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.1-8صفحات93پاییز و زمستان دومشماره اولهدورزشکیپراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

یدهچک
یکی از این عوامل که . اي داردثرند، اهمیت ویژهؤتوجه به عواملی که در پیشرفت تحصیلی دانشجویان م:و هدفمقدمه

هاي هیجانی و و تواناییها اي از دانشمجموعههیجانی است که عبارت است از ، هوششدهاشارهدر برخی تحقیقات به آن 
این مطالعه با هدف تعیین .دهداجتماعی که قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهاي محیطی به طور مؤثري تحت تأثیر قرار می

.ایران انجام گردیديهادانشگاهارتباط بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 
، SID،Magiranهاي اطالعاتی بانک. انجام گردیدتحلیلفراوماتیکسیستمروربه روش حاضريمطالعه: اهوشر

Medlib،,Irandoc,PubmedScopusهوش "ايکلیدواژهتمامی مجالت علوم پزشکی و روانشناسی در کشور با نیزو
ستجو قرار مورد جORو ANDگرهايبه تنهایی و با استفاده از عمل"دانشجویان"و "پیشرفت تحصیلی"، "هیجانی
با توجه مقاله غیرمرتبط بوده و 17مقاله بررسی شد که 36گذاشتن مقاالت تکراري،در پایان جستجو پس از کنار.گرفتند

.براي تحلیل نتایج از روش ترکیبی فیشر استفاده گردید. مقاله وارد مطالعه شدند19به هدف مطالعه در نهایت 
با .بود03/147با هاي مطالعات تعیین گردید که برابرPvalueریتم نپرین براي مطابق روش فیشر مجموع لگا:هایافته

، مشاهده شد که میزان کاي دو )=19n(38در درجه آزادي شدهمحاسبهمراجعه به جدول مجذور کاي و قرار دادن کاي دو 
هیجانی و دار بین هوشمعنیهرابطوجود دهندهنشانکه هستدار معنی01/0در سطح معناداري کمتر ازشدهمحاسبه

.هستپیشرفت تحصیلی در دانشجویان ایرانی 
دار تحصیلی دانشجویان رابطه معنیهاي مطالعه حاضر نشان داد بین هوش هیجانی و پیشرفتیافته:گیريتیجهن

هاي دانشگاهی در یطشود، در محلذا پیشنهاد می،با توجه به اینکه بخشی از هوش هیجانی قابل یادگیري است. وجود دارد
دانشجویان در قالب آموزشیيبرنامهکنار توجه به هوش و استعدادهاي شناختی، با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در 

هاي زندگی به آنان کمک نمود تا بهتر با فشارهاي تحصیلی و اجتماعی هاي اجتماعی و مهارتجلسات آموزشی مهارت
.لی گردندمقابله کنند و کمتر دچار افت تحصی

.هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان، فراتحلیل:هاکلیدواژه
مروري :نوع مقاله

5/2/93: پذیرش مقاله2/2/93: اصالح نهایی28/6/92:ریافت مقالهد
.1-8):2(1؛ 1393راهبردهاي توسعه در آموزش پزشکی . یراندر ایاندانشجویلیتحصیشرفتبا پیجانیرابطه هوش هیلفراتحل. فرنازی، رحمانینامزادهیناسکندر، حسآذریفتح: ارجاع

: مقدمه
در سازش یافتگی توجهقابلوجوه هوش به عنوان یکی از

. رودهاي فردي به شمار میافراد با محیط و از عوامل مهم تفاوت
و برخی نظران، هوش را به عنوان ماهیتی واحدبرخی صاحب
از .)1(دانندشماري میهاي بیقولهها و ملفهؤآن را واجد م

هاي زمانی که مفهوم هوش از مطالعات آزمایشگاهی و آزمون

مدادي به سطح جامعه و روابط بین فردي - کاغذمعما شکل و
Social(انتقال یافت، مفاهیمی چون هوش اجتماعی

intelligence(هوش بین فردي ،)Interpersonal
intelligence(و هوش هیجانی)Emotional
intelligence(پژوهشگران را به خود مشغول کرده اذهان

ها به عنوان هوش بر اساس تعریف سنتی خود مدت. است
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ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته اصلی
هاي نظري در خصوص شد، اما امروزه با تغییر در دیدگاهمی

موفقی براي بینیشپیتوان آن را هوش، نمیدهندهتشکیلعوامل 
.)2(پیشرفت تحصیلی محسوب نمود

Gardner)3( نیز معتقد است یک نوع واحد و یکپارچه هوش
کند، بلکه طیف نیست که موفقیت در زندگی را تضمین می

اي از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد در گسترده
بنابراین دانستن اینکه شخص . شودهاي مختلف میحیطه

التحصیل ممتازي است، تنها به این معنی است که او در رغفا
است، بسیار موفق بوده،شودهایی که با نمره سنجیده میجنبه

هاي زندگی چه واکنشی نشان اما درباره اینکه او به فراز و نشیب
.گویددهد، چیزي به ما نمیمی

که صرفاً بر در نظام آموزشی ما نیز این مشکل وجود دارد
شود و هوش هیجانی یعنی کید میأتوانایی تحصیلی ت

اندازه در سرنوشت افراد اهمیت اي از صفاتی که بیمجموعه
ها و شود چرا که توانمنديدارند، نادیده انگاشته می

کننده و هاي اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیینشایستگی
پیشرفت . شوندموفقیت تحصیلی محسوب میثیرگذار برأت

یا اکتسابی فرد در موضوعات شدهآموختهی به توانایی تحصیل
فراگیري هايآزمونشود که از طریق آموزشگاهی اطالق می

شودايگیرياندازهمعلم ساخته هايآزمونیا استانداردشده
)4.(

به طور کلی این اصطالح به معناي یادگیري آموزشگاهی 
کلی عوامل را در مقولههاآنفرد است، به طوري که بتوان 

هاي فردي و عوامل مربوط به مدرسه و نظام مربوط به تفاوت
). 5(قراردادآموزش و پرورش مورد مطالعه 

بنابراین توجه به عواملی که به پیشرفت تحصیلی منجر و 
یکی از عواملی که . اي داردشود، اهمیت ویژهمانع از افت آن می

انی است که ، هوش هیجشدهاشارهدر برخی تحقیقات به آن 
مفهوم جدیدي در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان به شمار

.)6(رودمی
، هوش هیجانی عبارت است از )Golman)7طبق تعریف 

هاي هیجانی و اجتماعی که ها و تواناییاي از دانشمجموعه
قابلیت کلی ما را در پاسخ به نیازهاي محیطی به طور مؤثري 

:این مجموعه شامل موارد زیر است. دهدار میتحت تأثیر قر
توانایی آگاه بودن از خود، درك و فهم خود و قدرت بیان - 1

توانایی آگاه بودن از دیگران، درك و فهم دیگران - 2احساسات، 
هاي شدید و توانایی رویارویی با هیجان- 3و قدرت بیان آن، 

تغییرات و حل باانطباقتوانایی - 4ها در خویشتن کنترل تکانه
. مسایل اجتماعی و فردي

کند، افرادي که مهارت هیجانی بسیاري ثابت میشواهد
شناسند و را به خوبی میاحساساتشانیعنی کسانی که ، دارند

کنند و احساسات دیگران را نیز درك و به طرز هدایت می
اي از زندگی در هر حیطه،کننداثربخشی با آن برخورد می

اي ، خواه در روابط عاطفی باشد یا در فهم قواعد ناگفتهممتازند
. انجامدکه در خط مشی سازمان به پیشرفت می

و کارآمدند و عادات این افراد در زندگی خویش خرسند
افرادي مولد و هاآنگردند که موجب میاختیاردارندفکري در 

در کنندهتعییننظر برخی پژوهشگران عوامل طبق.کارآمد باشند
هوش، محیط خانواده، سطح : ازاندعبارتپیشرفت تحصیلی 

سواد والدین، ارتباط بین الگوها، انگیزش، مفهوم خود و سازش 
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی ).8(روانی
در این گرفتهشکلهاي اي پر چالش است و پژوهشحیطه

عات ثمري ومطال. اندهاي متناقضموضوع اغلب واجد یافته
، بخشی )9(و همکاران آباديیزدان، ایزدي )1(طهماسبی

دهنده رابطه هوش نشان) 10(و زهراکار ) 8(سورشجانی 
پرداز و نتایج پژوهش چینی. هیجانی و پیشرفت تحصیلی است

) 12(ي ارشدي ز، کشاور)6(فر و همکاران ، تمنایی)11(همکاران 
نشان دادند که بین هوش ) 13(و همکاران و حدادي کوهسار 

. هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود ندارد
ره درباگرفتهانجاممطالعاتنتایجبودنمتفاوتبهتوجهبا

اي در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی و فقدان مطالعه
ارتباط تعیینهدفبامطالعهاینمتاآنالیز،شیوهاین زمینه به 
سیستماتیکمرورروشی و پیشرفت تحصیلی بههوش هیجان

.گردیدانجامآنالیزمتاو

:هاروش
هستمطالعه حاضر از نوع مرور سیستماتیک و متاآنالیز 

مراحل شامل تعیین دقیق . که در چندین مرحله انجام گرفته است
پژوهش، انتخاب اولیه مقاالت در سؤالمسئله مورد مطالعه و 

ار یافته، بررسی اعتبار علمی مقاالت، قالب یک بررسی ساخت
استخراج اطالعات و تحلیل آماري و ارائه آن و تفسیر و بحث 

). 14(هستنتایج 
مسئله مورد پژوهش در این مطالعه، رابطه هوش هیجانی و 

.هستپیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران 
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جمعیت مورد مطالعه شامل تمام مطالعاتی بود که به بررسی 
ه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در ایران پرداخته رابط

هاي در کشور، بانکشدهانجامبراي یافتن مطالعات . بودند
،SID, Pubmed Scopus،Magiran ،Medlibاطالعاتی 

Irandoc علوم پزشکی و یحوزهو نیز تمامی مجالت
براي جستجوي مجالت از . روانشناسی در کشور جستجو شدند

استفاده شد و تمام مجالت حوزه SIDنمایه فهرست موجود در
هوش "ايکلیدواژهعلوم پزشکی و روانشناسی با استفاده از 

به تنهایی و با "دانشجویان"و "پیشرفت تحصیلی"، "هیجانی
.مورد جستجو قرار گرفتندORو ANDگرهاياستفاده از عمل

در داخل کشور که در گرفتهانجامبراي جستجوي مطالعات 
،Pubmedاطالعاتی هايبانکبودند، شدهچاپالت خارجی مج

Scopus وgoogle scholarهاي با استفاده از کلیدواژه
"Emotional Intelligence"و"academic achievement"

بودند، استانداردشدهMeshکه در"university students"و 
جو جستORو ANDگرهايبه تنهایی و با به کار بردن عمل

سال اخیر در نظر 15بازه زمانی براي جستجوي مقاالت . شدند
به منظور افزایش پایایی نتایج، جستجو توسط دو . گرفته شد

پس از اتمام جستجو . صورت گرفتمستقلپژوهشگر به طور 
لیستی از چکیده مقاالت تهیه شد و بعد از کنار گذاشتن مقاالت 

مقاله غیرمرتبط 17داد مقاله بررسی شد که تع36تکراري تعداد 
مقاله 19و کنار گذاشته شد و در نهایت تعداد شدهدادهتشخیص 

متن کامل مقاالت باقیمانده با استفاده از معیار . وارد مطالعه شدند
STROBEهاي جنبه.از نظر کیفیت و متدولوژي بررسی شدند

گیري، ابزار هاي نمونهمتنوع متدولوژي تحقیق شامل روش
هاي تجزیه و تحلیل آماري و اهداف یري متغیرها، روشگاندازه

پس از .مطالعه با استفاده از این معیار مورد ارزیابی قرار گرفتند
بررسی کیفیت مقاالت، چک لیستی شامل سال انجام مطالعه، نوع 

، تعداد نمونه، محل انجام تحقیق و گیرينمونهمطالعه، روش 
زمون مورد استفاده و آماره آ(هاي هر مطالعه شامل یافته

Pvalue (و استخراج اطالعات از مقاالت بر اساس شدهطراحی
.آن صورت گرفت

با . ها استفاده شدبراي تحلیل نتایج از روش تحلیل آزمون
به فراتحلیل واردشدهتوجه به اینکه سطح معناداري مطالعات 

حاضر مشخص بود و پس از مشورت با متخصص آمار، از 
اولین 1932فیشر در سال . فیشر استفاده شدآزمون ترکیبی

Pvalueکسی بود که ابزاري براي دگرگونی و ترکیب مقدار
ها نیز معروف این روش که به حاصل جمع لگاریتم. ابداع نمود

و گیرندهاي یک طرفه در هر مطالعه را میpاست، لگاریتم طبیعی 
وزیع کاي نتیجه داراي ت. کنندضرب می2- را در هاآنمجموع 

در آن تعداد مطالعات به شمار Nاست و2Nدو با درجه آزادي 
با مقدار کاي دو شدهمحاسبهسپس مقدار کاي دو ).14(رودمی

.شوداز جدول مجذور کاي مقایسه میشدهاستخراج

:هایافته
هاي مورد استفاده در فراتحلیل مشخصات کلی پژوهش

. آورده شده است1حاضر در جدول
سطح معناداري هر یک از مطالعات آورده شده ،2ر جدولد

. استشدهمحاسبهو میزان کاي دو بر اساس آن 
میزان کاي دو ،شودمشاهده می2که در جدول طورهمان
با مراجعه به .هست03/147براي مطالعات برابر باشدهمحاسبه

درجه درشدهمحاسبهو قرار دادن کاي دو ر کايجدول مجذو
، )=19n(38ادي آز

در سطح شدهمحاسبهشود که میزان کاي دو مشاهده می
هاي فراتحلیل پس یافته. هستدار معنی01/0معناداري کمتر از

دار بین هوش هیجانی و معنیرابطهحاضر حاکی از وجود 
.هستپیشرفت تحصیلی در دانشجویان ایرانی 
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باط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلیهاي مطالعات مختلف در مورد ارتداده- 1جدول
جنسیتسال انجام مطالعهپرسشنامه مورد استفادهحجم نمونهگیريروش نمونهمطالعه

دختر و پسر1391بار آننفر180ايسهمیه–تصادفی 1
دختر و پسر1388بار آننفر207اي خوشه2
دختر و پسر1387بار آننفر100دسترسی آسان3
دختر و پسر1389بار آننفر400فی سادهتصاد4
ذکر نشده1389شاتهنفر347ايتصادفی خوشه5
پسر1390شرینگنفر250ايسهمیه–اي طبقه6
دختر و پسر1389بار آننفر107سرشماري7
دختر و پسر1388بار آننفر70ـــــ8
ذکر نشدهشرینگنفر200ايتصادفی طبقه9

دختر و پسر1390بار آننفر127تصادفی ساده10
دختر و پسر1387بار آننفر200ايطبقه11
دختر و پسر1389بار آننفر239ايگیري طبقهنمونه12
دختر و پسر1386گریوزنفر400ايخوشه13
دختر و پسر1387بار آننفر450تصادفی ساده14
ذکر نشده1388بار آننفر322ـــــ15
دختر و پسر1386بار آننفر112سرشماري16
دختر و پسر1383بار آننفر350در دسترس17
دختر و پسر1384شرینگنفر300ايتصادفی طبقه18
دختر و پسرشرینگنفر394تصادفی19

در فراتحلیلواردشدهيهاهشپژوبر اساس شدهمحاسبهداري هر یک از مطالعات و خی دو سطح معنی- 2جدول 
ogp21 -X2داريسطح معنیمطالعه

149/042/103/147X2=
19N=
38Df=

201/021/9
302/082/7
406/063/5
5001/081/13
6001/081/13
7001/081/13
805/0>99/5
901/0<21/9

1005/0<99/5
1101/0<21/9
1204/043/6
131/060/4
1405/0>99/5
15039/048/6
1604/043/6
1705/0<99/5
1805/0>99/5
1901/021/9
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:گیريبحث و نتیجه
هاي مختلف وجود مطالعات متعدد و پراکنده در دانشگاه

آمدن نتایج ناهمخوان، منجر به انجام این دستبهکشور و 
. ر در ایران شدپژوهش براي اولین با

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت 
تحصیلی دانشجویان در ایران به روش مرور سیستماتیک و 

فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از . متاآنالیز انجام شد
، انداجراشدههاي متعددي هاي مختلف که روي نمونهپژوهش

در . دهدتري از ارائه متغیرهاي مختلف به دست میدیدگاه جامع
واقع با در کنار هم قرار دادن نتایج حاصل از انجام یک پژوهش 

اي از یک جامعه، افراد مختلف مورد بررسی قرار روي نمونه
دهد که در  واقع فراتحلیل به پژوهشگر این امکان را می. گیرندمی

به شناختی بیشتر از در مقایسه با انجام پژوهش با یک روش، 
گیري کلی ، نتیجهشدهانجامها برسد زیرا با ترکیب مطالعات پدیده

).14(شودحاصل می
پژوهش بر روي19داريیاین فراتحلیل با ترکیب سطح معن

داري را بین هوش مثبت و معنیرابطه، کنندهشرکتنفر 4755
اي این هیافته.هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد

هاي قبلی از جمله یدي بر برخی از پژوهشأیفراتحلیل ت
، )16(لحی و همکاراناصا، )15(هاي یگانه و همکارانپژوهش

، )9(آبادي و همکاران، ایزدي یزدان)17(شریفی و همکاران 
، رهنما و )12(، کشاورزي ارشدي )4(حسن طهرانی و همکاران

زاده و و طالب) 19(دانش و همکاران، )18(عبدالمالکی
وهاي ادیب حاج باقريولی با پژوهش.است)20(نوروزيعلی

، )11(و همکاران پرداز، چینی)6(و همکاران فرتمنایی، )21(لطفی
. ناهمخوان است) 13(و همکاران حدادي کوهسار 

بخشی از هوش هیجانی یک ظرفیت غریزي است ولی بخشی 
شود که این بخش را ز طریق تجارب انسانی کسب میدیگر ا

توان با تالش و کوشش و تمرین و تجربه به وسیله می
گري ارتقا ، تفکر، افزایش آگاهی، مشاوره و مربیدرمانیروان

.)22(بخشید 
نبود مطالعات ،هاي پژوهش حاضریکی از محدودیت

از پژوهشی با شیوه فراتحلیل در این حوزه در داخل و خارج
محدودیت . هاي پژوهش حاضر بودکشور جهت مقایسه یافته

، با هستهاي پژوهش پذیري یافتهدیگر پژوهش مربوط به تعمیم
توجه به اینکه در این فراتحلیل فقط مطالعاتی که در داخل کشور 

ها وارد شدند، لذا یافته؛بودندگرفتهانجامبر روي دانشجویان 
.هستفقط به همین گروه قابل تعمیم

تواند هم در هاي مربوط به هوش هیجانی میآموزش مهارت
و هم در کوتاه مدت باعث افزایش موفقیت تحصیلی درازمدت

. افراد شود
هاي دانشگاهی در کنار توجه شود در محیطلذا پیشنهاد می

به هوش و استعدادهاي شناختی، با گنجاندن مفهوم هوش 
ن در قالب جلسات آموزشی دانشجویابرنامههیجانی در 

هاي زندگی در اجتماعی و مهارتهايمهارتآموزشی 
خصوص ارتقاي سطح رشد هیجانی، اجتماعی فراگیران اقدامات 

و با آنان کمک نمود تا بهتر با فشارهاي تحصیلی عملی انجام داد
.و اجتماعی مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصیلی گردند
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Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in
Iranian University Students: A Meta-Analysis
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Abstract

Reviewe Article

Introduction: Considering the factors that affect academic achievement is particularly
important. Emotional Intelligence mentioned as an important factor in many researches and is
defined as set of knowledgeandsocio-emotionalabilitiesthataffectour overall ability to respond
to environmental requirements. The aim of this study was to determine the relationship
between emotional intelligence and academic achievement of students in Iranian universities.

Methods: In this Meta-analysis, databases such as SID, Magiran,Medlib, Irandoc, Pubmed,
Scopus and all medical and psychological journals were searched with keywords like
“Emotional Intelligence", “Academic achievement" and " students". After
discardingduplicatearticles, 36 articled were reviewed, among them 17 articles were irrelevant
and discarded. Finally given thepurpose ofthe study, 19 articles included in the study and
combination Fisher method were used to analyze the data.

Results: According to the combination Fisher method the product of p-values were
calculated and then the logarithm were taken and multiplied by -2. Sum of them was equal to
147.03. Sum of Pvalues in 38 degree of freedom (n = 19) were lower than expected so
calculated Chi-Square value were significant at a significance level of less than 0.01, it means
that there is a significant relationship between emotional intelligence and academic
achievement of students in Iran.

Conclusion: Results of this study indicates there is a significant relationship between
emotional intelligenceand academic achievements in Iranian students. Given that emotional
intelligencecan be learned and acquired to some extent, so it is recommended that in academic
environments besides teaching intelligence and cognitive talents, emotional intelligence
consider in educational programs to help students to cope better with the pressures of studying
and community and less fall.

Key words: Emotional Intelligence, Academic Achievement – Students - Meta-Analysis.
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