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  پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بررسی رابطه هوش هیجانی و

  
  2، فهیمه طهماسبی 1علی اکبر ثمری*

  ،ی روان شناسی سالمت، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کاشمرادانشجوی دکتر 1
  شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر  گروه روان2 

  خالصه 
مطالعاتی که در این زمینه انجام شده  .شناسی مورد توجه قرار گرفته است ک موضوع جدید در حوزه روان امروزه هوش هیجانی به عنوان ی:مقدمه

  . است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبه های مختلف زندگی فرد همچون پیشرفت تحصیلی، ازدواج ، شغل و روابط اجتماعی می باشد
سن و جنسیت در دانشجویان انجام گرفته یک   رابطه بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی، پژوهش حاضر که با هدف بررسی: کارروش

 در 85-86شناسی بالینی مشغول به تحصیل در سال  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روان. مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است
برای جمع آوری .  که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده اند نفر بوده است112شامل  نظر نمونه مورد دانشگاه آزاد کاشمر و
 . آن و به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است-نامه استاندارد شده هوش هیجانی بار اطالعات از پرسش

  .استفاده شده است مستقل tآزمون   و جهت تجزیه وتحلیل اطالعات نیز از ضریب همبستگی پیرسون
لفه های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری در سطح ؤ یافته های پژوهش نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و برخی م:نتایج

)05/0P< (سطح همچنین بین سن با هوش هیجانی در. وجود دارد )01/0P< (و با مولفه های آن در سطح )05/0P< (در  .رابطه وجود دارد
رد رابطه هوش هیجانی با جنسیت، نتایج پژوهش نشان داد که بین دختران و پسران ، در نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی دار ی وجود مو

  ).>05/0P (وجود داشتندارد، اما در دو مولفه آن تفاوت معنی دار 
مناسب در جنبه هایی  فرد باید به رشد  شناختی کلی،عالوه بر توانایی های های تحصیلی،  به منظور رسیدن به سطح باالیی از مهارت:بحث

دانشجویان بدون دستیابی به این مولفه ها که هوش هیجانی را می سازنند قادر به  ی دیگرمعناه  ب،همچون کنترل هیجانات و عواطف دست یابد
  .یادگیری بهینه موضوعات درسی نخواهند بود

  دانشجویان  ، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی:واژه های کلیدی 
      

  مقدمه
هوش به عنوان یکی از وجوه قابل توجه درسازش یافتگی 

       از عوامل مهم تفاوت های فردی به شمار  افراد با محیط و
برخی صاحب نظران هوش را به عنوان ماهیتی واحد و . می رود

  . برخی آن را واجد مولفه ها و مقوله های بی شماری می دانند
های  فهوم هوش از مطالعات آزمایشگاهی وآزموناز زمانی که م

  روابط بین فردی   و  جامعه  سطح   به  مدادی-معما شکل وکاغذ
  

  
  
  

  
هوش بین «، 1»هوش اجتماعی «  انتقال یافت، مفاهیمی چون

 اذهان پژوهشگران را به خود 3»هوش هیجانی «  و 2»فردی 
ت ها هوش بر اساس تعریف سنتی خود مد. مشغول کرده است

به عنوان اصلی ترین عامل موفقیت و پیشرفت تحصیلی در 
نظرگرفته می شد، اما امروزه با تغییر در دیدگاه های نظری در 
خصوص عوامل تشکیل دهنده هوش، نمی توان آن را پیش بینی 

   .کننده موفقی برای پیشرفت تحصیلی محسوب نمود

                                                 
1. Social intelligence 
2. Interpersonal intelligence 
3. Emotional intelligence 

کاشمر، بلوار سید مرتضی، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی ،: لئوآدرس مؤلف مس*
  شناسی بالینی   روان گروه

         Email: aasamari@yahoo.com   0532-5250500-7: تلفن تماس
 12/6/86: تاریخ تایید                    20/1/86: تاریخ وصول
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   علی اکبر ثمری و همکار                                                دانشجویانپیشرفت تحصیلی دربررسی رابطه هوش هیجانی و
  

 بینی در بهترین حالت، هوشبهر حدود بیست درصد در پیش
 که در کتاب 2 وموری1هرنشتاین. موفقیت در زندگی نقش دارد
 اهمیت نخست را برای هوش قائل 3خود به نام منحنی زنگوله ای

به اعتقاد آنان مجموعه . می شوند، به این مطلب اذعان دارند
ویژگی هایی که فرد در زندگی کسب می کند، پیوند میان نتایج 

  ).1(اع خود قرار می دهند آزمون وپیشرفت ها را تحت الشع
 نیز معتقد است یک نوع واحد و یکپارچه هوش 4گاردنر

نیست که موفقیت در زندگی را تضمین می کند، بلکه طیف 
گسترده ای از هوش وجود دارد که سبب موفقیت فرد در 

که شخص  بنابر این دانستن این. حیطه های مختلف می شود
ین معنی است که او در فارغ التحصیل ممتازی است، تنها به ا

جنبه هایی که با نمره سنجیده می شود بسیار موفق بوده است، 
نشیب های زندگی چه واکنشی  که او به فراز و اما درباره این

  ).2( نشان می دهد ،چیزی به ما نمی گوید
در نظام آموزشی ما نیز این مشکل وجود دارد که صرفا بر 

    هیجانی یعنی توانایی تحصیلی تاکید می شود و هوش
سرنوشت افراد اهمیت  مجموعه ای ازصفاتی که بی اندازه در

 دارند، نادیده انگاشته می شود چرا که توانمندی ها و
 شایستگی های اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و

  ).3( تاثیر گذار بر موفقیت تحصیلی محسوب می شوند
هوم هوش هیجانی خاستگاه نظری اکثر پژوهش ها در زمینه مف

به نظر آن ها . است) 4 (6مایر  و5بر گرفته از کارهای سالوی 
هوش هیجانی، به عنوان یک توانایی ناظر بر ظرفیت ادراک، 

کاربرد وکنترل هیجان ها در خود و دیگران  ابراز، شناخت،
شواهد بسیاری ثابت می کند، افرادی که مهارت هیجانی . است
می شناسند   اسات شان را به خوبی  یعنی کسانی که احس-دارند

به طرز   درک وو هدایت می کنند و احساسات دیگران را نیز
   زندگی   در هر حیطه ای از- با آن برخورد می کنند اثر بخشی

                                                 
1. Herrnstein  
2. Murray 
3. Bell curve 
4. Gardner 
5. Salovy 
6. Mayer 

  
ممتازند، خواه در روابط عاطفی باشد یا در فهم قواعد ناگفته ای 

 این افراد در. که در خط مشی سازمان به پیشرفت می انجامد
عادات فکری در اختیار  زندگی خویش خرسند وکارآمدند و

  .کارآمد باشند دارند که موجب می گردند آن ها افرادی مولد و
طبق نظر برخی پژوهشگران عوامل تعیین کننده در پیشرفت 

هوش، محیط خانواده، سطح سواد والدین، : تحصیلی عبارتند از
). 5(ش روانی ساز مفهوم خود و ارتباط بین الگوها، انگیزش،

عوامل  برخی دیگر با تقسیم بندی این متغیرها به عوامل فردی و
» پیشرفت تحصیلی «  واریانس  درصد  30 و70اجتماعی به ترتیب 

رابطه هوش ). 6(را به هر یک از عوامل فوق نسبت می دهند 
هیجانی و شایستگی های اجتماعی وهیجانی دانشجویان با موفقیت 

در پژوهش های مختلف مورد بررسی تحصیلی، سن  و جنس 
برخی محققان معتقدند آن چه در تحقیقات . قرار گرفته است

جدید بیشتر مورد توجه قرار دارد، نفی ارتباط هوش و پیشرفت 
باز بودن « تحصیلی نیست، بلکه تاکید بیشتر بر تفاوت هایی نظیر 

 ،9»وجدان «  ،8» برون گرایی -درون گرایی« ،  7»نسبت به تجارب 
             است که11» پایداری هیجانی -نوروز گرایی« و 10»توافق «

 در همین راستا .)7(می تواند در این ارتباط اهمیت داشته باشد 
 نمرات افراد ه، نیز بیان می دارد ک)8(همکاران  و 12پژوهش نایسر

نمی توانند پیش بینی کننده خوبی برای  تست های هوشی در
، در طی تحقیقی در )9 (13به عالوه لیف. تحصیلی باشدپیشرفت 

زمینه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی به این نتیجه دست یافته 
              درصد پیشرفت تحصیلی را تبیین 50است که هوش عمومی فقط 

مطالعات انجام شده مبین نقش واهمیت هوش هیجانی  .می کند
محیط در شئون مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل ، شغل ، 

   .اجتماعی وسالمت روانی فرد می باشد
  

                                                 
7. Openness to experience 
8. Extroversion - introversion 
9.Conscientiousness  
10. Agreeableness 
11. Neuroticism – emotional  
12. Niesser 
13. Liff 
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   36، 35شماره  ،86 پاییز و زمستان                                                                 فصلنامه اصول بهداشت روانی       
  

مطالعات انجام شده مبین نقش واهمیت هوش هیجانی در شئون 
 مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل، محیط اجتماعی و

           اما نظام آموزشی ما هنوز بر،سالمت روانی فرد می باشد
        تاکیدبهره هوشی و تاثیر آن بر جوانب مختلف زندگی مان 

در توجیه مسئولین  لذا اجرای پژوهش هایی از این دست،. می کند
آموزشی به منظور توجه به هوش هیجانی به عنوان مولفه ای مهم 

  .برای بهبود عملکرد دانشجویان ضروری به نظر می رسید
  

  روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع  همبستگی است که در آن رابطه بین 

در این پژوهش نیز رابطه . ی قرار می گیردمتغیرها مورد بررس
جنس مورد   و بین هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی، سن

  .بررسی قرار گرفته است
شناسی بالینی  جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان رشته روان

 در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 85-86مشغول به تحصیل در سال 
حجم نمونه براساس  .ست نفر بوده ا350ها  تعداد آن کاشمر و

 فرمول تعیین حجم نمونه در مطالعات همبستگی

        نفر به عنوان گروه نمونه 112تعداد   و.)10( محاسبه شد
  .انتخاب شدند

در این پژوهش برای سنجش   :ابزار گردآوری اطالعات
، استفاده )12 (1 آن -هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی بار

این آزمون عالوه بر . وال می باشد س90شده است که شامل 
جا  از آن.  مؤلفه هوش هیجانی را نیز می سنجد15نمره کلی، 

        که گزینه ها بر روی یک طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم
  وکامال 5کامال موافقم ( 1 به 5 نمره گذاری از ،شده اند
 5 به 1ودر بعضی سواالت با محتوای منفی از ) 1مخالفم 

نمره کل هر . انجام می شود) 5 ، کامال مخالفم 1موافقم کامال (
مقیاس، برابر با مجموع نمرات هر یک از سواالت آن مقیاس 

.  مقیاس می باشد15ونمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 
 برحسب  و88/0 فرد –میزان پایایی آزمون به روش زوج

 ان از معدل دانشجوی. محاسبه شده است93/0آلفای کرونباخ 
   . است  شده  استفاده تحصیلی  پیشرفت   شاخص  عنوان  به نیز

  

                                                 
1- Bar- on 

  
نامه ها  اجرای پرسش پژوهش با  نیاز اطالعات مورد :روش اجرا

. دست آمده به صورت گروهی بر روی نمونه های موردنظر ب
برای جلوگیری از سوگیری ذهنی آزمودنی ها نسبت به 

ها  س از اجرا به آنها پ محتوای آزمون، نام و محتوای آزمون
ها که تمایل داشتند نیز در  اعالم شده و نمرات برخی از آن

نامه توزیع شده   پرسش120از تعداد . اختیارشان گذاشته شد 
 spssوسیله نرم افزاره نامه تکمیل شده ب  پرسش112در نهایت 

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
برای در پژوهش حاضر :  داده هالروش تجزیه و تحلی

های گرایش مرکزی مانند میانگین  توصیف داده ها از شاخص
 انحراف استاندارد استفاده شده است و با توجه به روش و و

های پژوهش  ماهیت پژوهش وسواالت آن، برای تحلیل سوال
 مستقل tاز ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون وآزمون 

  .استفاده شده است
  

  نتایج
  .آورده شده است) 1(یان در جدول شمارهاطالعات دموگرافیک دانشجو

  
 داده های توصیفی شامل تعداد، میانگین و انحراف - 1جدول 

  استاندارد متغیر های پژوهش در کل دانشجویان  دختر و پسر
 انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیرها

  12/3  65/21  112  سن
 43/1 11/16 111 پیشرفت تحصیلی

  48/30  05/318  112  هوش هیجانی
 14/3 23/22 112 حل مسئله

 18/3 66/22 112 خوشبختی

 94/3 29/20 112 استقالل عمل

 39/3 01/18 112 تحمل فشار روانی

 96/2 59/22 112 خود شکوفایی

 109/3 16/21  112  خود آگاهی

 102/3 93/19 112 واقعیت آزمایی

 21/3 73/29 112 روابط بین فردی

 04/3 66/21 112 خوش بینی

 32/3 50/22 112 عزت نفس

 41/4 83/18 112 کنترل تکانش

 008/3 28/19 112 انعطاف پذیری

 07/3 24/24 112 مسئولیت پذیری

 84/2 87/23 112 همدلی

 69/3 53/18 112 ابراز خود

  

Z2 pq
d2N = 
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   علی اکبر ثمری و همکار                                                دانشجویانپیشرفت تحصیلی دربررسی رابطه هوش هیجانی و
  
  

    برای بررسی این سوال که آیا بین دانشجویان دختر و پسر 
   دارد از   وجود  معنی داری  تفاوت  مطالعه  مورد در متغیرهای

  
) 2( مستقل استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره tآزمون 

  .نشان داده شده است
  

    مستقل t  مقایسه میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی، سن ، هوش هیجانی و مؤلفه های آن در دو گروه دانشجویان دختر و پسر بر اساس آزمون-2جدول 
سطح معنی داریدرجه آزادی t انحراف استاندارد میانگین ادتعد جنسیت متغییر ها

   48/1 44/16 56 دختر

 31/1 79/15 55 پسر پیشرفت تحصیلی
46/2 109 16/0 

    95/1 98/20 56 دختر

 88/3 32/22 55 پسر سن
31/2- 110 23/0 

   80/32 43/314 56 دختر

 80/27 68/321 55 پسر هوش هیجانی
26/1- 110 21/0 

   99/2 92/21 56 دختر

 30/3 54/22 55 پسر حل مسئله
02/1- 110 31/0 

   54/3 07/22 56 دختر

 67/2 27/23 55 پسر خوشبختی
02/2- 110 *046/0 

   02/4 51/19 56 دختر

 74/3 07/21 55 پسر استقالل عمل
12/2- 110 *038/0 

   30/3 51/17 56 دختر

 44/3 51/18 55 پسر تحمل فشار روانی
57/1- 110 12/0 

   03/3 09/22 56 دختر

 83/2 11/23 55 پسر خود شکوفایی
84/1- 110 07/0 

   18/3 02/21 56 دختر

 06/3 30/21 55 پسر خودآگاهی
48/0- 110 62/0 

   06/3 77/19 56 دختر

 16/3 11/21 55 پسر واقعیت آزمایی 
58/0- 110 56/0 

   33/3 96/22 56 دختر

 09/3 50/22 55 پسر ط بین فردیرواب
76/0 110 45/0 

   89/2 73/21 56 دختر

 21/3 59/21 55 پسر خوش بینی
24/0 110 80/0 

   45/3 88/21 56 دختر

 11/3 14/23 55 پسر عزت نفس
04/2- 110 43/0 

   55/4 37/18 56 دختر

 27/4 30/19 55 پسر کنترل تکانش
11/1- 110 27/0 

   06/3 03/19 56 دختر

 97/2 54/19 55 پسر انعطاف پذیری
88/0- 110 38/0 

   91/2 57/24 56 دختر

 23/3 91/23 55 پسر مسئولیت پذیری
13/1 110 25/0 

   71/2 30/24 56 دختر

 94/2 44/23 55 پسر همدلی
60/1 110 11/0 

   74/3 13/18 56 دختر

  ابراز خود
 62/3 95/18 55 پسر 

18/1- 110 24/0 

           )٠۵/٠P<*( 
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ــین  دوطــور کــه جــدول شــماره   همــان  نــشان مــی دهــد ، در ب
دانشجویان دختر و پسر تنها در دو متغیر احـساس خوشـبختی و             

        دیــده ) >05/0P(اســتقالل عمــل تفــاوت معنــی دار در ســطح  
بـرای  .  می شود و در هر دو متغیر پسران نمرات بـاالتری دارنـد    

ال که آیا بین دو متغیر پیشرفت تحـصیلی و سـن        ؤبررسی این س  

با هوش هیجـانی و مولفـه هـای آن در کـل دانـشجویان رابطـه                 
. وجود دارد؟ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اسـتفاده شـد          

ــماره  )               3(اطالعـــات حاصـــل از ایـــن آزمـــون در جـــدول شـ
  .آورده شده است

  
  

   آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر های پیشرفت تحصیلی و سن با هوش هیجانی و مولفه های آن در کل دانشجویان دختر و پسر-3جدول 
    پیشرفت تحصیلی  سن   

  سطح معنی داری ضریب همبستگی سطح معنی داری  ضریب همبستگی  متغیر ها

 04/0* 19/0 002/0** 28/0 هوش هیجانی

 17/0 13/0  03/0*  21/0 حل مسئله

 73/0 32/0 53/0  060/0 خوشبختی

 036/0*  20/0 15/0 14/0 استقالل عمل

 16/0 13/0 001/0** 32/0 تحمل فشار روانی

 107/0 15/0 68/0 17/0 خود شکوفایی

 027/0* 21/0 95/0 006/0 خود آگاهی

 43/0 076/0 005/0** 26/0 واقعیت آزمایی

 73/0 -03/0 025/0* 21/0 روابط بین فردی

 16/0 13/0 004/0** 27/0 خوش بینی

 23/0 11/0 09/0 15/0 عزت نفس

 28/0 102/0 21/0 11/0 کنترل تکانش

 96/0 -005/0 09/0 15/0 انعطاف پذیری

 42/0 077/0 07/0 17/0 مسئولیت پذیری

 024/0* 22/0 21/0 12/0 همدلی

 049/0* 18/0 07/0 17/0 ابراز خود

                                                                                        )٠۵/٠P<)      *(٠١/٠P<**(  
  

  
گونه که در جدول فوق دیده می شود بین متغیر سن  همان

و هوش هیجانی با ) >01/0P(با هوش هیجانی در سطح 
تفاوت معنی دار وجود ) >05/0P (پیشرفت تحصیلی در سطح

همچنین مولفه های حل مساله، تحمل فشار روانی، . دارد
        واقعیت آزمایی، روابط بین فردی و خوش بینی با متغیر سن

همدلی و ابراز  و مولفه های استقالل عمل ، خودآگاهی ،
  .دارند  معنی دار  رابطه  تحصیلی   پیشرفت  متغیر  با وجود

  

  بحث 
ان طور که پیشترگفته شد هدف از پـژوهش حاضـر بررسـی             هم

رابطه بین هوش هیجـانی بـا پیـشرفت تحـصیلی ، سـن وجـنس در                
در مورد تفاوت جنسیت در  هوش هیجانی،  . دانشجویان بوده است

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که هـر چنـد بـین دانـشجویان                
ستقالل  و ا   احساس خوشبختی ( مقیاس های    هدختر و پسر در خرد    

              هــوش هیجــانی تفــاوت معنــی داری وجــود دارد، امــا     ) عمــل
  . ندارد  وجود   داری  معنی  تفاوت  هیجانی  هوش  کلی نمره در
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 در مواجهه با مـسائل روزمـره از         نبه عبارت دیگر، دختران و پسرا     
این نتـایج همـسو بـا       . میزان هوش هیجانی یکسانی بهره می جویند      

 ناست که معتقد است  بین زنـان و مـردا          ) 12(هش دینی   نتایج پژو 
در خرده مقیاس های هوش هیجـانی تفـاوت وجـود دارد ، امـا در          

در همین . نمره کلی هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود ندارد   
، نشان داده است که میزان      ) 13 (نراستا پژوهش بشارت و همکارا    

. نـدانی نـدارد   تفـاوت چ نهوش هیجـانی در بـین دختـران و پـسرا          
، نیز در پژوهشی به این نتیجه دست یافته اسـت کـه             )14 (1فورنهام  

های اجتماعی نمرات بـاالتری      زنان نسبت به مردان در بعد مهارت      
هـا تفـاوتی     دارند ولی در نمره کلی هوش هوش هیجـانی بـین آن           

این نتایج بـرخالف یافتـه هـای پـژوهش حاضـر در              . وجود ندارد 
هــای هــوش   مــردان در خــرده آزمــونخــصوص تفــاوت زنــان و

. هیجانی است اگرچه در زمینه هوش هیجانی کلی همـسویی دارد          
دلیل این امر شاید وابستگی بیشتر دختـران و اسـقالل عمـل بیـشتر               

که دختران بیـشتر در جـستجوی        پسران در جامعه باشد، ضمن این     
  ).15( منابع حمایتی هستند

رفت تحـصیلی نتـایج     از لحاظ رابطه بین هوش هیجـانی و پیـش          
پژوهش نشان می دهد که هـوش هیجـانی بـا موفقیـت تحـصیلی               

ن معنـا اسـت   ه آ این ب .دانشجویان همبستگی مثبت معنی دار دارد    
کــه بــا افــزایش هــوش هیجــانی، موفقیــت تحــصیلی دانــشجویان 

این امر همسو بـا تحقیقـات متعـددی اسـت کـه             . افزایش می یابد  
         نـشان  یـشرفت تحـصیلی را    مثبت بـودن رابطـه هـوش هیجـانی وپ         

ــد ــی دهنـ ــالوی ). 13،16،17 ،9 (مـ ــدل  ،)4(مایروسـ ــز درمـ  نیـ
تجدیـــدنظر شـــده هـــوش هیجـــانی، چهـــار مولفـــه ادراک      

ــانی و    ــناخت هیج ــانی، ش ــازی هیج ــان س ــدیریت  هیجانی،آس م
ــاثیر         ــا ت ــه ب ــد ک ــشخص کردن ــازه م ــن س ــرای ای ــانی را ب            هیج

کمیل می کننـد و زمینـه هـای     متقابل ،نقش یکدیگر را تقویت وت     
همچنــین  . مناســب بــرای موفقیــت تحــصیلی را فــراهم مــی ســازد

پژوهش نشان داده است که به لحاظ متغیـر سـن، بهـره هـوش در                
   پیشرفت  در اصلی   کننده   تعیین  یک  سالگی به عنوان7  سن

   متغیرهای  سالگی 7   از بعد اما  می شود  محسوب   تحصیلی 

                                                 
1. Fornham 

  
 سالگی متغیرهای دیگری    7ب می شود اما بعد از       تحصیلی محسو 

 )18( سهم متغیرهای قبلی کمتر مـی شـود        وارد این ارتباط شده و    
 برخی پژوهش ها نیـز رابطـه ای  بـین ایـن دو متغیـر مـشاهده                    در

در خصوص رابطه هوش هیجانی بـا سـن نیـز            ) .19(نشده است   
نتــایج پــژوهش نــشان مــی دهدکــه بــین هــوش هیجــانی وســن  

این امر همسو با پژوهش     . تگی مثبت معنی دار وجود دارد     همبس
می باشد که  بیان داشته است اکثر افـراد در   ) 18(لمین  پدیفرایز  

بـا   دسـت مـی آورنـد و     ه  طول زندگی، خود آگاهی بیـشتری بـ       
رفتـار خـود را      هـا و   باالرفتن سن راحت تر مـی تواننـد هیجـان         

ه اسـت افـزایش     ، نیز نشان داد   ) 20(پژوهش دیگر   . کنترل کنند 
 . سن منجر به بهبود هوش هیجانی می شود
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Abstract 

  

The study of correlation between emotional intelligence and academic 
achievement among university students 

 
Samari AA, Tahmasbi F 

 
  

ntroduction: today emotional intelligence is considered as a new subject in the field of 
psychology. Studies that have been done in this area indicated the importance of emotional 

intelligence and its components in different aspects of individuals' life such as education, marriage, 
employment and social relationship. 

Methods and Materials: the method of the present research that has been done in Islamic Azad 
university of Kashmar in 1385-86 is descriptive. Statistical sample includes 112 clinical psychology 
students selected by simple random sampling. The Bar-on questionnaire of emotional intelligence was 
used for gathering information. The mean scores of students were used as an index for academic 
achievement. Data were analyzed by Pearson's correlation coefficient and independent t test. 

Results: Results indicated that the relationship between academic achievement and emotional 
intelligence and some of its components was significant, p<0.05. Also there were significant 
relationship between age and emotional intelligence p<0.01, and some of its components, p<0.05. 
Moreover results showed no significant relationship between emotional intelligence and sex, in spite 
of difference in sub–scales of emotional intelligence among girls and boys, p<0.05. 

Discussion: In addition to global cognitive abilities, students may have perfect development on many 
aspects such as controlling emotions and affects for reaching high levels of academic achievement; it 
means that students can not have optimum academic achievement without reaching these components 
that make emotional intelligence. 

Key words: Emotional intelligence, Academic development, Students  
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