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چکیده
مقدمه: تحقیقات مختلف نشان داده تلویزیون بر رفتار و روان دانش آموزان تأثیر دارد بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین رابطه 

تماشای تلویزیون با هوش هیجانی و سالمت روان انجام گرفت.
روش: پژوهش پیش رو یک پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که بر روی 241 نفر از دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان 
شوشتر در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گرفت. دانش آموزان در حضور پژوهشگران و با آموزش 
آنها اقدام به تکمیل پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز و همین طور پرسشنامه سالمت روان و چک لیست دموگرافیک 
به روش خود اظهاری کردند. یافته ها توسط نرم افزار spss-16 و آزمون های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تحلیل 

قرار گرفت.                                                                                  
یافته ها: از 241 نفر آزمودنی تعداد 133 نفر مذکر و 108 نفر نیز مونث بودند. در رابطه با میزان تماشای تلویزیون در روز %51/5 
آزمودنی ها  کمتر از 2 ساعت، 39/4% بین 2 تا 4، و بقیه بیشتر از 4 ساعت در روز وقت خود را به تلویزیون اختصاص می دادند. بین سالمت 
روان و تماشای تلویزیون در مطالعه انجام شده همبستگی آماری معناداری گزارش نگردید (P>0/05) )r=0/026( در حالی که بین تماشای 

.)P=0.015) )r=-0/157) تلویزیون و هوش هیجانی همبستگی معنادار آماری بدست آمد
نتیجه گیری: نتایج نشان داد با افزایش زمان تماشای تلویزیون، هوش هیجانی پایین تری در این دانش آموزان بدست آمد. پیشنهاد 

می شود با توجه به تاثیر محتوای برنامه های تلویزیون بر رفتار، تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

کلید واژه ها: هوش هیجانی، سالمت روان، تماشای تلویزیون.

تاریخ پذیرش: 1395/1/12    تاریخ دریافت:  1394/9/23    
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بررسی رابطه ی تماشای تلویزیون با هوش هیجانی و ....

مقدمه
در  آن  از  فراگیر  استفاده  و  تصویري  هاي  رسانه  گسترش 
خانواده ها، عرصه جدیدي را براي اقشار مختلف مردم جهت باال 
بردن سطح اطالعات عمومي و آموختن شیوه هاي جدید رفتار فراهم 
یا بیشتر به  نموده است (1( یک چهارم  کودکان روزی 4 ساعت 
تماشای تلویزیون می پردازند (2(. تلویزیون در همه جا حاضر است. 
امریکا کودکان 2تا 11 ساله نزدیک به 26  در فصل تعطیالت در 
تلویزیون سپری می  به تماشای  را  از زمان آخر هفته خود  ساعت 
کنند (3(. مدت تماشاي برنامه هاي تلویزیون و بازیهاي رایانه اي و 
ویدئویي در نوجوانان دانش آموز مقطع راهنمایي ایران 534 دقیقه یا 
8/9 ساعت در روز گزارش شده است (4(. یک بررسی سیستماتیک 
اخیر نشان می دهد تماشای برنامه های آموزشی در بهبود دانش و 
تخیل و تنظیم نگرش مناسب نژادی موثر است در حالی که برنامه 
های خشونت آمیز باعث ضعف تخیل، پرخاشگری بیشتر و اختالل در 
سالمت روان می گردد (5(. یافته های برخی مطالعات نشان می دهد 
که تماشای تلویزیون باعث گسترش مشکالت رفتاری هیجانی مانند 
اضطراب و اوتیسم در کودکان و نوجوانان می گردد (6(. تحقیقات 
نشان مي دهد کودکاني که زمان بیشتري به تماشاي تلویزیون در 
روز مي پردازند سطح باالتري از رفتارهاي خشونت آمیز را نسبت به 
کودکاني که مقدار کمتري در روز به تماشاي تلویزیون مي پردازند 
گزارش مي کنند (7(. این اختالالت هیجانی در مطالعه Mellin نیز 
همبستگی معنی داری با تماشای طوالنی مدت تلویزیون داشته اند 
(8(. مطالعات همچنین نشان می دهد پسران آسیب پذیرتر از دختران 
در برابر خطر رفتارهای نشسته مانند تماشای تلویزیون هستند (9(. از 
طرفی یکی از آیتم های که در دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته است هوش هیجانی است[10]. اولین بار در سال 1990 
برای  را  "هوش هیجانی"  نام Shalvey اصطالح  به  روانشناسی 
بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و 
توانایی اداره خلق و خو به کار برد (11(. هیجان،  اساس فراز ونشیب 
هاي تجارب روزانه، غنا و فقر لحظات به یادماندنی حیات انسان است 
و هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه درسازش یافتگی افراد با 
محیط و از عوامل مهم تفاوت هاي فردي به شمار می رود (12(. 
از جمله عواملی که می تواند بر رضایت از زندگی افراد تاثیر گذارد 
هوش هیجانی است. افرادی که هوش هیجانی باالتری دارند قادر 
به مدیریت عواطف خود هستند (13(. نتایج تحقیقات متعددي حاکي 

از این است که مولفه ها هوش هیجانی با سالمت در ارتباط هستند 
سطوح  از  دارند  باالتری  هیجانی  هوش  که  کسانی  که  طوری  به 
مطالعات،  برخی  براساس   .)14) برخوردارند  تری  پایین  افسردگی 
مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده عمده ای برای شاخص 
های بهزیستی روانی از جمله رضایت از زندگی و عملکرد بین فردی 
محسوب می شود (13(. هوش عمومی در بهترین شرایط 20% از 
موفقیت ها را باعث می شود و 80% از موفقیت ها به عوامل دیگر 
وابسته، مثل هوش هیجانی است (Kirkcaldy .)15 و همکاران 
(2002( بیان داشتند که منبع کنترل درونی با سالمت روان شناختی، 
ارتباط مستقیم دارد (16(. یک شاخص مهم در سالمت روانی فرد 
نحوه بروز هیجانی است که فرد به فشار روانی نشان می دهد. در 
همین راستا هوش کنترل هیجان در اغلب اوقات رشد می یابد و می 
توان آن را گسترش داد (17(. نتایج پژوهش ها نیز نشان دهنده رابطه 
است[18].  تحصیلی  پیشرفت  وعملکرد  هیجانی  بین هوش  مثبت 
Gomorra و Arsenio (2002(در پژوهشی نتیجه میگیرند که 
پیشرفت تحصیلی  تنظیم هیجانی و عاطفه تحصیلی در  متغیر  دو 
دانش آموزان تاثیر معنادار و منحصر به فردی دارد (19(. با این حال 
در نظام آموزشی ایران این مشکل وجود دارد که صرفا بر توانایی 
تحصیلی تأکید می شود و هوش هیجانی یعنی مجموعه اي از صفات 
که به این اندازه در سرنوشت افراد اهمیت دارند، نادیده انگاشته می 
شود. مدارس عهده دار پرورش شهروندانی مسوول و رشد یافته و 
برخوردار از مهارت های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (20(. امروزه 
مهارتهای هوش هیجانی"قطعه گمشده" آموزش های اجتماعی و 
هیجانی است. مدرسه یکی از مهمترین بافت های یادگیری مهارت 
های هیجانی است. آموزش هیجانی می تواند از طریق گستره ای 
از تالش ها مانند آموزش کالسی، فوق برنامه، جو و شرایط حمایتی 
 Goleman .)21) مدرسه ودرگیر کردن دانش آموزان صورت گیرد
از  عاطفی  مهارت  آموختن  مهارت  چه  اگر  بود  باور  این  بر   1998
معلم هم نقش  به مدرسه  اما هنگام ورود  خانواده شروع می شود 
مهمی دارد (15(. نوجوانی دوره ای است که یک فرد آسیب پذیر تر 
است و تلویزیون و اینترنت می تواند قالب نگرش و رفتار او را تغییر 
دهد و بر هیجانات او تاثیر گذارد (22(. با پیشرفت بشر و آثار فضای 
مجازی تحقیق در این مورد اجتناب ناپذیر است. آن چنان که پیشتر 
ذکر گردید تلویزیون بر رفتار و روان دانش آموزان تاثیر دارد همچنین 
بیان گردید که هوش هیجانی بر رفتار اثر گذار است بنابراین ممکن 
است بین تماشای تلویزیون و هوش هیجانی رابطه ای وجود داشته 
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باشد. این پژوهش سعی  در یافتن رابطه ی موجود بین این دو عامل 
دارد. با توجه به این که طبق جستجوهای پژوهشگران تا به حال اثر  
تلویزیون بر هوش هیجانی بررسی نگردیده است، لذا بر آن شدیم تا 
پژوهش حاضر را با هدف تعیین رابطه ی تماشای تلویزیون با هوش 
هیجانی و سالمت روان در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر 

شوشتر در سال تحصیلی94-1393 به انجام برسانیم.

روش مطالعه
پژوهش پیش رو یک پژوهش مقطعی، توصیفی و تحلیلی 
است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان سال دوم 
دبیرستان رشته های نظری، فنی و کاردانش شهرستان شوشتر در 
سال تحصیلی 94-1393 بودند. با توجه به برآورد آماری و فرمول 
این دانش آموزان به روش  از  نفر  کوکران حجم نمونه تعداد 241 
مورد   )Cluster sampling) ای  خوشه  تصادفی  گیری  نمونه 
مطالعه قرار گرفتند. معیارهای ورود به این پژوهش عبارت بود از عدم 
ابتال به بیماری روحی و روانی، عدم آموزش قبلی در رابطه با هوش 
هیجانی، دانش آموز دوم دبیرستان بودن، عدم هر گونه مشکل روحی 
اعم از فوت بستگان در طی شش ماه گذشته، داشتن تلویزیون و 
معیارهای خروج نیز شامل: وجود مشکالت تحصیلی حاد مثل سابقه 
عدم قبول شدن در یک یا چند درس و بروز مشکالت روحی در طی 
زمان پژوهش بود. پس از اخذ مجوزهای الزم و هماهنگی با اداره 
آموزش و پرورش شهرستان شوشتر تعدادی از دبیرستانها به تصادف 
انتخاب گردید. پژوهشگران با حضور در کالسها و آموزش نحوه ی 
تکمیل پرسشنامه ها به همراه مشاور اداره آموزش و پرورش مسلط 
به پرسشنامه ها به توزیع پرسشنامه ها پرداختند. از تمامی شرکت 
کنندگان رضایت نامه کتبی اخذ گردید و به آنها اطمینان کامل داده 
شد که اطالعات آنها کامال در نزد پژوهشگران محفوظ است. ابزارهای 
مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ، 
پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی گلدبرگ (GHQ( و پرسشنامه 
هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز و پرسشنامه اطالعات 
دموگرافیک مشتمل بر سن، جنس، متوسط درآمد ماهانه خانوار، رشته 

تحصیلی، معدل، میزان تماشای تلویزون در روز بود.
پرسشنامه استاندارد سالمت عمومی گلدبرگ (GHQ( توسط 
گلدبرگ طراحی شده است. سوالهای پرسشنامه به بررسی وضعیت 
روانی فرد در یک ماه گذشته می پردازد و به غربالگری اولیه و سریع 
احتمال وجود اختالل روانی در جمعیت عمومی در بزرگساالن به کار 

میرود. پرسشنامه دارای 28 سوال و چهار زیر مقیاس (نشانه های 
جسمانی، عالیم اضطراب و بی خوابی اختالل در کارکرد اجتماعی، 
از  باشد. شیوه ی نمره گذاری هر یک  افسردگی( می  نشانه های 
سواالت 4 درجه ای (0،1،2،3( می باشد. با توجه به نحوه ی نمره 
گذاری، نمره هر فرد از 0 تا 84 متغیر است و نمره 23 نمره برش 
است. نمره کمتر از 23 بیانگر بهداشت رواني بهتر مي باشد گلدبرگ 
و همکاران (به نقل از Hassan Tehrani( روایي پرسشنامه را 
0/78 گزارش کردند. در ایران نیز پایایی  پرسشنامه توسط طهرانی با 

استفاده  الفای کرونباخ 0/90گزارش گردیده است (17(.
گریوز  جین  و  برادبری  تراویس  هیجانی  هوش  پرسشنامه 
توسط مهدی گنجی ترجمه گردیده است. این پرسشنامه از 28 سوال 
به ترتیب شامل  6 گزینه ای تشکیل می شود که پاسخ های آن 
هرگز، به ندرت، گاهی، معموال همیشه، تقریبا همیشه و همیشه است. 
محاسبه اعتبار و پایایی این آزمون در ایران توسط حمزه گنجی انجام 
گرفته، به طوری که پایایی آن از طریق بازآزمایی در یک گروه36 
(آگاهی  هیجانی  هوش  دهنده  تشکیل  مهارت  چهار  برای  نفری 
اجتماعی، خودآگاهی، مدیریت رابطه و خود مدیریتی( و کل هوش 
بوده است. در  ترتیب 0/78، 0/86، 0/7، 0/73، 0/89  به  هیجانی 
گروه 84 نفری دیگری آزمون فقط یک بار اجرا شد و ضریب پایایی 
آن با استفاده از الفای کرونباخ، برای گروه های پسران و دختران و 

کل گروه 0/88 بدست آمد (23(. 
اطالعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصیفي میانگین، 
پیرسون،  استنباطي شامل ضریب همبستگي  آمار  و  معیار  انحراف 
و  تجزیه  مورد   SPSS-16 افزار نرم  توسط  و  تی مستقل  آزمون 

تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها
یافته های این پژوهش نشان داد از 241 نفر شرکت کننده 
تعداد 133 نفر (55/2%( مذکر و تعداد 108 (44.8%( مونث بودند. 
 )%53/1) سال   15 سن   )%39/6) که   0.22±15.66 سن  میانگین 
سن 16 سال و (7/1%( سنی معادل 17 سال داشتند. سایر اطالعات 

جمعیت شناختی در جدول شماره 1 آورده شده است.
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جدول 1: سایر اطالعات جمعیت شناختی آزمودنی ها

درصدتعدادمتغیر جمعیت شناختی

معدل تحصیلی
10-14
14-17
17-20

27
67
147

11/2
27/8
61

رشته تحصیلی

تجربی
ریاضی
انسانی

هنرستان

132
41
37
31

54/8
17

15/4
12/9

میزان تماشای 
تلویزیون (در روز(

کمتر از 2 ساعت 
2تا 4 ساعت
4 تا 6 ساعت
6 تا 8 ساعت

بیش از 8 ساعت

124
95
11
5
6

51/5
39/4
4/6
2/1
2/5

متوسط در آمد 
خانوار (ماهیانه(

کمتر از 500 هزار تومان
500 تا999 هزار تومان
1 تا 2 میلیون تومان

بیش از 2 میلیون تومان

44
41
119
37

18/3
17

49/4
15/4

میانگین نمره هوش هیجانی آزمودنی ها برابر با 10/20±76/38 بود، همچنین میانگین نمره سالمت روان برابر با 12/4±21/23 بدست 
آمد. در ضمن اطالعات مربوط به خرده مقیاس های هوش هیجانی و سالمت روان در جدول شماره2 آمده است.

جدول 2: اطالعت خرده مقیاس های هوش هیجانی و سالمت روان

انحراف معیار میانگین  خرده مقیاس ها
10/6
10/5
13/8
16/5

81/39
80/20
72/78
71/11

آگاهی اجتماعی
خود آگاهی

مدیریت رابطه
خود مدیریتی

هوش هیجانی

3/4
3/8
3/5
4/7

7/12
5/18
4/61
4/34

کارکرد اجتماعی
عالیم اضطرابی
عالیم جسمانی
عالیم افسردگی

سالمت روان

یافته ها نشان داد میانگین هوش هیجانی در دانش آموزان 
است،   76/41±10/1 دختر  آموزان  دانش  در  و   76/35±9/9 پسر 
نکرد  دو گروه گزارش  میان  را  داری  معنا  تفاوت  t مستقل  آزمون 

(P=0/96( (اختالف میانگین ها=0/063(.
آموزان  دانش  معدل  با  هیجانی  هوش  بین  همچنین 
همبستگی معنادار (P=0/001( و مستقیمی (r=0/250(وجود داشت 
 ،)P=0/001) )r=0/272) که این معناداری در مولفه های خودآگاهی
همبستگی                      مدیریت  و   )P=0/001) )r=0/227) اجتماعی  آگاهی 
معدل  و  بین خودمدیریتی  اما  دیده شد.    )P=0/001) )r=0/214)

.)P=0/06) همبستگی معنادار نبود
 0/05 داری  معنی  سطح  در  پیرسون  همبستگی  آزمون 

همبستگی  هیجانی  هوش  با  تلویزیون  تماشای  میزان  بین 
داد  نشان  را   )r=-0/157) معکوسی  و   )P=0/015) دار  معنی 
است                                                صادق  اجتماعی  آگاهی  مقیاس  خرده  در  معناداری  این  که 
(P=0/048) )r=-0/128(. بین سایر مولفه های هوش هیجانی با 

.)P>0/05) تماشای تلویزیون همبستگی معناداری گزارش نگردید
آزمون پیرسون بین سالمت روان دانش آموزان و مولفه های 
آن با میزان تماشای تلویزیون هیچ همبستگی معناداری گزارش نداد 

.)P>0/05) )r=0/026)
در رابطه با میانگین نمره سالمت روان باید گفت این میانگین 
در دانش آموزان پسر 10/8±19/53 و در دانش آموزان دختر برابر 
با 13/9±23/32 بود آزمون t مستقل تفاوت معناداری را ما بین دو 
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گروه در سالمت روان گزارش کرد (P=0/018( (اختالف میانگین 
ها=3/79(.

و   )P=0/037) معنادار  رابطه  معدل  و  روان  سالمت  بین 
مولفه  بین  داری  معنی  این  داشت  وجود   )r=-0/134) معکوسی 
های عالیم افسردگی (P=0/004) )r=-0/183( و عالیم اضطراب 
(P=0/025) )r=-0/144( مشاهده گردید، اما بین مولفه های عالیم 
معدل  با  اجتماعی  کارکرد  و   )P=0/28) )r=-0/069) جسمانی 
(P=0/85) )r=-0/011( رابطه معنادار نبود. یافته های این پژوهش 
نشان داد، رابطه ی میان سالمت روان و هوش هیجانی با  آزمون 
پیرسون رابطه ی معنادار و مستقیمی بوده است که ضریب منفی 
آزمون  معکوس  دهی  نمره  ی  نحوه  علت  به  پیرسون  همبستگی 

 .)P=0/001) ) r=-0/134) سالمت روان است

بحث
یافته های مطالعه  حاضر نشان داد متوسط نمره هوش هیجانی 
آزمودنی ها از سطح خوبی برخوردار است، که در این بین میانگین 
از بقیه خرده مقیاس ها مطلوب تر  خرده مقیاس آگاهی اجتماعی 
بود. همچنین در مطالعه ما میان هوش هیجانی دختران و پسران 
 Austin تفاوت معناداری مشاهده نگردید. در حالی که در پژوهش
و همکاران (24( که در سال 2005 انجام گرفت نشان داده شد که 
دختران از هوش هیجانی بیشتری نسبت به پسران برخوردار هستند، 
این موضوع می تواند به دلیل شخصیت خونسرد کودکان دختر نسبت 

به پسران باشد که البته در مطالعه حاضر این تفاوت محسوس نبود.
در پژوهش حاضر بین معدل تحصیلی دانش آموزان و نمره 
با  هوش هیجانی همبستگی معنادار و مستقیمی وجود داشت. که 
مطالعات Codier و همکاران (25( که بر روی72 نفر از دانشجویان 
 Hassan مطالعه  همینطور  و  گرفت  انجام  پرستاری  کارشناسی 
Tehrani و همکاران (Parker ،)16 و همکاران (26( هم راستا 
بود. در حالی که در مطالعه Austin و همکاران (27( در سال 2007 
و در مطالعه carr (28( که در استرالیا بر روی 177 دانش آموز انجام 
گرفت رابطه معناداری گزارش نگردید. دالیل تایید را مي توان این 
گونه بیان کرد که دانش آموزان داراي هوش هیجاني باال در برابر 
عوامل تنش زا، داراي قدرت کنترل بیشتري هستند و مدیریت کنترل 
فشار رواني را به خوبي انجام مي دهند و می توانند در برابر شرایط 
تنش زای امتحان بیشتر خود را کنترل کنند. متاسفانه در آموزش و 
به سمت شغل  آموزان  ایران که وظیفه سوق دادن دانش  پرورش 
آینده را دارد از هوش هیجانی به عنوان معیاری برای  انتخاب رشته 
تحصیلی استفاده نمی گردد در حالی که هوش عمومی که تاثیر کمی 

قرار                                                                                       سنجش  مورد  دارد  آینده  در  آموزان  دانش  شغلی  موفقیت  در 
می گیرد.

این مطالعه برای اولین بار به عنوان هدف اصلی خود در جامعه 
مذکور نشان داد بین مدت زمان تماشای تلویزیون و هوش هیجانی 
رابطه ی معنادار و غیر مستقیمی وجود دارد به این معنی که هرچه 
مدت زمان تماشای تلویزیون کمتر باشد، هوش هیجانی بیشتر است. 
نزدیک ترین مطالعه به این موضوع، Intusoma و همکاران در 
سال 2013 در کشور تایلند نشان دادند تماشای کوتاه مدت برنامه 
های آموزشی تلویزیون اثار مفیدی بر صالحیت اجتماعی و عاطفی 
کودکان دارد در حالی که مشاهده بیش از 2 ساعت در روز میتواند آثار 
مطلوبی نداشته باشد (5(. این نتیجه که با پژوهش حاضر همسو است 
که میتواند به علت محتوای آموزشی برخی از برنامه های تلویزیون 
و یا صرفا مدت زمان استفاده از تلویزیون رخ داده باشد. به هر حال 
تلویزیون با برنامه های خود می تواند بر رفتار و درک متقابل ما از 
محیط تاثیر بگذارد. چنین تصور می گردد با توجه به گسترش استفاده 
از فضای مجازی و در راس آنها تلویزیون در تمام ابعاد زندگی انسانی 

تاثیرگذار باشد. 
نتایج مطالعه ما نشان داد اکثر دانش آموزان کمتر از 2 ساعت 
در روز را به تماشایی تلویزیون می گذرانند. که این نتیجه با نتایج  
Van Zutphen و همکاران در استرالیا در سال 2007  که 83  
دقیقه در روز بوده (29( و مطالعه که Intusoma و همکاران کمتر 
مطالعه  در  و   .)5) است  همراستا  است  بوده  روز  در  دقیقه   120 از 
از 3 ساعت  بیش  مقدار  این  اسکاتلند  در  در سال 2015   Shiue
در روز بود که با مطالعه ما همراستا نیست (6(. این مدت زمان کم 
اختصاص یافته به تلویزیون با توجه به معدل دانش آموزان که بیشتر 
بین  در  دولتی  نمونه  دبیرستان های  وجود  و  بود  باالیی  نمره  آنها 

دبیرستان های انتخابی طبیعی به نظر میرسد.
یافته های این پژوهش نشان داد میانگین سالمت روان در 
آزمودنی های پژوهش حاضر در سطح خوبی قرار داشتند که با نتایج 
Hassan Tehrani و همکاران (17( همراستا بود. در مطالعه ما 
تفاوت معنی داری بین سالمت روان در دانش آموزان پسر و دختر 
مشاهده گردید که پسران از سالمت روان بهتری نسبت به دختران 
برخوردار بودند ولی در پژوهش Gourzoulidis و همکاران (10(
هیچ تفاوت آماری معنی داری مشاهده نگردید در حالی که سالمت 
روان پسران  کمی بهتر از دختران بود، وضعیت بهتر سالمت روانی 
در پسران نسبت به دختران را می توان به شرایط زندگی در شهرستان 
شوشتر، عوامل فرهنگی و عوامل دموگرافیک و زمینه ای نسبت داد.
تماشای  بین  معناداری  رابطه  هیچ  ما  مطالعه  در  همچنین 
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تلویزیون و سالمت روان و خرده مقیاس های آن مشاهده نگردید. در 
حالی که مطالعات Shiue و Intusoma  (6-5( بین مدت زمان 
تماشایی تلویزیون و سالمت روان و رفتار کودکان رابطه ی آماری 
معناداری را نشان داد. گمان میرود دلیل این موضوع در مطالعه ما 
کنترل دولت بر محتوا و میزان برنامه های باشد، چرا که ممکن است 
در برخی از کشور ها تلویزیون به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برنامه 

های خشونت بار را پخش نماید.
در پژوهش حاضر بین سالمت روان و معدل دانش آموزان 
 Hassan رابطه ی معنا دار و مستقیمی گزارش گردید، که با مطالعه
Tehrani (17( و McLean (30( در سال 2015 همخوانی دارد. 
این موضوع را می توان به آرامش فکری کودکانی که از سالمت 
روانی نسبتا مطلوبی برخوردار و تاثیر این آرامش در درک بهتر دروس 

تحصیلی نسبت داد. 
و  روان  میان سالمت  ما  در مطالعه  باید گفت که  پایان  در 
هوش هیجانی رابطه ی معنا دار و مستقیمی مشاهده گردید که در 
پژوهش Hassan Tehrani (17( نیز این موضوع تایید گردید. 
همچنین مطالعه Parker و همکاران (26( در سال 2004  نیز موید 
این مطلب است. البته در مطالعه Austin و همکاران (24( که در 
سال 2005 انجام گرفت هیچ رابطه ی معناداری بین هوش هیجانی 
و سالمت روان ذکر نگردید. در توجیه این رابطه می توان گفت دانش 
آموزانی که قادر به مواجه هوشمندانه با هیجانهاي خویش هستند،  
توانند کنار  بهتر می  با مشکالت روانی و روحی  خویشتن دارترند، 

بیایند و در نتیجه از سالمت روان باالتری نیز برخوردارند. 

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر میان هوش هیجانی و سالمت روان رابطه 
معناداری بدست آمد، که موید تاثیر هیجان بر روان نوجوانان است 
هچنین بین میزان تماشای تلویزیون و سالمت روان رابطه ی گزارش 
نشد در حالی که نتایج پژوهش حاضر رابطه ی معنادار بین تماشای 
تلویزیون و هوش هیجانی که هدف اصلی این پژوهش است، نشان 
داد. برای تایید این مسئله که تلویزیون می تواند بر هوش هیجانی 
پیشنهاد                                                                                                     گیرد.  صورت  بیشتری  های  پژوهش  باید  باشد  تاثیرگذار 
تاثیر  ها  برنامه  محتوای  با  رابطه  در  بعدی  پژوهشگران  گردد  می 
محتوای برنامه ها بر هوش هیجانی پژوهش های بیشتر و دقیق 
تری را به انجام رسانند. اگر چه تاکنون تحقیقی در رابطه با تاثیر 
تلویزیون بر هوش هیجانی انجام نگرفته بود ولی آنچه مسلم است 

تاثیر باالی تلویزیون بر زندگی امروزی است.

تشکر و قدردانی
پژوهشگران برخود الزم می دارند از همکاری ریاست آموزش 
آموزان  دانش  و  معلمان  مدیران،  و  شوشتر  شهرستان  پرورش  و 
پژوهشگران  اختیار  در  را  خود  وقت  که  شده  انتخاب  دبیرستانهای 
قرار دادند کمال تشکر را نمایند. همچنین وظیفه خود می دادند از 
آقای حیدر محمودی مشاور اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر 
و آقای احسان بهرامپور کارشناس آمار و اپیدمیولوژی که به عنوان 
مشاور آمار در تمام طول مطالعه از راهنمایی ها و کمک های این 

عزیزان بهرمند شدیم کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. 
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Abstract
Introduction: Numerous studies have shown television effects on behavior and mental 

of students. Therefore, this study aimed to determine the relationship between emotional 
intelligence and mental health with watching TV.

Method: This study is a descriptive and analytical study on 241 of second year high 
school student in the city of Shushtar in Academic year 2015-2016. Random cluster 
sampling was used. Researchers trained students for completing questionnaires, contain; 
Emotional Intelligence Questionnaire of Travis Bradbury and Jane Graves, mental health 
questionnaire and demographic check list. Then students completed questionnaire with 
self-report method. Data analyzed by SPSS-16 software and descriptive statistics, Pearson 
correlation coefficient and independent sample t-test.

Results: Of 241 subjects, 133 were male and 108 were female. About watching TV, 
51.5% of the subjects less than 2 hours, 39.4 percent 2 - 4, and 9.1% more than 4 hours a day 
of their time were devoted to television. Mental health and watching TV have not significant 
relationship (P>0/05) (r=0/026). Between watching TV and emotional intelligence was 
statistically significant relationship (P = 0.015) (r=-0/157).

 Conclusion: The results showed with the increase in time spent watching television, 
were obtained lower emotional intelligence in the students. Due to the impact of watching 
TV on behavior, it is suggested that more research in this regard.

Key words: Emotional Intelligence, Mental Health, watching TV.
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