک( ،)5112نشان داده است ،افراد دارای هوش هیجانی

نتایج نشان داد عملکرد تحصیلی دختران مادران شاغل بهتر

باالتر ،استرس کاری و مشکالت کمتری دارند .از نظروی

از دختران مادران غیرشاغل است .همسو با نتایج پژوهش

هوش هیجانی نقش پیشگیری کننده ای در مشکالت

حاضر کونلی و آلبرایت ،)5114( 2دریافتند دختران مادران

سالمتی و بویژه افسردگی دارد .افراد دارای سطوح باالی

شاغل نسبت به دختران مادران غیرشاغل به موفقیت

هوش هیجانی با توانایی مقابله بهتر با استرس و بیان

تحصیلی بیشتری گرایش دارند .نتایج پژوهش

هیجانات و نیز مدیریت و کنترل آنها مشخص می شوند.

بودیو2

( )9222در مقایسه پیشرفت تحصیلی دختران نوجوان

بنابراین می توان گفت که احتماال هوش هیجانی باال از یک

مادران شاغل و غیرشاغل نشان داد پیشرفت تحصیلی

سو از طریق افزایش مهارت های مقابله ای ،استرس فرد را

دختران مادران شاغل نسبت به دختران مادران غیرشاغل

کاهش می دهد و بر سالمت روانی فرد اثر می گذارد و از

بیشتر بوده است .در تناقض با این نتیجه بام( ،)5114در

سوی دیگر ،مهارت های هوش هیجانی ،مهارت های

پژوهشی اثرات مادران شاغل بر نوجوانان را در دانش

ارتباطی(درون فردی و بین فردی) و توانایی افراد را در

آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار داد و دریافت اشتغال

ایجاد و حفظ شبکه های اجتماعی افزایش می دهد که این

مادر در سالهای نوجوانی نمرات دانش آموزان را به طور

امر نیز به سالمت عمومی افراد کمک می کند.

معناداری کاهش می دهد.

یافته های پژوهش حاضرنشان داد ،تفاوت معناداری از

در تبیین تناقض نتایج پژوهشهای گوناگون در زمینه

لحاظ هوش هیجانی و سالمت روانی و مولفه های آنان در

پیامدهای مختلف اشتغال مادر بر فرزندان می توان اظهار

دختران دارای مادران شاغل و غیرشاغل وجود ندارد .در

کرد اشتغال مادر صرفا نمی تواند دارای پیامدهای مثبت و

تحقیقات گوناگون نشان داده شده که اشتغال مادر نه دارای

یا منفی برای فرزندان باشد .متغیرهای تاثیرگذار دیگر مانند
4 - Deb
5 - Conley, & Albright
6 - Badhdev

1 - Oginska-Bulik
2 - Armstrong
3 - Carneiro, & Heckman

56

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان  ،1332پیاپی 11

نوع شغل  ،میزان تحصیالت ،شغل تمام وقت یا پاره وقت،

توافق عمومی نوظهور درزمینه اثرات اشتغال

میزان درآمد ،نوع روابط خانوادگی ،شیوه های

مادر،دیدگاه گذشته در زمینه تاثیرات ذاتی منفی اشتغال مادر

فرزندپروری ،جنسیت فرزند و عوامل بیشمار دیگر در این

را رد می کند و به جای آن برشناسایی چگونگی عوامل

رابطه نقش واسطه گر ایفا می کنند .در این راستا کارنیرو و

چندگانه ازقبیل ویژگی های مادر و فرزند و تعامل مولفه

هکمان( )5118در بررسی رفتار ضداجتماعی و مشکالت

های نظام خانواده در تولید پیامدهای گوناگون رشد کودک

رفتاری فرزندان مادران شاغل دریافتند ،رابطه ای میان رفتار

تمرکز دارد(بروکس-گان .)5115،با توجه به مطالب

فرزندان و شاغل بودن مادر وجود ندارد.آنها نشان دادند این

ذکرشده پیشنهاد می شود در پژوهشهای آتی نقش

رفتارها به طور قوی با زمینه خانوادگی ،میزان درآمد ،نژاد،

متغیرهای واسطه گر دررابطه میان اشتغال مادران و

تحصیالت و توانایی مادر رابطه دارد .در پژوهش دیگری

پیامدهای رفتاری فرزندان از قبیل نوع شغل مادر ،میزان

ریجسویگ 9و همکاران( ،)5114دریافتند اشتغال تمام وقت

تحصیالت ،شغل تمام وقت یا پاره وقت ،میزان درآمد،

مادران منجر به کاهش سالمت روانی خانواده می شود اما

جنسیت فرزند و  ...مورد مالحظه قرار گیرد.

اشتغال پاره وقت مادران نه فقط می تواند منجر به تعادل
میان کار و خانواده شود بلکه با باال بردن روحیه مثبت
منابع

مادران باعث افزایش سالمت روانی افراد خانواده خواهد
شد .نتایج پژوهش آگینباو و جیتل من )5118( 5نشان داد

 -آزادی،مهران و محمدطهرانی ،مریم ( .)9832هوش هیجانی و

که اشتغال مادر در طول دوره نوجوانی با رفتارهای خطرساز

سبک های دلبستگی .فصلنامه روان شناسی تحولی :روان شناسان
 -ایرانی ،سال هفتم شماره .22-42 ،52

در نوجوان رابطه ای ندارد .این نتیجه ممکن است به دالیل

 -بخشی سورشجانی ( .)9837رابطه هوش هیجانی با سالمت روانی

گوناگونی اتفاق افتد ازطرفی تاثیرات منفی اشتغال مادر می

و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد

تواند به وسیله تاثیرات مثبت آن ازقبیل الگوی نقش مثبت

 -اسالمی واحد بهبهان .دانش و پژوهش در علوم تربیتی-992 ،92،

مادر و دادن استقالل بیشتر به نوجوان تعدیل گردد و

.27

ازطرف دیگر اشتغال مادر تنها علت تاثیرگذار بر رفتار

 بیرامی،منصور ( .)9837بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانیبر ابراز وجود ،خودکارآمدی و سالمت روانی دانش آموزان.

نوجوان نیست و عوامل گوناگون دیگری ازقبیل زمینه

 -فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز ،سال سوم،

خانوادگی ،سطح درآمد ،ترتیب تولد و تعداد خواهر و

شماره .52-45 ،99

برادران ،محیط بیرون خانواده ،همساالن ،همسایه ها ،

 -خسروجاوید ،مهناز ( .)9839بررسی اعتبار و روایی عامل هوش

اجتماع و مدرسه دارای تاثیرات مهمی بر رفتار نوجوان

هیجانی شات در میان نوجوانان .پایان نامه کارشناسی ارشد

است

(کورمان

و

سوئتونت5115،8؛

موکان

 -روانشناسی عمومی دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده علوم انسانی.

و

 -زینعلی ،شینا و خسروجاوید ،مهناز ( .)9832هوش هیجانی و

همکاران.)5115،4

سبک های حل مساله در معتادان .فصلنامه روان شناسی تحولی:
 -روان شناسان ایرانی.829-822 ،54 ،

3 - Kooreman, & Soetvent
4 - Mocan

1 - Rijswijk
2 - Aughinbaugh, & Gittleman
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Abstract
The purpose of this research investigated the relationship between emotional intelligence and mental health and
academic achievement, and comparison of that between girl students with employment and unemployment mother.
328 female students were selected from two area guidance school education in Rasht, the academic year 13901391 to the cluster sampling. The students responded Bar-on emotional intelligence and Golberg mental health
questionnaires. Using the pearson correlation analysis showed there was a negative and significant relationship in
two group of girls with employment and unemployment mother, between all of the emotional intelligence and
mental health subscales less than 0/01. Result of T-test showed there was no difference between girls with
employment and unemployment mother, but there was significant difference between two groups of girls in
academic achievement.
Keywords: Emotional intelligence, mental health, Academic achievement
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