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چکیده

هدف پژوهش حاضر فرا تحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان میباشد .روش انجام پژوهش حاضر فرا تحلیل
متن ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری و طرحهای پژوهشی که چاپشدهاند و در دسترس بودند .در ابتدا تعداد  33پژوهش انتخاب
شدند که بر اساس مالکهای ورود و خروج و تحلیل حساسیت  23اندازه اثر تحقیق موردبررسی قرار گرفتند .نتایج مربوط به ترکیب اندازه اثرهای
رابطهی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان برای مدل تصادفی  4/310همچنین اندازه اثر ترکیبی برای مدل ثابت نیز  4/232به
دست آمد که ازنظر آماری معنادار بودند .بنابراین بر اساس نتایج بهدستآمده بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی رابطهی مثبت و معنادار وجود
دارد.
واژههای کلیدی :هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان ،فرا تحلیل.
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مقدمه
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بینیاز از تعلیم و تربیت نیست .امروزه فعالیت در مدرسه و آموختن ،خود بخش عظیمی از زندگی انسانها را
تشکیل میدهد .ازجمله مهمترین نگرانیهای متخصصان تعلیم و تربیت ،معلمان و والدین پیشرفت تحصیلی 1است (جلیل آبکنار ،عاشوری)1335 ،؛
بنابراین یکی از مسائل مهم در نظامهای آموزشی ایجاد شرایط الزم برای پیشرفت تحصیلی است .پیشرفت تحصیلی را توانایی آموختهشده یا
اکتسابی حاصل از دروس ارائهشده یا بهعبارتدیگر توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی میدانند که بهوسیله آزمونهای
استانداردشدهاندازهگیری میکنند (سید کالن ،ملکی آوارسین ،نجفی .)1333 ،بنابراین می توان اظهار داشت که پیشرفت تحصیلی یکی از مهمترین
نتایج تجارب آموزش رسمی میباشد (مور .)2413،2عوامل مختلفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد که می توان به دو مورد عوامل
درونی و بیرونی تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد .از میان عوامل بیرونی می توان موقعیت یادگیری ،مشارکت فراگیران در
امر یادگیری ،کتب درسی ،وسایل کمکآموزشی ،روش تدریس و غیره را اشاره کرد .همچنین عواملی مانند آمادگی فراگیر ،هوش عمومی ،استعداد،
انگیزه ،نیاز به پیشرفت ،خودپنداره و ...را بهعنوان عوامل درونی مطرح کرد (طالبزاده نوبریان و نوروزی .)1334 ،از میان این عوامل بهره هوشی
بهعنوان عامل مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی در نظر گرفتهشده است (اکمل ،حسن و حلیل.)2413 ،3
هوش بر اساس تعریف سنتی خود مدتها بهعنوان اصلیترین عامل بر موفقیت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته میشد؛ اما امروزه با
تغییر در دیدگاههای نظری در خصوص عوامل تشکیلدهنده هوش ،نمیتوان آن را پیشبینی موفقی برای پیشرفت تحصیلی محسوب کرد (فتحی
آذر ،حسین زاده ،رحمانی .)1333،گاردنر 0نیز معتقد است یک نوع واحد و یکپارچه هوش نیست که موفقیت در زندگی را تضمین میکند ،بلکه
طیف گستردهای از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد در حیطههای مختلف میشود؛ بنابراین دانستن اینکه فرد فارغالتحصیل ممتازی است،
تنها به این معنی است که او در جنبههایی که با نمره سنجیده میشود ،بسیار موفق بوده است ،اما درباره اینکه او به فراز و نشیبهای زندگی چه
واکنشی نشان میدهد ،چیزی بهمانمی گوید (گاردنر1333 ،؛ به نقل از فتحی آذر و همکاران)1333 ،؛ بنابراین هرچند تواناییهای شناختی و ذهنی
تااندازهای میتوانند بر پیشرفت تحصیلی تأثیرگذار باشند ،اما تنها کلید پیشبینی موفقیت تحصیلی نیستند .به همین دلیل محققان در سالهای
اخیر متوجه یک سری عوامل غیر شناختی شدهاند که میتواند بر پیشرفت تحصیلی مؤثر باشد (اسکندری .)1331 ،یکی از عوامل مهم که بر
پیشرفت تحصیلی اثر دارد و پژوهشهای متعددی پیرامون آن و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است هوش هیجانی 5است (کوالچینا2410 ،3؛
به نقل از احراری ،نجفی و محمدی فر .)1332 ،هوش هیجانی مجموعهای از تواناییهای وابسته به هم برای درک ،تنظیم و کنترل احساسات
خود و دیگران است (بوالر .)2424 ،2یکی از دالیل پرداختن به هوش هیجانی ،این باور است که هوش هیجانی در برابر مفهوم سنتی هوشبهر،
پیشبینی کننده بهتری برای موفقیتهای اجتماعی محسوب میشود .پژوهشهای مربوط به هوش ارتباط هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
بهطورکلی بیانگر نقش معنیدار هوش هیجانی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی میباشند (احراری و همکاران .)1332،بهطور مثال می توان به
تحقیقات بوالر  ،2424احمد ،آسیم و پلیتری ،2413 ، 3لطفی کاشانی ،لطفی عظیمی ،وزیری ،)2412( 3اسکندری ( ،)1331دهقانه منشادی (،)1331
راستاد ( ،)1335طالع ( ،)1332فریدونی ( ،)1332نصیری ( ،)1333نوری زاده ( ،)1333فراهانی ،عبدالملکی ،رشیدی ( ،)1332فرجی حرانی (،)1332
بادزهر و همکاران ( ،)1332مقدم ،مقابلی ( ،)1333خسروی ( ،)1333خلیلی آذر ( ،)1333بنی سی ،مجدنیا ( ،)1333افشاری ،رضایی ( ،)1335زمانی،
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تیموریان ،تیز دست ( ،)1333صباغی ،کیخا ،میر نژاد ( ،)1333جلیل آبکنار ،عاشوری ( ،)1335فتحی آذر ،حسین زاده ،رحمانی ( ،)1333سید کالن،
ملکی آوارسین ،نجفی ( ،)1333سپهریان آذر ( ،)1332صالح صدق پور ،عظیمی ( ،)1333دهشیری ( ،)13حاجی زاده و همکاران ( ،)1330حنیفی،
جویباری ( ،)1333لیوارجانی و غفاری ( ،)1333اکبری ،آقا یوسفی ( )1333اشاره کرد که همگی بر رابطهی معنادار هوش هیجانی با پیشرفت
تحصیلی اتفاقنظر دارند .بنابراین می توان ادعا نمود که هوش هیجانی بهعنوان یکی از سازههای مهم در پیشرفت تو موفقیت تحصیلی نقش
بسزایی در نظام تعلیم و تربیت دارد .شناخت این سازه از چند بعد اهمیت دارد-1:ازلحاظ نظری و پرداختن به آن در حوزه عمل ،موجب گسترش و
توسعه دامنه این علم خواهد شد-2.ازلحاظ کاربردی ،آموزش هوش هیجانی میتواند در کیفیتبخشی پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی افراد
مثمر ثمر باشد (سید کالن ،ملکی آوارسین ،نجفی .)1333 ،با توجه به یافتههای تحقیقاتی فوق و نتایج حاصل از آنها در خصوص رابطهی هوش
هیجانی و پیشرفت تحصیلی ،به نظر میرسد انجام یک فرا تحلیل ،به روشن ساختن مقدار واقعی رابطهی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
در دانش آموزان کمک نماید .بهکارگیری فرا تحلیل برای یکپارچهسازی و درهم آمیختن نتایج پژوهشهای مستقل میتواند یافتههای متفرقه از
پژوهشهای گوناگون را در کنار هم قرار دهد و منجر به نتیجهگیریهایی شود که دقیقتر و معتبرتر از نتایج حاصل از پژوهشهای مجزا است
(مصر آبادی و گزدری .)1332 ،همچنین فرا تحلیل با کشف متغیرهای تعدیلکننده و واسطهای به رابطهی بین دو متغیر هوش هیجانی و پیشرفت
تحصیلی کمک کند .در مورد فرا تحلیلهای انجامشده در داخل کشور می توان به فرا تحلیل رابطهی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در
پایگاههای اطالعاتی فارسیزبان (سید کالن ،ملکی آوارسین ،نجفی )1333 ،و همچنین فرا تحلیل رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی
دانشجویان در ایران (فتحی آذر ،حسین زاده ،رحمانی )1333 ،اشاره کرد .نتایج این فرا تحلیلها رابطه معنیدار بین هوش هیجانی و پیشرفت
تحصیلی را نشان میدهد؛ اما فرا تحلیلی که رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی را در بین دانش آموزان ایرانی را نشان دهد مشاهده
نشد .بنابراین از اهداف این فرا تحلیل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ایرانی میباشد.
روش پژوهش
روش این پژوهش فرا تحلیل میباشد .در فرا تحلیل بهمنظور ترکیب یافتههای آماری پژوهشهای مختلف باهم ،الزم است ابتدا این مقادیر به
شاخصی با مقیاس مشترک تبدیل شوند که پرکاربردترین روش اندازه اثر است (مصر آبادی .)1335 ،اندازه اثر شاخصی است که حضور پدیده
موردنظر در جامعه را نشان میدهد ،یا اندازهای است که مبین غلط بودن فرضیه صفر است .اندازه اثر نتایج هر تحقیق را بهصورت نمرات استاندارد
( )zنشان میدهد که شاخصی از شدت اثر کاربندی یا تفاوت بین گروههاست .روشهای گوناگونی برای محاسبهاندازه اثر وجود دارد اما بهطورکلی
برای اندازههای اثر دو خانواده عمده وجود دارد :خانواده  rو خانواده  .dدر این پژوهش چون همهی تحقیقات رابطهای هستند از شاخص rبهعنوان
اندازه اثر استفاده شد.
واحد تحلیل در فرا تحلیل ،یافتههای کمی پژوهشهای دیگر است .در این فرا تحلیل ،جامعه آماری آن دسته از پژوهشهای در دسترس مرتبط
با رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که در سالهای  1335تا  1333منتشرشدهاند.
جهت تعیین نمونه آماری پژوهش ،چارچوب نمونهگیری پژوهش حاضر شامل کلیه مقاالت پژوهشی تمام متنی بود که در بانکهای اطالعاتی
رایانهای قابلدسترسی بودند .این بانکهای اطالعاتی عبارت بودند از :مرکز اسناد و مدارک علمی ایران ( ،)Irandocپایگاه جهاد دانشگاهی
کشور ( ،)SIDبانک اطالعات نشریات کشور ( )Magiranو مرجع دانش ( )CIVILICAمیباشد.
برای انتخاب پژوهشهای اولیه با استفاده از چارچوب نمونهگیری باال ،ابتدا با مرور پیشینه پژوهشی ،کلیدواژههای معتبری بهمنظور استفاده در
جستوجوی پژوهشهای اولیه تعیین شد .این کلیدواژهها عبارت بودند از :هوش هیجانی ،پیشرفت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی .پس از مشخص
شدن کلیدواژهها برای انتخاب پژوهشهای اولیه بر اساس یک سری مالکهای ورود و خروج ،پژوهشهای موردنظر انتخاب شدند .مالکهای
ورود پژوهشها به فرا تحلیل عبارت بودند از:
الف .مقاالت چاپشده بین سالهای  1335تا 1333
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ب .مقاالت و پژوهشهایی که با روشهای کمی (همبستگی) به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته
بودند.
ج .پژوهشها بایستی دادههای کافی برای محاسبهاندازه اثر داشتند.
د .از پژوهشهای دانشجویی تنها به پایاننامههای مقطع دکتری بسنده شد.
جستوجوی دستی طبق مالکهای ورود باال بر اساس کلیدواژههای ذکرشده از چارچوب نمونهگیری منجر به شناسایی 33مطالعه گردید .این
مطالعات به اشکال مختلف دارای عناوینی بودند که به بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی پرداخته بودند .چون تعدادی از این
مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند ،با توجه به مالکهای خروج زیر تعدادی از این پژوهشها از فرآیند تحلیل خارج شدند؛
الف .پژوهشهایی که یکی از اطالعات الزم برای محاسبهاندازه اثر را گزارش نداده بودند.
ب .پژوهشها یا پایاننامههای مشابه که با عناوین مختلف عیناً به دو موسسه یا دانشگاه ارائهشده بودند.
ج .پژوهشهایی که در آنها از اثربخشی و تحلیلهای چندمتغیره استفادهشده بود.
د .پژوهشهایی که پس از تحلیل حساسیت دارای مقدار خطای بزرگ بودند.
ه .پژوهشهایی که جامعه آماری آن مربوط به دانشجویان بودند.
بر اساس مالکهای خروج باال  32پژوهش حذف و درمجموع  23مطالعه که دارای شرایط علمی و روششناختی مناسب بودند ،برای ورود به فرا
تحلیل انتخاب شدند .الزم به ذکر است که از  23پژوهش تعداد  23اندازه اثر ،برای تحلیل به نرمافزار cma2وارد شد.
یافتهها
در فرا تحلیل برای تشخیص اندازه اثرهای نامناسب از تحلیل حساسیت 1استفاده میشود .در این روش تحلیل اولیه با استفاده از همه اندازه اثرها
انجام میشود و پس از حذف اندازه اثرهای پرت و افراطی تحلیل دوباره تکرار میشود .برای تشخیص اندازه اثرهای پرت و افراطی از نمودار

قیفی2

که یکی از روشهای بررسی تورش انتشار 3است ،استفاده میشود .تورش انتشار به چاپ نشدن پژوهشهای مرتبط با موضوع فرا تحلیل است که
دارای یافتههای غیر معنیدار میباشند .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد ،نمودار متقارن بوده و مقدار پراکندگی حول اندازه اثر مداخله با افزایش
نمونه ،کاهش مییابد .در این فرا تحلیل برای بررسی تورش انتشار از دو شیوه گرافیکی (نمودار قیفی) و یک شاخص آماری (تعداد امن از تخریب)0
استفاده شد.

Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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شکل  :1نمودار قیفی قبل از تحلیل حساسیت

شکل  1نمودار قیفی دادههای واردشده به فرا تحلیل را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود و در شکل  1مشخص است ،تعدادی از
تحقیقات اندازه اثر نامتعارف دارند که موجب نامتقارن شدن شکل میشود.
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
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شکل  :2نمودار قیفی بعد از تحلیل حساسیت

شکل  2نمودار قیفی دادههای واردشده به فرا تحلیل را بعد از تحلیل حساسیت نشان میدهد .این نمودار بعد از حذف  3اندازه اثر نامتعارف و پرت
بهدستآمده است که نسبت به شکل  1متقارنتر است.
همچنین بر اساس شاخص تعداد امن از تخریب پس از ورود  1310اندازه اثر غیر معنیدار به فرا تحلیل اندازه اثر ترکیبی محاسبهشده غیر معنیدار
میشود.
جدول شماره  1اندازه اثرهای ترکیبی مطالعه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی پژوهش حاضر را نشان میدهد .در این جدول اندازه اثر
ترکیبی یا خالصه بر اساس مدلهای ثابت و تصادفی  23اندازه اثر مشاهده میشود که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجامشده در این فرا
تحلیل برای مدل ثابت  4/232و برای مدل تصادفی 4/310به دست آمد که میانگین اندازه اثر کلی برای مدل ثابت در سطح  4/444معنیدار است.
جدول  .1اندازه اثرهای ترکیبی مطالعه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی
مدل

تعداد اندازه اثر

اندازه اثر ترکیبی

فاصله اطمینان 4/35
حد پایین

حد باال

مقدار Z

مقدار P

ثابت

23

4/232

4/234

4/313

24/131

4/444

تصادفی

23

4/310

4/205

4/331

3/043

4/444

برای اینکه مدل نهایی فرا تحلیل مشخص شود بایستی یک مجموعه تحلیلهای ناهمگنی برای اطمینان از وجود متغیرهای تعدیلکننده انجام
گیرد .در صورت وجود ناهمگنی در اندازه اثرهای پژوهشهای اولیه مدل تصادفی انتخاب میشود و فرض میشود که در جامعه آماری ماهیت
روابط بین متغیر مستقل و وابسته ،تحت تأثیر متغیرهای تعدیلکننده تغییر مییابد.
در جدول  ،2نتایج بررسی ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه بر اساس دو شاخص  Qکوکران و مجذور Iارائهشده است .همانگونه
که مشاهده میشود مقدار شاخص Qبرای  23اندازه اثر با درجه آزادی  22برابر با ( )P≤4/444 ،Q=102/313محاسبهشده است که درواقع
نشانگر تفاوت واقعی بین اندازه اثرهای تحقیقات اولیه است .با توجه به محدودیت شاخص Qازلحاظ معنیداری – هرچه تعداد اندازههای اثر
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بیشتر شود توان آزمون برای رد همگنی بیشتر میشود – فرا تحلیل گران توصیه استفاده از مجذور  Iرا کردهاند (برنشتاین و همکاران2414 ،1؛ به
نقل از فیضی و مصر آبادی .)1335 ،این شاخص دارای مقداری از صفر تا  144درصد است که مقدار ناهمگنی را بهصورت درصد نشان میدهد.
نتایج مجذور Iنشان میدهد که  30/520درصد از پراکنش موجود در نتایج پژوهشهای اولیه واقعی و ناشی از متغیرهای تعدیلکننده است که بر
طبق معیار هیگن و همکاران )2443( 2نشاندهنده ناهمگنی باال در پژوهشهای اولیه است .بر اساس هر دو شاخص ناهمگنی مشخص شد که
متغیرهای تعدیلکننده در رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش معناداری دارند و بنابراین مدل تصادفی بهعنوان مدل فرا
تحلیل انتخاب شد و اندازه اثر ترکیبی  4/310در نظر گرفته شد.
جدول  .2بررسی ناهمگنی اندازههای اثر در بین پژوهشهای اولیه بر اساس دو شاخص  Qکوکران و مجذور I
 Qکوکران

مجذور I

درجه آزادی

سطح معنیداری

102/313

30/520

22

4/444

بحث و نتیجهگیری
این فرا تحلیل باهدف تعیین اندازه اثر ترکیبی رابطهی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان انجام گرفت .نتایج نشان داد
که اندازه اثر ترکیبی برای هوش هیجانی بر روی پیشرفت تحصیلی برای مدل ثابت  4/232و برای مدل تصادفی  4/310است .طبق پیشنهاد
کوهن ( ،)1322می توان همبستگیهای تصادفی و ثابت بهدستآمده در این پژوهش را بهعنوان اندازه اثر متوسط تفسیر نمود (مصر آبادی.)1335 ،
یافتههای این فرا تحلیل با یافتههای فرا تحلیل سید کالن ،ملکی آوارسین و نجفی ( )1333که در آن اندازه اثر ترکیبی برای مدل ثابت  4/032و
برای مدل تصادفی اندازه اثر  4/032بهدستآمده همخوانی دارد .همچنین نتایج این فرا تحلیل با فرا تحلیل فتحی آذر ،حسین زاده و رحمانی
( )1333که در آن رابطه معنیدار بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایرانی بهدستآمده است همخوانی دارد.
همچنین نتایج این فرا تحلیل با نتایج بسیاری پژوهشهای انجامگرفته نیز همخوان میباشد .چنان چه پژوهشهای اکمل  ،2413احراری ،1333
طالع  ،1332فریدونی  ،1332فرجی  ،1332خلیلی آذر  ،1333صباغی ،کیخا ،میرنژاد ،1333سپهریان آذر  ،1332دهشیری  ،1333اکبری ،1333
نشان دادند که همبستگی متوسطی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد.
نتایج این فرا تحلیل با نتایج پژوهشهای راستاد  ،1335دهقان اشکذری  ،1331خسروی  ،1333افشاری و رضایی  ،1335جلیل آبکنار و عاشوری
 ،1335حاجی زاده و همکاران  ،1330حنیفی و جویباری  1333که در آنها همبستگی نسبتاً باالیی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان بهدستآمده است ،همخوانی کمتری دارد .می توان گفت هوش هیجانی بهعنوان یک عامل روانشناختی و مهم با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان رابطه معنیداری دارد .با توجه بهاندازه اثر تصادفی بهدستآمده ( ،)4/310می توان گفت که با افزایش قابلیت هوش هیجانی در دانش
آموزان و آموزش بهموقع آن در کالسهای درس ،شاهد موفقیتهای بیشتر تحصیلی گردید.
از محدودیتهای این پژوهش می توان به نبود تحقیقات و پژوهشهایی که بتوان در آنها اندازه اثر را بین دانش آموزان دختر و پسر مقایسه کرد
چون در بیشتر پژوهشها جامعه آماری و نمونهها ترکیبی از دانش آموزان دختر و پسر بود که بهصورت مجزا کمتر بررسیشده است .همچنین فرا
تحلیلهای داخلی و خارجی کمتری در مورد رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجامگرفته است.

Borenstein
Higgins
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منابع


اسکندری ،سجاد .)1331( .بررسی رابطهی بین هوش هیجانی و خالقیت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان هنرستان ،پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران.



احراری ،عمادالدین؛ نجفی ،محمود؛ محمدی فر ،محمدعلی .)1332( .رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی :نقش واسطهای حرمت خود و
حمایت اجتماعی ،فصلنامه مطالعات روانشناسی تربیتی.1-23 ،34 ،



اکبری ،مهرداد و آقا یوسفی ،علیرضا .)1333( .رابطه بین هوش سیال ،ابعاد شخصیت (برون گرایی ،روان رنجوری و روان پریشی) و هوش هیجانی
با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان ،فصلنامه روانشناسی کاربردی.00-52 ،10)2( ،



افشاری ،علی و رضایی ،رسول .)1335( .بررسی رابطه سبک های خالقیت ،هوش هیجانی و خود کارآمدی با پیشرفت تحصیلی ،همایش ملی
دانشگاه ،محور توسعه ،دانشگاه پیام نور تربیت حیدریه.



بادزهر ،حسین؛ بیژنی ،محسن؛ انوری ،مریم؛ آذیش ،میثم و چراغی ،عرفان .)1332( .رابطهی هوش هیجانی با پیشرفت درسی در بین دانش آموزان
مقطع متوسطه شهر ایالم ،دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت.



بنی سی ،پری ناز و مجدنیا ،علی .)1333( .رابطه بین خودانگیختگی ،هوش هیجانی ،سالمت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه
روزی دوره متوسطه ،نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی ،مرودشت.



حاجی زاده ،رقیه؛ قنبرلو ،سلمان؛ جعفری ،هاشم؛ جان نثار کهنه شهری ،رسول .)1330( .بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دختر شهرستان خوی ،اولین همایش ملی علمی پژوهشیروانشناسی ،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه.



حنیفی ،فریبا و جویباری ،آزیتا .)1333( .بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران ،فصلنامه علمی-
پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.23-00 ،5 ،



جلیل آبکنار ،سیده سمیه و عاشوری ،محمد .)1335( .رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ششم دبستان،
فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی.52-34 ،)24(2 ،



خسروی ،سمانه .)1333( .بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر گرگان در
سال تحصیلی  ،30-35چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش ،مازندران ،محمود آباد.



خلیلی آذر ،هایده ( .)1333مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش و عادی و رابطهی آن با پیشرفت تحصیلی ،دانش و پژوهش در علوم
تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان) ،شماره  ،13صص .142-120



سید کالن ،سید محمد؛ ملکی آوارسین ،صادق و نجفی ،حسین ( .)1333فرا تحلیل رابطهی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در پایگاههای
اطالعاتی فارسیزبان ،نشریه علمی -پژوهشی آموزش و ارزشیابی.123-103 ،)04(14 ،



دهقانه منشادی ،سمانه .)1331( .بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستآنهای
نظری دولتی شهر یزد ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی تهران مرکزی .تهران



راستاد ،علی اکبر ( .)1335رابطهی بین راهبردهای خود تنظیمی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهر
داراب ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی مرودشت ،مرودشت.



زمانی ،مینا؛ تیموریان ،محمد و تیزدست ،طاهر .)1333( .رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی :نقش واسطهای خالقیت ،عزت نفس ،اضطراب
و پرخاشگری ،کنفرانس بین المللی روانشناسی ،مشاوره ،تعلیم و تربیت.



صالح صدق پور ،بهرام و عظیمی ،سید نصرت .)1333( .مدل یابی ساختاری رابطه خود –تنظیمی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی با
میانجیگری خود کارآمدی ،مجله روانشناسی مدرسه.23-31 ،)0(1 ،



صباغی ،عالیه؛ کیخا ،مهدی و میرنژاد ،مرضیه .)1333( .بررسی رابطه تاب آوری ،هوش شناختی و هوش هیجانی با اضطراب و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان استثنایی شهرستان زابل ،سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی مدیریت و روانشناسی.
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طالبزاده نوبریان ،محسن و نوروزی ،عباس علی .)1334( .رابطهی بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد
تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی ،فصلنامه علمی –پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی
مرودشت.1-21 ،)2(2 ،



طالع ،سید اسماعیل ( .)1332رابطه خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
ازاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت.



فتحی آذر ،اسکندر؛ حسین زاده ،مینا و رحمانی ،فرناز .)1333( .فرا تحلیل رابطهی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در ایران ،مجله
راهبردهای توسعه در علوم پزشکی.1-3 ،)2(1 ،



فرجی حرانی ،کبری .)1332( .سهم هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.142-110 ،)15(5 ،



فرمیهنی فراهانی ،محسن؛ عبدالملکی ،جمال و رشیدی ،زهرا .)1332( .بررسی رابطهی هوش هیجانی ،یادگیری خود تنظیمی وساختار هدف کالس
با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان قروه ،دو ماهنامه علمی -پژوهشی دانشگاه شاهد.35-32 ،)34(15 ،



فریدونی ،سارا .)1332( .بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان ناشنوای متوسطه شهر تهران ،پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی ،تهران.



فیضی ،ایوب و مصر آبادی ،جواد .)1335( .فرا تحلیل تعامل جنسیت فراگیران بر تأثیر روشهای تدریس مشارکتی و بحث گروهی ،نشریه علمی-
پژوهشی آموزش و ارزشیابی.33-143 ،)33(3 ،



مصر آبادی ،جواد .)1335( .فرا تحلیل مفاهیم ،نرمافزار و گزارش نویسی ،انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،تبریز ،ایران.



مصر آبادی ،جواد و گزیدری ،ابراهیم .)1332( .فرا تحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خود نظم جویی و اهمال کاری تحصیلی روانشناسی
تحولی :روانشناسان ایرانی ،س.203-234 ،)53(11



مقدم ،فریبا و مقابلی ،انسیه .)1333( .رابطه هوش هیجانی ،خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ،ششمین
همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.



نصیری ،راحله .)1333( .رابطهی یادگیری خود تنظیمی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بندر عباس،
پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر عباس ،بندر عباس.



نوری زاده ،فرهاد .)1333( .بررسی رابطهی بین گرایش به تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میانجیگری هوش هیجانی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران.



لیوارجانی ،شعله و غفاری ،سارا .)1333( .بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه
شهر تبریز در سال تحصیلی  ،1333-33علوم تربیتی.21-33 ،)3(3
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