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Introduction
For many years, intelligence and mental abilities were considered the
only factors influencing student’s academic achievement but recently,
several studies have examined the impact of non-cognitive aspects such as
emotional and social factor. Emotional intelligence is one of the factors that
impact and its relation to academic achievement have been studied in
different studies. Some researchers found a weak relationship between
emotional intelligence and academic achievement, some found a moderate
and significant relationship, and some believe the impact of emotional
intelligence on academic achievement more than cognitive intelligence.
According to this, the purpose of the present study was to analyze and
combine the results of the researches in this field and reach a general
conclusion and resolve the existing contradictions and discover possible
moderators.

Method
According to the purpose of this study, the present study was conducted
by meta-analysis method. The statistical population of the present study was
all research published in scientific valid journal which was available in
computer databases and examined the relationship between emotional
intelligence and academic achievement. Using the purposive sampling
method and extensive search based on the specified keywords and applying
entry and exit criteria, 30 studies were selected as sample and entered the
meta-analysis process. The extracted data were analyzed with CMA
software.
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Results
From selected studies as sample, in total, 137 effect sizes were extracted
which 18 extreme effect sizes were eliminated in sensitivity analysis and the
next analyzes were performed on 119 effect sizes. The value of “fail-safe N”
statistic was obtained 4132, which indicated that after entering this number
of non-significant studies, the combined effect size will be non-significant.
The amount of combined effect size calculated 0.169 in fixed model and
0.165 in random model that both of them were statistically significant
(p<0.01) which indicated that the positive and significant relationship
between emotional intelligence and academic achievement. Values for
Heterogeneity indices such as I2 also showed 38% of the observed
heterogeneity between the effect sizes of early research, because of the
existence of moderating variables. Fisher z test results also showed that the
correlation coefficient of emotional intelligence and academic achievement
was not significantly different between two groups of students.

Discussion
The amount of combined effect size of relationship between emotional
intelligence and academic achievement was evaluated poorly. But its
direction and significant indicated a relationship between emotional
intelligence and academic. So it can be argued that people with high
emotional intelligence have more ability in knowing their emotions and
others and use this cognition to guide behavior and peer pressure and able to
overcome unpleasant emotions in the school environment and family and
create motivation in yourself, coping with stress, and provide a desirable
educational status for himself.
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چکیده
با توجه به پژوهشهای متعدد انجاميافته در حوزهی رابطه هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی و
نيز کسب نتايج متفاوت و متناقض در اين پژوهشها؛ پژوهش حاضر با هدف ترکيب نتايج
پژوهشهای متعدد ،اين حوزه انجامگرفته است .روش مورد استفاده در اين پژوهش فراتحليل میباشد.
جهت نيل به اهداف پژوهش ،از نتايج کمی  30پژوهش منتخب ،که با توجه به مالکهای ورود و
خروج و بهرهگيری از کليدواژههای تعيينشده از طريق بانکهای اطالعاتی مختلف کشور بهدستآمده
بود ،استفاده گرديد و درمجموع  237اندازه اثر همبستگی از آنها به دست آمد؛ که با نرمافزار CMA2
مورد تحليل قرار گرفت .در اين پژوهش دو مدل تصادفی و ثابت محاسبه گرديد که با توجه به تحليل
ناهمگنی از طريق شاخصهای  Qو مجذور  ،Iو حذف  20اندازه اثر ،مدل ثابت بهعنوان مدل نهايی
در نظر گرفته شد .اندازه اثر ترکيبی پژوهشهای مورد بررسی  0/261به دست آمد و از لحاظ آماری
معنی معنادار میباشد ( .)P <0/02همچنين نتايج آزمون  Zفيشر نشان داد که ميان دانشآموزان و
دانشجويان از لحاظ شدت روابط موجود ،تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراين میتوان نتيجه گرفت
هوش هيجانی يکی از همبستههای عاطفی پيشرفت تحصيلی بوده و رابطه مثبت و معنادار ميان اين دو
وجود دارد.
واژههای کلیدی :اندازه اثر ،پيشرفت تحصيلی ،فراتحليل ،هوش هيجانی
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مقدمه

پيشرفت تحصيلی 2و پيشگيری از افت تحصيلی دانشآموزان و دانشجويان از دغدغهها و

نگرانیهای اصلی خانوادهها و مسئوالن و متوليان آموزش کشور است .پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان يکی از شاخصهای مهم در کيفيت و ارزشيابی آموزشی است و تمام کوششهای
نظام آموزشی در جهت جامهی عمل پوشاندن به اين مهم میباشد (.)Shoarinezhad, 2013
پيشرفت تحصيلی دانشجويان نيز يکی از شاخصهای مهم در ارزشيابی نظام آموزشی است که
اين امر بیارتباط با پيشرفت تحصيلی پيش از دوران دانشگاه نيست .آموزشِ دانشآموزان و
دانشجويان ،در تمام دورهها بهمنظور تغيير افکار ،رفتار ،نگرشها و مهارتهای آنان صورت
میگيرد و سرانجام بهصورت پيشرفت يا عملکرد تحصيلی سنجيده میشود .چون ميزان پيشرفت
تحصيلی يکی از مالکهای کارآيی نظام آموزشی است ،کشف و مطالعه متغيرهای تأثيرگذار بر
عملکرد تحصيلی به شناخت بهتر و پيشبينی موفقيت در تحصيل میانجامد .مطالعهی عوامل
مؤثر بر پيشرفت تحصيلی ،در چند دههی اخير ،بيشازپيش موردتوجه متخصصان تعليم و تربيت
قرارگرفته است .تالش برای شناسايی عوامل مهم در پيشرفت تحصيلی و ارائه راهبردها و انجام
اقداماتی در جهت کاهش خسارات ناشی از افت تحصيلی ،مستلزم تحقيقات بسيار در اين زمينه
است ( .)Noori, Jafari Mirshah & Saadatmand, 2015همچنين شناخت عوامل مؤثر بر
پيشرفت تحصيلی و توجه به عواملی که از افت تحصيلی جلوگيری نموده و موجبات پيشرفت
تحصيلی را فراهم میآورد از اهميت فراوانی برخوردار بوده و میتواند کارگزاران تعليم و تربيت
را در رسيدن فراگيران به اهداف آموزش و پرورش ياری دهد.
سالهای متمادی تصور بر اين بود که ضريب هوشی تنها شاخص ميزان موفقيت تحصيلی
افراد است و روانشناسان بيشتر بر روی جنبههای شناختی ،همانند حافظه و حل مسئله تأکيد
میکردند ،اما بعدها دريافتند که جنبههای غيرشناختی ،مانند عوامل عاطفی و اجتماعی و
روانشناختی نيز دارای اهميت زيادی در عملکرد تحصيلی میباشند .تحقيقات نشان میدهند که
عوامل آموزشی و فردی با ماهيت شناختی و اجتماعی بيشترين تأثير را بر پيشرفت تحصيلی
دارند ( )Nasiri, 2014و امروزه اهميت صالحيتهای اجتماعی و عاطفی در يادگيری و
موفقيت تحصيلی دانشآموزان مورد تاييد قرارگرفته است (.)Dolev & Leshem, 2016
1- Academic achievement
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بهطورکلی میتوان گفت که پيشرفت تحصيلی بهعنوان متغير وابسته ،تحت تأثير يک عامل
نيست ،بلکه عوامل متعدد روی آن تأثير دارند .يکی از عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلی که طی
دو دههی اخير توجه محققان را به خود جلب نموده ،هوش هيجانی

2

استMayer, Salovey .

) and Caruso (2001اولين کسانی بودند که واژهی هوش هيجانی را مطرح ساختند.

Mayer,

) Caruso and Salovey (2000در مفهومسازی از هوش هيجانی بر عناصر شناختی و تأثيری
که هيجانات بر قضاوت و حافظهدارند ،تأکيد نمودهاند .بر اساس مفاهيم و نقطه نظرات
مختلف ،هوش هيجانی تعاريف متفاوتی را به خود اختصاص داده است؛ طبق نظر بار -اُن 1هوش
هيجانی مجموعهای از ظرفيتهای غير شناختی ،توانايیها و مهارتهايی است که بر توانايیهای
فرد برای موفقيت ،کنار آمدن با مطالبات و فشارهای محيطی تأثير میگذارد ( .)Hein, 2004ازنظر
) Carmeli (2003هوش هيجانی در واقع مربوط به مهارتهای احساسی ،جهت درک درست و بيان
احساسات ،همسو کردن احساسات با فرآيندهای شناختی ،درک احساسات و کارکردشان برای
موقعيتهای مختلف و باالخره مديريت و کنترل احساسات است Goleman (1995) .هوش
هيجانی را شيوه استفاده بهتر از هوشبهر از طريق خودکنترلی ،اشتياق ،پشتکار و خود انگيزشی
میداند و بر اين اساس ،تنها تحصيالت ،تجربه ،معلومات و هوش شناختی نمیتوانند تعيين
کند که چرا يک فرد موفق اما فرد ديگری موفق نمیشود .هوش هيجانی يکی از عوامل موفقيت
در محيطهای آموزشی ،حرفهای و روابط اجتماعی است و به کمک آن میتوان موفقيت در
جنبههای مختلف زندگی را پيشبينی نمود زيرا نشان میدهد که چگونه فرد دانش خود را در
موقعيتهای مختلف به کار میگيرد ( .)Mayer & Fletcher, 2007ساراف 3بر تأثير هوش
هيجانی بر موفقيت تحصيلی و شغلی تأکيد داشته و معتقد است در بسياری از موارد و در
انجام دادن برخی از تکاليف شغلی و تحصيلی ،نقش هوش هيجانی از هوش شناختی نيز باالتر
است ( .)Rahnama & Abdolmaleki, 2009يافتههای برخی پژوهشها همبستگی مثبت و
معناداری را ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی نشان داده است

( Parker, Summerfeldt,

 Gary (2004) .)Hogan & Majeski, 2004در پژوهشی نشان داد که آموزش هوش هيجانی
منجر به پيشرفت تحصيلی دانشآموزان میشود .همچنين برخی پژوهشها نشان دادهاند که
1- Emotional intelligence
2- Bar-on
3- Saraf
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هوش هيجانی با برخی رفتارهای نامطلوب تحصيلی ازجمله غيبت غيرمجاز و اخراج از کالس
درس ،همبستگی منفی نشان میدهد که عدم وقوع اين رفتارها در پيشرفت تحصيلی نقش
دارد ( .)Petrides, Frederickson & Furnham, 2004در همين راستا میتوان به پژوهش
Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton and Osborne (2012); Billings, Lomas, Downey and
Stough, (2014); Babayi Amiri and Ashuri (2015); Alizadeh, Namazi and Kouchakzadeh
Talami (2015); Ashoori (2015); Sepehrian Azar (2014); Hasan Tehrani, Karami
Kabir, Cheraghi, Bokaeeyan and Yaghubi (2012); Izadi Yazdan Abadi, Abolghasemi
and Mirali Rostami (2011); Livarjani and Ghaffari (2010); Rahnama and
;)Abdolmaleki (2009); Farmahini Farahani, Rashidi and Abdolmaleki (2008
) ،Samari and Tahmasebi (2007), Dehshiri, (2006اشاره کرد که همگی رابطه مثبت و

معناداری را ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی گزارش نمودهاند .در سويی ديگر ،پژوهش
) Woitaszewski and Alsama (2004نشان داد که بر اساس هوش هيجانی نمیتوان پيشرفت
تحصيلی را پيشبينی نمود که اين يافته حاکی از عدم وجود رابطهی معنادار ميان هوش هيجانی
و پيشرفت تحصيلی است .همچنين ) Stratton, Saunders and Elam (2008به اين نتيجه
رسيدند که ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی رابطه وجود ندارد و سيستم آموزشی قادر
به ايجاد تغييرات اساسی در هوش هيجانی نيست .پژوهشهای ديگری از جمله پژوهش
;)Moore (2005); Keshavarz, Amini, Mani, Nabeiei, Safari, and Morad jafari (2014
Chinipardaz, Ghafourian Boroujerdni, Pasalar, Shiravy khozany and Keshavarz
(2012); Hejazi and Sobhi (2011); Nikoogoftar (2009); Hadadi Koohsar, Roshan and

;) Asghar Nezhad (2007); Golamali Lavasani, Eje and Afshari (2009نيز نشان دادهاند
که ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی رابطهی معنیداری وجود ندارد.
مرور پيشينه ی پژوهشی اين حيطه نشان میدهد ،پژوهشهای انجامشده در حيطهی
رابطه ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی اغلب دارای يافتههای متناقض میباشند.
) Tamanayifar, Sedighi arfayi and Salami (2010نيز به اين نکته اذعان دارند که اين حيطه،
حيطهای پر چالش بوده و پژوهشهای شکلگرفته در اين موضوع ،يافتههای متفاوت و
متناقضی دارند .به همين منظور برای ادغام و تلفيق يافتههای پژوهشی متعدد و تسهيل کار
استفادهکنندگان پژوهشها و نيز ارزيابی سيستم پژوهشی ،روشی وجود دارد که پژوهشگران را
قادر میسازد تا نتايج مطالعات مربوط به حوزهی خاص را در قالب يک پژوهش تحليل نمايند
و به ارزيابی پژوهشهای انجاميافته بپردازند ()Ganji, Zahed-Babelan & Moeinikia, 2012؛
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اين روش را فراتحليل 2ناميده اند .در حوزهی روابط هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی نيز
بهمنظور حل تناقضات موجود و نيز تعيين اندازه اثر کلی روابط ميان هوش هيجانی و پيشرفت
تحصيلی به روش فراتحليل نياز است .از نظر )« Cohen (1998فراتحليل يک روش آماری
است که نتايج مجموعهای از مطالعات مستقل که فرضيههای مشابهی را آزمون میکنند ،ترکيب
میکند و از آمارههای استنباطی برای ترسيم نتيجهگيری درباره تمام نتايج مطالعات استفاده
میکند» ( .)Johnson & Johnson, 2002بر همين اساس پژوهش حاضر با هدف حل تناقضهای
موجود و کسب يک نتيجهگيری کلی ،با روش فراتحليل به ترکيب نتايج عددی پژوهشهای
انجامشده در حوزه روابط هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی میپردازد.

روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف ،يک تحقيق کاربردی و از لحاظ روش گردآوری و پردازش دادهها،
فراتحليل میباشد .فراتحليل يک تکنيک آماری برای ترکيب مطالعات با سؤالهای مشابه برای
افزايش دقت ،ارزيابی و تعميم نتايج است ( .)Mesr Abadi, 2016بهعبارتديگر فراتحليل به تحقيقی
اطالق میشود که پژوهشگر ،نتايج تعدادی از مطالعات اوليه را برای پاسخگويی به سؤال پژوهشی
خود با يکديگر ترکيب نموده و نتيجه جمعی جديدی را به دست آورد )(Rezaieyan, 2005

جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کليه پژوهشهای چاپشده در
مجالت علمی پژوهشی معتبر (مقاالت پژوهشی تمام متن) میباشد که در بانکهای اطالعاتی
رايانهای ،شامل پايگاه اطالعاتی جهاد دانشگاهی ،1سايت خصوصی بانک مجالت ايران 3و پايگاه
مجالت تخصصی نور 0قابل دسترسی بوده و به بررسی روابط ميان هوش هيجانی و پيشرفت
تحصيلی پرداختهاند.
حجم نمونه و روش نمونهگیری :در اين پژوهش با توجه به ماهيت پژوهش از روش
نمونهگيری هدفمند 5استفاده گرديد .اصطالح «نمونهگيری هدفمند يا از روی قصد» برای
توصيف نوعی از نمونهگيری به کار میرود که در آن مواردی که از لحاظ هدفهای تحقيق
Meta-Analysis
SID
Magiran
Magiran
Purposive sampling

12345-
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اطالعات غنی دربردارند ،انتخاب میشوند ) .(Gall, Borg & Gall, 1989بر اين اساس در پژوهش
حاضر بهمنظور انتخاب نمونه دقيق از ميان پژوهشهای جستجو شده ،مالکهايی برای ورود و
خروج پژوهشها به فرايند فراتحليل در نظر گرفته شد .مالکهای ورود عبارتاند از .2 :مقاالت و
پژوهشهايی که با روشهای مختلف به بررسی رابطهی هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی
پرداختهاند  .1مقاالت مرتبطی که بين سالهای  2370تا  2310چاپ شدهاند .3 .پژوهشهايی که
دادههای کافی برای محاسبهی اندازه اثر را گزارش کردهاند  .0مقاالتی که دارای متن کامل (تمام
متن) بوده و بهصورت آنالين يا در آرشيو کتابخانهها قابل دسترس بودند .جستجوهای انجامشده با
توجه به مالکهای ورود منجر به شناسايی  56مطالعه شد .از اين ميان برخی از مطالعات که
ويژگیهای الزم برای ورود به تحليل را نداشتند بر اساس مالکهای خروج از فرايند تحليل خارج
شدند .مالکهای خروج نيز عبارت بودند از .2 :پژوهشهايی که اطالعات و آمارههای الزم برای
محاسبهی اندازه اثر را گزارش نکرده بودند  .1پژوهشهای واحدی که با عناوين يکسان يا مشابه در
بيش از يک مجله يا فصلنامه به چاپ رسيده بودند  .3پژوهشهايی که بر اساس قضاوت داوران و
پژوهشگر و با استفاده از فرم ارزيابی ،کيفيت آنها مطلوب تشخيص داده نشد .درنهايت از ميان
کليهی پژوهشهای اوليه جستجو شده ،تعداد  30مطالعه برای ورود به فراتحليل انتخاب شد که از
اين مقاالت 237 ،اندازه اثر به دست آمد .ناگفته پيداست که بهمنظور جستجوی گسترده پژوهشهای
اوليه ،ابتدا الزم است کليدواژههای معتبر بر اساس مرور پيشينهی پژوهشی تعيين شوند .برهمين اساس
در اين پژوهش برای متغير مستقل کليدواژهی هوش هيجانی و برای متغير وابسته پيشرفتتحصيلی،
عملکرد تحصيلی ،بهبود عملکرد ،موفقيت تحصيلی به عنوان کليدواژههای جستجو تعيين گرديد.
ابزار گردآوری اطالعات
 )2فرم جمعآوری اطالعات از پژوهشهای اوليه :در پژوهش حاضر به منظور جمعآوری
اطالعات از فرم جمعآوری اطالعات پژوهشهای اوليه استفاده گرديد .اطالعاتی که توسط اين
فرم جمعآوری میشود شامل سه بخش اطالعات کتابشناختی ،اطالعات روششناسی و
اطالعات الزم برای محاسبهی اندازه اثر میباشد.
 )1چک ليست ارزيابی پژوهشهای اوليه :به منظور بررسی دقيق مالکهای وروود و
خروج و نيز تعيين اين مهم که کداميک از پژوهشهای اوليه ،کيفيت و شرايط الزم ،جهت
ورود به فرايند فراتحليل را داراست ،از فرم ارزيابی استفاده گرديد .در اين فرم پژوهشهای
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اوليه براساس مالکها و شرايطی که برای ورود به فرايند فراتحليل الزم است از جمله روش
پژوهش ،داشتن آماره های الزم ،جامعه آماری و نمونه کافی ،معتبر بودن مجلهی منتشر کنندهی
مقاله ،استفاده از ابزارهای معتبر،سال انتشار مقاله و ...مورد بررسی قرار گرفته و مطالعاتی که
شرايط الزم و کافی مذکور را نداشتند از فرايند تحليل کنار گذاشته شدند.

یافتههای پژوهش
همانگونه که در بخشهای پيشين گفته شد در مجموع از  30مطالعهی اوليه که حائز
شرايط ورود به فرايند فراتحليل بودند تعداد  237اندازه اثر به شرح جدول  2به دست آمد.
بهمنظور تشخيص و حذف اندازههای اثر پرت و افراطی از روش تحليل حساسيت استفاده
شد .تحليل حساسيت از دو روش گرافيکی (نموودار قيفوی) و شواخص آمواری تعوداد امون از
تخريب قابل انجام میباشد.

(.)Mesr Abadi, 2016

شکل  .2نمودار قيفی اندازههای اثر و خطای استاندارد پيش از تحليل حساسيت (تصوير سمت راست)
و پس از تحليل حساسيت (تصوير سمت چپ)
Figure 1. Funnel plots of effect sizes against the standard errors before Sensitivity
)analysis (Right plot) and after Sensitivity analysis (Left plot

در شکل  2نمودار سمت راست حاکی از وجود تعدادی اندازه اثر پرت و افراطی است که
سبب نامتقارن شدن نمودار قيفی شدهاند .با حذف  20اندازه اثر افراطی و نامتعارف ،نمودار
سمت چپ حاصل شد که نسبت به نمودار شکل  2متقارنتر است .بنابراين با حذف  20اندازه
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جدول  .2مطالعات اوليه و اندازههای اثر استخراجی از هر مطالعه
)Study name (date
effect size
نام مطالعه (تاریخ)
اندازه اثر
کشاورزی ()1389
*0.209
 *-0.341کشاورزی ()1389
خليلی ()1386
*0.27
 *0.436فرميهنی و همکاران ()1387
دهشیری ()1385
*0.37
دهشيری ()1385
*0.28
دهشيری ()1385
*0.23
دهشيری ()1385
*.28
دهشيری ()1385
*0.17
دهشيری ()1385
*0.23
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.32
ثمری و طهماسبی ()1386
0.15
ثمری و طهماسبی ()1386
0.03
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.10
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.22
عاشوری ()1393
*0.21
عليزاده و همکاران ()1393
-0.03
عليزاده و همکاران ()1393
-0.05
ايزدی و همکاران ()1390
*0.20
صبحی ()1391
*0.33
صبحی ()1391
*0.33
قادری و همکاران ()1393
*0.24
قادری و همکاران ()1393
*0.20

(دورهی ششم ،سال  ،72بهار و تابستان  ،3199شمارهی )3

Table 1. Initial studies and extracted effect sizes from each one

Study name (date) effect size Number
نام مطالعه (تاریخ)
اندازه اثر
ردیف
تمنايی فر و همکاران ()1389
0.027
3
کشاورزی ()1389
6
0.256
خليلی ()1386
0.14
9
فرميهنی و همکاران ()1387
*0.47 12
فرميهنی و همکاران ()1387
*0.389 15
دهشيری ()1385
*0.20 18
دهشيری ()1385
*0.27 21
دهشيری ()1385
*.20 24
دهشيری ()1385
*0.34 27
دهشيری ()1385
0.14 30
ثمری و طهماسبی ()1386
0.13 33
ثمری و طهماسبی ()1386
0.13 36
ثمری و طهماسبی ()1386
0.076 39
ثمری و طهماسبی ()1386
0.11 42
ثمری و طهماسبی ()1386
0.077 45
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.35 48

عليزاده و همکاران ()1393
-0.17 51
عليزاده و همکاران ()1393
0.03 54
ايزدی و همکاران ()1390
*0.51 57
ايزدی و همکاران ()1390
*0.55 60
صبحی ()1391
0.20 63
سپهريان ()1391
*0.40 66
قادری و همکاران ()1393
*0.18 69

Study name (date) effect size Number
نام مطالعه (تاریخ)
اندازه اثر
ردیف
ليوارجانی وغفاری ()1389
*0.155
2
کشاورزی ()1389
*0.251
5
کشاورزی ()1389
*0.137
8
فرميهنی و همکاران ()1387
*0.50 11
فرميهنی و همکاران ()1387
0.415 14
دهشيری ()1385
*0.17 17
دهشيری ()1385
*0.29 20
دهشيری ()1385
0.08 23
دهشيری ()1385
*0.17 26
دهشيری ()1385
0.15 29
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.19 32
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.20 35
ثمری و طهماسبی ()1386
*0.21 38
ثمری و طهماسبی ()1386
0.13 41
ثمری و طهماسبی ()1386
0.005 44
ثمری و طهماسبی ()1386
0.18 47
عليزاده و همکاران ()1393
-0.01 50
عليزاده و همکاران ()1393
-0.005 53
ايزدی و همکاران ()1390
*0.29 56
ايزدی و همکاران ()1390
*0.29 59
صبحی ()1391
*0.31 62
صبحی ()1391
*0.36 65
قادری و همکاران ()1393
*0.278 68

Number
ردیف
1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
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Study name (date) effect size Number
)Study name (date
effect size
نام مطالعه (تاریخ)
اندازه اثر
ردیف
نام مطالعه (تاریخ)
اندازه اثر
 *0.167 72قادری و همکاران ()1393
 *0.22قادری و همکاران ()1393
قادری و همکاران ()1393
 *0.23قادری و همکاران ()1393
*0.16 75
کشاورز و همکاران ()1393
)
1393
کشاورز و همکاران (
0.03 78
0.04
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
0.03 81
0.03
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
0.06 84
0.06
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
0.06 87
0.06
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
0.02 90
0.02
نيکوگفتار ()1388
 *0.10چينی پرداز و همکاران ()1390
0.10 93
چينی پرداز و همکاران ()1390
 *0.11چينی پرداز و همکاران ()1390
*0.11 96
چينی پرداز و همکاران ()1390
 *0.10چينی پرداز و همکاران ()1390
*0.11 99
چينی پرداز و همکاران ()1390
 *0.09چينی پرداز و همکاران ()1390
*0.12 102
چينی پرداز و همکاران ()1390
 *0.11چينی پرداز و همکاران ()1390
*0.12 105
چينی پرداز و همکاران ()1390
 *0.31رهنما و عبدالملکی ()1388
*0.11 108
رهنما و عبدالملکی ()1388
 *0.50رهنما و عبدالملکی ()1388
*0.49 111

رهنما و عبدالملکی ()1388
 *0.60رهنما و عبدالملکی ()1388
* 0.59 114
غالمعلی و همکاران ()1386
 *0.47غالمعلی و همکاران ()1386
*0.20 117
حدادی و همکاران ()1386
 *0.46گلستان و همکاران ()1387
0.08 120
لعلی و عسگری ()1387
لعلی و عسگری ()1387
0.15 123
0.06
لعلی و عسگری ()1387
لعلی و عسگری ()1387
*0.28 126
0.02
لعلی و عسگری ()1387
 *0.29لعلی و عسگری ()1387
*0.27 129
اکبری و آقایوسفی ()1389
اکبری و آقایوسفی ()1389
*0.26 132
0.17
اکبری و آقایوسفی ()1389
اکبری و آقایوسفی ()1389
0.11 135
0.17
بابایی و عاشوری ()1393
*0.21
 Deleted effect size after Sensitivity analysis * P≤0.05
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effect size Number
اندازه اثر
ردیف
71
74
77
80
83
86
89
92
95
98
101
104
107
110
113
116
119
122
125
128
131
134
137

*0.15
*0.23
*0.07
0.035
0.028
0.055
0.056
0.02
*0.12
*0.11
*0.12
*0.10
*0.10
*0.41
*0.56
*-0.24
*0.50
*0.30
0.14
0.21
*0.16
0.09
*0.44

)Study name (date
نام مطالعه (تاریخ)
قادری و همکاران ()1393
قادری و همکاران ()1393
حجازی و صبحی ()1390
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
کشاورز و همکاران ()1393
چينی پرداز و همکاران ()1390
چينی پرداز و همکاران ()1390
چينی پرداز و همکاران ()1390
چينی پرداز و همکاران ()1390
چينی پرداز و همکاران ()1390
رهنما و عبدالملکی ()1388
رهنما و عبدالملکی ()1388
ظهرهوند ()1389
همایی و همکاران()1388
گلستان و همکاران ()1387
لعلی و عسگری ()1387
لعلی و عسگری ()1387
حسینی و رحیم زاده ()1387
اکبری و آقایوسفی ()1389
کاکاوند و کیانی ()1392

Number
ردیف
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133
136
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اثر از  237اندازه اثر اوليه ،تعداد  221اندازه اثر باقی ماند که تحليلهای بعدی برمبنای آنها بوه
انجام رسيد .همچنين مقدار آماره امن از تخريب نيز مطلووب بوه دسوت آمود و بور اسواس آن
میتوان گفت بعد از ورود  0231اندازه اثر غير معنادار به فراتحليل ،اندازه اثر ترکيبوی محاسوبه
شده غير معنادار میشود.
جدول  .1اندازه اثر رابطه هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی
Table 2. Effect size of the relationship between emotional intelligence and academic
achievement
95% interval
Number
Effect
P-value
studies
اطمینان
فاصله
size
Model
 Z- valueسطح
(effect
)size
تعداد مطالعه اندازه
 Lower limit Upper limitمقادیر Z
مدل
Fixed

(اندازه اثر)

اثر

119

0.169

ثابت

Random

تصادفی

0.165

119

حدپایین

معنیداری

حد باال

0.155

0.184

0.145

0.181

23.01
16.90

0.01
0.01

جدول  ،1اندازههای اثر ترکيبی مدل ثابت و تصادفی روابط ميان هوش هيجانی و پيشرفت
تحصيلی را پس از تحليل حساسيت نشان میدهد .همانطور که مشواهده مویشوود انودازه اثور
ترکيبی محاسبهشده در مدل ثابت برابر با  0/261و در مدل تصادفی  0/265میباشد که هور دو
از لحاظ آماری معنادار میباشند ( .)P <0/02بنابراين میتوان گفوت انودازه اثور ترکيبوی کوه از
نتايج کمی  11پژوهش اوليه به دست آمده است حاکی از وجود رابطوه مثبوت و معنوادار ميوان
هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی است .بهمنظور تعيين مدل نهايی فراتحليل الزم است يوک
مجموعه از تحليلهای ناهمگنی برای اطمينان از وجود متغيرهوای تعوديلکننوده انجوام گيورد.
درصورتیکه در اندازههای اثر پژوهشهای اوليوه نواهمگنی شوديد وجوود داشوته باشود مودل
تصادفی بهعنوان مدل نهايی انتخاب میشود ولی درصورتیکه ناهمگنی اندک باشد مدل ثابوت
بهعنوان مدل نهايی انتخواب مویشوود .در ايون پوژوهش بوهمنظوور تشوخيص نواهمگنی ميوان
اندازههای اثر پژوهشهای اوليه از شاخص  Qکوکران و مجذور  Iاستفاده گرديد.
جدول  .3شاخصهای ناهمگنی

P-value

I-squared
مجذور I

سطح معنیداری

37.97

0.001

Table 3. Heterogeneity indices
Q-value
)Df(Q
مقادیر Q
درجات آزادی
118

190.22
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جدول  ،3نتايج بررسی ناهمگنی اندازههای اثر در بين پژوهشهای اوليه بر اساس شاخص
 Qکوکران و مجذور  Iرا نشان میدهد .مقدار آمارهی  Qبرای  221اندازه اثر برابر با 210/115
میباشد که ازلحاظ آماری معنادار میباشد .معناداری شاخص  Qحاکی از آن است که در ميان
اندازههای اثر پژوهشهای اوليه ناهمگنی وجود دارد .علیرغم اينکه شاخص  Qکوکران يکی
از روشهای تشخيص ناهمگنی است ،ولی اين شاخص با توجه به حجم نمونه دارای
سوگيری میباشد بر همين اساس شاخص مجذور  Iکه سوگيری ندارد موردتوجه قرار میگيرد
که مقدار آن بر اساس جدول  3مقدار  37/160محاسبه شده است .بر اساس تعريف و مفهوم
اين شاخص میتوان گفت که  30درصد از ناهمگنی مشاهدهشده در اندازههای اثر پژوهشهای
اوليه ،به دليل وجود متغيرهای تعديلکننده میباشد که با توجه به مالک تفسيری

Higgins,

) Thompson, Deeks and Altman (2003اين مقدار متوسط رو به پايين میباشد.
بنابر مباحث مطرح شده مدل ثابت بهعنوان مدل نهايی فراتحليل در نظر گرفته میشود .اما
ازآنجايیکه روابط هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی در دو جامعهی دانشآموزان و
دانشجويان موردبررسی قرارگرفته است و نيز  30درصد از ناهمگنی مشاهده شده تحت تأثير
متغيرهای تعديلکننده میباشد ،پسنياز است که تفاوت رابطهی هوش هيجانی و پيشرفت
تحصيلی در اين دو جامعه مورد بررسی قرار گيرد .بهمنظور بررسی تفاوت مذکور از آزمون
همبستگی مستقل (آزمون  Zفيشر) استفاده گرديد .مقدار آماره آزمون بهصورت دستی و از
رابطهی روبه رو محاسبه گرديد:
جدول  .0آزمون فيشر برای بررسی تفاوت رابطه در بين گروهها

Table 4. Fisher’s Z test for correlation differences between groups

Group

گروه
School students

دانش آموز

)Students (colleg

دانشجو

Number of
subjects

mean of
correlation

Standard
deviation

تعداد آزمودنی

میانگین همبستگی

انحراف معیار

46

0.219

0.013

ZOBS
مقادیر Z
0.37

73

0.150

0.009

جدول  0نتايج آزمون  Zفيشر برای بررسی تفاوت ضريب همبستگی هوش هيجانی و
پيشرفت تحصيلی در ميان دانشآموزان و دانشجويان را نشان میدهد .بر اين اساس هرچند
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ضريب همبستگی هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی در ميان دانشآموزان بيش از دانشجويان
به نظر میرسد اما با توجه به اينکه مقدار  Zبهدستآمده ( )0/37از مقدار بحرانی ()2/16
کوچکتر میباشد ،میتوان گفت که اين تفاوت ازلحاظ آماری معنادار نمیباشد .پس نتيجه
گرفته میشود که ميان شدت همبستگی هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی در دو گروه
دانشجويان و دانشآموزان تفاوت وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری
شناسايی عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلی همواره مورد توجه روانشناسان تربيتی و
متخصصان تعليم و تربيت بوده است .مروری بر پژوهشهای انجام شده در حوزه پيشرفت
تحصيلی ،عوامل شناختی و غيرشناختی زيادی را معرفی میکند که هريک بهگونهای خاص بر
پيشرفت تحصيلی مؤثر بوده ،يا با آن رابطه داشته و همبستگی نشان دادهاند .يافتههای فراتحليل
حاضر که روابط هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی را مدنظر قرار داده بود نشان داد علیرغم
اينکه مقدار اندازه اثر ترکيبی بر اساس مالکهای تفسيری مقداری اندک تفسير میشود ،ميان
هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .اين يافته با نتايج
پژوهشهای

Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton and Osborne (2012); Billings,

;)Lomas, Downey and Stough (2014); Ashoori (2014); Sepehrian Azar (2014
) Livarjani and Ghaffari (2010); Samari and Tahmasebi (2007); Dehshiri (2006که

همگی روابط کوچک و معنادار بين هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی گزارش کردهاند همسو
میباشد .بنابراين بر اساس يافتههای پژوهش حاضر و ساير پژوهشهای مرتبط میتوان گفت
هرچند که هوش هيجانی تنها عامل اثرگذار در پيشرفت تحصيلی نمیباشد اما میتوان آن را
به عنوان يکی از پيشبينی کنندههای غيرشناختی پيشرفت تحصيلی دانست.
هوش هيجانی مجموعهای از توانايیهای شناختی و هيجانی به هم پيوسته است که به فرد
کمک میکند تا با برقراری توازن ميان افکار و هيجانهای خود تصميمگيریهای صحيح داشته
باشد ( .)Ciarrochi, Deane & Anderson, 2002همچنين توانايی کنترل هيجانات در خود و
شناخت هيجانها در ديگران ،پذيرش ديدگاه ساير افراد و کنترل روابط اجتماعی را نيز شامل
میشود ( .)Mayer, Caruso & Salovey, 2000اصوالً هوش هيجانی در ارتباطات تجلی
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میيابد ،اين ارتباطات از سويی در حوزهی درون فردی و از طرف ديگر قلمرو ميانفردی را در
برمیگيرد .در حوزهی درون فردی به قابليتها ،شايستگیها و توانمندیهايی مانند آگاهی به
خود ،اعتماد به نفس ،مديريت هيجانها و ابتکار عمل میپردازد که ارتباط فرد با خود را تنظيم
میکنند .در قلمرو اجتماعی ،هوش هيجانی به قابليتهايی مانند همدلی ،آگاهی سازمانی،
مديريت تضاد و تعارض ،کارگروهی ،نفوذ ،پرورش ديگران و ارتباط موفق با ديگران میپردازد
که ارتباط فرد با ديگران را سامان میبخشند .افرادی که دارای هوش هيجانی بااليی هستند ،توانايی
بيشتری جهت درک خواستهای ديگران دارند و بهخوبی میتوانند فشار همساالن را دريابند
( .)Nasiri, 2014افرادی که دارای روابط مثبت و سازنده با ديگر افراد میباشند از جو آموزشی
لذت برده و محيط آموزشی برای آنان دلپذير خواهد بود که اين امر در پيشرفت تحصيلی آنان
مؤثر است (.)Izadi Yazdan Abadi et al., 2011
همچنين يکی ديگر از مؤلفههای هوش هيجانی خودآگاهی است .بر اين اساس میتوان
عنوان کرد که شناخت از توانايیها و نقاط ضعف و قوت خود باعث انتخاب راهبردهای
مناسب يادگيری و راهبردهای نظارت بر يادگيری و تنظيم وقت برای مطالعه مواد درسی
میشود که اين موضوع در نهايت سبب بهبود عملکرد و پيشرفت تحصيلی میگردد .بهطور
کلی زمانی که فرد از توانايیها و مهارتهای خود آگاهی داشته باشد و نيز مهارتهايی جهت
کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشد چنين فردی توانايی هدايت فعاليتهای شناختی
در جهت مطلوب و کسب پيشرفت تحصيلی را دارا خواهد بود .از سويی ديگر افراد دارای
هوش هيجانی مناسب ،روابط اجتماعی مناسبی نيز دارند که سبب برقراری روابط مثبت با
ديگر افراد حاضر در محيط آموزشی اعم از معلم ،استاد ،ساير دانشآموزان و دانشجويان شده
و زمينهی بهرهگيری از کمکها و همکاریهای سايرين را فراهم آورده و حمايت اجتماعی
آنها را جلب میکند و بدين ترتيب زمينهی پيشرفت تحصيلی را فراهم میآورد (

Ashoori,

 .)2014برخی ديگر عقيده دارند که هوش هيجانی باال بر احساس مسئوليت در برابر يادگيری
آموخته شده و نيز توان برنامهريزی منظم و کارآمد برای يادگيری دروس مؤثر است .همچنين
هوش هيجانی باال باعث افزايش عزت نفس و همينطور افزايش مهارت در حل مسائل
میگردد که اين مؤلفهها نيز بر يادگيری و پيشرفت تحصيلی بسيار موثرند (
.)Kakavand & Modir Roosta, 2008

Danesh,
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يافتههای تکميلی از جمله آزمون  Zفيشر نشان داد که ضريب همبستگی هوش هيجانی و
پيشرفت تحصيلی در دو گروه دانشآموزان و دانشجويان تفاوت معناداری ندارد .به عبارت
ديگر میتوان گفت که سن و مقطع تحصيلی نقش تعيين کنندهای در شدت رابطهی هوش
هيجانی و پيشرفت تحصيلی ندارد .اما با توجه به اينکه فراتحليل حاضر حاکی از رابطهی
مثبت و معنادار ميان هوش هيجانی و پيشرفت تحصيلی است و نيز ميانگين روابط موجود در
بين دانشآموزان بيش از دانشجويان میباشد بنابراين آموزش هوشهيجانی به خصوص در
دوران دانشآموزی و ابتدايی ضروری به نظر میرسد.
در خصوص آموزش هوشهيجانی و قابليت آموزش آن نيز نظرات متفاوتی وجود دارد؛
ولی اکثر صاحبنظران هوش هيجانی را قابل آموزش دانسته ( )Dacre & Qualter, 2012و در
اين امر توافق دارند که تعامالت والدين با کودک در دوران طفوليت و نيز پرورش کودک ،تأثير
عميقی بر ميزان هوش هيجانی دارد ( .)Mcphail, 2004علیرغم تأثيرپذيری هوش هيجانی از
تجربيات دوران کودکی ،بسياری از صاحبنظران نسبت به افزايش و آموزش آن به افراد ،اظهار
خوشبينی کردهاند ( .)Goleman, 1995بر همين اساس میتوان با گنجاندن محتوا و برنامههای
مناسب در جهت تقويت بعد هيجانی دانشآموزان و دانشجويان نيز اقدام کرد.
بر اساس تمامی مطالب ذکر شده میتوان نتيجه گرفت که هوش هيجانی يکی از متغيرهای
غيرشناختی مؤثر بر پيشرفت تحصيلی است که به صورت مستقيم و غيرمستقيم (به عنوان
متغير ميانجی و واسطه) با پيشرفت تحصيلی رابطه داشته و با تقويت و بهبود آن میتوان
پيشرفت تحصيلی را بهبود بخشيد .و در تفسير اين رابطهی مثبت و معنادار میتوان گفت که
افراد با هوش هيجانی باال در شناخت احساسات خود و ديگران و استفاده از اين شناخت در
هدايت رفتار و مقاومت در مقابل فشار همساالن توانايی بيشتری دارد و قادر است بر
احساسات ناخوشايند ناشی از محيط مدرسه و خانواده غلبه کرده و در خود ايجاد انگيزه کند؛
با استرسها و فشارهای روانی کنار آمده و در نهايت وضعيت درسی مطلوبی برای خويش
فراهم سازد .از سوی ديگر اين نوع هوش زمينه ای مناسب برای ساختن محيطی مطلوب برای
يادگيری و برقراری ارتباط مؤثر است ،تا به وسيله آن افراد آزادانه نيازها و انتظارات خود را
برای کسب حمايت از سوی ديگران ابراز کنند .همچنين هوش هيجانی به عنوان يک متغير
ميانجی با تأثيرگذاری بر ساير عوامل فراشناختی و غير شناختی از جمله ،برنامهريزی ،مديريت
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زمان و عزت نفس فرد پيشرفت و عملکرد تحصيلی را تحت تأثير قرار میدهد.
در پايان به پژوهشگران اين حوزه توصيه میشود که با پرداختن به نوع ديگری از
پژوهشها روابط اين دو متغير را در ارتباط با متغيرهای ديگر بررسی نموده و متغيرهای
ميانجی و واسطه را شناسايی نمايند .پژوهش حاضر با محدوديتهايی روبهرو بود که از
مهمترين آنها میتوان به گزارش نکردن آمارههای الزم در پژوهشهای اوليه ،عدم دسترسی به
همهی پژوهشهای انجامشده و نيز عدم گزارش پژوهشهای غير معنادارِ اين حوزه اشاره کرد.
سهم مشارکت نویسندگان :دکتر تقی زوار موضوع را مورد بررسی قرار داده و تدوين چارچوب
نظری و هدايت روند کلی پژوهش را برعهده داشت .سعيد محمدی مولود جمع آوری دادهها،
تحليل دادهها ،گزارش يافتهها و نگارش مقاله را بر عهده داشت .نتيجهگيری از يافتهها و بسط و
تفسير به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر نويسندگان انجام شد.
سپاسگزاری :نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين
پژوهش مؤثر بودهاند اعالم میدارند.
تضاد منافع :نويسندگان اذعان میکنند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :اين پژوهش با هزينه پژوهشگران انجام شده است و برای انجام آن هيچگونه حمايت مالی
دريافت نشده است.
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